
 

Sinds we het besluit namen om te stoppen met het werk 
in de gemeente in Viña del Mar, is ons leven in een 
stroomversnelling terecht gekomen. Opeens kwamen er 
allerlei dingen op ons af. Ons leven stond op zijn kop en 
het aftellen was begonnen: vanaf 1 januari 2014 begint er 
een compleet nieuwe fase in ons leven en daar willen we 
ons dit jaar grondig op voorbereiden. Hier volgt een 
handvol zaken, waar we naast de normale 
verantwoordelijkheden mee bezig zijn: nieuw huis zoeken, 
huis nieuw inrichten, nieuwe auto kopen (tot nu toe 
leende de gemeente ons dit alles), nieuwe school voor de 
kinderen zoeken, visie voor het nieuwe project 
ontwikkelen, thuisfront oprichten en fondsen zoeken, 
rechtspersoonlijkheid van het nieuwe project maken, 
kontakten leggen voor het nieuwe project, enz., enz.  

Na de eerste paar maanden zijn we nu in rustiger 
vaarwater gekomen en werken we verder in vertrouwen 
op God, en met de diepe overtuiging dat Hij in alles zal 
voorzien.  

Bij U, o Here, schuil ik;  laat mij 
nimmer beschaamd worden. 

Wees mij tot een rots ter woning, 
waarheen ik bestendig kan gaan. 

Psalm 71:1,3a 

Bijbeltekst 

2 

Familie Yáñez 
Punt  

 Waldo, Annemiek, 
Daniel, Benjamin, 
David en Matias 

 

Juni 2013 Viña del Mar 

Inside 

Stroomversnelling 



 

 

Viña del Mar Juni 2013 

2 

 

Integer metus. 

Lorem. 
byline 
[Name] 

Ons toekomstig project draagt 
ondertussen de naam “De Schuilplaats”. 
We willen ons in eerste instantie richten 
op voorgangers en leiders, en hen 
uitnodigen om een paar dagen met ons 
door te brengen, waarin ze kunnen 
uitrusten, onderwijs en persoonlijke 
coaching zullen ontvangen en 
uitgedaagd zullen worden om (nieuwe) 
prioriteiten te stellen in hun bediening: 
eerst God, dan het gezin en pas dan de 
bediening.  

Voor veel voorgangers is dat niet 
vanzelfsprekend en moeten er veel 
vooroordelen en diepgewortelde tradities 
doorbroken worden om tot een meer 
gebalanceerde en gezonde levensstijl 
over te gaan, die hen in staat stelt om in 
de bediening te blijven en niet 

Centro “El Refugio”  
(De Schuilplaats) 

Ondertussen heeft een groep leiders uit 
de gemeente de taak gekregen om een 
nieuwe voorganger te zoeken. Tot nu toe 
zijn er nog geen concrete mogelijkheden 
uitgekomen en dat is één van de meest 
dringende gebedspunten. We hopen en 
bidden dat de gemeente, waar ons we 
meer dan acht jaar voor ingezet hebben, 
een natuurlijke voortgang zal hebben, 
met de persoon die God voor dit doel zal 
brengen. 

Union Church 

 halverwege af te haken omdat het te zwaar 
wordt. We merken dat de behoefte aan dit 
project groot is en zijn erg enthousiast om 
hier aan te gaan beginnen.   
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• Dat we een fijn huis zullen vinden binnen ons budget 

• Voor (maandelijkse) financiële ondersteuning 

• Voor een nieuwe school voor de kinderen 

• Voor het vinden van een nieuwe voorganger voor de 
gemeente 

• Voor een goede afsluiting van onze tijd in deze 
gemeente 

• Voor de ontwikkeling van het nieuwe project “De 
Schuilplaats” 

Om te bidden 

Mail: 

annemiekpunt@gmail.com 

waldoyanez@yahoo.com 

 

Thuisfrontcommissie: 

Peter en Marianne Visser: 

Peter-Marianne.Visser@hetnet.nl  

Giessen 29 

2991 RH Barendrecht 

0180-623505 

 

Giften:  

Stichting “Het Twijgje”, te 
Leidschendam 

Banknr. 6079124  

O.v.v. Projectnummer 67, Waldo 
en Annemiek, Chili. 

Familie  
Yáñez Punt 

Ondersteuning 

 In de komende etappe van ons leven zullen we jullie 
gebed en financiële steun hard nodig hebben. We zijn 
bezig met het opzetten van een thuisfront hiervoor. 
De Evangelische Gemeente Hoekse Waard heeft er 
mee ingestemd onze thuisgemeente te worden en 
Peter en Marianne Visser zijn bereid ons te 
vertegenwoordigen in de thuisfrontcommissie. 
 
Als u giften wilt geven, kunnen die overgemaakt 
worden op het bankrekeningnummer van het Twijgje, 
o.v.v. projectnr. 67, Waldo en Annemiek Chili.  
 
Hartelijk dank voor uw interesse, gebeden en 
eventueel giften voor onze bediening.  
We houden jullie op de hoogte.  
In Hem verbonden,  
 

Waldo en Annemiek 
& kids 

 
 


