
 

Een nieuw jaar is begonnen en we wensen u een geweldig jaar toe, vol van de Here 

Jezus in alle opzichten.  

Op 29 december hebben wij afscheid genomen van de gemeente waar we voorganger 

waren. Een emotioneel moment voor iedereen. We hebben vrede over deze stap en 

een grote verwachting van wat er komen gaat. We laten de gemeente in vertrouwen 

achter in de handen van een nieuwe voorganger. 

We zijn heel blij dat we inmiddels een 

huis hebben gevonden! Op 16 januari 

verhuizen we. De dag erna reizen we 

naar Pichilemu (4 uur zuidwaarts), 

waar de ”School van Genade” van 

Jeugd met een Opdracht begint.  

Gedurende de rest van onze zomer-

vakantie zullen we daar blijven. Op 

drie maart beginnen de scholen van de 

kinderen weer.  We hopen dan nieuwe 

inzichten te ontvangen die we ook in de 

nieuwe bediening kunnen gebruiken.  
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Als gezin hebben we een tijdje terug een prikbord 

opgehangen met briefjes met gebedspunten. Het 

bijzondere was dat we beetje bij beetje de briefjes naar 

de kant van beantwoorde gebeden konden 

verplaatsen. Het geeft een goed beeld van wat God 

allemaal doet. Om maar een paar dingen te noemen: 

we hebben een voorganger voor de gemeente, een huis, 

Matías kan zonder bandjes zwemmen, en de kinderen 

hebben het schooljaar goed afgerond.  

 Verhoorde gebeden  

 

  

16 januari Verhuizing 
17 januari – 28 februari School van Genade  

3 maart Schooljaar begint 
19 maart Aanvang huwelijkscursus 1 
24 maart  Aanvang huwelijkscursus 2 
11-13 april Eerste weekend met voorgangers 

 

Belangrijke data: 



 

 

  

 

 

1. Dank God voor ons nieuwe huis 

2. Bidt voor een goede zomer in 

Pichilemu voor het hele gezin 

3. Bidt dat de zomer in Pichilemu voor 

de kinderen een manier zal zijn om 

God beter te leren kennen. 

4. Bidt voor toename in onze 

maandelijkse financiële 

ondersteuning 

 

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. NL26 INGB 0006 0791 24 

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

Familie  

Yáñez Punt 

 

Let op: 
 
Het banknummer van Stichting Het 

Twijgje is omgezet in een 

IBANnummer. Graag opnemen in 

uw administratie als u een gift over 

wilt maken. 
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