
 

 

 

“Geprezen zij de Here. Dag aan 

dag draagt Hij ons. Die God is 

ons heil.”  

Psalm 68:19 
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El Refugio 

Onze bediening, El Refugio, begint steeds meer vorm 

te krijgen. Vorig jaar om deze tijd zetten we onze 

eerste stappen om een zegen te zijn voor voorgangers. 

Inmiddels kunnen we terugkijken en zijn de 

fundamenten gelegd, is er een basisnetwerk van 

voorgangers voorhanden en zijn al meer dan 30 

voorgangersechtparen op de één of andere manier 

verbonden met El Refugio.  

Dit jaar gaan we door met de activiteiten van vorig 

jaar (huwelijkscursussen, voorgangersweekenden, 

conferentie´s en zomerschool), en voegen we nog een 

aantal dingen toe: bijeenkomsten voor 

voorgangersvrouwen en misschien ook voor kinderen 

van voorgangers.  

Ons verlangen is dat dit bijdraagt aan het gezond 

functioneren van voorgangers(gezinnen) in het 

koninkrijk van God.  
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Training van 

voorgangers-

echtparen over  

de betekenis  

van het kruis  

Zomerschool Pichilemu   

De zomerschool heeft een diepe impact gehad op de zes families die 

deelnamen. Volwassenen, tieners en kinderen werden elk met een eigen 

programma opgebouwd en hebben bovendien kostbare onderlinge 

vriendschappen ontwikkeld. De betekenis en realiteit van het kruis heeft 

iedereen op nieuwe manieren aangesproken. Eén echtpaar heeft zelfs 

spontaan een begrafenis van hun oude leven gehouden, compleet met 

bloemen. Een visuele geloofsbelijdenis dat het oude voor hen echt voorbij is en 

dat ze in Hem een nieuw leven mogen leven. 

 

Met vier van de zes echtparen zijn we nu bezig aan een soort herhaalcursus: 

tien weken lang komen we één keer in de week bij elkaar om de lesstof 

nogmaals op ons te laten inwerken.  

Daarná geven we de tien lessen plus power point aan de voorgangers, zodat ze 

een kant en klaar pakket hebben om in hun eigen gemeenten te delen.  
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Huwelijks-

cursus 

V.l.n.r. boven: Alexis, Mario, Alex, Moisés, Ricardo, 

Eduardo, Waldo. V.l.n.r. beneden: Mery, Yazmín, Maria, 

Bárbara, Sonia, Cecilia, Annemiek 

De huwelijkscursus is al een maand 

bezig. Vijf echtparen zijn grondig aan 

het spitten in hun huwelijk. Cecilia en 

Eduardo zijn leiders in opleiding.  

Het leukste zijn altijd de zogeheten 

“vitaminen”: wekelijkse opdrachtjes die 

het romantische aspect weer terug 

moeten brengen in een relatie, zoals 

samen naar de bios, complimenten 

geven, een liefdesverklaring geven, 

kadootje kopen, samen uit eten gaan, 

etc. 

Bijbelse principes worden bestudeerd en 

elk echtpaar wordt door de Heer in 

bepaalde zaken aangesproken.  
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St.Paul´s School, de school waar de kinderen 
onderwijs krijgen, is een van oorsprong 
christelijke school. In de praktijk is daar 
weinig van over. Wel hebben we steeds meer 
mogelijkheden om aspecten van het evangelie 
aan de kinderen en staf over te brengen.  
 
Sinds vorig jaar hebben (woord ‘bijvoorbeeld ‘ 
toevoegen als dit een bidstond op school is. 
Als het een eigen interne bidstond van jullie 
betreft, dan deze zin voor de vorige zin 
plaatsen, en die beginnen met ‘We hebben 
steeds…) we een korte wekelijkse bidstond 
voor allerlei zaken rond school en kinderen.  
 
Ook worden we regelmatig uitgenodigd om de 
wekelijkse bijbeloverdenkingen voor de 
kinderen te houden. Waldo doet dat meestal 
voor de middelbare school, ikzelf voor de 
basisschool. We genieten van de mogelijkheid 
om elke keer het evangelie te laten klinken en 
bidden dat de zaadjes van het evangelie zullen 
opgroeien in deze kinderharten.  
  
In april en mei zal Waldo bovendien vier keer 
een training geven aan alle docenten die op 
school godsdienstonderwijs geven. De inhoud 
is: wat is het evangelie? Klinkt misschien 
simpel, maar er is hier heel veel religie 
rondom het christen-zijn. Vaak blijft het bij 
het hanteren van goede normen en waarden 
en is het evangelie en de persoon van Jezus 
ver te zoeken.  
 
We zijn enthousiast over deze open deuren op 
school en bidden dat God dit zal gebruiken.   
 

Mogelijkheden 

op school    

 



 

 

  

 

 

1. Voor de vervolgcursus  voor 

voorgangers 

2. Voor meer contacten met 

voorgangers uit alle lagen van 

de bevolking.  

3.  Voor de huwelijkscursus 

4. Voor de mogelijkheden op 

school 

5. voorgangersechtparenmaandeli

jkse financiële ondersteuning. 

6. 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. 
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Nog een persoonlijke noot:  

Volgende maand verwachten we het 

bezoek van Annemieks ouders. Ze zullen 

een maand lang bij ons zijn en daar 

genieten we altijd volop van. Ook 

worden dan alle nodige klusjes in huis 

weer gedaan door een handige vader.  

De kinderen zijn bezig met school en 

voetbal.  

Inmiddels hebben we een gemeente 

gevonden waar we voorlopig naar toe 

gaan: een kleine, beginnende gemeente 

in Valparaíso, die geleid wordt door 

zendelingen van Jeugd met een 

Opdracht. 
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