
  

  

 

Lieve mensen, 

Weer een nieuwsbrief met impressies van ons leven hier in Chili. 

De twee bedieningen die we van de Heer hebben ontvangen, het werk in de gemeente 

Camino Nuevo en het werk met voorgangers in de Refugio, kunnen we qua doelstelling 

samenvatten met de volgende bijbelverzen: 

“Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en 

onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt 

door wat Christus voor hem gedaan heeft. 29 Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen 

doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg.” (Col.1:28,29) 

  

Met de gemeente gaat het goed. We zijn bezig met het vormen van een groep leiders. Elke 

maand komen we met een groep van ongeveer 15 personen bij elkaar en bespreken een 

boek dat we allemaal hebben gelezen. Chilenen lezen meestal geen boeken uit zichzelf en 

dit is een mooie manier om samen te leren. Zo komen we in de gesprekken ook terecht bij 

belangrijke thema ́s, zoals ‘hoe vertel je het evangelie aan anderen zonder ze aan te vallen’, 



 

of ‘hoe laat je de liefde van God zien zonder de waarheid te verdoezelen’. Thema ́s die we 

als gemeente moeten ontwikkelen en onderwijzen. 

Ook zijn we bezig met het vernieuwen van het kinderwerk. Gedurende 5 zondagen komt er 

een vrouw uit Santiago om met alle kinderwerkers samen programma ́s te draaien voor de 

kinderen. Zo leert men al doende. Heel mooi. 

 

  

 

Elke maand komen we als voorgangers en voorgangersvrouwen bij elkaar. Het verdiepen van 

relaties en elkaar tot steun zijn is altijd weer opbouwend.  

 

 

  

 

Daan is dit jaar bezig met zijn tweede jaar in Buenos Aires, Argentinië, waar hij toegerust 

wordt in bijbelstudie en discipelschap. Hij is nog steeds laaiend enthousiast en maakt dit jaar 

een zendingsreis naar Mexico. 

Benjamin is bijna klaar met zijn DTS in Amsterdam, waarbij hij als outreach in India mag zijn 

tot eind juni. Hij geniet ervan en leert heel veel. Ook heeft hij inmiddels besloten om in 

september door te gaan met een éénjarige Bijbelschool van Jeugd met een Opdracht in 

Amsterdam. Daarna hoopt hij verder te gaan studeren. 

We zijn blij met de keuzes die onze kinderen maken! 



 

 

In El Refugio hebben we elke maand een weekend of een conferentie voor 

voorgangers. We werken met kleine groepjes en focussen op het innerlijke 

leven van deze mensen. Elk persoon heeft zijn eigen verhaal met God en elke 

keer is het bijzonder om deel te mogen zijn van hun leven. 

 

Sinds dit jaar kunnen we niet langer gebruik maken van het huis waar we deze 

weekenden altijd hielden. Dus moeten we een plek huren en daar hangt ook 

een prijskaartje aan. Per weekend zijn we nu in totaal 500 euro kwijt. Als u een 

speciale gift hiervoor wilt overmaken, is dat zeer welkom! 

 

Projecten 

We hebben een aantal financiële uitdagingen. Wilt u hierbij helpen, dan kunt u uw gift overmaken 

o.v.v. El Refugio en één van de volgende items: 

1. Terrein en bouw van een pand voor de Refugio (een nog te begroten bedrag) 

2. Bijbelschool Benjamin (nog € 3.000) 

3. Gift voor voorgangersweekend (€ 500 per weekend, elke maand) 

Hartelijk dank! 

 

  



 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

contactadres: annemiekpunt@gmail.com 

+569-65763574 

Thuisfrontcommissie: 

Peter en Marianne Visser, Peter-Marianne.Visser@hetnet.nl, Tel: 0180623505 

Frank en Magdalena van den Ouden, fenm@caritatea.nl, 

Tel: 0186621262 

William en Jacqueline Polm, w.j.polm@gmail.com, 

Tel: 0186610174 

(Belastingaftrekbare) giften: 

Stichting “Zending en Gemeente” ING Banknr.: NL33INGB0002047678 

O.v.v. nummer 37, El Refugio, Chili. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/

