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De afgelopen maanden zijn voor ons een goede 
leerschool geweest in het leven met onzekerheid. De 
overgang van een vaste, betaalde 
voorgangersfunctie in een gemeente naar een 
volledig van giften afhankelijke nieuwe bediening 
komt snel dichterbij. Toch is vrijwel alles nog steeds 
onzeker: huisvesting, de toekomst van de gemeente, 
de nieuwe ontwikkelingen van “El Refugio” (De 
Schuilplaats), onze financiële ondersteuning en ga zo 
maar door.  

Meer dan ooit hebben we ons gerealiseerd, dat “het 
hart zijn vastheid vindt in genade” (Heb.13:9), in 
plaats van in andere zekerheden die dat in wezen 
niet zijn.   

Degenen die op Hem 
vertrouwen, die vaak hun 
gedachten aan de HERE 
wijden, zal Hij in volkomen 
vrede laten leven! 

 Jesaja 26:3 

Leven Met Onzekerheid 
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Goede scholing is ontzettend duur in 
Chili. Om die reden hadden we 
eigenlijk al besloten om de kinderen 
van school te halen en een goedkopere 
school te vinden. Dat is helaas niet 
makkelijk. Je merkt dat de kwaliteit 
van het onderwijs enorm achteruit 
gaat naarmate je minder betaalt. Een 
trieste zaak, die goed weergeeft hoe 
de maatschappij in Chili in elkaar zit. 
Wie geld heeft, heeft een goede 
toekomst.  

Natuurlijk hebben we hier veel voor 
gebeden. Het besluit moest in 
augustus genomen zijn, want dat is de 
sluitdatum voor de inschrijving van 
leerlingen voor het nieuwe schooljaar 
(maart tot december 2014). Waldo 
besloot om nog een keer met de 
directeur van de huidige school te 
gaan praten, om te laten weten dat de 

School voor de Kinderen 

kinderen weg gaan. Tot onze 
verbazing vroeg de directeur of we een 
brief wilden schrijven om financiële 
hulp van de school aan te vragen. Na 
een weekje kregen we bericht dat de 
school het ongewone besluit had 
genomen om ons 50% korting te 
geven voor alle vier de kinderen! Onze 
conclusie was dat Gods hand hierin te 
zien was. Daarom blijven de kinderen 
op St. Paul´s School, waar ze tot nu 
toe gezeten hebben.  

Toen ze het hoorden, waren ze erg 
blij, vooral omdat ze hun vrienden niet 
kwijt zullen raken. Eerlijkheidshalve 
moeten we er wel bij zeggen dat ze al 
die tijd bereid waren om naar een 
nieuwe school te gaan en daar nooit 
over geklaagd hadden! 
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Na een half jaar zoeken, waren we voor de tweede 
keer bijna zo ver dat we een huis konden kopen. 
Na weken onderhandelen over de vormen van 
betaling en overdracht van het huis, is het nog 
steeds niet duidelijk of de eigenaar akkoord gaat 
met de normale gang van zaken. Je moet hier 
altijd oppassen, dat ze je niet beet willen nemen 
en er met je geld vandoor gaan zonder dat je het 
huis krijgt. Dus alle papieren worden minutieus 
geregeld om zo elke mogelijke fraude te 
voorkomen. Mondelinge afspraken zijn hier niets 
waard en dus moet alles officieel vastgelegd 
worden. Dat kost een hoop tijd, moeite 
en…onzekerheid! De volgende keer hopen we 
beter nieuws te hebben, met een foto van het 
nieuwe huis! Als we in december nog niets  
definitiefs gevonden hebben, kunnen we ook 
tijdelijk iets huren.  

Huis 

 De visie die we tijdens ons 
verlof in Nederland van de 
Heer ontvangen hebben is 
het bemoedigen en bijstaan 
van voorgangers en leiders 
op vele mogelijke 
manieren, te beginnen met 
rustweekenden, waarin 
voorgangers met hun 
wederzijdse vrouwen  hun 
relatie met God en met 
elkaar kunnen vernieuwen 
en een plek vinden waar er 
naar hen geluisterd wordt. 
In de toekomst hopen we 
hiervoor een centrum te 
openen.  

