
2022: Een Reisjaar 

Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nederland 

 

De laatste conferentie van de Refugio, waar Erik Spruyt met de voorgangers deelde hoe je op een goede 

manier met stress om kan gaan.  

Waldo op Reis  

Dit jaar, als nooit tevoren, heeft Waldo verschillende reizen op zijn agenda staan. In maart was hij in 

Puerto La Cruz, Venezuela, om voor voorgangers en voorgangerskinderen te spreken. In juni wordt hij in 

Cuba verwacht voor een soortgelijk publiek. In augustus staat Quito, Ecuador, op het programma, voor 

een algemene conferentie. En begin september Caranavi, Bolivia, voor het vieren van het 25-jarige 

jubileum van het trainingscentrum en 30-jarig bestaan van Casa de Esperanza. 

En als klap op de vuurpijl reizen we in juli als gezin naar Guayaquil voor de trouwerij van onze oudste 

zoon, Daan. Hij trouwt met Andrea uit Ecuador en samen zullen ze daar in de bediening gaan, in de 

gemeente van haar vader. 

 

Daan en Andrea trouwen op 15 juli.  

Als gezin reizen we dan naar Guayaquil en ook een groot deel van de Nederlandse familie  

zal daar aanwezig zijn. Eén groot feest! 



 

Hoewel de Covid-maatregelen al veel minder zijn, blijven we met de voorgangers veel activiteiten online doen, omdat 

op die manier mensen uit verschillende landen kunnen meedoen. Hier een foto van de huwelijkscursus waar we op dit 

moment mee bezig zijn.  

 

En last but not least... de bouw van El Refugio. We hebben inmiddels aannemers voor het project en zijn bezig met de 

vergunningen, aanleg van elektriciteit en allerlei kleine details, die bij een bouw komen kijken. We hopen dat eind deze 

maand of begin juni een daadwerkelijk begin gemaakt kan worden!  

 

Tot zover wat indrukken van onze bezigheden. We waarderen jullie betrokkenheid, gebeden en giften voor onze bediening 

en weten ons nauw met jullie verbonden.  

 

Hartelijke groet, veel zegen,  

 

Waldo, Annemiek 

David en Matías 


