
Nieuwsbrief Familie Yáñez 

Op 16 februari kwamen we weer aan 
op chileense bodem na een verblijf 
van tien weken in Nederland, waarin 
we velen van jullie persoonlijk konden 
zien en/of spreken. We kijken terug op 
een “sabbatsperiode,” die erg 
verfrissend is geweest en waarin God 
heel duidelijk tot ons heeft gesproken.  

Eigenlijk begon het al veel eerder: 
zeker twee jaar geleden legde God 
het al op ons hart, dat er iets nieuws 
op komst was en begonnen we 
daarover te bidden. Eind vorig jaar 
brak het moment aan, dat we onze 
taken in de gemeente tijdelijk neer 
konden leggen om er een paar 
maanden tussenuit te gaan, om ons in 
alle rust te richten op God en door 
Hem vernieuwd te worden 

Treinmachinist 
Van begin tot eind heeft God ons steeds opnieuw, 
door verschillende mensen en situatie´s,  laten 
weten dat er iets nieuws komt. Eén van de 
beelden, die iemand aan ons doorgaf, was over 
een trein, die wij tot nu toe zelf als machinisten 
bestuurd hadden. Het moment was gekomen om 
uit de trein te stappen en vanaf het station andere 
treinen uit te gaan zenden, met andere 
machinisten aan boord. Kortom: een verandering 
in de bediening van het gemeentewerk naar iets 
veel breders voor christelijke gemeenten in zijn 
geheel.  



Iets Nieuws… 

Beetje bij beetje bleef God 
bevestigen, dat het tijd was voor een 
verandering, hoewel we nog niet 
wisten hoe dat er in de praktijk uit zou 
gaan zien. Tot de één na laatste dag 
van ons verlof verbleven we hierover 
in onzekerheid, maar we verwachtten 
dat God het op zijn tijd zou laten zien. 

De laatste dag… 

De woensdag voor ons vertrek liet 
God ons twee dingen zien. In de 
eerste plaats: het gemeentewerk in 
Union Church is over; in de tweede 
plaats: we zullen een nieuwe 
bediening starten waarin we 
christelijke gemeenten in Chili 
willen bemoedigen, onderwijzen 
en met ze bidden. In de toekomst 
zouden we dat graag in een soort  
conferentiecentrum doen, door 
middel van trainingsdagen, 
voorgangersweekenden, 
familiedagen, opbouw-
weekenden, enz.  

Voor ons was dit spreken van 
God een grote verrassing en 
omwenteling in ons denken. 
We hebben het in geloof 
aangegrepen hebben en in 
ons hart een plaatsje 
gegeven. Daarbij hebben we 
de zekerheid, dat als God 
spreekt, Hij dit ook 
werkelijkheid zal maken, ook al 
zien we er nu nog niets van.  
Daarom zijn we nu  in een 
denk- en bidfase 
terechtgekomen, om te 
ontdekken hoe we dit in alle 
opzichten vorm gaan geven. 



Wat betekent dit voor ons? 

Tot het einde van dit jaar zullen we doorgaan 
met ons werk als voorgangers van de 
gemeente in Viña del Mar. Daarná hopen we 
ons fulltime te wijden aan deze nieuwe 
bediening. Tijdens dit jaar zullen we opvolgers 
zoeken en, zo mogelijk, inwerken. 
Tegelijkertijd zullen we de nieuwe visie gaan 
uitwerken en vormgeven, zodat we vanaf 
2014 daarmee kunnen beginnen. Een groot 
geloofsavontuur voor ons, waarin we volledig 
afhankelijk van God zullen zijn.  

Op persoonlijk vlak brengt dit ook veel 
veranderingen met zich mee: het vinden van 
een nieuw huis, nieuwe school voor de 
kinderen en alles wat daarmee samen hangt. 
Ook het opbouwen van een thuisfront dat 
met ons bidt en ons financiëel ondersteunt. 

Door middel van dit schrijven willen we je 
informeren over deze plannen en vragen of 
je het op prijs stelt om op de hoogte te blijven 
van de verdere ontwikkelingen. We ervaren, 
dat God zijn hand heeft in deze plannen en 
zoeken naar mensen, die een deel van deze 
bediening willen zijn en hiervoor mee willen 
bidden.  

Als je nieuws van ons wilt blijven 
ontvangen, horen we dat graag van 

je via de mail 
(annemiekpunt@gmail.com) 

In Hem,  

Waldo en Annemiek Yáñez 
Daniel, Benjamin, David en Matías 


