
 

  

Het is al weer een half jaar geleden dat we de 

sprong in geloof waagden. Natuurlijk, hoe kan het 

ook anders, kan onze conclusie alleen maar zijn 

dat God trouw is. Hij heeft de afgelopen maanden 

voor ons gezorgd. Soms kwam er een gift op hele 

cruciale momenten en liet God gewoon zien dat Hij 

de controle heeft. Toch blijven de financiën een 

gebedspunt en zoeken we nog meer mensen die ons 

kunnen ondersteunen. 

Ook de visie voor het werk is aangescherpt. We 

hebben ontdekt dat de voorgangers, hun vrouwen 

en kinderen, HET speerpunt van ons werk zijn. En 

we zien dat er enthousiasme is. Een groot “gat in 

de markt” waar God onze ogen voor geopend heeft. 

De volgende pagina´s ziet u een paar indrukken 

van ons gezin en de activiteiten de afgelopen 

maanden.   

 

“Dan komt zijn lof niet van 

mensen, maar van God.” 

Romeinen 2:29b 
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Eindelijk brak de langverwachte dag 

aan: met 5 voorgangersechtparen hebben 

we ons een weekend afgezonderd om bij 

elkaar te zijn, en samen de diepte in te 

gaan.  

Heel belangrijk is het om dan de juiste 

vragen te stellen, zoals: “Hoe is het met 

je relatie met God? Hoe staat je eigen 

hart er voor? En hoe gaat het met je 

man/vrouw en kinderen?” 

Thema´s zoals “Rust”, “Identiteit” en  

“Blijven in Christus” passeerden de 

revue en maakten veel los.  

Ook lekker eten en ontspannen maakten 

deel uit van het programma. 

We zijn bevestigd in onze visie dat dit 

een noodzaak is voor voorgangers.  

  

 Een paar reactie´s: 

 

Paula: “God heeft mijn droge 

botten nieuw leven ingeblazen. Ik 

had deze tijd nodig om te bidden 

en mijn houdingen te veranderen. 

Hij wilde mijn leven schoonmaken 

en mijn wonden genezen.” 

 

Mario: “God heeft mijn leven 

vernieuwd tijdens dit weekend. 

Vaak heb ik anderen aangeraden 

om te stoppen, rust te nemen en 

dingen te overdenken. Maar zelf 

had ik dat nog nooit gedaan.” 

Eerste 

Voorgangers-

weekend  

El Refugio 

Voorgangersweekend El 

Refugio 
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Daan (15): voetbal is zijn passie, 

schoolwerk iets minder. Toch moet hij er al 

flink aan trekken, want binnen het 

Chileense schoolsysteem worden er hoge 

eisen gesteld. Verder een gezellige gast.  

Benjamin (13): onze rustigste spruit, 

absoluut handig met van alles en nog wat. 

Heeft goede vrienden en is heel 

opmerkzaam. 

David (8): net als zijn oudste broer een 

verwoed voetballer. Wint graag met 

spelletjes doen en is gewoon een heel lief 

kind. 

Matias (6): de clown van de familie, die 

altijd wat nieuws verzint om te doen. 

Speelgoed is aan hem zeker besteed. Lego 

en playmobiel doen het al jaren geweldig.   

 

 

Kinderen in 

beeld: 

Daan, 

Benjamin, 

David en 

Matias 
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De wedstrijd Nederland-

Chili heeft wel voor 

opschudding gezorgd 

binnen ons gezin. Met 

name voor de kinderen. 

Voor wie moeten ze nou 

zijn? Uiteindelijk hebben 

ze de wedstrijd met de hele 

school (700 mensen) op het 

plein bekeken. En 

natuurlijk waren ze voor 

Chili. Het goede nieuws is 

dat beide landen doorgaan 

naar de volgende ronde. 

We hebben hoge 

verwachtingen!! 

WK: 

gemengde 

gevoelens… 

Seminario de Gracia 

 Eind mei hebben we een serie thema´s over 

genade behandeld met voorgangers uit onze 

regio. Een bevriende zendeling heeft hier 

gesproken en de meeste voorgangers waren 

hier erg door aangesproken. Een oproep op 

bijbelse gronden om te leven vanuit de 

genade van God in plaats vanuit onze eigen 

kracht. Misschien overbekend, maar hoe 

vaak doen we het toch weer zelf? Met alle 

gevolgen van dien…  



 

 

  

 

 

 

1. Voor de komende weekenden 

met voorgangers en vrouwen.  

2. Voor maandelijkse financiële 

ondersteuning. 

3. Voor de kinderen en hun 

schoolwerk. 

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 “Zending en Gemeente”  

ING Banknr.: 

NL33INGB0002047678  

O.v.v. nummer 37, Waldo en 
Annemiek, Chili. 
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Van 11 tot 24 oktober ben ik (Annemiek) 

in Nederland. Zending en Gemeente 

heeft alle zendelingen uitgenodigd voor 

een conferentie. In ons geval reis ik 

alleen en blijft Waldo bij de kinderen. 

Na de conferentie blijf ik nog een week 

in Nederland (18-24 oktober) en ben dan 

beschikbaar om mensen te ontmoeten 

en te spreken. Graag zou ik zo veel 

mogelijk mensen wat vertellen over ons 

nieuwe werk. Als daar een mogelijkheid 

voor is, kunt u daarover contact met mij 

of met het thuisfront opnemen.  
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