
Een gezamenlijke missie  
Aangezien je nu deze brief leest, gaan wij 
ervan uit dat je direct of indirect betrokken wil 
zijn bij onze missie in Spanje! Echt super, 
dank. Wees gezegend daarvoor, je bent ons 
tot zegen en daarmee ook indirect Spanje en 
haar inwoners waar ons hart zo naar uit gaat! 
Van de week hebben we even de tijd ge-
nomen om terug te blikken op vijf jaar 
geleden toen we voor het eerst naar Sevilla 
op vakantie gingen. Vrienden van ons 
hadden ons getipt om daar eens naartoe te 
gaan. Onwerkelijk dat we vijf jaar later hier 
wonen; dat hadden we toen niet bedacht! 
Het is alsof God ons toen al even een 
voorpoefje gaf op ons nieuwe thuisland. 
  
Relaties aangaan  
We verlangen ernaar om impact te hebben 
op de bevolking. We willen dit graag doen 
door als christelijk gezin te midden van de 
bevolking te wonen en relaties aan te gaan. 
Ook ligt ons hart bij discipelschap en 
coaching. God plaatst zelfs nu al in deze 
eerste fase nieuwe mensen op ons pad voor 
wie we tot zegen mogen zijn.  
 

Onlangs zei een vrouw uit de woensdag-
ochtendgroep dat alleen onze verhuizing 
naar Spanje al een heel groot getuigenis is. 
Een andere vrouw voegde er aan toe dat ze 
ons in positieve zin vindt opvallen: ze geniet 
van onze aanwezigheid in haar leefomgeving 
en geeft aan dat wat we in geloof uitdragen 
haar tot denken aanzet.   
  

Inmiddels zijn we ook aangehaakt bij de 
plaatselijke huisgemeente. De meetings zijn 
in het Spaans en online, dat is een goede 
oefening en tevens ook een uitdaging! Want 
wat willen we graag meer delen, meer dan 
onze beheersing van het Spaans nu toelaat. 
Echter, de mensen bevestigen ook nu weer 
dat onze aanwezigheid al zo veel zegt en dat 
ze er naar uitzien om ons beter te leren 
kennen! Zodra het kan, hopen we de 
mensen van de huisgemeente ook in leven-
den lijve te ontmoeten. Doorgaans gebeurt 
dat in parken of in een tuin bij iemand, maar 
helaas is dat nu met de maatregelen niet 
mogelijk. We houden hoop dat dit spoedig 
weer zal kunnen!  
  

We hebben contact met een gezin waarvan 
de vrouw sinds een aantal jaren christen is. 
Ze heeft ons verteld hoe ze tot een levend 
geloof is gekomen door een ontmoeting in 
de supermarkt met een christenvrouw die 
haar opviel. Momenteel heeft ze behoefte 
aan steun en discipelschap: ze zit in een 
diepe verwerking van oude trauma‘s. Ze 
heeft christenen om zich heen nodig en ze is 
dankbaar dat wij er als gezin ook voor haar 
willen zijn.  
  

Naast het feit dat Hanneke nu een ochtend-
groep voor vrouwen is gestart, gaat Henk 
binnenkort naar een mannengroep. Het is 
een klein gezelschap van mannen die elkaar 
regelmatig ontmoeten en die elkaar opbou-
wen in geloof als discipel van Jezus. Kwets-
baarheid, liefde en vertrouwen zijn in deze 
groep sleutelbegrippen.  
  
Pasen  
Voor het eerst mochten we de “Semana 
Santa” (de heilige week) meemaken in 
Sevilla rondom Pasen. Wat doorgaans een 
heel uitbundig en groot gebeuren is, werd nu 
teruggebracht tot een redelijk rustige feest-
week, zonder processies. Wel trokken er 
veel gezinnen op uit, de stad in, om eerst 
naar de mis te gaan en daarna uit eten met 
de familie. Hoewel de zwarte kleding het 
rouwen lijkt te symboliseren, is er veelal een 
feeststemming. Het is voor ons moeilijk voor 
te stellen wat deze gezinnen beweegt om de 
traditie van het katholieke geloof zo in ere te 
houden. Kennen ze de boodschap van liefde 
en genade? Hebben ze wel eens ervaren 
hoe het eruit kan zien als je een relatie hebt 
met Jezus, de Redder en Messias? Het is 
ons verlangen om de harten van de Spaanse 
mensen meer en meer te leren kennen! En 
wat zou het mooi zijn dat traditie meer en 
meer ruimte maakt voor een (h)échte relatie 
met Jezus Christus in dit land! 
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Lieve vrienden en familie,  

