
 

 

 

“Geprezen zij de Here. Dag aan 

dag draagt Hij ons. Die God is 

ons heil.”  

Psalm 68:19 

Familie Yáñez-

Punt 

Waldo en 

Annemiek 
Daniel, Benjamin,  

David en Matías 

Viña del Mar, Chili November 2015 

El Refugio 

 We zijn alweer bijna aan het eind van het jaar 

beland. Weer een jaar voorbij! De kinderen 

hebben het deze maand extra druk op school, 

omdat ze de laatste repetities, werkstukken en 

presentaties in moeten leveren. Begin 

december zijn ze dan helemaal klaar en begint 

de lange zomervakantie! 

Voor Daniel is volgend jaar zijn laatste 

schooljaar en het is hier de gewoonte om als 

klas een reis te maken. Dus Daan is van 24 

november tot 4 december in het zuidpuntje 

van Chili te vinden, waar prachtige bergen en 

natuurparken zijn. Graag jullie gebed voor 

deze groepsreis. 
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Foto’s van het 

voorgangers-

weekend in 

oktober 
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Voorgangers-

vrouwen:  

Wie zijn wij 

nou eigenlijk?   

 

Ben je als voorgangersvrouw nou de 

vrouw van…? Of ben je 

medevoorganger? Of ben je gewoon 

gemeentelid? Wat verwachten 

mensen van je? Wat verwacht je van 

jezelf? En bovenal: wat verwacht 

God van je?  

Dat zijn zomaar wat vragen waar we 

mee stoeien als we bij elkaar komen 

als voorgangersvrouwen. En binnen 

de diversiteit van gemeenten, 

leiderschapsstijlen, persoonlijke 

voorkeuren vinden we heel veel 

steun en begrip bij elkaar! 
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Waldo schrijft: “De gebedswandeling is 

een tijd voor voorgangers om te bidden 

voor ons persoonlijk leven, voor onze 

vrouwen, onze kinderen, onze gemeenten 

en een wereld in nood.   

 

Bij het wandelen lopen we twee aan twee 

een flink stuk en bidden dan voor elkaar. 

Op de terugweg doen we hetzelfde met een 

andere gebedspartner.  

Op deze manier groeien er vriendschappen 

en kunnen deze voorgangers bidden voor 

persoonlijke zaken in een vertrouwelijke 

omgeving, zonder zich bekeken of 

bekritiseerd te voelen. Bidden in vrijheid.   

 

Voor mij persoonlijk is het een grote 

voldoening om als mannen bij elkaar te 

komen. Bovendien houd ik van bidden en 

van wandelen, dus dit is een ideale 

combinatie.  Vertaling: “Op weg naar het gebed; 

Terugkomend van het gebed” 

Gebedswan-
delingen 
voor 
voorgangers 



 

 

  

 

 

1. Voor meer deelnemers aan de 

gebedswandelingen 

2.  Voor de activiteiten met de 

voorgangersvrouwen 

3.  Voor de klassereis van Daniel 

4. Voor financiën voor de 

zomermaanden (in dit 

halfrond).  

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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Een persoonlijke noot: 

Volgend jaar hopen we van eind december 

tot begin februari in Nederland te zijn. 

Precieze data zullen we daarvoor nog 

doorgeven.  Als u alvast een spreekbeurt 

vast wilt leggen, kunt u daarvoor contact 

met ons opnemen via de mail.  

Hartelijke groeten van ons allemaal!! 

 

Waldo, Annemiek 

Daniel, Benjamin, David en Matias 
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