
UITGAVE 3e KWARTAAL 2021

STICHTING ZENDING + GEMEENTE ZET ZICH IN VOOR ZENDINGSWERK IN MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA. HET WERK WORDT UITGEVOERD DOOR NEDERLANDSE ZENDELINGEN  

Zending Gemeente

GAAN WAAR NIEMAND GAAT

EEN VERSLAG VAN RENÉ LAKO, DIE EEN WEEK NA DE HEVIGE AARDBEVING OP HAÏTI 
HET ZWAAR GETROFFEN GEBIED BEZOEKT, OM DE EERSTE CONTACTEN TE LEGGEN 
VOOR HULPVERLENING.

WALDO & ANNEMIEK:  
‘2020: GEEN VERLOREN JAAR!’

VAN DORDRECHT  
NAAR JAPAN

WERKEN AAN
ZELFREDBAARHEID



Voor de meesten van u zal, net als voor mij, de zomervakantie alweer voorbij zijn.  

De tijd van even een paar weken niets hoeven, van helemaal vrij zijn, zit er weer op.  

Er moet weer worden gewerkt en ook andere verplichtingen (in de kerk, Zending +  

Gemeente… ) roepen weer.

Wij zetten ‘vrij zijn’ vaak tegenover ‘van alles moeten’. Maar wat zegt de Bijbel eigen-

lijk over ‘vrij zijn’?

Wanneer je in de Bijbel op zoek gaat naar ‘vrij zijn’, gaat het niet om ‘niets hoeven 

doen’. Al vanaf het eerste begin heeft de mens de taak om “de aardbodem te  

bewerken” (Gen. 2:5). Niet vrij zijn heeft in de Bijbel altijd te maken met de gevolgen 

van zonde. ‘Vrij zijn’ wordt dan ook heel vaak geplaatst tegenover ‘gevangen zijn’ 

(of ‘gebonden zijn’).

Door het volbrachte werk van Jezus zijn we geen gevangenen meer van de (gevolgen 

van de) zonde. “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh. 

8:36). In Galaten 5:1 lezen we “Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons  

vrij gemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten”. Dat is pas  

‘vrij zijn’!

Terug naar onze verantwoordelijkheden en verplichtingen. Is het erg dat we na de  

vakantie ‘weer moeten’? Ik denk het niet. Zolang we alles maar ‘van harte doen als 

voor de Heer’ (Kol. 3:23). Dan is er vrijheid én vrede!

Zo mogen ook onze zendelingen na hun vakantie (voor de meeste van hen is het nu 

trouwens voorjaar) weer vol goede moed de draad oppakken, in de wetenschap dat 

God hen heeft geroepen en dat Hij voor hen uitgaat. Zullen wij, niet omdat het moet, 

maar omdat we dat zelf graag willen, hen met financiën, gebed en soms ook prakti-

sche hulp bijstaan?

Geniet van uw vrijheid!

 

Jan van Dijk
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van onze zendelingen en kunt u eerdere edities van het blad 

bekijken. 

GIFTEN
Dit zendingswerk is alleen mogelijk door 

uw giften. Z+G heeft de ANBI-status  

waardoor giften aftrekbaar zijn bij uw  

belastingaangifte. 

Stichting Zending+Gemeente is lid van 

MissieNederland. 

Stichting Zending + Gemeente steunt Nederlandse 

zendelingen in Midden- en Zuid-Amerika
Zending Gemeente

COLOFON - 52e jaargang, uitgave nr. 3 - september 2021 EEN GIFT GEVEN

Als u onze zendelingen financieel wilt ondersteunen, dan kan 

dat door een gift over te maken naar het bankrekeningnummer 

van Stichting Zending + Gemeente. Om ervoor te zorgen dat 

deze op de juiste plek terechtkomt, vragen we u om hierbij de 

code met beschrijving te gebruiken die bij de zendeling(en)  

vermeld staat bij hun artikel in dit magazine. Voor algemene 

giften hoeft geen beschrijving vermeld te worden. 

 
GIVT-APP 

Ook is het mogelijk om te geven d.m.v. de Givt-app, door het 

scannen van de QR-code die u vindt bij de artikelen van de 

zendelingen in dit magazine. Een korte uitleg: 

1] Download de (gratis) app via www.givtapp.net/download  

    of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store. 

2] Kies het bedrag dat u wilt geven. 

3] Kies voor ‘Volgende’. 

4] Kies voor ‘geven met een QR-code’. Nu goed mikken, richt  

    de camera op de QR-code van de zendelingen en… Gelukt!  

De Givt-app herkent de QR-code en weet nu aan wie u de gift 

wilt geven. Als u een internetverbinding heeft, wordt uw gift 

direct verstuurd. Zonder internetverbinding wordt uw gift eerst 

opgeslagen. Zodra u weer verbonden bent met internet en 

u opent de Givt-app, wordt uw gift alsnog verstuurd. Uw gift 

wordt na twee werk dagen van uw rekening afgeschreven. 

Een gift geven via Givt is anoniem. 

 

Scan onderstaande QR-code voor een algemene gift:

HOE IS HET TOCH MET..?

In deze nieuwe rubriek in dit 

magazine vertellen we hoe 

het gaat met wat oudere 

zendelingen die nu met  

pensioen zijn of die hun 

werk inmiddels hebben  

over gedragen. Deze keer 

vragen we hoe het toch gaat 

met Piet en Marijke Punt. 

Nieuwsgierig? U vindt het 

interview aan het einde van 

dit magazine, op pagina 34.
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Norma heeft vanaf het begin van de lockdown tassen  
met voedselhulp ontvangen. Ze heeft haar leven aan 
Jezus gegeven tijdens de gebedsmomenten en bemoe di g -
ingen. Dit vond plaats op de zondagen dat we de voedsel-
pakketten uitdeelden. Daar is de kerk uit ontstaan. 
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Op dit moment bevinden we ons met ons team in het Ama-
zonegebied. Het is een moeilijke en gevaarlijke medische 
missie die volharding vraagt, maar we gaan door. De 
zeer armoedige dorpjes aan de grens met Brazilië zijn 
afgesloten van de buitenwereld. Er is sporadisch internet, 
elektriciteit of tv.
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heden kwam Yesiël weer dichterbij studeren. Yesiël: 
“nu weet ik dat God me terugbracht om de jeugdgroep 
weer nieuw leven in te blazen.” 

36  Onverwachte wending: een huis vol tieners! 
 NESTOR & DONATA DUQUE - CANADA

38 Hoe is het toch met Piet en Marijke Punt? 
 BESTUUR Z+G - IRENE VAN MAASTRICHT

 
KLEIN VROUWTJE, 
GROOT HART10 KERK ZIJN  

OP HET STRAND  32

22VURIG VOOR 
JEZUS!18



Het Hadassah-opvangcentrum vangt vrouwen op. Het is de bedoeling dat zij  
in drie jaar tijd zelfredzaam worden.  

Hadassah-bewoner Shania is een tiener van negentien. Haar moeder gaf haar al jong 

weg en op haar zestiende raakte ze zwanger. Haar eerste dochter kon Shania zelf ook 

niet verzorgen en ze stond haar met tegenzin af voor adoptie. Haar moeder kwam tot 

bekering en nam Shania weer bij zich in huis. Shania raakte verliefd op een militair die 

haar van alles beloofde. Tijdens haar tweede zwangerschap kwam ze erachter dat hij 

al een gezin had. Zowel zijzelf als haar moeder willen nu anders leven. Via een gelo-

vige vriendin namen zij contact met ons op. Ze wonen nu in het Hadassah-centrum. 

Om de vrouwen zelfredzaam te maken, wordt er een naai- en haaktraining gegeven. 

Het is de bedoeling dat ze na deze training zelfgemaakte hoofdbandjes en tassen gaan 

leveren aan winkels. Op de foto ziet u Shania bezig op de naaimachine, terwijl haar 

baby van twee maanden lekker ligt te slapen. De naai- en haaktraining werd gevolgd 

door zestien vrouwen van Hadassah en uit de omgeving. De weg naar zelfredzaam-

heid heeft pieken en dalen. Wekelijks zijn er pastorale gesprekken en bidstonden.  

De eenheid en vrede bewaren in het centrum is geen sinecure. Dagelijks zijn er uit-

gebreide spraakberichten. Ik beluister ze de laatste tijd af op anderhalf keer de  

snelheid… maar, ook al maken sommige bewoonsters babystapjes, ze gaan vooruit! 

Alle eer aan onze liefdevolle en trouwe Heer!

Nationale gebedsdag voor kinderen 

De Nationale gebedsdag van ‘Weid mijn lammeren’ was dit jaar gedeeltelijk online. 

Een meisje van Para vroeg aan God of ouders kinderen niet zouden slaan of naar een 

internaat brengen. Vanuit het dorp Foetoenakaba (Sipaliwini) baden drie tieners voor 

het kinderwerk in de moeilijk toegankelijke dorpen.  
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Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe leiden 

het kinderevangelisatiewerk Weid Mijn 

Lammeren. Dagelijks worden ongeveer 

120 kinderen opgevangen in een  

kinderdagverblijf. Het werk omvat kinder-

werkerstrainingen, kinderpastoraat, een 

gospelwinkel met uitleenservice voor 

kinder- en tienerwerkers, een noodop-

vangcentrum voor dakloze alleenstaande 

moeders en een gospeltruck voor 

kinderevangelisatie. Met het WML-team 

bereiken ze kinderen in Surinaamse dis-

tricten en dorpen met het allermooiste 

nieuws: “God houdt van jou!” 

 

  Postbus 9181 - Paramaribo

  weidmijnlammeren.org 

WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE

  

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 003  Zendingswerk fam. Lie Kwie Sjoe 

 003  WML Weid Mijn Lammeren  

 

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

 
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• Dank God voor zijn voorziening in 

voedsel en de aanleg van de plantage.

 

• Bid dat de vrouwen die zijn begonnen 

met naaiwerk het ook volhouden en er 

een inkomen uit kunnen genereren. 

 

• In juni verloor WML een oud-mede-

werker en een toegewijde WML-

vrijwilliger, Winifred Liems. Het is een 

groot verlies. Ook in onze gemeente 

waren er afgelopen maand extra veel 

begrafenissen. Ook de reguliere zorg 

is afgenomen vanwege de pandemie. 

Bid om troost en kracht voor de ge-

troffen families en nabestaanden.  

• Dank de Heer voor meer opvangruim-

te in het Hadassah-opvangcentrum. 

Het is een geweldig voorrecht om 

kinderen te mogen helpen namens  

de aller-, allergrootste Kindervriend!

VOEDSELPAKKETTEN

In alle tien de Surinaamse districten zagen we trouwe kinderwerkers op hun post. 

Zelfs tot diep in het binnenland laten ze de moed niet zakken en gaat het kinderwerk 

onverkort door.   

>>

>>

Naast de politieke en economische crisis heeft Suriname ook een gezondheidscrisis 

erbij. Dagloners, zoals schoonmaaksters, straatverkopers en tuinlieden, hebben het 

zwaar. Toen er een grote lockdown werd afgekondigd, bereikten ons veel noodkreten 

van gelovigen die zonder werk en inkomen zaten. Gelukkig reageerden kindervrienden 

uit Nederland op onze hulpkreet en konden we voedselpakketten en rijst bezorgen bij 

noodlijdende gezinnen. Daar zijn we nog steeds mee bezig want de pandemie is hier 

nog niet voorbij.  

De afgelopen maand zijn wij allebei 

positief getest op Covid 19. Daar-

door moesten we allebei in quaran-

taine, wat natuurlijk heel vervelend 

was. Godzijdank zijn we nu weer 

gezond. Bid met ons mee om meer 

wijsheid, Gods bescherming en 

energie ook voor onze trouwe team-

leden. Samen zijn wij sterk. 

WINSTON & GLORIA ONDERSTEUNEN

    WERKEN AAN   
    zelfredzaamzelfredzaamheidheid

De nationale gebedsdag online.

Samen sterk

DE LUCHT IN  
Dit jaar waren er hevige regenbuien waar-

door alle groenten verdronken. Mede 

dankzij uw hulp en gebeden zijn er dege-

lijke verhoogde plantenbakken aan gelegd. 

De tieners en moeders in de opvang plan-

ten zelf onder andere tomaten, tayerblad, 

spinazie, soepgroente en antroewa. 



