Lieve vrienden en familie,
Vanuit ons nieuwe huis in Palomares del
Rio (een dorp op een half uur afstand van
het centrum van Sevilla) schrijven we
jullie deze brief.

makelaar met een cadeau en een kaart
waarin we verwoordden wat het voor ons
betekende dat ze zo haar hart had gevolgd
en hoe wij Gods hand daarin zien!

Een huis!
We hebben een huis gevonden. De
huizenjacht was hectisch en spannend. Veel
Spanjaarden verhuizen naar huizen met
tuinen omdat ze meer ruimte willen bij een
eventueel nieuwe opleving van corona en
mogelijke lockdown. We hadden al heel wat
huizen gezien toen we op een bepaald
moment besloten om dan maar te gaan voor
een rijtjeshuis, iets verder uit de richting van
waar we zochten. De eigenaren waren
enthousiast over ons maar wilden iets meer
bedenktijd als reactie op ons bod. Die ene
dag langer, was wat er nodig was om ons te
leiden naar het huis waar we nu zitten. Die
avond verscheen er een huis op de site waar
we helemaal enthousiast van werden. We
besloten direct te mailen voor een afspraak
en we vroegen onze Spaanse vriendin om de
volgende ochtend meteen te bellen. Rond
11.00 werd ze teruggebeld door de makelaar
met de mededeling dat er al 12 gezinnen een
afspraak hadden staan voor dit huis! Het leek
dus uitzichtloos.

Begin februari betrokken we ons huis met
wat camperspullen. Carlos (de eigenaar van
de boomgaard) was blij voor ons dat we een
huis hadden, maar vond het jammer dat wij
zijn tuin ging verlaten. Carlos en zijn gezin
hebben ons opgevangen zonder ons te
kennen en gaven ons de sleutel van een
huisje waarin we gebruik konden maken van
douche en toilet. We hebben Carlos en Ruth
verteld dat ze een antwoord zijn geweest op
onze gebeden voor een plek waar we veilig
konden staan.

Maar de makelaar besloot ons, naar
aanleiding van ons verhaal, tóch als eerste
het huis te laten zien en eenmaal in het huis
vertelde ze dat ze bepaald werd bij het feit
dat ze ons voor moest laten gaan! Hoe
bijzonder! Met betraande ogen stonden we
daar in een lege woonkamer ons te
verwonderen over hoe God mensen in
beweging zet voor ons. We bedankten de

uitpakken van de vrachtwagen: een hele klus...

“Hij Die u roept, is getrouw:
Hij zal het ook doen.”
1 Thessalonicenzen 5: 24

Familiebezoek en
onverwachte ontmoetingen
Een dag na aankomst in ons huis
verschenen onze broer Maarten en zus
Esther, die op camperreis zijn door Europa.
Naast de vreugde van het zien van familie,
konden we ook met hen een reis gaan
plannen naar Nederland om onze meubels
op te halen! Henk huurde een bus en vertrok
met Senna en zijn broer naar Nederland. Het
werd een lange, maar voorspoedige reis,
waarin er geen controles plaatsvonden bij
grenzen. Inmiddels is ons huis gevuld met
vertrouwde spullen en kunnen we nu
dagelijks steeds meer ervaren hoe het ons
thuis aan het worden is!
Eén van de eerste weken sprak een vrouw
ons bij de Lidl aan. Ze bleek christen te zijn
en wil graag het evangelie bekendmaken bij
de mensen in haar omgeving. Ze nodigde
ons uit om eens te komen koffiedrinken en
dat hebben we gedaan. Bijzonder om
zomaar na een gesprek op straat bij een zus
in het geloof en haar man uitgenodigd te
worden: om te praten over Jezus en samen
te kunnen bidden voor de Spanjaarden.
Sylvia en Ruben en hun kinderen Keyla en
Lana zijn het gezin dat ons hier begeleid bij
de integratiestappen. Dit gezin heeft ook een
enorm missionair hart en wil dat graag delen
met anderen. Via Sylvia hebben we al kennis
mogen maken met meerdere gezinnen hier.
Na een aantal keer samen koffie gedronken
te hebben met een drietal vrouwen hebben
we besloten om elkaar structureel op
woensdagochtend te ontmoeten bij ons thuis
voor koffie, Bijbellezen en gebed.
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“Ik vermag alle dingen in
Hem die mij kracht geeft, ik
vermag alle dingen in Hem”

Gods genade en

liefde

‘Veel Spanjaarden zijn niet bekend met het verlossingswerk
van de Here Jezus en de betekenis ervan. Wij voelen ons
geroepen om als christenen tussen de Spanjaarden te gaan
leven en relaties te bouwen met mensen om zo iets van
Jezus’ genade en liefde zichtbaar te laten worden.’
Wilt u meebidden voor het gezin van
Ruben en Sylvia? Ze besteden veel
uren met ons om mee te gaan naar
instanties/scholen/gemeentes en ze
doen dit met toewijding en liefde.

de makelaar was geraakt door onze
dankbaarheid!

onze nieuwe woensdagochtend groep

vriendschap groeit

even Senna aanmelden voor school..

