
 

Lieve mensen, 

Het is inmiddels al schandalig lang geleden sinds we voor het laatst iets van ons hebben laten horen. Het zijn roerige 

tijden geweest, niet alleen voor ons, maar in de hele wereld. Als ik dit schrijf, zitten we al 5 maanden in huis 

opgesloten. We mogen tweemaal per week de deur uit voor inkopen of andere zaken. Het coronavirus heeft ook in 

Chili veel slachtoffers gemaakt en er komen langzamerhand vorderingen over de stappen om uit de quarantaine te 

komen. Met ons persoonlijk gaat het goed, hoewel we echt wel toe zijn aan wat meer bewegingsvrijheid, met name 

voor de kinderen.  

 

In de gemeente werken we uitsluitend met Zoom-meetings. De zondagse bijeenkomsten, doordeweekse 

Bijbelstudies, huwelijkscursussen, persoonlijke gesprekken; noem het zo gek niet, of we doen het inmiddels online. 

Zoom, facebook, YouTube, alles wordt gebruikt om de mensen te bereiken. Toch blijft het wennen en de behoefte 

aan persoonlijk contact is er altijd. Toch zien we dat er voortgang zit in de persoonlijke relatie, die mensen met de 

Heer hebben. Waldo en ik hebben met alle leiders een discipelschapscursus gedaan, die zij op hun beurt weer met 

anderen voortzetten. Zo krijg je een domino-effect aan vermenigvuldiging, waarbij heel veel mensen actief worden. 

Ook zijn er diverse gebedsinitiatieven. Dus er gebeurt veel, ook al kunnen we niet fysiek bij elkaar komen.  

        

Zoom-meetings en het technische team; het hele gezin doet mee! Ook genieten we van het wekelijkse 

kinderprogramma! 



      

Onze kids... 

Daan is een half jaar thuis geweest en is inmiddels vertrokken richting Nederland, met een tussenstop in Ecuador. Hij 

zal vanaf september de School of Biblical Studies gaan doen, dezelfde school, die Benjamin afgelopen jaar gedaan 

heeft. Daan heeft een roeping voor de bediening en is daarin ook zeer bevestigd in het afgelopen halfjaar, waarin hij 

actief van alles in de gemeente heeft gedaan.  

Benjamin ontwikkelt zich ook tot een jonge man, die duidelijke keuzes maakt in zijn leven. Ook bij hem staat de Heer 

op nummer één. De studie van de Bijbel heeft hem enorm goed gedaan en uitgedaagd, een prachtige groei-stap. 

Ook heeft hij deze maand voor het eerst gepreekt in de gemeente, en wel vanuit Nederland! 

David en Matías zijn al een half jaar thuis met online lessen en huiswerk. Dat heeft natuurlijk zijn voordelen, maar 

ondertussen zijn ze toch wel toe aan presentieel onderwijs. Verder hebben ze zich heel makkelijk aangepast aan 

deze bijzondere tijd.  

Verder is het leuk om te zien, dat alle kinderen meer betrokken zijn bij de gemeente. Ze helpen actief met de 

technische kant van de uitzendingen en bijeenkomsten.  

 

El Refugio 

Ook hier zijn veel ontwikkelingen!! We hebben een terrein kunnen kopen en hebben dat inmiddels ook helemaal 

afbetaald! Nu zijn we bezig met de bouwplannen, en -begroting. Dat duurt allemaal best lang door de coronacrisis en 

ook omdat er veel andere activiteiten gaande zijn. Zoals het er nu uit ziet zal de totale begroting op minstens 

150.000 euro uitkomen en we zijn aan het bidden voor donors. We zijn heel enthousiast dat deze plannen nu stapje 

voor stapje vaste vorm aannemen en dat er een plekje komt, waar we voorgangers kunnen ontvangen en toerusten, 

zodat ze vol energie weer verder kunnen met hun prachtige werk. Op de foto ziet u het terrein en het mooie uitzicht.  



 

 Behalve het terrein, zijn we met de Refugio zeer actief! We hebben al twee grote conferenties achter de rug, 

waarbij 100, respectievelijk 200 voorgangersechtparen uit allerlei landen uit Zuid- en Midden-Amerika mee konden 

doen. Een geweldige ervaring om zoveel mensen tegelijkertijd te kunnen bemoedigen. Naar aanleiding van de 

conferenties hadden veel voorgangers interesse in een huwelijkscursus en daar zijn inmiddels meer dan 20 stellen 

mee bezig in diverse groepen.   

Tot slot, dank voor jullie trouwe giften, betrokkenheid en gebeden. Dat is enorm waardevol voor ons. Heel veel 

zegen voor jullie!!  

Waldo & Annemiek 

Daniel, Benjamin, David en Matías  

Project 

De bouw van een huis voor voorgangers van de Refugio is een enorme financiële uitdaging. Mocht u hieraan 

willen bijdragen, zijn we daar heel blij mee. 

De giften kunnen via Zending en Gemeente (hieronder vermeld) belastingvrij worden overgemaakt. 

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. 

 

 

 