Goed doenGoed doen

   
Sila Wong Swie San begon op 18-jarige 

leeftijd met zendingswerk. Na haar 

zendings training in Nederland keerde  

ze terug naar Suriname en trouwde  

met Roy Wong Swie San. Ze kregen vijf  

kinderen. Sila werd in 2005 voorganger  

van de gemeente Lob Makandra. Na het 

heengaan van Roy in 2011 leidt ze samen 

met het pastorale team de gemeente en 

het evangelisch centrum Lob Makandra. 

 

 22 oktober 

  silawongswiesan@gmail.com 

In zijn brief aan de Efeziërs schrijft de apostel Paulus: “Grijp elke gelegenheid 
aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd”.  
(Efeziërs 5:16, Het Boek)  

Door de versoepeling van de covidmaatregelen mochten we na drie maanden weer 

samenkomen als gemeente. We hebben het afgelopen maanden niet makkelijk gehad. 

Door bemoedigingen via Whatsapp, huisbezoeken en per telefoon onderhielden we het 

contact met onze leden.

Bijbelkringen 

Momenteel zijn we begonnen met het houden van vijf Bijbelkringen in de woonwijken 

van onze regio. De bedoeling is dat het onderlinge contact tussen de gelovigen bevor-

derd wordt. Vanuit Gods Woord willen we hen toerusten tot discipelschap en dienst-

baarheid. De kringen worden goed bezocht en er is honger naar de Heer. De moeilijke 

omstandigheden waarin ons land momenteel verkeert, maken dat wij allen Gods Konink-

rijk zoeken en Hem vertrouwen voor Zijn hulp en voorziening. Verder geven we les in de 

gaven en bedieningen van de Heilige Geest. We leren hen wat het wil zeggen om  

je dienstbaar op te stellen in de gemeente en naar elkaar. 

TV-uitzending 

“Uw boodschap heeft mij aangesproken, ik zag het niet meer zitten en had geen zin 

meer in het leven”; woorden van iemand die in diepe nood reageerde op onze tv-uit-

zending met een boodschap vanuit Gods Woord. Tweemaal per week wordt onze  

videoboodschap uitgezonden en ook geplaatst op onze Facebookpagina.

SILA WONG SWIE SAN - SURINAME - 9

Haaktraining in ons buurthuis.

Kinderen in onze speeltuin.

Jennifer geeft bijbelonderwijs aan de jeugd.

Een jonge vader met een bijbel.SILA WONG SWIE SAN

 
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• Wijsheid en inzicht voor mij en ons 

pastorale team om de gemeente vol-

gens Bijbelse principes te leiden.

• Voor saamhorigheid en liefde onder de 

gemeentewerkers.

• Dat door onze videoboodschappen via 

UCB-tv velen de Here Jezus zullen 

toelaten in hun leven.

• Dat God zal voorzien in middelen voor 

onze voedsel- en kledingbank.

• Dank aan de Heer voor onze zendings-

vrienden, voor hun trouwe ondersteu-

ning en voorbede. 

  Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 047  Zendingswerk S. Wong Swie San 

 047 EJB Zendingswerk  

  fam. Van Braam

047 LM  Lob Makandra  

  

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

Wat op mij persoonlijk diepe indruk 

heeft gemaakt, is het recentelijk 

overlijden van de dubbelgehandicapte 

zoon van een van onze medewerkers. 

Als kind van anderhalf jaar raakte  

hij door een hersenvliesontsteking  

gehandicapt. 27 jaar lang hebben 

Robby en zijn vrouw vol liefde en 

toewijding voor hem gezorgd. 

Hun liefdevolle inzet in al die jaren 

is onvoorstelbaar. Helaas raakte hun 

zoon kortgeleden besmet door het 

covidvirus en stierf. Het geloof dat 

hij in Gods paradijs gezond en wel is 

en dat hij voor altijd Gods heerlijkheid 

mag ervaren, troost ons en vooral de 

ouders.We zijn in ons buurthuis kortgeleden begonnen met een training om dames te leren 

haken. Zo kunnen zij door zelfwerkzaamheid onder andere leuke kindersokjes en baby-

kleding haken en deze verkopen. Ook is er onder leiding van Weid Mijn Lammeren 

een naaicursus opgezet.  

BUURTHUISACTIES

SURINAME  

 610.000 HOOFDSTAD   

 inwoners Paramaribo

Verdriet

Ons evangelisch centrum ‘Lob Makandra’ is sinds vorig jaar uitgebreid met het 

opvanghuis ‘Hadassah’ voor alleenstaande moeders. Het is opgezet door de stich-

ting ‘Weid Mijn Lammeren’. Het is wat drukker geworden op ons terrein! Vooral de 

Hadassah-kinderen stoeien, plukken kokosnoten, gaan vissen en voetballen. Samen 

met Gloria, de directrice van dit tehuis, help ik mee in de pastorale zorg.          

Onze medewerkster  

Jennifer geeft wekelijks, 

speciaal voor de jeugd 

van Hadassah, Bijbel-

onderwijs op vrijdag-

avond. Behalve Bijbel-

studies behandelt zij ook 

maatschappelijke thema’s 

zoals: ‘jouw rechten’, 

‘durf te vragen’ en  

‘verantwoordelijkheid voor jezelf en jouw omgeving’. Sommige jonge mensen kennen 

het woord “verantwoordelijkheid” niet eens, maar dragen wel dagelijkse zorg voor 

hun jongere broertjes of zusjes. Ook weten velen van hen niet wat hun rechten zijn 

als burger. Ze durven vaak niet om hulp te vragen omdat ze bang zijn dat men ze dom 

vindt. Voor onze hemelse Vader is geen enkele vraag dom of lastig. Wij mogen weten 

dat Hij altijd naar ons luistert! 

‘GOED DOEN’



Het is zaterdag 21 augustus, een week na de aardbeving van 7,2 op de schaal 
van Richter. Het zuidwesten van Haïti is zwaar getroffen. De volgende dag 
bezoek ik Les Cayes en omgeving, om de eerste contacten te leggen voor 
hulpverlening. Dit is al de derde reis en deze rit ga ik met mijn buurman,  
Mr. Tingue, en enkele anderen naar Baraderes, waar hij familie heeft wonen  
en waar zijn vrouw vandaan komt. Iedereen kent Mr. Tingue. Hij is de aan-
nemer van de bouwprojecten die HFI sinds 2012 gedaan heeft. 

Nu zie ik pas echt hoe groot de impact van de aardbeving op een dorpsgemeenschap 

is. De meeste huisjes zijn traditionele ‘tikays’, die bestaan uit houten palen, een  

cemen tvloer en muren van ‘blocs’; geweven takken die bepleisterd zijn, of ruwe 

stenen die met klei besmeerd zijn. De meeste huisjes zijn zwaar beschadigd en vaak 

zijn de muren helemaal weggevaagd. In kleine groepjes lopen we rond en bezoeken 

we mensen, iPhone in de hand. Eigenlijk schaam ik me een beetje om met zo’n 

ding rond te lopen, maar de realiteit is soms: “Geen foto’s, geen geld”. Mensen in 

deze cultuur zijn niet altijd van foto’s gediend, en zeker niet als een ‘blan’ (blanke) de 

foto’s maakt. Maar hier in het dorp voelt het anders, mensen nemen me mee van de 

ene plek naar de andere. Eerst vraag ik bijna verlegen of ik een foto mag maken. 

“Ja hoor, geen probleem.” Ik ben opgelucht. Bijna trots gaat een ‘opa’ met me op de 

foto. En dan neemt een klein vrouwtje me bij de hand. Ze heet Leonne en haar huisje 

ligt bijna plat, het dak is helemaal ingezakt, maar ze heeft een glimlach die bijna niet 

verdwijnt. Ze neemt me mee van de ene compound naar de andere. “Deriyere,  

Deriyere”, “hierachter, hierachter”… Overal wil men op de foto, ze laten me ook 

binnen kijken, maar meestal kijk je dwars door het huisje heen, want de muren zijn weg. 

Op een gegeven moment begin ik te huilen, ik voel me emotioneel en onmachtig: 

deze mensen hebben alles verloren.

 

>> René, Leonne en Mr. Tingue.

Ook met ‘opa’ op de foto.

De schade in Les Cayes, een dag na de aardbeving.AARDBEVING OP HAÏTI_14 AUGUSTUS 2021

KLEIN VROUWTJE, 
GROOT HART
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GEBEDSPUNTEN

• Bid voor wijsheid bij de hulpver-

lening aan overlevenden van de 

aardbeving.  

• Bid voor de veiligheid en gezondheid 

van ons en de bevolking. 

• Bid dat, ondanks de onveilige 

wegen, de bevoorrading van zaken 

zoals voedsel en brandstof door kan 

gaan en bid voor bescherming voor 

de mensen die de riskante tocht 

ondernemen.  

• Bid dat de kinderen meer in Jezus 

gaan geloven, ondanks de invloed 

van de voodoo-religie. 

• Bid voor het werk en financiën van 

Hope Force in Haïti – we willen meer 

latrines bouwen en meer kinderen 

sponsoren (voor 34 euro per maand). 

• Bid dat ondanks meer coronageval-

len de situatie onder controle blijft.  

• Bid dat wij op hele praktische wijze 

Jezus’ liefde mogen laten zien.

Sinds juli 2018 heeft Haïti te kampen met veel politieke en sociale onrust. Er zijn  

periodes met protesten en barricades. Daarnaast namen de ontvoeringen toe en 

vooral ook het geweld van diverse bendes die bepaalde delen van Port-au-Prince 

beheersen. Begin juni begon een ‘oorlog’ tussen twee rivaliserende bendes in het 

stadsdeel Martissant. De nationale hoofdweg loopt dwars door dit gevaarlijke gebied. 

Door het geweld kon bijna niemand de stad meer in of uit richting het zuidwesten, 

waar wij wonen. 

 
De bendes in Martissant namen huizen in beslag, 

verjoegen de bewoners en staken ook gebouwen in 

brand. Als gevolg daarvan zijn duizenden mensen ge-

vlucht naar andere delen van de stad en de provincies. 

Samen met enkele andere organisaties hebben we  

5 groepen interne ‘vluchtelingen’ in onze omgeving 

ontdekt. De grootste groep bestaat uit 40 personen, 

waaronder een aantal kinderen. In totaal onge veer 

100 mensen. Inmiddels hebben we drie keer voedsel 

en andere benodigd heden gebracht. De groepen 

bivakkeren in leegstaande huizen of bij familie of 

vrienden. Sommigen hebben alles verloren. Zo lang 

het nodig is en we er geld voor hebben, willen we 

deze kwetsbare mensen bijstaan. 

VLUCHTELING IN EIGEN LAND...

Onze terugkeer op 31 augustus; Marianne is er ook bij. We bevestigen ook enkele ‘tarps’ 

(dekzeilen). 

>> Later op de dag worden dekzeilen (’tarps’), voedsel en balen water uitgedeeld. 

In elke baal zitten zestig waterzakjes. Ons Haïtiaanse team had een lijst met namen 

samengesteld van de mensen die we zouden bezoeken. Eerst zien we Leonne niet, 

want zij woont “hierachter”. Als we bijna klaar zijn, gaan we de laatste mensen thuis 

opzoeken om de ‘tarps’ en wat andere spullen te brengen. Als we Leonne vinden, 

wordt de smile alleen maar groter als we haar de tarp geven. Ik zal Leonne niet snel 

vergeten… 

Dinsdag 31 augustus was ik weer terug 

met mijn directeur van Hope Force 

en mensen van een andere partner 

uit Port Salut. Inmiddels zijn er meer 

hulpverlenings goederen aangekomen 

voor distributie. We maken nu samen 

plannen voor het bouwen van de eerste 

‘shelters’, van houten 2x4 balken en 

multi plex, met een betonnen vloer en 

een metalen dak. In ‘ons dorp’ Sous  

Savanne hebben we in 2012 zes 

‘Maxima stijl’ huisjes gebouwd. Na ruim 

negen jaar staan die er nog goed bij.  

Later zijn we overgestapt naar ‘Houses 

of Hope’ van cementblokken. Maar zo 

ver zijn ze nog lang niet in La Plaine  

Baraderes.   

HAÏTI  

Haïti is een eiland in het Caraïbische gebied 

met 11 miljoen inwoners. Haïti heeft te kampen 

met problemen in het onderwijs. In het ver-

leden heeft de overheid weinig geïnvesteerd 

in scholen. Bij ons in de buurt zijn veertien 

scholen met wie wij samenwerken en waar 

‘HFI- kinderen’ les krijgen. Dit zijn allemaal 

privé-instituten en vaak verbonden met een 

kerk. In dezelfde omgeving is slechts één 

overheidsschool en die staat zo slecht bekend 

dat niet één van onze gesponsorde kinderen 

ernaar toe gaat. Onderwijs is niet gratis; 

daarbij helpt ons Sponsorship-programma; 

goed onderwijs is een sleutel voor een betere 

toekomst.  

