“ We zijn herders nodig die naar schaap ruiken”
Geliefde broeders en zusters, familie en vrienden,
Nee – dat is geen bijbelvers, maar wel een waarheid als een koe, waaraan deze
woorden uitdrukking verlenen. Wij moesten er weer aan denken tijdens de
zomervakantie toen we als plaatsvervangers voor onze medewerkers in Vergara
aan de slag waren. Ricardo heeft daar een schaap dat op het grasveldje achter
de studio loopt en iedere bezoeker uitbundig tegemoet springt. Isabelle
probeerde altijd, vanwege de stank, uit de buurt te blijven. Maar o wee,
zondagmorgen had het dier het stik uit de grond getrokken en achtervolgde
Isabelle die angstig voor haar uit rende. Jan Thijs kon z’n plezier niet op en
betreurde alleen dat hij geen foto toestel bij de hand had...
Ook al gebeurt een groot deel van ons werk in de studio achter de computer,
toch mogen we niet vergeten dat.we geroepen zijn om Gods schapen te weiden.
Het persoonlijk kontakt en met Woord en daad mensen te dienen – dat is ook
deel van het radio- en lectuurwerk. Zelfs ons gezinsleven kunnen we in dat
opzicht niet los zien van het zendingsbevel. Ook in het gezin wil God dat we
herder zijn. En juist daarin merken we vaak onze eigen tekortkomingen en
hoezeer we op Gods genade aangewezen zijn. Nu we het toch net over ons
gezin hebben:
Onze oudste, Trijntje, is aan haar laatste studiejaar begonnen, zij studeert voor
beëdigd vertaalster. Naast haar studie werkt ze 8 uur per dag in een Call-Center
dat vanuit Uruguay voor een winkelketen in de VS werkt. We bidden dat ze
ondanks vermoeidheid en tegenslagen haar vreugde en sterkte in de Here mag
vinden.
Elizabeth zit ook in het laatse jaar. Zij doet een opleiding Fysiotherapie en werkt
daarnaast sinds kort drie uur per dag in een Spaans bejaardentehuis hier in de
wijk. Ook voor haar wordt het een stressig jaar want naast haar werk en
aktiviteiten onder de teenagers, moet ze dit jaar haar afstudeerscriptie klaar
krijgen. – We zijn de Here enorm dankbaar dat Hij Elizabeth en Pascal (uit
Zwitserland) samengebracht heeft (dat is echter een verhaal apart). Het is voor
beiden niet altijd makkelijk zo lang en zo ver van elkaar vandaan te zijn, maar
we bidden dat daardoor de Heer Jezus nog veel meer hun troost en sterkte mag
worden.
Jan Lemuel heeft een vrijwilligersjaar in de Shelter in Amsterdam achter de rug
en was nu de zomermaanden in Uruguay. Hij is van plan om in Amsterdam
“International Tourism Management” te gaan studeren. Op dit moment is hij
onderweg met twee collega’s uit de Shelter, Gabriel en Josua. Ze reizen samen
door de VS en helpen mee in verschillende christelijke hostels met als doel dat er
blijvende kontakten onstaan tussen de hostels.
Tijden de laatste maanden in de Shelter heeft Jan Lemuel kennis gemaakt met
Rylie, een jonge amerikaanse. Zij kwam in februari bij ons logeren, en het was

mooi haar persoonlijk kennen te leren. Eerlijk gezegd hebben we ons behoorlijk
zorgen gemaakt vanwege die twee. Ze zijn beide nog piepjong en zijn nog niet
eens aan hun studie begonnen. We hebben in de laatste weken echter ook
ervaren dat God gebeden verhoort en in moeilijke momenten heeft Hij ons vaak
heel konkreet bemoedigd door een tekst uit “Licht voor elke dag“ dat precies op
de situatie van toepassing was. Daarom oefenen we ons nu in loslaten en in
vertrouwen.
Ana Micaela heeft zich zondag 3 april in onze gemeente laten dopen. Samen met
Amy, Ignacio en Nicolás, vier tieners uit de gemeente, getuigde zij dat ze het
navolgen van de Here Jesus ernstig neemt. We zijn daar reuze blij mee. Zij
begint nu ook al mee te helpen met de aktiviteiten voor jongere tieners.

Radiowerk van de Middernachtsroep in Uruguay
Twee nieuwe medewerkers versterken sinds kort onze gelederen in de studio:
Carlos en María Victoria. Voor Jan Thijs en Rodrigo was het eerst wel even extra
druk om de twee intewijden in hun nieuwe opgaven, maar beiden pakten alles zo
snel op dat we nu al merken dat vele handen licht werk maken. Naast het maken
van spaanstalige programma’s voor meer dan 300 radiozenders in 21 landen
hebben we vanaf begin dit jaar een nieuwe opgave erbij gekregen: Het
programeren van het programma aanbod van Radio Neue Hoffnung – een
radiozender die per sateliet in heel Europa te ontvangen is, wordt nu niet langer
in Zwitserland maar in Uruguay verzorgd. Dit is nu vooral de opgave van María
Victoria. Carlos helpt bij het programeren van Radio El Libertador en helpt ook
iedere morgen mee in een liveuitzending met aktualitieten. Radio El Libertador
wordt in het hele noordoosten van Uruguay, tot ver over de braziliaanse grens
gehoord. Een paar weken geleden kregen we een verrassend mailtje uit
Skandinavië: Daar is een groep radioamateurs die Radio El Libertador ontvangen
konden, en niet via het Internet, maar gewoon via de radio!
Als de radiogolven op een of andere geheimzinnige manier van Uruguay naar
Skandinavië komen, hoeveel te meer kan dan het Woord van God harten
bereiken en door de werking van de Heilige Geest licht brengen in die harten
door de kennis van Christus!
Heel hartelijk dank aan allen die door gebed en giften mee helpen het Woord van
God te verspreiden via de radio! We wensen jullie Gods zegen toe,

Jan Thijs enIsabelle
Familie Eisses, Casilla 6557, 11.000 Montevideo, Uruguay - Email: jan.eisses@mnr.ch
U kunt uw gift overmaken ten name van Zendingswerk Middernachtsroep op:
Giro: 409200
IBAN: NL52 INGB 0000 4092 00
BIC: INGBNL2A
m.v.v.: Familie Eisses Uruguay