Geduld
Over de bureaucratie hier zullen we
niet te veel uitwijden, maar het is een
lang en stroperig proces. We hebben
bijvoorbeeld nog steeds geen internet
omdat we aanvankelijk nog geen NIE
-nummer (Spaanse BSN) hadden.
We zijn ruim vier weken bezig geweest om dit nummer te verkrijgen en
we hebben ontelbaar veel documenten moeten invullen. We hebben nu
eindelijk een toezegging voor de
eerste NIE, dus nu kunnen we
verder! Dank U Heer!
Voor ons is het feit dat we nog geen
internet hebben een lastig punt. We
rijden dus steeds naar het huis van
Sylvia en Ruben op en neer voor de
online meetings en zaken waarbij we
het internet nodig hebben. Voor de
overige zaken kopen we een lokaal
prepaid kaartje en geven we elkaar
hotspots, maar die verbinding is zeer
onstabiel en geeft geregeld wat
frustratie. Het belemmert ook de
communicatie van de kinderen met
familie. Wat zullen we blij zijn als we
goed internet in huis hebben!
Scholen
Célia, Yaella en Senna zijn voor het
eerst naar school geweest: zo moedig
en het ging heel goed! We hebben
behoorlijk wat inspanning moeten
leveren om over het plaatsingsproces
in gesprek te gaan. Het systeem toont
zich rigide, maar we merkten toch dat
we al biddend de juiste mensen
tegenkwamen die wilden meehelpen.
Aliza is haar voorbereiding voor de
VWO-examens aan het vorm geven.

een zondagse lunch in de boomgaard van Carlos met Ruben en Sylvia en gezin

Het is niet makkelijk, omdat ze de
structuur zelf moet maken en ze mist
de feedback van school. Bidden jullie
ook voor haar?
We zijn blij dat we weer een
schoolritme hebben en de kinderen
zo aan de integratie kunnen werken.
Steun
Wilt u ook bijdragen aan de verspreiding van Gods liefde in Spanje? Dat
kan! We sturen wekelijks een gebedsmail door met praktische gebeds
- en dankpunten. Wanneer je ook
gericht mee wilt bidden, meld je dan
aan door een mail te sturen naar:
tft.thetravelingseven@gmail.com.
Ook kunnen we financiële steun goed
gebruiken. We kunnen ons voorstellen dat het fijn is om wat meer
een ‘plaatje’ te krijgen van wat we
doen en hoe ons leven er in Spanje
uitziet. Houd Instagram én onze
website www.thetravelingseven.com
in de gaten! Binnenkort vindt u daar
een nieuw filmpje met beelden vanuit
Spanje!
"Elk mens kan licht uitstralen. Als je
doet wat God wil, dan straal je licht uit."
(Lukas 11v34).
Wij willen Gods licht laten
schijnen in Spanje!
Lieve groet,

Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia
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European Christian Mission (ECM)
is een internationale en interkerkelijke
zendingsorganisatie, met als doel
gemeenten stichten in Europa: dé
missionaire strategie in het meest
uitdagende continent voor christenen
vandaag. Evangeliseren, discipelen
maken en leiders trainen zijn daarom
sinds 1904 kernbegrippen bij ons.
Familie Knol is financieel afhankelijk
van giften. Je kunt hun steunen door
een gift over te maken via
www.ecmnederland.nl/iksteunknol
of via IBAN: NL02INGB0000254997
t.n.v. Stichting ECM-Nederland,
Deventer o.v.v. “fonds Knol”
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18
7421 ZC - Deventer -Nederland
0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl
Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u
heeft aangegeven deze publicatie te willen
ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacystatement

Financiële toezegging - ondersteuning fam Knol
European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000
Ondergetekende ❑machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)*

❑Maakt zelf over*

Het bedrag van: *❑€5,00

❑anders: €…………..

Bestemd voor:
Frequentie:

❑€10,00

❑€15,00

Ondersteuning familie Knol
*❑maand *❑kwartaal

❑€25,00

* Aankruisen wat van toepassing is

*❑half jaar *❑jaar

*❑eenmalig

Naam:

__________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________

Postcode: _____________ Plaats: ______________________________________
Land:

____________________ E-mail:_________________________________

IBAN:

Datum:

Handtekening:

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): _____ -_____ - 20____
❑ Ik wil graag de nieuwsbrief van de fam Knol ontvangen per post / e-mail*
Opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer of afgeven bij een TFT-lid van
de familie Knol. U kunt ook een online machtiging afgeven via www.ecmnederland.nl/steunknol
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland om eenmalig of
doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de
25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u te alle tijde stoppen door contact op te nemen met ECM.

Henk & Hanneke Knol - Spanje
Henk en Hanneke willen Jezus'
boodschap van liefde en genade
verspreiden in het zuiden van Spanje.
Door als christelijk gezin onder de
Spanjaarden te gaan leven en door te
investeren in relaties willen ze mensen
helpen om Jezus te leren kennen.