 
RENÉ & MARIANNE LAKO

Marianne en René Lako komen uit 

Middel burg. Ze wonen sinds 2010 op  

Haïti. Het stel werkt voor de hulp-

verlenings organisatie Hope Force Inter-

national (HFI), en geeft leiding aan een 

sponsorprogramma voor ruim 200  

kinderen. Daarnaast bouwen ze  

‘Houses of Hope’ en latrines voor  

gezinnen in Sous Savanne. Het dorp 

ligt op zo’n 40 km ten westen van de 

luchthaven van Port-au-Prince.  

Ze houden van hardlopen en maken 

vaak wandeltochten met vrienden en 

hun hond Rakker.   

 

 rene.lako@gmail.com

  blog: lakomission.com

f   Volg: René op Facebook en/of

  Instagram

 Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 029  Zendingswerk  

         fam. Lako  

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

Uitdelen van de hulpgoederen in Baraderes. Onze twee buurmeisjes met een buurvrouw 

van Leonne. Later danste deze vrouw de konpa…

Leveringen van hulpgoederen (voedsel, hygiënische artikelen en kleding, matrassen en 

dergelijke) aan de interne vluchtelingen. We werken met twee sociale werkers en een  

leidster van een lokale organisatie.



In juni zijn we sinds lange tijd weer eens voedsel gaan uitdelen onder de  
migranten en thuislozen. Op dit moment zijn er zeer veel migranten in  
Mexicali. De meesten zijn op doorreis naar Tijuana waar ze migratie naar  
de Verenigde Staten kunnen aanvragen. Mexicali is de eindhalte van de  
“Tren de la Bestia” (de drakentrein), zoals die hier wordt genoemd.  
Dit is een goederentrein waar migranten opspringen om naar het noorden  
te reizen.

President Biden van de VS wil dit jaar zeer veel migranten toelaten in zijn land.  

Elke keer als we erop uitgaan, horen we weer bijzondere verhalen. Ook dit keer was 

dat het geval. Mijn oog werd getrokken door een man met twee kleine kinderen.  

Hij was afkomstig uit Guatemala en ze waren gearresteerd door de grenspolitie toen 

ze in San Luis illegaal de grens wilden oversteken. Hij vertelde mij dat toen ze waren 

vrijgelaten, zijn vrouw hen verliet. Nu wachtten ze op de trein om weer terug te 

keren naar Guatemala. Op het moment dat ik met ze sprak, greep het me erg aan en 

had ik moeite om niet te gaan huilen. Vooral omdat ik me hulpeloos voelde. Legaal 

proberen binnen te komen heeft geen zin, omdat ze voor vijf jaar op de zwarte lijst 

staan in de VS.

Het liefst zouden we een opvangcentrum voor migranten willen beginnen. Maar daar 

zitten veel haken en ogen aan, waardoor het ‘nog’ niet van de grond komt. Zelf zijn 

we begonnen om onze keuken in het bijgebouw te moderniseren. Het plan is om 

als gezamenlijke Methodistenkerk hier vandaan eten klaar te maken en uit te delen. 

Onze gemeenten doen dat minimaal eens per week. Op dit moment is mijn thuis-

gemeente Berea de Maten in Apeldoorn bezig om, onder andere voor ons, geld in te 

zamelen voor dit mooie project.  
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GEBEDSPUNTEN

• Bid voor het vinden van zuster-

gemeenten in Californië.

• Bid voor de bediening in de twee 

gemeenten La Santisima Trinidad en 

Monte Moriah.

* Bid voor bescherming als we weer 

naar de migranten en thuislozen 

gaan om hun eten te brengen.  

Op dit moment is dat nog steeds erg 

moeilijk omdat dit een risicogroep is.

* Voor verlenging van de Mexicaanse 

paspoorten van Maribel, David en 

Daniels Amerikaanse visum.

* Bid voor de studie van Maribel, 

David en Daniel.

* Bid waar God ons in de toekomst  

wil hebben: is het hier in Mexicali  

of ergens anders?

    
Jaco en Maribel zijn de trotse ouders 

van David (19) en Daniel (14). Ze werken 

al ruim 20 jaar binnen de Methodisten-

kerk van Mexico. Hun opdracht begon 

in Ensenada. Daarna hebben ze een 

gemeente opgebouwd in Santa Rosalia. 

Nu werken ze alweer vijftien jaar in Mexi-

cali. Een deel van hun werk bestaat uit 

het gemeenteleven, een ander deel uit 

hulpverlening aan straatarme dak-  

lozen en migranten die illegaal de grens 

met de Verenigde Staten proberen over  

te steken of zijn teruggestuurd. 

 

  4 oktober: Daniel (15 jaar) 

  6 november: Jaco 

  1 december: David (20 jaar) 

  vanderschaaf395.wordpress.com 

f JacoyMaribel Vanderschaaf 

JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF

De vader (staand) met zijn twee kleine kinderen (jongen en meisje) uit Guatemala.

117 miljoen  STANDPLAATS

inwoners Mexicali

U   PRESIDENT:  Manuel Lopez Obrador

RELIGIE:   

• Rooms-Katholiek: 82% (vaak vermengd met 

   hekserij en andere duistere machten)

• Evangelische christenen: 6,6%

MEXICO  

  Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

051 Zendingswerk fam. Van der Schaaf 

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

Foto boven: Migranten komen langs om 

eten en toilet artikelen op te halen. Mijn 

zwager en schoonzus delen kleding uit. 

Maribel en haar neefje Erik wachten met 

water en broodjes. Ook mogen we geestelijk 

voedsel uitdelen onder de migranten.  

Foto rechts: Een voorbeeld van een hutje 

waar migranten op dit moment in wonen.

STRAND & STUDIE

IN MEXICALI

migranten
Graag zouden we een nieuwe koelkast willen (een goede tweedehands is ook 

goed). Onze huidige koelkast wordt slechter. Ook willen we graag een laptop 

aanschaffen. We gebruiken op dit moment Daniels laptop, maar die heeft hem nu 

nodig voor zijn school. We hebben zelf een desktop, waar we zeer dankbaar voor 

zijn, maar omdat Maribel nu ook meer computerwerkzaamheden verricht (Bijbel-

studies, secretaresse Joint Commission, Seminar en andere werkzaamheden) 

komt het vaak voor dat we allebei de computer nodig hebben, maar dat er maar 

één computer beschikbaar is.

 
 
 

Wit- en bruingoed

We hebben een strandvakantie gehad in een huis van  

goede vrienden in Ensenada. Ook Maribels zus en familie 

waren er bij. 

David gaat nu talen studeren hier in Mexicali, maar wil 

het volgend jaar op de Universiteit bij Tijuana proberen 

om medicijnen te gaan studeren. Daniel begint aan het 

voorbereidend jaar van de universiteit. Vanwege corona 

is de fysieke les uitgesteld. Voor de jongens is het veel 

beter om naar school te gaan. Maribel is met haar derde 

studie van het Seminarie begonnen. 

Zelf hoop ik in mei 2022 naar Nederland te komen, ook 

omdat mijn moeder slechter wordt.

Diploma uitreiking van onze zoon Daniel. Hij is nu klaar met de Secundaria School.  

De volgende etappe wacht.



We hebben de eerste opnamedag van de vrouwenopvang achter de rug.  
Inmiddels is er een kleine, stabiele groep waarin nieuwkomers gelijk  
mee genomen worden in het dagritme, de regels en het behandelplan.   

Wijzelf gaan beiden één keer per week naar het vrouwenproject. Wim doet de asser-

tiviteitstraining en Daniëlle verzorgt een creatieve en muzikale activiteit. Daniëlle 

zorgt ook voor het menu en de boodschappen. De oude en nieuwe teamleden doen 

het geweldig! 

We laten een van de gasten in het vrouwenhuis aan het woord: 

‘Ik ben S., ik ben 29 jaar. Ik hoorde over de opvang voor verslaafde vrouwen via  

mijn man C., die op dit moment in Ritápolis bij Água Viva opgenomen is.  

Toen ik een relatie met C. kreeg had ik al drie kinderen. Hij gebruikte ook, alhoewel 

hij mij voor te veel gebruiken probeerde te behoeden. Mijn druggebruik leek beter 

onder controle. Toen C. opgepakt werd vanwege drugshandel ging het slechter met 

me. Ik werd zwanger van een andere man, ook uit de drugswereld. Hij behandelde 

me heel slecht, sloot me op in een motel, dreigde me dood te maken en schoor 

mijn hoofd helemaal kaal. Ondanks alles wilde C. toch met me verder toen hij uit de 

gevangenis kwam en wilde zelfs mijn baby op zijn naam registreren. C. besloot hulp 

te zoeken voor zijn verslaving. Zo kwam hij bij Água Viva terecht en besloot ik daarna 

ook te stoppen. Ik probeer nu echt alles uit de behandeling serieus te nemen en  

werkelijk te veranderen. Ik heb veel steun aan de begeleidsters hier, ze weten echt 

hoe ze met ons moeten praten. Ik hoop echt dat dit mijn laatste opname is.”  
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WIM & DANIËLLE DE KEIJZER

Wim en Daniëlle de Keijzer zijn sinds 

2011 verantwoordelijk voor Água Viva in 

Ritápolis, Brazilië. Deze stichting biedt 

hulp aan mensen die zijn vastgelopen. 

Het centrum kan ongeveer 24 mensen 

opnemen en behandelen.  

  1 okt: Amel (12 jaar)  

  21 nov: Evie (21 jaar) en Lias (14 jaar) 

  wim.danielle@gmail.com 

  volgdekeijzer.wordpress.com

 

BRAZILIË
 
202,7 miljoen STANDPLAATS 

inwoners  Ritápolis

28 juni waren we 25 jaar getrouwd. We zijn met zijn tweeën enkele dagen weg-

geweest en hebben mogen genieten van de natuur in de staat Rio Grande do Sul. 

Dankbaar dat we zo lang samen mogen zijn, samen God mogen dienen en voor de 

kinderen die we hebben gekregen. We weten dat dit allemaal geen vanzelfsprekende 

zaken zijn. 

Door gebrek aan les en school zagen we Lias en Amel  

wat kwijnen. Amel is weer terug op turnles en samen 

oefenen ze hip-hop in de kerk. We zien ze opknappen van 

deze sociale activiteiten! Ook hebben ze nu aansluiting  

bij de tienergroep van de kerk in de stad. Dit stimuleerde 

Lias om ukelele en cajón (percussie-instrument) te spelen 

en Amel om te dansen. 

MUZIEK EN DANS

Daniëlle verzorgt een creatieve activiteit bij de vrouwenopvang.

Vrouwenproject
  

  Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

019 Zendingswerk fam. De Keijzer 

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

   
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• We zijn dankbaar dat het vrouwen-

huis open is! Voor het team, voor de 

toenemende stabiliteit! 

• We blijven bidden voor dit nieuwe 

project om vrouwen op te vangen: 

dat God veel levens verandert door 

dit project heen. Voor een solide 

financiële basis. 

• Bid voor Johan en Joyce, voor hun 

voorbereidingen, hun financiën en 

hun visum. 

• We danken voor verschillende 

zegeningen die we voor het man-

nenproject mochten ontvangen: 

geld om o.a. matrassen en kasten 

te vervangen en verbeteringen aan 

te brengen. Een vernieuwd contract 

met de overheid van de deelstaat 

voor de financiering van twaalf 

behandel plekken. 

Wim en Daniëlle op safari in de staat Rio Grande do Sul 

Amel (links) danst

VERANDERDE 
LEVENS Het vrouwenproject krijgt vooralsnog geen subsidie. We vragen van de familie een 

voedselpakket als bijdrage, maar vaak is dit al te moeilijk. We zijn erg dankbaar voor 

de giften die we hebben gekregen om de benodigde aanpassingen te doen voor 

de opening van het huis. Voor de dagelijkse kosten aan salarissen, levens middelen, 

transport en dergelijke hebben we extra donaties nodig. De maandelijkse kosten zijn 

met ongeveer dertig procent toegenomen. Graag bevelen we dit prachtige project 

bij u aan!
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  DIEGO & TAMARA CACERES

Diego Caceres is een evangelist en  

spreker in hart en nieren. Hij werd  

geboren in Argentinië. Sinds zijn 13e 

woont hij in Paraguay. Tamara Caceres-

van Halteren heeft compassie voor 

mensen. Ze ziet hen graag opbloeien tot 

mensen zoals God ze bedoeld heeft.  

