“Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop
op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing
van mijn aangezicht en mijn God” (Psalm 43:5)
Geliefde broeders en zusters, familie en vrienden,
Ja, net zo als de voorjaarsstormen hier over het land waaien, zo stormt het af en
toe in onze levens. En net zoals de zonen van Korach dat indertijd deden,
moeten ook wij onszelf eraan herinneren: Hoop op God! Hij is de volkomen
verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
Nog een paar weken en dan komen we met z’n allen naar Nederland. Op 31
december D.v. vertrekken we vanuit Montevideo en vieren de jaarwisseling in de
lucht. Jan Lemuel is al sinds september in Nederland en werkt nu in een
croissanterie in Amsterdam. Hij en Rylie zijn van plan op 28 januari te gaan
trouwen, maar dat blijkt minder gemakkelijk te gaan dan aanvankelijk gedacht. Er
zijn dus een berg onzekerheden: of Rylie als amerikaanse wel toestemming krijgt
in Nederland te blijven, waar ze kunnen wonen, enz. Dat alles wordt nog
moeilijker doordat ze geen van beiden hun studie af hebben. “Voorjaarstorm voor
de ziel van de ouders...” Maar: Hoop op God ik zal Hem nog loven!
Ook Elizabeth gaat haar ouderlijk huis verlaten. Zij reist half december naar
Zwitserland waar ze in de buurt van Zürich zal gaan wonen. Ze heeft een grote
uitdaging voor de boeg: een ander taal (Schwyzerdütsch) een ander cultuur en
mentaliteit. Op 8 juli gaan zij en Pascal trouwen. Pascal is net twee week hier op
bezoek geweest en we zijn reuze blij met onze toekomstige schoonzoon. En toch
wil de stormwind wel eens loeien als we aan het loslaten denken. Maar: Hoop op
God, want we zullen Hem weer loven!
Trijntje slaat zich door de laatste examens heen van haar studie als beëdigd
vertaalster. De bergen vertaalde documenten stapelen zich op haar bureautje. In
october en november mag ze als tolk fungeren bij een videoconferentie van de
Europese Raad voor Kernonderzoek CERN. Ze vindt het mooi om, naast
hetgeen ze tot nu toe geleerd heeft, wat extra ervaring op te doen. En Ana
Micaela, hoewel midden in de stemmingswisselingen van de pubertijd, is een
zonnetje in huis. Ze helpt ook graag mee in de gemeente bij de organisatie van
de tienersamenkomsten en het afhalen van de jongere tieners (8-12j.).
In januari en februari zullen we veel onderweg zijn in Nederland, Zwitserland,
Duitsland en Spanje. We hopen dat we velen van u persoonlijk kunnen
begroeten. We zijn ook blij weer eens in onze thuisgemeenten in Nederland en
Zwitserland te zijn. En we zien er naar uit met het nieuwe voorgangersechtpaar
in de Filadelfiagemeente kennis te maken. We zijn enorm dankbaar voor deze
gemeenten en voor alle broeders en zuster die ons zo trouw ondersteunen met
gebed en giften. Zonder hun steun zouden we het werk hier in Uruguay, waarin
we nu al meer dan 24 jaar staan, niet hebben kunnen volhouden. Bijzonder
kostbaar is voor ons ook het weerzien met onze ouders in Bern en Oosterwolde.

In al die jaren zijn onze biddende ouders en grootouders een bron van rust en
sterkte geweest. Samen met opa en oma in Nederland mogen we op 20 januari
hun gouden bruiloft vieren.
In Uruguay wordt het voor het team van de radiozending een behoorlijk
(in)spannende tijd. Dat geldt zowel voor Radio el Libertador in het binnenland als
voor de internationale uitzendingen die in Montevideo opgenomen worden. Erich
en Sonja Maag zijn namelijk tegelijkertijd met ons in Europa. Bovendien
verwachten onze medewerkers Ricardo en Mayka Windmoller hun eerste baby in
februari en is het ook nog eens zomervakantietijd. We hebben geprobeerd alles
zo goed als mogelijk te plannen en de gaten te vullen, maar het wordt zeker voor
Rodrigo en Silvia Rincón, die samen met de familie Maag en ons de leiding
hebben, een bijzondere tijd. Wilt u altublieft voor hun en de andere medewerkers
bidden in deze tijd?
Hieronder zien jullie de geplande aktiviteiten voor onze verlofperiode. We hebben
vooral in Duitsland veel spreekbeurten, maar als u ons uitnodigen wilt voor een
dienst of een bezoekje, dan proberen we dat nog graag onder te brengen in ons
programma. Schrijf dan gerust aan: jan.eisses@mnr.ch
of aan:
isabelle.eisses@mnr.ch

Het jaar is al bijna weer voorbij, we wensen jullie alvast een goede kersttijd en
veel heil en zegen voor het komende jaar. Een jaar waarin we Hem weer loven
zullen! Hartelijke groeten van,
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