
 

 Het nieuwe jaar is alweer begonnen en de 

kinderen genieten van hun vakantie. De zus van 

Waldo was hier ook een paar weekjes op bezoek, 

wat voor ons unieke gelegenheden gaf om als 

familie met elkaar op te trekken. Al onze broers en 

zussen (van zowel Waldo als mijzelf) wonen buiten 

Chili. Dus de kinderen hebben elke dag met hun 

neefjes gevoetbald en gezwommen.  

Nu staan we in de startblokken om naar Pichilemu 

te gaan voor de zomercursus.  

Deze laatste dagen moeten alle schoolspullen, 

boeken en uniformen gekocht en klaargemaakt 

worden. Ieder jaar is dat weer een uitdaging. Je 

krijgt hier op school lange lijsten met alle 

benodigde artikelen, die ze dat jaar op school nodig 

hebben. Dus voor vier kinderen is dat een hele 

klus! 

  

 

“Dan komt zijn lof niet van 

mensen, maar van God.” 

Romeinen 2:29b 
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Gezegend nieuw jaar! 
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Pichilemu:  
Training van 

voorgangers-

echtparen over  

de betekenis  

van het kruis  

Pichilemu   

Pichilemu is een klein stadje in de zesde regio van Chili, hier 

ongeveer vier uur vandaan. Het staat bekend als surfparadijs, 

vanwege de optimale condities van de golven voor het surfen. Vooral 

´s zomers is het dus zeer toeristisch. De basis van Jeugd met een 

Opdracht heeft hier handig op ingespeeld en probeert de surfers te 

bereiken met het evangelie. Daarnaast is er ook veel training.  

 

Samen met Gerardo en Rosi Bergmann (Duitse zendelingen die op 

de basis van Pichilemu wonen) zullen we een training organiseren 

voor voorgangers en hun gezinnen. Het voorgangersechtpaar krijgt 

elke morgen les en ´s middags zijn er praktische manieren om de 

lesstof te verwerken. De kinderen en tieners hebben elk een eigen 

programma met ten dele dezelfde lesstof. Zo hopen we dat er binnen 

elk gezin gesprekken op gang komen over wat ieder aan het leren is.  

Naast de inhoudelijke zaken is onze visie ook om te voorzien in een 

tijd van rust voor deze gezinnen. De chileense mentaliteit laat 

weinig ruimte over voor rust en vakantie voor voorgangers. 

Eigenlijk moeten zij altijd beschikbaar zijn. Op vakantie gaan, dat 

kan natuurlijk niet. In de volgende nieuwsbrief laten we u weten 

hoe het gegaan is.  
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In de 

schijnwerpers:  

 

 

Eduardo y 

Cecilia  

Pousa Vertel ons iets over je roeping. 
Eduardo:  In mijn geval had ik een overtuiging 
in mijn hart vanaf het moment dat we het 
evangelie leerden kennen. In mijn hart werd 
de nood geboren om over deze waarheid te 
vertellen, omdat die je perspectief op alle 
dingen laat veranderen. Toen we ons 
begonnen voor te bereiden op de bediening 
werd het verlangen om anderen te helpen 
steeds sterker.   
Cecilia:  Bijna zonder dat we het zelf in de 
gaten hadden, begonnen we andere mensen 
en echtparen in nood te helpen. Het gebeurde 
spontaan in allebei, het verlangen om door te 
geven aan anderen wat we zelf ontvangen 
hadden.  Veel later, tijdens een bijeenkomst, 
las ik in Johannes 21. De zin “weid mijn 
schapen” sprong eruit en groeide voor mijn 
ogen. Aan het eind van diezelfde bijeenkomst 
werd ons gevraagd om de 
verantwoordelijkheid voor de gemeente op 
ons te nemen.   

Bevriende 

voorganger en 

zijn vrouw, die 

we aan het 

trainen zijn om 

groepen te 

leiden voor de 

huwelijkscursus 
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¿Wat spreekt je het meest aan in de 
bediening?  
Eduardo: Dat het heel simpel is, zonder 
omwegen. Het gaat niet om menselijke 
doctrines, maar het is puur, kort en bijbels.  
Cecilia: Het omgaan met mensen, hun 
verdriet en vreugden delen. En het feit, dat 
je “noodgedwongen” met elkaar 
verbonden bent.  
 
¿Wat heeft de huwelijkscursus 2=1 voor 
jullie betekend?  
Eduardo:  Een fase in ons leven die ons liet 
zien dat we nog veel moeten leren, dat we 
bereid moeten zijn om dingen te leren, 
omdat het huwelijk altijd beter kan zijn. 
Het is iets, dat ons aan het hart gaat en we 
zouden de cursus graag willen gebruiken 
voor andere echtparen.  
Cecilia:  Een geweldig middel!! Maar 
ook…een grote uitdaging… want we 
moeten nog veel leren. Het goede is dat 
onze ogen geopend zijn om te letten op 
oude, foute gewoontes, die soms weer 
binnensluipen.  
 
¿Wat is jullie toekomstvisie?  
Eduardo: Echtparen begeleiden. 
Cecilia: Oeff…heel veel dingen!!!  Hele 
gezinnen begeleiden, ieder in zijn eigen rol 
en verantwoordelijkheid. Het gezin is de 
basis van de maatschappij, met als gevolg 
dat een huwelijk zonder God …. geen zin 
heeft   
 

Vervolg 

“ In de 

schijnwerpers” 

 

Eduardo y 

Cecilia 

Pousa 
 
 



 

 

  

 

 

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 

 

 

We kijken terug op een jaar waarin 

God wonderlijk heeft voorzien, 

vanaf het moment dat  we de 

sprong waagden om financieel uit 

geloof te gaan leven. We zijn hier 

heel dankbaar voor.  

De vaste ondersteuning is nog wel 

fragiel. We zouden het zeer op prijs 

stellen als u maandelijks wilt delen 

in onze bediening en dat kan ook al 

met kleine bedragen.   
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