Tamara is geboren in Bunschoten-

Spakenburg. Samen hebben Tamara en 

Diego twee meiden: Abigail Trinity (5)  

en Yemima Destiny (4). 

 

  tamara_88@live.nl

  diegoandtamara.org  

   
GEBEDSPUNTEN

 
Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:  

030  Zendingswerk  

fam. Caceres 

Of gebruik de Givt-app  

en scan deze code.

PARAGUAY
 
7 miljoen HOOFDSTAD 

inwoners  Asunción

De vrouw met de tas in haar handen heet Norma. Zij heeft vanaf het begin 
van de lockdown tassen met voedselhulp ontvangen. Ze heeft haar leven 
aan Jezus gegeven tijdens de gebedsmomenten en bemoedigingen. Dit vond 
plaats op de zondagen dat we de voedselpakketten uitdeelden. Daar is de 
kerk uit ontstaan. Eerst zijn we begonnen met spreken in de tuin van deze 
vrouw. Zij stelde haar huis open. Daarna vonden we een gebouw dat we nu 
huren. Norma heeft net de cursus ‘wandelen met God’ afgerond. 

Bij de nieuw geplante kerk, die we tijdens covid hebben mogen oprichten, zijn 1650 

tassen voedsel uitgedeeld. In een van de dorpen, San Antonio, hebben we elke 

zondag voedsel uitgedeeld. Zo is er een kerk ontstaan omdat er gevraagd werd of we 

die momenten ook meteen konden gebruiken voor gebed met de mensen. We zijn 

een traject ingegaan van kerkplanting. Er is discipelschap vanuit een boek “wandelen 

met God”. 

Na lange tijd hebben we onze families kunnen opzoeken. We hebben Michael, 

Diego’s stiefvader kunnen zien en Diego’s moeder, broertje en zusjes met pas-

geboren neefjes. Onze meiden waren zo blij hen te kunnen zien. Ze hebben met 

elkaar ook veel gebeden voor Michael. We konden ook naar Nederland reizen 

om familie te bezoeken. We zijn erg dankbaar voor de mogelijkheid daarvoor. 

Weerzien

We hebben net weer een prachtige donatie gekregen via de inzamelingsactie ‘1maal-

tijd’. Veel gezinnen worstelen financieel door de ziekenhuisopname van een familie-

lid. Er is in Paraguay niet voldoende ondersteuning vanuit de overheid. De kosten zijn 

soms zo hoog dat mensen auto en inboedel moeten verkopen om de kosten te kun-

nen betalen. Er overlijden veel oude, maar ook jonge mensen. We kennen een jong 

gezin waarvan de man, de kostwinner, op 35-jarige leeftijd overleed. Hij laat vrouw en 

kind achter. Het zoontje is drie jaar: vreselijk! We komen te hulp met financiële steun 

als we over deze verhalen horen. We zijn zo ontzettend dankbaar voor alle donaties 

die binnenkomen, via de acties, de eennmalige en maandelijkse donaties.  

 

1 MAALTIJD

De eerste groep heeft de wekentraining nu afgerond. Ze gaan zich laten dopen en 

hun eigen huisgroep beginnen. Ze zijn zo enthousiast, dankbaar en vurig voor Jezus! 

Norma heeft niet één van de lessen gemist. Toen we er voor het eerst kwamen,  

was ze erg verhard, beschadigd en stil. Ze is helemaal aangeraakt door de liefde van  

Jezus en vele nieuwe volgelingen met haar. Het Woord van God, door de studie 

heen, werkt zo in hen!  

We hebben een zondagmiddag georganiseerd waar de vrouwen een heerlijke 

schoonheidsbehandeling kregen. Daarbij brachten we een mooie boodschap over de 

ware schoonheid: als we met Jezus leven en vanuit de Heilige Geest handelen en 

Hem de vrijheid geven, transformeren we en dragen we vrucht. We hebben ook een 

middag kookles gegeven met havermout. We lieten zien hoe er met havermout en 

melk, koekjes en pannenkoeken gemaakt konden worden. Iedereen heeft havermout 

meegekregen naar huis. Een van de vrouwen heeft de koekjes gemaakt en verkocht. 

We hebben een gezondheidsprogramma voor de lunchkantines van de kerken en 

delen daar ook snacks met havermout voor de kinderen uit.  

Vurig Vurig voor voor 
       Jezus!       Jezus!

• Bid voor mensen die geliefden hebben 

verloren en er nu financieel moeilijk 

voor staan. 

• Wilt u bidden voor de mensen van de 

nieuw geplante kerk: dat ze mogen 

groeien en een licht mogen zijn in hun 

omgeving.  

• Wilt u bidden voor de lunchkantines 

van de kerken: ze delen veel voedsel 

uit in gebieden van nood. Het is een 

zegen voor velen.  

• Wilt u bidden voor de stiefvader van 

Diego, Michael. Hij heeft vijftig dagen 

kritiek gelegen en moest weer leren 

praten en lopen. Hij heeft zes maanden 

gerevalideerd, heeft nog veel soor-

ten medicatie en zijn toestand is nog 

steeds ernstig.

  

Les in gezonde voeding, iedereen heeft een zak havermout meegekregen naar huis. 



Momenteel vallen er vele duizenden anonieme doden en een niet te tellen aantal 

zieken door o.a. de Braziliaanse coronavariant die hier stevig toeslaat, net als het 

dengue- en het chikungunya-virus en malaria. Ons team komt om genezing te  

brengen en waar mogelijk te getuigen. Wij waarschuwen de mensen welke maat-

regelen zij in acht moeten nemen om besmetting te vermijden. 
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• We danken de Heer voor alle steun en 

voor ons leven. Rik heeft ruim een jaar 

geleden het denguevirus opgelopen in 

de Amazone.  Dit kan dodelijk zijn en 

er bestaat geen vaccinatie. Ook heb-

ben we allebei corona gehad, gelukkig 

zonder zware gevolgen.

• Bid voor de familie van twee dokters 

die, naast de dood van dr. Ino in 2019, 

ook hun leven hebben gegeven in hun 

strijd tegen het coronavirus. Zij waren 

nog relatief jong (rond de 50 jaar).

• Bid voor bescherming van ons team. 

We begeven ons in een zeer rode 

zone en hebben nauw contact met de 

mensen hier. 

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

Deze zomer vertrokken wij naar de Boliviaans–Braziliaanse grens (Amazone) om, 

als enigen, daar medische en tandheelkundige zorg te verlenen. Het blijft financieel 

zwaar om deze medische expedities te bekostigen. Een mobiel “project” bij ons 

bestaat vooral uit het rechtstreeks uitgaan naar onze naaste in nood. Dit kost al vlug 

minimaal 2.000 euro (inclusief betaling dokters, verpleging, transport, eten, over-

nachtingen, medicijnen, heelkundige ingrepen, etc.…). Afhankelijk van de duur van 

een expeditie loopt dit bedrag snel op. We zijn God dan ook erg dankbaar voor elke 

kleine of grote bijdrage. Op die manier werken wij met “levende” stenen en kunnen 

we onze naaste in nood (be-)dienen op een eenvoudige manier.  

 

HAND EN TAND

Dr. Rik werkt samen met zijn echtgenote 

Carolien in het binnenland van Bolivia en 

Haïti. Samen met hun lokale medisch-pas-

torale (logistieke) teams verlenen zij me-

dische zorg aan de allerarmsten. Op deze 

manier brengen zij hoop waar er geen 

hoop te vinden is. De lokale teams zetten 

het werk ook zonder hem verder, mits 

er voldoende middelen zijn. Dit gebeurt 

zowel in de Amazone als in de Andes en 

ook in Haïti, indien financieel mogelijk. 

  

  rikcelie@gmail.com  

  doctorsonmission.org

RIK & CAROLIEN CELIE

  

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

070  Zendingswerk fam. Celie 

070-DMI (Doctors on Mission  

International)

 

Of gebruik de Givt-app  

en scan deze code:

Gezondheid

Carolien heeft een fulltime opleiding gevolgd in verlies-, rouw- en trauma-counseling. 

Dit is van groot nut in Bolivia en ook in België. Bolivia zal honderden, misschien 

wel duizenden weeskinderen rijker worden, omdat mensen hier dikwijls al vanaf 

hun vijfendertigste sterven aan corona door ondervoeding, lage immuniteit of 

onderliggende tropische ziekten. 

We zijn erg dankbaar voor de zeer goed verlopen (maar te lang uitgestelde) medische 

ingreep van Rik in maart/april. Jammer genoeg moet Rik meer en meer medisch 

opgevolgd worden, wat een langdurig verblijf op het missieveld bemoeilijkt.  

Gelukkig blijft opvolging van ons team in deze tijd nog steeds mogelijk, dankzij de 

verdere ‘online’ begeleiding van ons fantastisch team! 

10 miljoen WERKGEBIED  

inwoners binnenlanden

BOLIVIA  

RIK & CAROLIEN ONDERSTEUNEN

Soms tref je er enkele artsen aan en is er 

misschien wat zuurstof voorradig.  

De allerarmsten zijn gedurende een jaar  

volledig afgesloten van iedere zorg, voeding 

en water (het is hier uitzonderlijk droog)  

of medicijnen. Wij konden een kind met 

een acute (en zeer pijnlijke) blindedarm-

ontsteking op het nippertje redden… 

Het werk is uitputtend. De temperaturen 

stijgen tot boven de 35 graden Celsius en 

we moeten ons met dubbel mondmasker, 

Op dit moment bevinden we ons met ons team in het Amazonegebied. 
Het is een moeilijke en gevaarlijke medische missie die volharding 
vraagt, maar we gaan door. De zeer armoedige dorpjes aan de grens met 
Brazilië zijn afgesloten van de buitenwereld. Er is sporadisch internet, 
elektriciteit of tv. 

Fernando geeft uitleg over tandhygiene aan de kinderen.

GaanGaan  
           WAAR NIEMAND GAAT 

Geïmproviseerd vluchtelingenkamp, onderweg naar het Amazongebied.

We zagen veel geïmproviseerde vluchtelingenkampen net voor het binnenrijden van 

dit uitgestrekte regenwoud. Deze zijn opgericht door mensen die uit de Amazone 

gevlucht zijn om zo aan de pandemie proberen te ontsnappen.  

Afgelopen dagen zagen we in de regio dat er vele nieuwe begraafplaatsen zijn opge-

richt om vooral de coronadoden te kunnen begraven. In de kleine dorpen is er geen, 

en in de grotere dorpen en steden is er sporadisch geneeskundige zorg aanwezig. 

Rik in het dorpje Los Sotos

gelaatsscherm en een speciale ‘overall’ beschermen. Door gebrek aan medische 

posten zijn we verplicht buiten te werken onder de schaduw van een boom…   



THERÈSE ALTENA - BOLIVIA - 23

Soms lijkt het of ons iets overkomt wat we niet willen. Toch bereidt God ons 
erop voor, ook al begrijpen we dit soms pas veel later.  

Zo gaat het ook met dit schrijven. Over ongeveer zes maanden zal het 30 jaar gele-

den zijn, dat ik het eerste stukje schreef voor Z+G over de weg die God voor ons had 

bereid naar Bolivia… Velen stonden toen met de oren te klapperen. Dit was vooral 

vanwege onze leeftijd, 50 en 45 jaar. Toch stonden zowel Z+G als onze toenmalige 

kerk, Pinkstergemeente Zierikzee, volledig achter ons. Genoeg financiële steun had-

den we niet, maar we wisten dat God daarin zou voorzien. En dat heeft Hij gedaan, 

al deze jaren door. Aan niets heeft het ontbroken en nog steeds ontbreekt het aan 

niets. Want Hij is getrouw.

Nog niet klaar  
Veel zijn we tegengekomen op deze wonderlijke reis met Jezus en nog steeds kom 

ik veel tegen. Want het werk dat ons is opgedragen is nog niet afgelopen. Door 

Gods Genade mag ik het voortzetten na Dicks heengaan. Toen Dick de bevestiging 

kreeg waar we naartoe moesten, heb ook ik een bevestiging gevraagd. Want het 

moest ook mijn roeping zijn en die heb ik gekregen. In de loop van de jaren zijn Kees 

en Fieke Goedhart verschillende keren bij ons geweest en daarna werd dit overge-

nomen door Durk en Jenny de Jong. Het waren voor ons altijd heel bemoedigende 

dagen en gesprekken, die we dan hadden. Ze gaven vaak een verfrissende kijk op 

bepaalde zaken. Helaas hebben we dit soort bezoeken de afgelopen jaren moeten 

missen, maar die haalden we dan in als we op verlof waren in Nederland. En ook dit 

jaar, tijdens mijn eerste verlof alleen, heeft het hieraan niet ontbroken. Zowel Durk en 

Jenny als Kees en Fieke bezochten me op Urk. Want inmiddels is de Volle Evangelie 

Gemeente “De Morgenster” op Urk alweer 10 jaar onze/mijn thuisgemeente.

