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Kinderen in 

schooluniform 

De muren zijn geverfd, de dozen uitgepakt, bijna alle 

spullen hebben een plekje gevonden; nu is de 

verhuizing pas echt voorbij. Natuurlijk, details 

blijven er altijd, maar gelukkig hebben mijn ouders 

dan nog wat te doen als ze ons in april een maand 

lang komen bezoeken. Heerlijk, handige ouders!   

Terug komen uit Pichilemu was echt chaotisch, want 

in twee dagen tijd moesten we alles uitpakken, 

bedden en meubels in elkaar zetten, en alle spullen 

voor het nieuwe schooljaar voor de kinderen klaar 

hebben (uniformen, boeken, schoolspullen, etc.). 

Een race tegen de klok. Maar nu kunnen we weer 

rustig ademhalen. We wonen nu een stuk verder van 

school, wat betekent dat we dagelijks minstens twee 

ritten van 20 minuten heen en 20 minuten terug 

maken. Tot nu toe kunnen we aardig goed wennen 

en zijn we blij met ons nieuwe stekkie.  

  

Settelen… 

 

“Ik ben samen  
met Christus  
aan het kruis 
gestorven. 

Daarom leef ik 

zelf niet meer, 
maar Christus 
leeft in mij.”    

Gal.2:20a 
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Integer metus. 

Lorem. 

byline 

[Name] 

 De maanden januari en februari 

hebben in het teken gestaan van de 

“Genadeschool” waar we aan 

deelgenomen hebben. Een heerlijke 

tijd waarin we veel stof tot nadenken 

opgedaan hebben. Onderwijs met een 

sterke nadruk op wat het betekent om 

dagelijks vanuit de genade van God te 

leven. Veel persoonlijke gesprekken 

voeren met de leiding, de lesstof 

verwerken in kleine groepjes en tijd 

nemen om stil te zijn. Als je normaal 

in hoog tempo leeft, zoals wij, dan is 

dat wel even wennen, maar heel 

verrijkend.  

Voor de kinderen was er oppas tijdens 

de les en er waren kinderen van hun 

Tijd in Pichilemu  

leeftijd (voor alle vier!) om mee op te 

trekken. Zelfs honden zijn deel uit 

gaan maken van hun nieuwe 

vriendenkring.  

Gerardo en Rosi Bergmann (op de foto 

hierboven met ons) zijn de leiders van 

de school. Met hen ontwikkelde zich 

een bijzondere relatie. We ervaren dat 

God een verdere bedoeling heeft met 

het samenbrengen van hun en onze 

bediening. Eén van de nieuwe 

agendapunten is een conferentie over 

genade in mei. Ook willen we in 

januari 2015 een genadeschool 

speciaal voor voorgangers en hun 

vrouwen aanbieden.  
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Plaatjes uit Pichilemu 
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Nieuwe Activiteiten 

  

Langzaam komen verschillende activiteiten op 

gang. Weekenden met voorgangers starten 

vanaf mei, plus een seminar over genade.  

Ook de huwelijkscursus staat hoog op de 

agenda. Dit is een cursus van 14 weken waarin 

bijbelse principes op een actuele en 

interessante manier bestudeerd worden. Waldo 

en ik hebben vorig jaar zelf deelgenomen aan 

deze cursus, met als doel om deze nu zelf aan 

te kunnen bieden aan voorgangers. Deze week 

gaan twee groepen van start: elke 

maandagochtend en woensdagavond zullen we 

om de tafel zitten met vijf of zes 

voorgangersechtparen. Veel voorgangers 

hebben het zo druk met hun bediening dat er 

weinig tijd overblijft voor de familie, die 

daardoor erg onder druk komt te staan. We 

hopen op een impact op deze voorgangers, die 

op hun beurt het geleerde door kunnen geven 

aan hun gemeenten.   

Agenda-

punten… 

4-6 april: familie-
weekend in Pichilemu  

31 maart en 2 april zijn 

de startdagen van de 

huwelijkscursussen 
voor voorgangers 

1 

2 

9-11 mei: eerste 

weekend voor 

voorgangersechtparen 

3 

4  22-24 mei: conferentie 

over genade in Viña del 

Mar 



 

 

  

 

 
Deze maand kregen we bericht van Zending en 

Gemeente, dat we officieel als zendelingen aangenomen 

zijn door hun organisatie! We hadden daar  overleg over 

gehad en waren blij met dit uitstluitsel. We vinden het fijn 

om bij een overkoeopelende organisatie aangesloten te 

zijn. Zending en Gemeente fungeert als 

communicatiekanaal tussen gemeenten en hun 

zendelingen en geeft ook praktische hulp en adviezen aan 

zendelingen, met name in logistiek.  

 

Concreet  betekent het op dit moment twee dingen: 

1. Giften kunnen voortaan overgemaakt worden op de 

rekening van Zending en Gemeente, ook weer 

belastingvrij (zie kolofon). 

2. In oktober zijn we door Zending en Gemeente 

uitgenodigd om op hun zendelingenconferentie 

aanwezig te zijn, een tijd voor ontmoeting en 

bemoediging als zendelingen onder elkaar. Waldo 

en ik zullen daarvoor een zeer korte reis naar 

Nederland maken. Op 12 en 19 oktober spreekt 

Waldo in Dronten resp. Oud-Beijerland een 

gelegenheid voor u en ons om elkaar even te zien. 

   

 voor de twee huwelijkscursussen    

voor voorgangers (11 echtparen in 

totaal) 

 voor het door- en uitdenken van de 

visie voor “El Refugio”   

  voor de verdere samenwerking met 

Gerardo en Rosi Bergmann 

 

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 “Zending en Gemeente”  

ING Banknr.: 

NL33INGB0002047678  

O.v.v. nummer 37, Waldo en 
Annemiek, Chili. 
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