
 

 

 
Geprezen zij de Here. Dag aan 
dag draagt Hij ons. Die God is 

 
Psalm 68:19 
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Daniel, Benjamin,  
David en Matías 

Viña del Mar, Chili Augustus 2015 

El Refugio 
Deze nieuwsbrief heeft op zich laten wachten!! 
Mijn excuses daarvoor. De afgelopen maanden 
hebben we veel activiteiten gehad. We merken 
dat er steeds meer spreekuitnodigingen komen, 
met name over huwelijksonderwerpen. Maar ook 
allerlei andere mogelijkheden, op verschillende 
gebieden: spreken in gemeenten, lesgeven in 
cursussen, delen met vrouwen, pastoraat aan 
voorgangers, en ook de weekenden voor 
voorgangers een keer in de maand. We zijn blij 
om te zien dat de Heer deuren opent om meer 
mensen te mogen zegenen. In deze nieuwsbrief 
geven we wat indrukken weer.  
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Lesgeven over de 

Efeze-brief op 
een cursus van 
Jeugd met een 

Opdracht   

Nieuwe huwelijkscursus 
   

 Vijf nieuwe 
voorgangers-

echtparen zijn 
een nieuwe 

cursus met ons 
begonnen.  

   
TV-opnames over 

ouderschap en 
huwelijk  



 

 

Viña del Mar Augustus 2015 

3 

 

In de schijn-
werpers:  

Raúl en Marianela  

Met dit voorgangersechtpaar zijn 
we ondertussen goed bevriend 

geraakt. Ze doen enthousiast mee aan vrijwel alle activiteiten van El Refugio.  

Op dit moment zijn ze ons ondersteunend echtpaar in de huwelijkscursus, 
met de bedoeling dat ze in de toekomst eigen groepen kunnen gaan leiden en 
zo het werk vermenigvuldigen.  
 
Recent hebben ze op een hele bijzondere manier hun 25-jarige bruiloft 
gevierd. Nogmaals een bruiloft compleet met bruidstaart, bruidsjurk, 
kerkdienst, beloftes aan elkaar afleggen. Waldo had het voorrecht te mogen 
spreken. Op de achtergrond zie je dat het kerkgebouw nog in aanbouw is. Met 
veel geloof en inzet en weinig geld zijn Raúl en Marianela en hun gemeente 
elk weekend hard aan het werk om hun kerk te bouwen. We waren bij de 
ceremonie van het leggen van de eerste steen en het was zo mooi om samen te 

zie je wat de Heer al ziet en waarin Hij heeft voorzien. En langzaam maar 
zeker wordt het resultaat zichtbaar. 
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Afgelopen week regende het in Viña del Mar voor de 
tweede (!) keer in het jaar en het was meer dan een 
buitje. Een groot deel van de kustlijn is 
kapotgeslagen door de hoge golven, huizen en hotels 
hebben schade geleden en er zijn zelfs mensen 
overleden. De afwateringssystemen zijn niet 
toereikend en veel wegen overstromen zodra het 
begint te regenen. Veel scholen hebben twee dagen 
geen les kunnen geven. Kinderen krijgen hier dus 

- -  
 
Ook binnenshuis hebben de meeste mensen  
waaronder wijzelf - last van lekkende daken. In onze 
keuken hebben we standaard lekkage bij regen. Via 
de afzuigkap gaat niet alleen de lucht naar buiten, 

heeft al een paar keer op het dak gezeten om 
verdere ongemakken te voorkomen. We wachten nu 
de volgende regenbui af om te kijken of alles goed 
gerepareerd is.  

Regen-‐‑
overlast	  



 

 

  

 
 

1. Voor de deelnemers aan de 
nieuwe huwelijkscursus 

2.  Voor de mensen die veel 
hebben verloren door de 
regenoverlast. 

3.  Voor Raúl en Marianela 
4. Voor Daniël en duidelijkheid 

over zijn toekomst 
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:  
  

ING  Banknr.:  
NL33INGB0002047678   
O.v.v.  nummer  37,  Waldo  en  
Annemiek,  Chili.  
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Nog een persoonlijke noot:  

Na een maand van mijn ouders te hebben 

genoten, mochten we een Franse vriendin 

bij ons welkom heten. We hadden elkaar 

na het verlaten van de bijbelschool - 

twintig jaar geleden - niet meer gezien.  

We zijn het er beiden over eens dat we 

geen steek veranderd zijn.  

Daniel, onze oudste zoon, is over anderhalf 

jaar klaar met zijn middelbare school en 

we zijn nu al begonnen met sparen voor 

een DTS bij JmeO in Amsterdam en aan 

het oriënteren naar vervolgopleidingen, 

zowel hier als in Nederland. 
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