 

Ruim 27 jaar geleden zijn Dick en 

Therèse Altena samen vertrokken naar 

Bolivia in gehoorzaamheid aan de Heer 

Jezus Christus. Samen hebben ze ver-

schillende projecten opgezet in de stad 

Santa Cruz in het subtropische gedeelte 

van het land. Na het overlijden van 

Dick begin 2019, voert Therèse Gods 

opdracht nog steeds uit. Ze weet zich 

op haar plek en is benieuwd wat God 

verder nog voor haar in petto heeft.

 

  30 september

  misiontimoteo.nl

THERÈSE ALTENA

  

  
Ook mocht ik zowel Irene van Maastricht als Erwin Wietses, de nieuwe voorzitter 

en bestuurslid, verwelkomen. Het was fijn ze te ontmoeten en enkele zaken door 

te spreken. Ook kreeg ik een prachtige bos bloemen voor het 25-jarig functioneren 

van het kinderhuis. Ja, ook dat hebben we gevierd dit jaar. Helaas kon er niemand uit 

Nederland bij zijn door het internationale covidgebeuren. Toch hebben we het feest 

uitgebreid gevierd met onze Boliviaanse medewerkers, bestuursleden, kinderen en 

ex-Mision Timoteo-kinderen. En speciaal hiervoor was ook onze vriend Harry Ellen, 

Nederlands zendeling in Sucre, overgekomen. Tijdens het gebeuren werden er ook 

diverse erkenningsoorkondes uitgereikt door de algemeen directeur Jorge Montoya 

en kreeg de multifunctionele zaal officieel de naam: “Dick Altena”. Menigeen liet een 

traan tijdens deze ceremonie. Zoveel herinneringen en voor velen een diep gemis.

 
Laatste schrijven in Z+G  
In het gesprek met de bestuursleden van Z+G werd duidelijk, dat dit mijn laatste 

stukje zou worden in het blad. In de loop van de jaren zijn er veel jonge zendelingen 

bijgekomen in Z+G, die toch extra aandacht nodig hebben. Er is dus besloten om hen 

die kans te geven, maar dat houdt in dat de oudere garde zich terug gaat trekken.  

De band met Z+G blijft, maar in een andere vorm. Ik ben erg dankbaar voor de vele 

jaren van liefdevolle en gezegende samenwerking met Z+G en zal zeker contact 

blijven houden. Hoewel ik gewoon actief blijf op het zendingsveld en zelfs met een 

wat zwaarder pakket (ik ben nu ook voorzitter van het bestuur in Bolivia), zult u dus 

geen stukjes meer aantreffen van mij in dit blad. Maar natuurlijk hoop ik dat u Mision 

Timoteo en mij blijft steunen met gebed of anderzijds, want dat hebben we keihard 

nodig.

Ook kunt u gewoon op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van mij en Mision 

Timoteo via de nieuwsbrief, die zo’n vijf tot zes keer per jaar uitkomt. Aanvragen: 

nieuwsbrieftimoteo@gmail.com

Tenslotte vertel ik u met veel plezier dat u nog een veel dieper inzicht kunt krijgen 

van ons leven in het boekje van mijn hand, dat kortgeleden is uitgekomen: ‘Hoe 

barmhartigheid een gezicht kreeg’. U kunt het aanvragen bij: Irma Waleson, via 

nieuwsbrieftimoteo@gmail.com.

Hartelijke groeten en Gods Rijke Zegen voor eenieder van u en hoe dan ook:  

we blijven met elkaar verbonden in onze Heer Jezus Christus.  

  TherèseTherèse

keuzes makenkeuzes maken

Wilt u financieel blijven bijdragen, dan kan dit op de volgende wijze:

• Giften Kinderhuis Timoteo: NL97 RABO 0351184384 of NL34 INGB 0000229783

• Giften levensonderhoud Therese: NL96 RABO 0351185178 t.n.v. T.Z.E.I. Altena- 

    van Amstel

Feestelijke viering van het 25-jarig 

jubileum van Mision Timoteo.

Gedeelte van onze familie tijdens 50-jarig 

huwelijksfeest op Urk.

Lang geleden samen met Dick voor een van de units.

Het werk van Therese en Mision Timoteo 

gaat door. Hier wordt een donatie van  

kussens en matrassen uitgeladen.

De multifunctionele zaal krijgt officieel  

de naam ‘Dick Altena’.

Tijdens ons 50-jarig huwelijksfeest in Bolivia; weerzien met 

Veronica en haar dochtertje, een heel ontroerend moment.



   
FINEKE JANSSEN

Fineke is geboren en getogen in een 

klein dorpje in de Betuwe. Na de  

opleiding Sociaal Pedagogische Hulp-

verlening (SPH) verliet ze Nederland in 

1989 om te werken in La Paz, Bolivia.

In 1992 zette ze Misión Adulam op. 

Hieronder vallen nu drie centra:  

preventiecentrum Jesed, rehabilitatie-

centrum Adulam en Talita Cumi.  

Er worden momenteel 65 kinderen 

en jongeren geholpen. Het werk van 

Misión Adulam is alleen mogelijk door 

giften. 

 

  finekej@gmail.com 

  mision-adulam.nl  
  Mission Adulam

Bemoediging! Dat konden onze jongeren wel gebruiken na zo lang aanmodderen 
met onderwijs via het kleine schermpje van een mobieltje of gewoon aan een 
tafel. De directeur van de school waarmee we samenwerken kwam zelf langs  
om het werk van onze jongeren te zien!  

De meeste jongens en meisjes wisten niet hoe gauw ze hun spullen tevoorschijn 

moesten halen. Op alle schriften werd een paraaf gezet en iedereen kreeg een school-

rugzak, wat boeken en ander materiaal.  

Maar bovenal betekende dit een geweldige 

 FINEKE JANSSEN - BOLIVIA - 25

De directeur van de school komt alle schriften nakijken en er een stempel en paraaf onder  

zetten wat jongeren zoals German bemoedigde.

Studenten van diverse sociale richtingen lopen soms stage bij ons en geven hier les aan de 

jongens over sociale vaardigheden. 

Voor veel kinderen die naar Jesed komen is een mobieltje geen optie, dus wij proberen ze te helpen.

   
GEBEDSPUNTEN

• Luis heeft het moeilijk met het feit dat 

hij was teruggevallen in drugsgebruik. 

Maar hij wil, zoals hij zegt: “deze hel 

uit”, bidt u mee?

• Michaela in Talita Cumi heeft zich in 

het verleden omringd met serieus 

foute vrienden, bid dat ze deze ook 

emotioneel los zal laten.

• In Jesed zijn gespreksgroepen met 

ouders die kinderen hebben met 

ADHD. Bid dat ze nieuwe manieren 

van omgaan met hun kinderen zullen 

leren. 

• Kathrien van 7 jaar komt naar Jesed. 

Haar ouders werken overdag en  

‘s avonds is er meer slaag dan huis-

werkhulp. Zij vraagt gebed voor haar 

kleine broertje en opa en oma die wel 

zorgzaam voor hen zijn.

10 miljoen STANDPLAATS  

inwoners La Paz 

La Paz heeft 1 miljoen inwoners

SPAANS, AYMARA, QUECHUA

BOLIVIA  

 

 Verlof

Wat is het een heerlijke verloftijd geweest in Nederland de afgelopen zomer.  

Het was wel even een dingetje, meer dan 6500 km door het land te gaan.  

Het was zo’n zegen om velen van jullie te ontmoeten, jullie verhalen te horen en 

de mijne te mogen vertellen. Ik ben erg bemoedigd. Op het thuisfront is veel  

gebeurd: lieve vrienden zijn overleden en een ander strijdt al meer dan een 

maand op de ic. Het was goed hier rust te kunnen vinden, om dingen te verwerken 

met de Heer en met vrienden. Nu terug naar huis, jullie gaan mee in m’n hart.

Een kijkje tijdens een les in meisjeshuis Talita Cumi met een docent van de school waar-

mee we werken. Deze docent komt ook af en toe bij ons op bezoek.

De winter is voorbij en het was soms een moeilijke tijd door de slecht werkende 

verwarming in Adulam en Talita Cumi. Iemand die onderhoud kan doen aan de oude 

ketels is niet echt te vinden en tja, wat moet je dan? We zijn dankbaar voor een gift 

waardoor we in Mistsuña, waar de kantoren zijn, eerder dit jaar de ketel konden 

vervangen. We zijn erg blij met ontvangen giften voor onvoorziene omstandigheden, 

maar dit is iets anders. In Adulam en mogelijk Talita Cumi moeten we waarschijnlijk 

de ketels vervangen, met een kostenplaatje van ongeveer 2500 euro per huis.  

Kunt u helpen?!

VERWARMING

Hoog bezoek 

 

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

069  Zendingswerk F. Janssen

069-A  Adulam jongenshuis

069-TC Talita Cumi meisjeshuis 

  

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

FINEKE ONDERSTEUNEN

Een beetje bemoediging reikt dan flink ver. Er is een begin gemaakt met het herstel-

len van een geknakte ziel. German leert luisteren naar wat in zijn eigen hart opkomt, 

maar ook naar wat mensen zeggen die het goede met hem voor hebben.  

 

Het gezien worden door de leerkrachten 

en ook nog de directeur van de school, 

was voor al onze jongeren een ervaring 

om niet snel te vergeten. In Talita Cumi 

hebben we namelijk één supergoede leer-

ling, wat voor de anderen erg confron-

terend is. Ook daarom was dit bezoek 

erg fijn. Gemakkelijke antwoorden zijn er 

niet. Elke dag zijn we afhankelijk van Gods 

leiding om te weten wat te zeggen en 

wanneer te zwijgen.    

bemoediging voor jongens zoals German. 

Zijn hele leven heeft hij gehoord dat hij 

een sukkel is, zowel thuis als op school. 

En ja, toen stopte hij maar met het nog 

te proberen. Tot Felina (de Boliviaanse 

directeur van Mision Adulam) hem eens 

goed onder handen nam. Hij mag nu bij 

ons voor zichzelf kiezen en hoeft zich 

niet meer te gedragen naar wat anderen 

zeggen. Hij heeft beloofd te gaan leren 

en hulp te vragen als hij het niet weet. 



Wat houdt jou in deze tijd bezig? Ik laat me soms te veel gaan met al het 
negatieve en angstige om ons heen, maar ik hoorde iemand profetisch  
zingen over die mooie tekst in Lukas 10:20 die zegt: “Waar jullie vooral blij 
om moeten zijn, is dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan!”.

Je naamJe naam     GESCHREVEN...

HEIN & TEIJA HOERÉ - COLOMBIA - 27

 

• Bid voor Colombia dat de regering de 

mensen recht zal doen. Dat is immers 

haar taak. De reden van deze nationale 

staking was een belastingverhoging 

waardoor de allerarmsten, maar ook 

vooral de middenklasse tot een grotere 

armoede gedwongen zou worden. 

• Bid ook speciaal voor onze kerk in 

La Paz, Bolivia. Een geliefde broeder 

is heen gegaan door onderliggende 

ziektes in combinatie met covid. Hij 

was maar 42 jaar oud, een van onze 

sterke leiders. Hij laat een vrouw en 

drie kinderen achter. We hadden hem 

lief. Nu bidden we voor zijn gezin en 

dat er heldhaftige mannen en vrouwen 

op zullen staan om deze lege plek op te 

vullen. 

 

GEBEDSPUNTEN

 
Hein en Teija Hoeré werken nu 32 jaar in 

Cali, Colombia. Daar hebben zij verschil-

lende projecten opgezet om mensen met 

het evangelie te bereiken en pasbekeerde 

christenen te discipelen.  

 

Het stel leidt de kerk Mision el Abrigo  

Internacional. Daarnaast werken zij al  

meer dan 20 jaar met kinderen van de 

armenwijk El Vallado. Ze runnen een  

kinderhuis waar tweehonderd kinde-

ren naartoe komen. Het kinderwerk is 

bedoeld ter preventie; veel kinderen en 

tieners uit deze omgeving raken betrok-

ken bij criminele activiteiten. 