Onze Visie:  
El Refugio  

(De Schuilplaats) 
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Centro El Refugio 
Ook met de nieuwe bediening zijn er vorderingen. 
Half augustus is de officiële aanvraag ingediend om 
als stichting erkend te worden. Meestal duurt het hele 
proces ongeveer drie maanden, zodat we vanaf 
december echt aan de slag kunnen.   

Wat gaan we precies doen? Naast alle onzekere 
aspecten zijn er een aantal dingen duidelijk binnen 
onze visie. We gaan de volgende activiteiten 
opstarten:  

1. Maandelijkse weekenden voor voorgangers en 
hun vrouw.  

2. Cursussen voor voorgangers, zoals 
huwelijkscursussen, opvoedkundige avonden, 
financieel beheer, enz. 

3. Themadagen voor voorgangers  

4. Weekenden of andere activiteiten voor 
voorgangers met kinderen. 

In het begin zullen we veel nieuwe kontakten moeten 
leggen met voorgangers. We zien nu al dat God 
mensen op onze weg brengt die enthousiast worden 
over ons plan en willen helpen.  

Sandra, een Chileense zendelinge die momenteel in 
Chili is, heeft al aangegeven dat de Heer het op haar 
hart gelegd heeft om met ons aan de slag te gaan in 
de nieuwe bediening. Ook zijn er een paar 
zakenlieden, die God naast ons geplaatst heeft om 
financiële ondersteuning en advies te geven. Ook zijn 
er voorgangers, die al jaren dezelfde visie in hun hart 
hadden en nu zien dat God die werkelijkheid gaat 
laten worden. We zien hoe God beetje bij beetje een 
netwerk aan het samenstellen is. Het mooie is dat de 
mensen zelf naar ons toe komen!!   

Wist u dat… 

…Chilenen dan altijd 
barbecueën met de 
familie? 

 

…18 en 19 september 
nationale feestdagen in 
Chili zijn? 

1 

2 

…Wij daar helemaal 
aan mee doen? 
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Zoals Waldo en Annemiek in hun nieuwsbrief al 
schrijven, zijn er momenteel veel dingen onzeker in 
hun leven. Waar zij - en wij als thuisfrontcommissie - 
echter wel zeker van zijn, is dat God hen geroepen 
heeft om voorgangers en leiders in Chili te bemoedigen 
en toe te rusten, zodat die daarna weer met 
hernieuwde blijdschap en kracht hun gemeenten 
kunnen dienen. Dit geeft alle vertrouwen om de 
‘zekerheden’ van een aanstelling als vaste voorganger 
op te geven. 
We zijn heel benieuwd hoe God de verlangens en 
ideeën die Hij bij Waldo en Annemiek in het hart heeft 
gelegd verder gaat uitwerken. Bent u daar ook 
nieuwsgierig naar, en wilt u graag betrokken zijn en 
blijven bij hun reis met God? De nieuwsbrieven houden 
u daarvan op de hoogte. Als u de nieuwsbrief (ook) op 
een ander mail-adres wilt binnen krijgen, een via 
iemand anders doorgestuurde nieuwsbrief voortaan ook 
persoonlijk wilt ontvangen, of juist wilt aangeven dat u 
voortaan geen prijs meer stelt op het toesturen, dan 
kunt u dit doorgeven aan Marianne Visser (peter-
marianne.visser@hetnet.nl). 
P.S. Beschikt u alleen over de mogelijkheid om de 
nieuwsbrief per post te ontvangen? Als u uw huisadres 
doorgeeft, dan zorgen wij er voor dat u een geprinte 
versie toegestuurd krijgt. 
 

 voor het vinden van een huis 

 voor het vinden van een nieuwe 
voorganger in de gemeente  

 voor de opbouw van financiële 
ondersteuning 

 voor de plannen en contacten m.b.t.    
“El Refugio” 

Bidt u mee? 

annemiekpunt@gmail.com 

 

Thuisfrontcommissie: 
Peter en Marianne Visser: 

Peter-Marianne.Visser@hetnet.nl  

Tel: 0180623505 
Frank en Magdalena van den 
Ouden 

fvandenouden@me.com 

Tel: 0186621262  

 

(Belastingaftrekbare) giften:  
Stichting “Het Twijgje”, te 
Leidschendam 
Banknr. 6079124  
O.v.v. Projectnummer 67, Waldo 
en Annemiek, Chili. 

Familie  
Yáñez Punt 

Van de Thuisfrontcommissie 


