
 

In Chili lopen alle activiteiten van het jaar op zijn 

eind. Half december beginnen de schoolvakanties 

en dan liggen ook bijna alle gemeente-activiteiten 

stil. Zelf zullen we als gezin meer dan een maand 

in Pichilemu doorbrengen (van 15 januari tot 20 

februari), op de basis van JmeO waar we de 

zomercursus voor voorgangersechtparen zullen 

houden. Een maand lang hopen we ons met 6 

stellen te verdiepen in de betekenis van het kruis 

en hoe we daar als voorgangers in de praktijk mee 

omgaan. Zelf hebben we deze cursus ook gedaan 

aan het begin van het jaar en hebben daar hele 

goede vruchten van geplukt. Dat willen we 

natuurlijk ook aan anderen doorgeven.  

Ook voor de kinderen is het een soort vakantie, 

omdat ze op de basis samen met andere kinderen 

allerlei leuke dingen ondernemen.  

  

 

“Dan komt zijn lof niet van 

mensen, maar van God.” 

Romeinen 2:29b 
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Samen je 

schouders 

onder je 

huwelijk 

zetten… 

Huwelijkscursus   

Aldo en Marta, Mario en Paula, Fernando en Dalia,  

Carlos en Marisol (v.l.n.r.). 

 

Dit zijn de namen van de vier echtparen die de afgelopen maanden 

met ons de huwelijkscursus gedaan hebben. Ze hebben er van 

genoten! Voorgangers hebben zelden de gelegenheid om geestelijk te 

ontvangen. De cursus leent zich daar prima voor.  

 

Binnen de Chileense cultuur zijn mensen vaak niet constant 

aanwezig als ze ergens aan meedoen. Deze cursus is daar een grote 

uitzondering op: van alle sessies is er maar één echtpaar dat één 

keer niet aanwezig kon zijn vanwege een operatie. Alle andere 

bijeenkomsten zijn zeer trouw bezocht.  

 

Eind november hebben we de officiële afsluiting met diploma-

uitreiking en getuigenissen.  
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In de 

schijnwerpers:  

 

 

Waldo Yáñez 

Hoe is het afgelopen jaar voor je geweest? 
Het afgelopen jaar heeft grote veranderingen voor mij 
gebracht. Toen we nog als voorgangers werkten, 
hadden we altijd een volle agenda met zeer 
gevarieerde activiteiten. Vandaag de dag hebben we 
ons toegespitst op een specifieke doelgroep 
(voorgangers) met de daarbij behorende activiteiten.  
  
Hoe gaat het op dit moment met je? 
Mijn focus is op dit moment om meer tijd met God 
door te brengen en het leren samenwerken met 
Annemiek. Ik ben me aan het heroriënteren op wat 
God wil. En dat brengt vrucht voort in de levens van 
de voorgangers waar we mee werken.  Want je moet 
iets hebben om te geven. Daarom is mijn eerste 
verantwoordelijkheid mijn tijd met de Heer. Dat lijkt 
langzamer te gaan, maar het is veel vruchtbaarder.  
Mijn tijd met God is het kostbaarste dat ik met 
voorgangers kan delen. 
 
Wat doe je het liefst in de bediening? 
Onderwijzen en spreken.   
 
Wat is volgens jou de grootste nood van voorgangers?  
Iemand die naar ze luistert. 



 

 

Viña del Mar November 2014 

4 

Hoe evalueer je het werk in 
El Refugio (De 
Schuilplaats) dit jaar? 
We zijn nu 9 maanden aan 
het werk en ik denk dat 
we in korte tijd veel 
gedaan hebben. We 
kunnen nu al vruchten 
zien in de levens van de 
voorgangers. We zien veel 

dankbaarheid in hen en nieuwe moed om door te gaan. Ook willen ze 

graag dat mede-voorgangers ook mee kunnen doen.   
  
Wat vind je het mooist aan de bediening? 

Het feit dat je niet alleen voorgangers bereikt, maar indirect ook hun 
gemeenten. Dat is de “hoofdprijs”, de grootste beloning.  
  
Vertel ons iets over je team 
Tot nu toe hebben we veel met anderen samengewerkt: de weekenden 
met Sergio en Elisa, de huwelijkscursus met Ider en Paula en de 
zomercursus met Gerardo en Rosi. Hun sterke kanten zijn een grote 

meerwaarde voor de bediening. Ook zijn er een paar 
voorgangersechtparen die graag meer met ons willen samenwerken. We 
zijn nog aan het bekijken hoe we hen kunnen inzetten.  
  
Hoe zie je de doelstellingen voor volgend jaar? 
We willen graag verstevigen wat we tot nu toe bereikt hebben door 

middel van weekenden en cursussen.  Dat betekent hiermee doorgaan en 
uitbreiden.  
Als het enigszins mogelijk is, willen we ook iets gaan betekenen voor 
kinderen van voorgangers.  
En we bidden voor een terrein om een pand voor onze activiteiten te 
kunnen gaan bouwen. Tot nu toe hebben we huizen geleend of gehuurd. 
Maar we zouden graag zelf iets hebben, om meer te kunnen doen. 



 

 

  

 

 

1. Voor de zomercursus voor  

voorgangers van 23 januari tot 

20 februari. 

2. Voor meer contacten met 

voorgangers uit alle lagen van 

de bevolking.  

3.  Voor de planning van de 

activiteiten voor 2015. 

4. voorgangersechtparenmaandeli

jkse financiële ondersteuning. 

5. Voor Eduardo en Cecilia en 

hun bedienieng. 

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. 

 

Familie  

Yáñez Punt 

   

Van 11 tot 24 oktober was ik (Annemiek) 

in Nederland. Stichting ‘Zending en 

Gemeente’ had alle zendelingen 

uitgenodigd voor een conferentie.  Het 

was erg bemoedigend en goed om de 

andere zendelingen te leren kennen.  

Ook kon ik met een relatief groot aantal 

mensen persoonlijk spreken. Moe en 

voldaan ben ik weer teruggevlogen naar 

Chili, waar ik (vooral vanwege alle 

lekkernijen die ik bij mij had) met open 

armen ontvangen werd door Waldo en de 

jongens. Ieder van jullie hartelijk 

bedankt voor alle blijken van liefde. 
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