“De geest van God spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan, samen 
bidden samen zoeken naar het plan 

van onze Heer. Samen zingen en 
getuigen, samen leven tot Zijn eer” 

  

Lied 167 Opwekking 

Een glimp van de Semana Santa in Sevilla stad 



‘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.’  

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 
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verlangt 
 Spanje 

Gods genade en      liefde 

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 aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Ons gezin  
We zijn super dankbaar dat we zo 
kunnen genieten van ons huis, deze 
plek is een geschenk van God. De 
tuin staat zo mooi in bloei! 
  

Aliza gaat bijna naar Nederland voor 
haar eerste examens. Wat zullen we 
haar missen, maar wat gunnen we 
haar ook deze periode, om weer 
volop bij te tanken in het gezelschap 
van familie en vrienden.  
 

Senna is gewend aan het ritme van 
de middelbare school, maar moet 
nog steeds wel wennen aan de taal. 
We zijn dankbaar dat hij leuk contact 
heeft met twee klasgenoten. 
 

Yaella heeft het gezellig met twee 
meisjes in de klas die haar nu al 
vriendin noemen, maar school is voor 
haar -net als in Nederland- wel 
moeilijk! Ze krijgt nu ook bijles. Het is 
de bedoeling dat ze na de zomer 
naar de middelbare school gaat. Ze 
heeft veel huiswerk, maar is ijverig.  
 

Met Célia gaat goed, ze begrijpt bijna 
met de week meer en meer van de 
taal en heeft soms de vertaling van 
de juf al niet meer nodig om te weten 
waar het over gaat!  
 

Wij gaan vijf dagen in de week naar 
de taalschool, zodat we datgene 
kunnen doen waar we van dromen: 
mensen bereiken en relaties aan-
gaan. Daarin is de taal het belangrijk-
ste instrument. De investering is dus 
fundamenteel. 
 

Als gezin gaan we door een cultuur-
schok. Deze fase heeft ook wel iets 
weg van een rouwproces, aangezien 
we veel achter hebben gelaten, het 

Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

zijn immers best grote offers! We 
weten dat dit proces normaal is en 
dat het erbij hoort. We komen er 
doorheen!  
  
Een hartelijke groet vanuit Sevilla. 
Gods zegen voor jouw leven en weet 
dat Hij jouw leven ook wil leiden. 
Iedere dag. We zijn weggetrokken uit 
ons eigen land en voor ons is het een 
grote troost om te weten dat we 
iedere nieuwe dag onze hand in de 
Zijne mogen leggen. Hij is onze Rots, 
onze Hoop, onze Vader, onze 
Leidsman! In wat voor tijden we ook 
leven, “Hij is”.  

Henk en Hanneke op de taalschool 

Een nieuwe vriendin voor Yaella 

Onze woensdag ochtend groep! 

De meisjes met mondkapje op naar school 

Gebedspunten: 

• Dat de taalstudie voorspoedig 
mag verlopen en dat de kinderen 
snel hun draai zullen gaan vinden 
op school 

• Een voorspoedige reis naar Ne-
derland voor Aliza en voor rust en 
vrede in examentijd. 

• Voor troost en steun voor ons 
gezin in deze periode van regel-
matig heimwee en gemis. 

• Voor de woensdagochtendgroep 
en de mannengroep van Henk. 
Dat het inspirerende bijeenkom-
sten mogen zijn.   
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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     ❑€10,00     ❑€15,00     ❑€25,00     ❑anders: €………….. 
 

Bestemd voor:    Ondersteuning familie Knol 

Frequentie:        *❑maand   *❑kwartaal    *❑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*   

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. 

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 

* Aankruisen wat van toepassing is 

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. 

http://www.ecmnederland.nl/steunknol