  

  heinhoere@hotmail.com 

  heinenteijahoere.com

HEIN & TEIJA HOERÉ

Teija heeft daar iets over geschreven in haar boek: “Ik at uw woorden op”. Het boek 

gaat over haar gedachten over de Kolossenzenbrief en de tekst in Kolossenzen 1:6-8. 

Hoe spannend zou het zijn als onze namen zouden verschijnen op de bladzijden van 

de Bijbel! Dat we iets vermeldenswaardigs zouden doen op zo’n hoog niveau! Wat 

een geluksvogel, die Epafras! Maar ook al staan onze namen niet op de bladzijden 

van de Bijbel, ik weet zeker dat ze in het boek des levens zijn geschreven. God 

schreef ze daar toen we in Jezus gingen geloven. Daar werd ons hart veranderd en 

werd de vlam van passie aangestoken om iets te doen voor het koninkrijk van God 

hier op aarde. De brief aan de Hebreeën verzekert ons dat God niet onrechtvaardig is. 

Hij zal de inspanningen van degenen onder ons, die voor Hem hebben gewerkt en 

onze liefde voor Hem hebben getoond door andere gelovigen te dienen, niet vergeten. 

Als we God met liefde dienen, laten we een afdruk achter, evenals de vrouw die 

Jezus’ voeten zalfde of als Epafras in Kolosse. 

47 miljoen  STANDPLAATS 

inwoners   Cali

U  STAATSHOOFD: Ivan Duque

      

     SPAANS             RELIGIE:  christelijk (90%)

COLOMBIA

   

 

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 023  Zendingswerk fam. Hoeré

 023-Fp  Fosterplan

 023-Vg  Voorganger  

            

Of gebruik de Givt-app  

en scan deze code:

Onrusten in Cali

We zijn in mei al naar Nederland gekomen vanwege de consequenties van de 

nationale staking. De stad verkeerde in een noodtoestand. Er waren barricades in 

de stad, ook heel dichtbij, waar we schieten en rondvliegende helikopters konden 

horen. Er werd gevochten met de politie, de stad werd belegerd, de winkels 

geplunderd en de tankstations vernield, net als het prachtige transportsysteem. 

De bussen werden verbrand en stations stukgeslagen. Herstel vindt nog steeds 

plaats. Je kon de stad niet in of uit. Het vliegveld was gesloten. We dachten dat 

het beter was om te komen toen het vliegveld werd geopend, omdat we vele 

afspraken in Nederland hadden. Het is nu weer wat rustiger geworden. Ook de 

derde coronagolf daalt. Hopelijk kunnen we weer snel terug.  

KLUSSEN
 

De kinderen mochten niet komen vanwege de epidemie (covid) en later door de 

onrusten, ontstaan door een staking in Colombia. Dit ging vooral in Cali gepaard met 

veel geweld. Daardoor hadden we juist wel tijd om te klussen in het kindertehuis. 

We hebben veel geverfd, gestuct en vochtschade aangepakt aan de trappen, muren, 

ramen en plafonds. De kinderen mogen weer terug naar de stichting in september. 

Het tweede bouwproject is de renovatie van het kerkgebouw. We gaan een huis net 

naast de kerk huren dat helemaal klaargemaakt gaat worden voor de kerk. Met een 

ruimere zaal, kinder- en jeugdruimtes op de tweede verdieping, een mooie keuken, 

nieuwe wc’s etc. Dit zal worden gedaan door onze vrienden uit Noord- Ierland. 

 

HEIN & TEIJA ONDERSTEUNEN

Hier ontbreken de ramen nog

Een van de kamers van het kindertehuis  

die een opknapbeurt krijgt.

Deuren en ramen zijn opnieuw geschilderd. 

Het resultaat! 



   

ELS VAN WEIJEN: VAN DORDRECHT NAAR JAPAN - 29

Els is de scheidend redacteur van ons Magazine Zending 

+ Gemeente. Momenteel werkt ze daarnaast ook nog als 

communicatiemedewerker bij De Hoop, maar ook daar gaat 

verandering in komen. De Heer heeft gesproken en Els wordt 

in de toekomst zendeling in het verre Japan! Ik vraag Els hoe 

dat precies is gegaan. Els vertelt: ‘Ik heb altijd al een fascinatie 

voor Japan gehad en in 2013 ben ik er voor het eerst naar toe 

geweest. Dat voelde echt als thuiskomen! Toen is er al een 

zaadje geplant. In 2019 ben ik namens het thuisfrontteam waar 

ik zelf in zat bij zendelingen in Zuid- Afrika geweest. Na heerlijk 

genoten te hebben van onder ander het Krugerpark, ging ik in 

de laatste week naar een zendingsconferentie aldaar. Het con-

trast was groot. In een dorre droge tuin - het was najaar - sprak 

de Heer: “Els, hoe lang kom je nog met excuses. Wanneer ga 

je in beweging komen?” Ik voelde me een beetje tot de orde 

geroepen. De week erna, tijdens de conferentie, vielen mijn 

bezwaren één voor één weg.’ 

Afronden 

Els is nu haar Nederlandse leventje aan het afronden. Haar 

gevulde boekenkast wordt steeds leger, want ze geeft haar 

boeken weg. In het najaar gaat ze een jaar naar de Bijbel-

school in het Engelse plaatsje Ware. Daarna gaat ze voor de 

organisatie OMF richting Japan. Ze gaat haar intrek nemen in 

een woning in het koude besneeuwde Noorden, in Sapporo, 

waar een miljoen mensen wonen. Een spannende stap: ‘ik laat 

een fijne baan en dierbare mensen achter me’. Japan is harde 

grond waar minder dan één procent christen is. Het is een van 

de grootste onbereikte volken ter wereld.  Maar we zien uit 

naar wat de Heer gaat doen. Hij is de verhoorder van gebeden 

die al eeuwenlang opgezonden worden voor Japan.’

 

Zending + Gemeente 

Ik wil graag weten hoe Els het vond om te werken voor Zen-

ding + Gemeente. ‘Je leert de mensen, hoewel op afstand, 

echt kennen,’ zegt Els. ‘Het kan heel diep gaan. Je zit op de 

eerste rij. Een voorbeeld was het verhaal over de modder-

stromen in Guatemala bij het echtpaar Rojas-Koorevaar.  

Er zijn altijd prachtige verhalen. De zendelingen denken soms 

dat ze niets bijzonders te vertellen hebben. Ze hebben zelf niet 

door hoe bij zonder de ontmoetingen en gesprekken zijn die 

ze hebben op de hoek van de straat. Ik zal hun passie missen. 

Als ik de verhalen redigeer probeer ik altijd om het verhaal zo 

maximaal mogelijk over te laten komen. Ook zal ik de grapjes 

missen, bijvoorbeeld met Gerard Adriaanse. De verhalen zijn 

divers. Ik heb groot respect voor de zendelingen. Ik zal hen 

ook echt missen. Ik vind het een voorrecht dat ik een paar jaar 

mee heb mogen kijken in hun leven. Het werk wat wij doen, 

draagt echt bij aan de zending, dat is zo mooi.’

>> Meer weten over de plannen van Els? 
Kijk op: https://elsvanweijen.nl/japan/

VAN 
DORDRECHT 
NAAR  

JAPAN

Op een zomerse middag stap ik (Eric, zie onder) in Dordrecht van de waterbus af en wandel richting het appartementje 
aan de rivier de Merwede waar Els van Weijen woont. Binnengekomen verwelkomt Els me met een kopje Japanse 
matcha thee (straks meer over Japan). De indrukwekkend gevulde boekenkast valt op (‘een redacteur houdt van 
lezen’) evenals het prachtige fotobehang met een frisgroen bos (‘in het bos kom ik tot rust’). 

Even voorstellen... 
Hallo, ik ben Eric de Lange, uw nieuwe redacteur. Ik ben woonachtig vlakbij Kinderdijk  

met zijn prachtige molens, 23 jaar getrouwd met mijn rots in de branding Daniëlle en  

vader van twee prachtige zoons die allebei Informatica in Rotterdam studeren. Wij kennen 

Zending + Gemeente al jaren, door onze betrokkenheid bij de familie Prakken uit Peru.

Namens het bestuur en de zendelingen van Zending +  

Gemeente danken we Els van harte voor haar inzet. We zijn 

blij dat ze zich in de afgelopen periode heeft ingezet om het 

magazine zo leesbaar mogelijk te maken door de redactie 

te doen en mee te denken over de ontwikkeling van het 

magazine. 

Wat bijzonder dat de reden van het vertrek van Els is dat  

ze zelf als zendeling op pad gaat, dit kunnen wij natuurlijk 

alleen maar toejuichen! We hopen dan ook dat u als lezer 

aangemoedigd en aangeraakt bent om het werk van Els  

te gaan ondersteunen met gebed en financiën. Via de link 

hierboven kunt u haar blijven volgen en ondersteunen.

Erwin Wietses  

Voorzitter bestuur
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• Dank voor onze goede gezondheid.

• Dank voor de mogelijkheid ons werk 

vanuit huis te kunnen doen.

• Dank dat God ons voorziet van 

nieuwe muziek.

• We zijn ook dankbaar dat het op 12 

november precies 25 jaar geleden is 

dat Gerard uit Nederland vertrok als 

zendeling. Wat is God trouw! 

• Bid voor het feit dat we ons moe 

voelen. 

• Bid voor een goede verlofperiode.

• Bid dat Gerard zal kunnen wennen 

aan het dragen van gehoorapparaten.

• Bid dat de programma´s en de mu-

ziek van Radio Encuentro mensen zal 

helpen in hun relatie met God.

• Bid dat God ons helpt en leidt bij de 

verschillende spreekbeurten tijdens 

ons verlof.

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

  SPANJE

47 miljoen STANDPLAATS  

inwoners Madrid

We zien, terwijl we dit schrijven, uit naar ons verlof in september. We hebben naast 

de contacten met jullie als thuisfront ook behoefte aan vakantie.

Pas ben ik, Gerard, een traject ingegaan om te wennen aan het dragen van gehoor-

apparaten; een inmiddels noodzakelijke investering en iets wat echt gewenning vergt 

en hopelijk verbetering geeft in het sociaal contact.

Hoewel we blij zijn met onze gezondheid, merken we dat we moe zijn. De verande-

ringen en aanpassingen in ons leven en werk in de afgelopen drie jaar hebben ons tot 

op zekere hoogte uitgeput.

 
  Toekomst

We schreven er vorige keer al over: ons verlangen is dat het nieuwe seizoen dat 

voor ons ligt minder bepaald wordt door corona en dat we zodoende meer moge-

lijkheden krijgen om ons persoonlijke netwerk in Madrid en Spanje op te bouwen. 

Dit is tot op heden niet echt gelukt omdat we eind 2019, kort voor de corona-

pandemie, naar Madrid zijn verhuisd.

Wat wel gelukt is en waar we dankbaar voor zijn, is dat ons werk voor Radio  

Encuentro gewoon is doorgegaan tijdens de coronapandemie. Sinds kort krijgen 

we dus zelfs muziek, waar 

echt behoefte aan is. Mooi ook 

dat we dit vanuit huis kunnen 

beheren.

Muziek – waar denk jij als eerste aan bij muziek? Zelf ben ik, Gerard, een 
groot liefhebber van allerlei soorten muziek. Zo herinner ik me Dorus, maar 
ook Peter en de Wolf uit m´n vroege jeugd en de symfonieën van Beethoven die 
mijn vader me liet horen naast de kinder-elpees van Elly & Rikkert natuurlijk. 
Over muziek is heel veel te zeggen. Het is ook heel bepalend voor het geluid 
van een radiostation. Muziek die je aanspreekt blijft je bij!

Bij de radio verscheen er hier de afgelopen jaren eigenlijk geen nieuwe muziek. 

Daarom heeft Gerard het op zich genomen om zijn contacten binnen de radio-wereld 

aan te boren. Uit die hoek krijgen we inmiddels weer met regelmaat nieuwe liedjes 

met een boodschap binnen, zowel in het Spaans als in het Engels. We horen al jaren-

lang van velen hoe bemoedigd ze worden door hedendaagse Christelijke muziek, die 

regelmatig een keerpunt in het leven van luisteraars brengt. We zijn dankbaar dat we 

nu continu nieuwe muziek kunnen aanbieden aan onze luisteraars!

