
 

Eind december is voor ons de deadline: het einde 

van onze tijd in de Vineyard gemeente in Viña del 

Mar.  

En tegelijk het begin van iets nieuws: “El 

Refugio”, “De Schuilplaats”,  een nieuwe 

bediening waarin we met name voor voorgangers 

en hun vrouwen iets willen gaan betekenen.  

Een huis hebben we nog steeds niet gevonden, 

dus we kijken nog steeds elke dag advertenties 

na, of er iets bij zit. Wel een test voor ons geloof, 

moet ik zeggen. De Heer is altijd op tijd, dat 

weten we, maar zeker niet te vroeg! 

 

“Dan komt zijn lof niet van 

mensen, maar van God.” 

Romeinen 2:29b 

Familie Yáñez-

Punt 

Waldo en 

Annemiek 
Daniel, Benjamin,  

David en Matías 

Viña del Mar, Chili November 2013 

Het aftellen begint… 
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Ondertussen hebben we al een 

tweetal kleinschalige bijeenkomsten 

met voorgangers en hun vrouwen 

achter de rug. Met als doel om 

samen te brainstormen over ons 

toekomstig project en er achter te 

komen wat precies de behoeften zijn 

en hoe we hen het beste kunnen 

dienen. We werden bevestigd in 

onze visie door wat we van hen 

hoorden: op nummer 1 staat het 

huwelijk van de voorganger, daarna 

volgen de balans tussen rust en 

werk, prioriteiten stellen; een 

nederig hart houden als mensen 

tegen je op kijken, etc.  

 

 Brainstormen met 

voorgangers 

Huwelijkscursus 

Als je dit leest, hebben we net een 

huwelijkscursus afgerond, die we 

in augustus begonnen, met de 

gedachte dat dit voor onze 

toekomstige bediening een 

bruikbaar middel zou kunnen zijn. 

Wat dus inderdaad zo is: de 

voorgangers willen graag 

ondersteuning in hun huwelijk.  

Toch was het in de eerste plaats 

voor ons zelf een grote eyeopener 

en een zegen om over veel 

onderwerpen opnieuw na te 

denken en nieuwe principes 

aangereikt te krijgen. We hopen 

dit dus eerst zelf in de praktijk te 

gaan brengen.  

Voorgangers

bijeenkomst 
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Nieuwe 

voorganger in 

beeld: 

Horacio en 

Patricia 

Gonzalez 

Jezus zei: 

“Ik zal mijn 

gemeente 

bouwen en de 

poorten van het 

dodenrijk zullen 

haar niet 

overweldigen.” 

Mattheüs 16:19 

 Als ik dit schrijf, is het proces van het 

zoeken van een voorganger bijna afgerond. 

Horacio en Patty hebben als enige 

kandidaatvoorgangers de hele procedure 

doorlopen. Eén van de onderdelen was een 

gemeentedag, waarbij we ze hebben horen 

spreken en hun persoonlijke kant wat beter 

hebben leren kennen. Er moet nu nog een 

stemming komen, maar we verwachten dat 

de uitslag positief zal zijn.  

Horacio is een jeugdvriend van Waldo; 

toentertijd was Horacio zijn jeugdleider. 

Wij denken dat de gemeente gebaat is bij 

het leiderschap van hem en Patty, en 

bidden dat de overgang soepel zal verlopen. 

Veel mensen zijn erg aan ons gehecht en 

vinden het moeilijk om los te laten. Wijzelf 

trouwens ook… Toch ervaren we hier vrede 

over en weten we dat de gemeente van God 

zelf is en dat Hij over haar zal waken.  
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Januari en februari zijn 

hier de zomermaanden 

waarin de kinderen 

vakantie hebben. Ons plan 

is om deze zomer in 

Pichilemu door te brengen. 

Eerst het huis leeg 

achterlaten voor de 

volgende voorganger en 

dan 4 uur zuidwaarts 

reizen om twee maanden 

lang onderwijs te krijgen in 

de ‘Escuela de Gracia’ 

(Genadeschool) van Jeugd 

met een Opdracht. Voor 

ons is dat een goede 

afsluiting van de periode 

met de gemeente en een 

fris begin van het nieuwe 

project. We gaan op de 

basis van JmeO wonen en 

de kinderen kunnen daar 

heerlijk spelen en vrienden 

opdoen. Er is een groot 

zwembad en een bosrijke 

omgeving. Nog een voetbal 

erbij en hun vakantie kan 

niet meer stuk! 

Zomer in 

Pichilemu 

Jeugdavond 

Ook binnen de gemeente bruist het van de 

activiteiten. Een paar weken terug hadden 

we de jeugdgroep bij ons thuis uitgenodigd en 

50 jongeren stonden op de stoep! Ik weet niet 

of de worstjes op de barbecue de trekker 

waren of het thema waar we het over zouden 

hebben – sexualiteit – , maar het was 

geweldig om huis en tuin vol te hebben met 

jongeren die enthousiast zijn voor Jezus.  We 

hebben ze uitgedaagd om op een bijbelse 

manier om te gaan met sexualiteit, verkering 

en huwelijk. Velen van hen zijn daar heel 

serieus mee bezig.   



 

 

  

 

 

 

1. Voor het vinden van een huis 

2. Voor een goede zomer in 

Pichilemu voor het hele gezin 

3. Voor maandelijkse financiële 

ondersteuning 

4. Voor het overgangsproces van 

het leiderschap van de 

gemeente   

Bidt u mee? 

Familie  

Yáñez Punt 

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 zendingscommissie 
 
Het is goed om te lezen dat Waldo en Annemiek 

hoopvol gestemd zijn, ondanks de vele 

onzekerheden die er nog voor hen liggen. Hun 

vertrouwen stellen zij op onze hemelse Vader. 

Hij heeft hen, geloven ook wij, geroepen om 

zekerheden als een vast salaris, een huis e.d. 

op te geven, om voorgangers te ondersteunen 

in hun persoonlijk leven en in hun bediening. 

 

Als zendingscommissie willen wij u vragen om 

na te denken over hoe u wilt en kunt bijdragen 

aan hun verdere bediening. Mocht u tot de 
conclusie komen dat u hen ook financieel wilt 

ondersteunen, dan zou het fijn zijn als u dat 

aan ons doorgeeft (peter-

marianne.visser@hetnet.nl).  

Meldt daarbij graag of u dit eenmalig of 

periodiek wilt doen, en met welk bedrag u de 

bediening van Waldo & Annemiek mede 

mogelijk wilt maken. 

 

Giften kunt u belastingaftrekbaar overmaken 

naar stichting Het Twijgje (zie de colofon 

hiernaast). 
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