
 

«...evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar 

overgegeven heeft, om haar te heiligen...» (Efeziërs 5:25,26) 
 

Geliefde Familie en zendingsvrienden,     

We schrijven deze keer net tussen twee trouwerijen! Jan Lemuel und Rylie Hope 

hebben elkaar in januari in Amsterdam het ja-woord gegeven. En nu stappen we 

opnieuw in’t vliegtuig, om met Elizabeth en Pascal in Zwitserland te vieren. Het is 

heerlijk om bij deze verliefde jonge mensen toe te kijken, hoe ze de ander iedere 

wens van het gezicht proberen te lezen en plezier hebben door alleen al samen te 

zijn. Wanneer Jan Lemuel ineens een zwakkere Mate wil drinken, waar hij vroeger 

alleen maar met minachting van kon spreken, omdat Rylie van zijn lievelingsmate 

zenuwachtig wordt (en Mate drink je nu eenmaal met z’n tweeën uit dezelfde 

calabas), dan laat dat toch iets van zijn hartsgevoelens zien...  En Pascal en z’n 

familie hebben er alles aan gedaan om Elizabeth de omstelling naar haar nieuwe 

zwitserse omgeving gemakkelijk te maken. Ze heeft in Uruguay veel dingen en 

vrienden achtergelaten die ze missen zal, maar dat is Pascal dubbel en dwars 

waard. 

We komen er in deze dagen niet aan toe om allen die ons ondersteunen persoonlijk 

te bedanken, daarom doen we het, niet minder hartelijk, via dez nieuwsbrief! Ook de 

gastvrijheid die we tijdens onze verlofperiode genoten hebben heeft ons enorm 

opgebeurd!  

 

We waren nog maar net weer terug in Uruguay, toen was er al weer van alles te 

doen. Onze belangrijkste radiospreker, Pedro, is vanwege problemen in zijn 

evangelische gemeente naar de katholieke Kerk overgegaan, waar hij een 

charimatische vernieuwing wil starten. Al ons praten en redeneren hielp niets, en dus 

is onze samenwerking beeindigd, in goede verhouding maar toch wel jammer. Het is 

niet eenvoudig iemand te vinden die een goede stem heeft, foutloos leest en ook 

nog eens tijd heeft. In deze dagen willen we het proberen met een jonge man die 

Guillermo heet.  

 

Begin april begeleidde Jan Thijs het team van Radio El Libertador tijdens het 

«Festival del Olimar», een muziekfestival met traditionele Uruguayse muziek dat 

ieder jaar in de stad Treinta y Tres aan de oever van de rivier de Olimar gehouden 

wordt. Achter het podium en tijdens de interviews deelde Jan Thijs evangelistische 

boekjes uit onder de artiesten die normaal niet veel met het Evangelie in aanraking 

komen. Eind April reed Rodrigo samen met de medewerkers uit Montevideo naar 

Vergara voor de 12. verjaardag van Radio El Libertador. Net als andere jaren was er 

een feestelijk middageten waarbij Rodrigo een korte toespraak hield. Bij een 

ongelovige journalist, José Carlos, en zijn vrouw Estela merkte je hoe ze met 

interesse luisterden. Estela neemt ook deel aan de koffieochtenden «een koffie voor 

de ziel»-die Sonja Maag in de regio organiseert. 

 

Op 11 Augustus hebben we hier in onze gemeente... alweer een trouwerij! Dan trouwt 

namelijk onze medewerkster Silvia López met Enrique, een gelovige weduwnaar uit  



 

Mexico. Silvia heeft 30 jaar lang geweldig meegeholpen, o.a. programma’s 

ingedeeld, hoorspelen voor kinderen geschreven, en alle vertalingen gekorrigeerd. 

Bij deze laatste opgave heeft ze zelfs noch een beetje Duits geleerd. Helaas moeten 

we haar nu laten gaan, maar tegelijkertijd zijn we blij voor haar en voor Enrique.  
 

Het is nu al meer dan een jaar geleden dat de post in Guatemala het bijltje er bij neer 

heeft gelegd, en dat is heel naar. In Guatemala wordt namelijk de spaanse uitgave 

van het maandblad de Middernachtsroep gedrukt en sinds een jaar krijgen de 

Uruguayse lezers het blad niet meer toegestuurd. De afgelopen 40 Jaar zijn er 

steeds weer problemen geweest met de post; diefstal, maandenlange stakingen, 

abrupte prijsverhogingen, maar zoiets als deze keer hebben we nog niet eerder 

beleefd. In deze situatie merken we ook dat het Internet steeds belangrijker wordt. 

Via Internet kan iedereen die dat wil de maandbladen gratis downloaden, uitprinten 

of online lezen. Uit deze reden willen we de komende tijd ook meer boeken als e-

books via Internet toegankelijk maken.  

 

Tot slot nog kort even terug naar ons gezin: We genieten ervan dat twee van onze 

kinderen nog thuis wonen: Trijntje (23) heeft een nieuwe baan bij een 

advokatenkantoor, waar ze officiële dokumenten vertaalt, meestal van het engels in 

het spaans – precies datgene waarvoor ze gestudeerd heeft. Het is een geschenk 

van God. In de Gemeente helpt ze o.a. als zondagsschooljuf. Ana Micaela (16) heeft 

net de basiscursus van het IKEG afgesloten, zij is aktief onder de jongere tieners 

(hier zegt men:«pre-adolescentes»). Samen met een entousiaste groep jongeren uit 

onze gemeente zijn ze begonnen sistematisch de wijk te folderen. Ze gaan deur aan 

deur en proberen met de buurtbewoners over het Evangelie te spreken en ze uit te 

nodigen voor de dienst. Het is mooi te zien hoe vurig hun harten branden voor de 

Here Jezus. 

 

Moge deze gezindheid van de Here Jezus, die ons heeft liefgehad en zichzelf voor 

ons heeft overgegeven om ons te heiligen, ook onze drijfveer zijn! Zijn liefde werkt 

aanstekelijk. Hartelijk dank aan allen, die voor ons bidden, aan ons denken en 

aandeel hebben aan de verspreiding van Gods Woord, via Radio, Lectuur en 

Internet. «De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der 

duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!»  
 
 

Gods zegen en de hartelijke groeten van,  

 
 

                                                                Jan Thijs enIsabelle 
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