 
Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 018  Zendingswerk  

  fam. Adriaanse  

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

GERARD & REBECA ONDERSTEUNEN

   

Speciaal voor de foto geen masker op,  

maar dat is wel de bedoeling in de Madri-

leense binnenstad

GERARD & REBECA ADRIAANSE 

Gerard en Rebeca zijn sinds 1999  

getrouwd. Via Costa Rica, Aruba en  

Australië zijn ze in 2018 terechtgekomen 

in Spanje, waar ze helpen bij de productie  

van christelijke radioprogramma’s,  

gericht op de Spaanse bevolking.  

Hun gebed en verlangen is dat ze een 

positieve bijdrage mogen leveren aan  

het bekendmaken van de liefde van 

Christus in Spanje. Ze wonen sinds  

eind 2019 in een buitenwijk van Madrid, 

de hoofdstad van Spanje. 

 

�   Verlof in Nederland: september 

  ger.rebe@gmail.com   

  adriaanses.wordpress.com

Tijdens onze regelmatige wandelingen stuitten we in dit buitengebied van Madrid op vrije 

natuur, waaronder ´s zomers deze prachtige maïsvelden.

Eind juli is onze Arubaanse nicht 

Abby getrouwd in Canada met  

haar verloofde Sam uit Zuid-Korea.  

We konden er, op afstand, gelukkig 

bij zijn als familie.

Muziek!Muziek!

VAKANTIE

Muziek doet wat met je. Wanneer we in de Bijbel kijken, zien we bijvoorbeeld het 

verhaal van David die voor Saul op z´n harp speelt en hem zo tot bedaren brengt.  

Zo vertrouwen wij erop dat, naast het gesproken woord, de muziek op allerlei manie-

ren een positieve uitwerking heeft in de levens van onze luisteraars en dat het hen 

persoonlijk helpt in hun relatie met God. 



Om 5.00 uur gaat de wekker op zaterdagochtend. De kinderen zijn als eerste 
startklaar… Vandaag gaan we naar het strand! We hebben de hele kerk uit - 
 genodigd en hen aangemoedigd om vrienden en familie mee te nemen.  
Om 8.00 uur ‘s morgens staat iedereen met zijn goeie gedrag zijn spulletjes 
uit te pakken.   
 
Een uurtje later wordt er niemand meer toegelaten op het strand. Een stelletje uit 

Argentinië maakt koffie en omeletten voor iedereen. Een derde van de groep zijn 

onbekenden. Maar het duurt niet lang voor iedereen bevriend is geraakt door de volley-

balwedstrijden. Een enorme barbecue wordt klaargemaakt door de groep uit Uruguay. 

Kinderen spelen in het water, volwassenen kletsen, eten, vissen en sporten. Een 

geweldige tijd! Waarom zijn deze uitjes zo belangrijk? Velen hebben hun vertrouwen 

in de kerk verloren. Zuid-Amerikanen hechten heel veel waarde aan vriendschap. Een 

pastor die tijd voor hen neemt en die ook aandacht geeft aan de kinderen wordt erg 

gewaardeerd. De volgende dag zit de kerk vol (alhoewel iedereen spierpijn heeft!).

 

Graag wil ik een getuigenis delen: Nestor werd gebeld door een van onze nieuwe  

bekeerlingen. Haar dochter Sara (negentien jaar) lag in het ziekenhuis na een zelf-

moordpoging. Nestor zocht haar op in het ziekenhuis en Sara gaf haar leven aan de 

Heer. Vijf dagen later zat ze aan het strand met onze gemeente. Sara bleek erg goed in 

volleyballen, en alle kinderen waren niet bij haar weg te slaan. Ze werd omringd met 

liefde en sindsdien komt ze naar de kerk. Natuurlijk begeleiden we haar op haar weg, 

want discipelschap vindt niet alleen tijdens de zondagse kerkdienst plaats.   

Samen met een team bereiden we de activiteiten voor de kinderzomer programma’s voor.

Deze tieners vormen een hechte club in de gemeente en ze zetten zich voor alles in. 

NESTOR & DONATA DUQUE - CANADA - 33

   

NESTOR & DONATA DUQUE 

Wij zijn Nestor & Duque Duque. Samen 

met onze kinderen Jedidia (13) en Joshua 

(11) wonen we in Canada. Ons doel is 

gemeentes te stichten onder de Latijns-

Amerikanen in Ontario. Tevens blijven 

we nauw betrokken bij het werk op de 

Bijbelschool SEMILA in Ecuador.

 24 september: Donata 

  ddvoerman@gmail.com
f Donata Duque Voerman
 

   
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• Bid mee voor vrijwilligers binnen 

onze jonge gemeente. We hebben 

veel nieuwe bekeerlingen, maar zij 

kunnen niet direct leiderschaps-

posities vervullen.  

• Deze maand begint Nestor een  

serie programma’s voor een christe-

lijke radiozender in Toronto. Hij krijgt 

elke zaterdag één uur de tijd om  

verschillende onderwerpen te 

behandelen. De radiozender behoort 

tot de Anglicaanse kerk en wij mogen 

de Evangelische kerk vertegenwoor-

digen. Bid mee voor wijsheid. 

 

• Wij zijn dankbaar voor de groei van 

de gemeente.

 36 miljoen STANDPLAATS

 inwoners Toronto

 

Canada gaat stapje voor stapje open na een 

lange en strenge lockdown. Maandenlang 

mochten kinderen zelfs niet buiten spelen met 

vriendjes. We zagen veel eenzaamheid, depres-

sies en serieuze huwelijksproblemen. Ondanks 

deze periode mochten we ook zien dat mensen 

honger hebben naar God. We hopen en bidden dat 

de grenzen nu spoedig weer open zullen gaan.

CANADA

Zodra de lockdownregels versoepelden, zijn we aan de slag gegaan met kinder- 

programma’s. In juli vulden we wekelijks een middag met sport, spel en Bijbelstudies. 

Deze maand was het thema ‘Shine’. Ook deze kinderen mogen hun licht laten schij-

nen in hun familie en in deze wereld. 

Tevens zijn we met muzieklessen voor kinderen begonnen. Inmiddels komen er elf 

kinderen. Een getalenteerd echtpaar uit de Dominicaanse Republiek geeft les in 

drum, piano, gitaar en zang. Ook voor de ouders en de gemeente is dit een verrijking. 

Een van de moeders vertelde dat de sfeer thuis compleet is veranderd. De kinderen 

zingen nu vrolijk christelijke liedjes thuis en er heerst rust en vrede sinds ze naar de 

kerk komen. 

Onze Joshua (11) heeft zich tijdens de lockdown ontwikkeld tot een goede 

drummer. We mochten maar tien man (inclu sief kinderen) in de gemeente 

hebben, dus we moesten iedereen inzetten. Elke zondag speelt hij nu 

mee in de aanbiddingsdienst, en elke keer gaat het beter. Jedidia leert de 

basgitaar te bespelen. Ook speelt ze vaak beachvolleybal. 

  

Het is ons grootste verlangen om weer met verlof te gaan, maar helaas 

gaat dit nog niet gemakkelijk. We wachten af totdat de regels versoepelen. 

 

Muziek & sport

SHINE

 Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 015  Zendingswerk fam. Duque- 

  Voerman 

 

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

op het strandop het strand
Vriendschap is de beste methode voor evangelisatie. Daniel (links) neemt zijn broer mee 

naar de strand BBQ.

De kerkdiensten worden steeds vaker bezocht nu de regels zijn versoepeld. 

Joshua zit achter het drumstel!

KERK ZIJN



WILFREDO & JUDITH CHUQUIRINA-PRAKKEN - PERU - 35

   

Wilfredo en Judith wonen in Cajamarca, 

Perú. Wilfredo is voorganger van Evan-

gelie Gemeente Bet El, die wil uitreiken 

naar vergeten gebieden in het binnen-

land. Ze werken sinds 2007 samen om 

kerk leiders en jeugd binnen de kerkjes 

van de Peruaanse Andes sterker te  

maken in hun geloof en jeugdgroepen  

te vormen door middel van jeugdkampen 

en het trainen van (jeugd)leiders.  

Het geestelijk werk gaat hand in hand 

met praktisch ontwikkelingswerk, zoals 

ondersteuning met schoolpakketten en 

levensmiddelen in noodsituaties. 

 

 16 nov: Judith, 13 dec: Christina 

  j.a.prakken@gmail.com

  wilfredoyjudith.blogspot.com

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRUNA-PRAKKEN

VerbondenVerbonden
Jeugdlweekend in Sucre, Yesiël in het midden als jeugdleider.

Endina en Gilmer

 
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• Dank voor het jeugdweekend in 

Sucre en bid dat we jeugdleiders 

mogen begeleiden God en hun  

gemeente te dienen. 

• Dank voor de conferenties in het bin-

nenland. Daar mogen we bijdragen 

aan degelijk Bijbelonderwijs voor 

de voorgangers van de kerken in de 

Andes. 

• Blijf voor bescherming bidden.  

We zijn gelukkig zelf gezond en 

gevaccineerd, maar veel mensen om 

ons heen worden ziek en hebben 

geestelijke, emotionele en materiële 

hulp nodig.  

• We moesten als gemeente de ruimte 

die we huurden teruggeven. We zou-

den graag een nieuwe ruimte willen 

vinden omdat Zoom nou eenmaal het 

persoonlijk contact niet kan vervan-

gen. Bid mee dat dit op de plek zal 

zijn, waar we het meest tot zegen 

kunnen zijn. 

34 miljoen  STANDPLAATS

inwoners Cajamarca

PERU  

 

Yesiël had al vaker de link van ‘Bet El online’ gezien en  

klikte er uit verveling op. Ineens zat hij in een online- 

bijeenkomst met oude en nieuwe gezichten van de  

jeugd van onze gemeente. Zijn verveling sloeg om in 

enthousiasme! 

We kennen Yesiël al vanaf zijn twaalfde vanwege onze jeugdweekenden in Sucre. 

Yesiël: “De laatste jaren had ik weinig interesse meer. Als ik naar de kerk ging, was 

het alsof ze een andere taal spraken. Na mijn werk ging ik veel uit met mijn vrienden, 

totdat het contact met de jeugdgroep herstelde. Ik wilde geen bijeenkomst meer 

missen.”

In maart schreef Yesiël zich in Sucre in voor een boekhoudkundige studie. Met een 

aantal vrienden wilde hij de jeugdgroep weer bij elkaar roepen. Voorganger Marciano 

zei dat hij de leiding dan moest nemen. Yesiël “Een grote uitdaging! Op tijd komen, 

activiteiten organiseren en thema´s voorbereiden.” 

Samen met zijn neef Harry kwam Yesiël een dag naar Cajamarca om ons te vragen 

om hulp. Afgelopen weekend hebben we een geweldig jeugdweekend georgani-

seerd samen met jongeren van Sucre en Oxamarca. Een tijd van karaktervorming, 

omgaan met social media en gebed voor elkaar: verbonden met elkaar en met God! 

Daarom heet onze jeugdgroep: VERBONDEN (CONECT@2). 

  

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

027 Zendingswerk fam. Chuquiruna- 

       Prakken 

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

WILFREDO & JUDITH ONDERSTEUNEN

Yesiël werkte elke zomer in de stad Moyobamba in de jungle, waar hij  
kwarteleitjes verkocht, ver van huis en ook ‘ver van God’. Door een  
samenloop van omstandigheden kwam Yesiël weer dichterbij studeren. 
Yesiël: “nu weet ik dat God me terugbracht om de jeugdgroep weer  
nieuw leven in te blazen.”   

Leidersconferentie in Malat. Gilmer gaat hier voor.

Begin augustus zijn Gilmer en Enedina bij ons geweest. Elke ontmoeting danken  

we God voor het wonder in Gilmers nek. Hij hoeft niet meer terug naar Lima voor 

controle en heeft alleen een zachte nekbescherming, voor als hij last heeft.  

Ondertussen heeft Enedina gezondheidsproblemen. Door verkeerde behandeling 

door lokale ‘tandartsen’ heeft ze een diepe ontsteking aan haar kaak, waardoor ze 

zelfs niet meer goed kon eten. We bidden voor genezing en geduld, want ze moet

nu elke keer daarvoor naar  

Cajamarca reizen. In haar dorp 

kan ze niet professioneel gehol-

pen worden. 

GILMER EN ENEDINA

Tas vol hoop

NOODHULP: Tijdens de volledige lockdown 

hebben we tassen met etenswaren kunnen uit-

delen. Gelukkig hebben veel gezinnen nu weer 

de mogelijkheid om te werken. Toch zijn er nog 

steeds mensen in nood, die we mogen helpen. 

