
 

 In Nederland is de vakantieperiode weer bijna 

voorbij en begint het nieuwe seizoen. Hier zijn we 

halverwege het jaar en bezig met allerlei 

activiteiten. Twee huwelijkscursussen voor 

voorgangers zijn afgerond en twee nieuwe gaan 

deze maand van start. Eén daarvan is een 

vervolgcursus van de eerste, waarin we aan het 

huwelijk gerelateerde thema´s uitdiepen en ook 

groeien in de onderlinge vriendschappen.  

 

De weekenden met voorgangers en hun vrouwen 

hebben we al een paar keer gedaan en ze blijken 

een grote zegen voor de deelnemers. Eén keer per 

maand doen we dit, met vier echtparen die 

stilgezet worden bij hun relatie met God, 

prioriteiten stellen, etc.  

 

“Dan komt zijn lof niet van 

mensen, maar van God.” 

Romeinen 2:29b 
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De twee 

gezichten van 

een cursus: 

Formeel… 

Huwelijkscursus   

En minder 

formeel… 

Verkleed als Disney-figuren sloten de voorgangers de cursus af: figuren uit de Leeuwenkoning, 

Aladdin, Shrek, Matrix en de Flintstones passeerden de revue. De voorgangers wilden vooral 

niet dat mensen zouden denken dat ze saai waren. Diploma´s werden overhandigd, 

getuigenissen verteld, en veel mensen uit de gemeenten van deze leiders waren onder de 

indruk van hun openheid en van de veranderingen die God in deze levens bewerkt heeft. Eén 

stel staat nu samen in de bediening; voorheen alleen de man. Een andere voorganger zei dat 

hij na ongeveer 4 lessen tot de conclusie kwam dat hij wel kon toegeven dat niet alles 

volmaakt was in zijn huwelijk. Zo zien we het effect van het toepassen van de bijbelse 

principes die in de cursus aan de orde komen. De meesten van hen gaan door met de 
vervolgcursus. 
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Getuigenissen 

van voorgangers 

“Het weekend was een oase in moeilijke 

tijden, een rustpunt te midden van moeheid, 

een tijd om alleen te zijn met God – en 

natuurlijk met mijn geliefde vrouw. Het was 

onvergetelijk. De Heer liet me zien dat al 

mijn inspanningen, om mijn doelen te 

behalen binnen de gemeente, niet van mij 

afhankelijk zijn. Ik heb geleerd om in Hem te 

rusten. En dat er andere voorgangers zijn die 

hetzelfde doormaken als wij. Daardoor 

voelde ik me opgelucht.”  

- Raúl Hormachea - 
 

“Ik wilde in de intimiteit met God zijn, en 

voor een moment vergeten dat ik voorganger 

ben, omdat ik zo moe was van het werk in de 

gemeente. Ik denk dat dit de mooiste 48 uur 

van mijn leven waren; een moment van 

overdenking, een halt op mijn weg, om over 

mijn leven na te denken en over hoe God wil 

dat ik me tegenover Hem op stel.”   

-Mario Candia- 
 

 

  



 

 

  

 

 

 

1. Voor de komende weekenden 

met voorgangers en vrouwen.  

2. Voor maandelijkse financiële 

ondersteuning. 

3. Voor de huwelijkscursussen die 

deze maand van start gaan. 

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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