Zo hebben we bij gedragen aan de kosten voor 

zuurstof bij ziekte. Ook konden we gezinnen die 

moeilijk rondkomen helpen. De prijzen zijn door 

de pandemie en de politieke onzekerheid enorm 

gestegen. Hartelijk dank voor je gift!  

#TasVolHoop #LuchtVoorCajamarca

Judith & Yesiël

Een alleenstaande zwangere moeder krijgt een  

‘Tas vol Hoop’



   

Voor sommige activiteiten bevalt dit zo goed, dat we het waarschijnlijk zo houden, 

bijvoorbeeld voor de internationale conferenties voor voorgangers. Maar over het 

algemeen zijn we heel blij dat de mogelijkheden voor samenkomen toenemen.  

Eind juli hebben we, na bijna anderhalf jaar online, onze eerste fysieke zondag-

samenkomst kunnen houden. Het was een feest om elkaar weer te kunnen zien,  

elkaar te spreken en samen te zingen!

Tijdens de pandemie met alle restricties voor het samenkomen, zijn we als 
gemeente helemaal overgeschakeld naar online activiteiten. In het begin  
was dat even wennen, maar ondertussen zijn wij - en de andere mensen -  
er helemaal aan gewend.  

WALDO & ANNEMIEK YANEZ-PUNT

WALDO & ANNEMIEK YANEZ-PUNT - CHILI - 37

Groep tieners tijdens een gezamenlijke wandeling.

Eerste fysieke samenkomst na anderhalf jaar.

Tieners komen bij elkaar en leren thema’s uit de Bijbel.

Waldo en Annemiek Yañez zijn een 

Chileens-Nederlands echtpaar met vier 

kinderen (Daniel, Benjamin, David en 

Matías), van wie de twee oudsten al het 

huis uit zijn. Na 8 jaar in Bolivia gewerkt 

te hebben op een trainingsschool voor 

jongeren, zijn ze in 2005 in Chili terecht-

gekomen waar ze in Viña del Mar een 

gemeente leiden en een bediening heb-

ben om voorgangers en hun gezinnen te 

ondersteunen.  

 

�   Verlof in Nederland: van half  

 september tot begin november 

  annemiekpunt@gmail.com  
  Centro Elrefugio

ONVERWACHTE WENDING: 
EEN HUIS VOL TIENERS!    

GEBEDSPUNTEN

• Bid voor ons verlof in Nederland.

• Bid voor de tienergroep, dat ze tot 

bekering zullen komen, en voor veel 

wijsheid om met hen om te gaan.

• Bid voor de gemeente, voor mensen 

die bereid zijn om zich in te zetten 

en passie hebben om mensen te 

bereiken.

• Voor onze kinderen, in Nederland en 

in Chili.

CHILI  

 17,8 miljoen   STANDPLAATS 

 inwoners (2017)  Viña del Mar

Chili is een welvarend land binnen Zuid-Amerika, 

maar heeft de afgelopen jaren een grote 

sociale crisis beleefd, door de grote ongelijk-

heid tussen rijk en arm. Van een traditioneel 

katholiek land is het binnen enkele decennia 

een seculiere samenleving geworden, waar 

de christelijke boodschap niet meer populair 

is. Het land telt ongeveer hetzelfde aantal 

inwoners als Nederland, maar is wel 5.000 km 

lang.   

 Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 037  Zendingswerk  

  fam. Yanez(-Punt)  

Of gebruik de Givt-app  

en scan de code:

We zijn inmiddels al bijna drie maanden aan het proberen om naar Nederland te  

reizen. Steeds moest de reis worden uitgesteld, omdat de grens dicht bleef. 

Toen die eenmaal openging, was de nieuwe voorwaarde dat we allemaal ingeënt 

moesten zijn om het land te kunnen verlaten. En de kinderen waren nog niet aan 

de beurt. Inmiddels zijn we hiermee bezig en hebben ze hun eerste dosis gehad. 

We hopen half september tot begin november in Nederland beschikbaar te zijn en 

maken graag een afspraak om elkaar te zien. (Whatsapp: +569 - 65 76 3 574).

Ook zien we ernaar uit om onze zoons Daan en Benjamin te zien. Benjamin hebben 

we al tweeëneenhalf jaar niet gezien, omdat we door corona niet konden reizen.  

Hij studeert International Business en heeft zijn propedeuse gehaald. Daan is klaar 

met studeren en werkt in Nederland om te sparen en volgend jaar te kunnen trou-

wen met zijn Equadoriaanse verloofde!

David en Matías wonen bij ons in Chili. Zij gaan om de dag naar school en werken 

de andere dagen thuis. Ze zijn heel flexibel en doen het nog steeds erg goed.

WEERZIEN

De lange maanden waarin iedereen veel thuis was hebben in de gemeente een toe-

name van gebed teweeggebracht. Verschillende groepen komen elke week samen 

om met veel vuur te bidden. Nu we weer bij elkaar mogen komen, beginnen we de 

vruchten hiervan te zien: allerlei mensen komen op onze weg, die graag meer over 

de Heer willen leren. Het is net of de gemeente weer tevoorschijn komt na zoveel 

maanden onzichtbaar te zijn geweest. Maanden waarin mensen de Heer gezocht 

hebben als nooit tevoren. En nu worden de antwoorden zichtbaar… En tot onze 

verbazing is de groep tieners in een paar maanden enorm gegroeid. Anderhalf jaar 

lang hadden we drie tieners per week en nu hebben we al een paar keer een huis vol 

gehad!! Veel van deze jonge mensen hebben totaal geen kerkelijke achtergrond en 

komen omdat ze zoveel problemen hebben. Een prachtige uitdaging! We zijn bezig 

om met een team zo goed mogelijk deze jongeren te bereiken en te begeleiden. 



HOE IS HET TOCH MET PIET EN MARIJKE PUNT? - DOOR IRENE VAN MAASTRICHT - 39

 

Jullie zijn al 15 jaar terug in Nederland, maar hebben 20 jaar in Bolivia gewerkt. 
Voor degene die jullie niet kennen: wat deden jullie daar?   

Piet vertelt. “We zijn in 1987 met onze 3 tieners naar Zuid-Amerika vertrokken. We ervoeren 

een roeping voor Bolivia. We begonnen een kindertehuis, Casa de Esperanza (Huis van Hoop) 

en een Discipelschap Trainingsschool (DTS).”     

 

Inmiddels is er al vele jaren een volledig Boliviaanse directie die verder bouwt op het 
Nederlandse fundament van het kindertehuis en de DTS. Hoe werkt dat?   

Piet: “Natuurlijk zijn er hier en daar wel wat verandering  

gekomen, dat is onvermijdelijk. De kernwaarden van onze 

visie zijn echter altijd volledig omarmd en behouden gebleven. 

Bijvoorbeeld dat ieder kind dat opvang nodig heeft, kostbaar 

en welkom is, hoe afgewezen of gebroken ook. En er wordt 

een goede geloofs opvoeding gegeven aan alle kinderen die 

wonen in Casa de Esperanza. Alle tantes die een huisgezin 

leiden zijn christen, wat een grote zegen is. De meeste  

kinderen en jong volwassenen hebben hun leven aan de 

Heer Jezus toevertrouwd. Daar zijn we heel dankbaar voor. 

Maar weet je wat het allerbelangrijkste is? We beschouwen 

de projecten niet als iets van onszelf. God heeft de op-

dracht daartoe gegeven. Dat is ons inziens de enige reden 

dat het nu nog steeds doorgaat, ook toen wij  vertrokken. 

Wij kunnen het daarom ook loslaten, want Hij waakt over 

Zijn werk.”

Zijn jullie nog betrokken bij Casa de Esperanza en de DTS?   
Marijke: “Jazeker! Voor de coronapandemie, reisden we ieder jaar een maand 

naar Bolivia om de leiders daar te bemoedigen en te adviseren. Tijdens deze reis 

ontmoetten we veel van de jongvolwassenen die vroeger in ons kindertehuis 

woonden. Die jonge mensen zien ons als hun ouders, wat we eigenlijk ook zijn. 

We hebben dan vooral een luisterend oor voor ze en proberen mee te denken 

over de keuzes die ze in hun volwassen leven moeten maken.” 

 Piet: “We zijn als ambassadeurs actief om dit zendingswerk bij Nederlandse 

christenen bekend te maken. We hebben bijvoorbeeld altijd nieuwe sponsoren 

nodig voor de nieuwe kinderen die in het kindertehuis komen wonen. Er is ook  

financiële ondersteuning nodig voor sommige studenten van de DTS. Deze 

school is bedoeld om gelovige Bolivianen toe te rusten in hun wandel met God, 

zodat ze sterke en weerbare christenen worden. Helaas hebben ze niet allemaal 

de middelen om de studiekosten van 150 euro te kunnen betalen, maar dat kost 

het natuurlijk wel.”  

 

Ik ben toch een beetje nieuwsgierig: leven jullie zelf nog van giften?   
Piet: “Nee hoor, we zijn met pensioen en kunnen in ons eigen levensonderhoud 

voorzien.”  

Jullie kinderen, schoonkinderen en 1 1  kleinkinderen wonen verspreid over 
de wereld. Is dat moeilijk? 

Marijke: “Ze wonen en werken in Chili, Frankfurt en Nederland en dienen daar de 

Heer. We spreken of appen elkaar regelmatig. Maar als we allemaal in levende lijve 

bij elkaar zijn, dan voelen we ons wel héél erg gelukkig, want dat komt niet zo vaak 

voor. Momenteel woont er een kleinzoon bij ons. Hij studeert in Nederland. Heel 

gezellig.” 

Ik heb het boek: ‘En God zei: Ga’, over jullie zendingswerk gelezen. Ik vond
het een mooi verslag van Gods leiding en voorziening. Is het nog te koop? 

Piet: “Ja. Stuur maar een e-mail en voor een tientje sturen we het op.” 

Ik wil graag afsluiten met een gebed, dat op de laatste pagina van dat boek
staat, maar dan voor jullie uitgesproken: 

Irene: “Ik bid God om Zijn barmhartigheid voor heel de familie van Casa de Espe-

ranza. Dat Jezus Christus door het geloof in hun harten woning maakt en dat ook 

Piet en Marijke de rest van hun leven voor de glorie van Zijn naam zullen leven.” 

In deze rubriek vertellen we hoe het gaat met de wat  
oudere zendelingen die nu met pensioen zijn, of die hun  
werk inmiddels hebben overgedragen. Zij hebben jarenlang 
gewerkt onder de vlag van Zending + Gemeente, maar  
schrijven al enige tijd niet meer in dit magazine. 
 
Deze keer vragen we hoe het gaat met Piet en Marijke Punt, 
die 35 jaar geleden naar Caranavi in Bolivia vertrokken. 

Piet en Marijke met kinderen die uitgevlogen zijn en intussen op eigen benen staan.

De peuter op schoot is de zoon van Abraham, het eerste kind dat wij  

in 1992 als baby opnamen in het kindertehuis in Caranavi Bolivia.

HOE IS HET TOCH MET...

Meer weten?  
Wilt u meer informatie over het boek, het sponsorplan of zou u graag een presentatie 

krijgen over het werk in Bolivia? Neem dan contact op met Piet en Marijke Punt via 

e-mailadres: pieterpunt@gmail.com, website: www.casadeesperanza.nl

Wilt u een (belastingaftrekbare) gift geven aan het kindertehuis Casa de Esperanza? 

Dat kan op bankrekeningnummer: NL 68 INGB 000 1772 344, t.n.v. Stichting  

Zendingsfonds Punt Bolivia, o.v.v. Kindertehuis Bolivia. 

Wilt u een (belastingaftrekbare) gift geven voor de Discipelschap Trainingsschool? 

Dat kan op banknummer: NL 36 INGB 000 1773 599, t.n.v. Stichting Zendingsfonds 

Punt Bolivia, o.v.v. Jongeren Trainingsschool Bolivia.

 Piet en Marijke Punt



Zending +  Gemeente werkt nu in ruim tien landen. Onze zendelingen werken in achterstands-

wijken, leiden geestelijk leiders op, geven jongeren met een verslaving een nieuwe toekomst 

of bieden kinderen uit sloppenwijken een veilige plek. Het uiteindelijke doel: het evangelie 

brengen aan de Zuid-Amerikaanse bevolking.

Steun het werk van de zendelingen van Stichting Zending +  Gemeente.  

Geef op rekeningnummer NL33 INGB 000 20476 78.

zendingengemeente.nl

HET VERHAAL VAN LEONNE OP HAÏTI. 
ZE NAM RENÉ LAKO OVERAL MEE NAARTOE...

 

HELP ONZE ZENDELINGEN HELPEN


