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“Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de 
Here” (1 Kor. 15:58). 
 
 
 
Geliefde broeders en zusters, 
 
Met dit vers uit de Korinthebrief wil ik u heel hartelijk groeten. We mogen weten dat 
deze belofte waar is. Ons werk in de Here is niet tevergeefs. 
 
De wintervakantie is begonnen, de kinderen zijn nu thuis en mogen genieten van 
twee weken vakantie. Voor mij was er echter werk aan de winkel en dat was een 
opfrissingscursus in rekenen en taal voor de groepsleidsters en helpsters. Toen 
Rosmarie Hanisch dit bekendmaakte in een teambespreking reageerden ze niet zo 
enthousiast. Ik heb ervoor gebeden dat de Here ze toch motivatie zou geven om hun 
niveau wat op te vijzelen en Hij heeft mijn gebed verhoord. 
Op maandagmorgen kwamen er acht deelneemsters er was direct een goede sfeer, 
openheid om te leren en naarmate de week vorderde, groeide de motivatie en 
interesse. Ze vroegen mij ook nog om huiswerk om thuis te oefenen wat ze hadden 
geleerde. Ze maakten hun huiswerk goed en dat gaf ze moed. Aan het einde van de 
cursus zeiden ze: “Tot de volgende gelegenheid, we hebben veel geleerd, dit is voor 
herhaling vatbaar. 
 
Voordat de vakantie aanbrak, werd de school nog voor een week gesloten vanwege 
een epidemie van oogblindvliesontsteking, die heel besmettelijk was. Hele families 
werden door deze ziekte geteisterd. Veel mensen liepen met een zonnebril op om 
hun gezwollen en brandende ogen rust te geven. Ook veel leerlingen van onze 
school hadden deze oogziekte, dus werd er van hogerhand besloten alle scholen in 
Riberalta voor een week te sluiten, totdat het besmettingsgevaar een beetje voorbij 
was. Er waren echter werkende ouders, die hun kinderen in het internaat wilden 
brengen, ook al was er geen school. Aan deze kinderen hebben we zelf lesgegeven. 
We waren een team van drie leraressen. Ik had de halve ochtend de verantwoording 
voor de vijfde-, zesde- en zevendeklassers en de andere helft voor de derde- en 
vierdeklassers. Dat vergde wel tijd om mij voor te bereiden voor mijn lessen, maar 
ook daarvoor gaf de Here genade. Het werd een goede week, de kinderen waren 
ijverig, deden goed mee. Aan het eind van deze week kregen de kinderen, die geen 
één ochtend hadden ontbroken, een kleine beloning. 
 
Met de tieners blijft het werk een beetje moeizaam. Die zijn niet bijzonder 
gemotiveerd om te leren en dan spreek ik vooral van de jongens (Wilmer, Lizardo, 
Luciano, Reny en Hamish).  
De meisjes hebben meer interesse en hebben daardoor een beduidend hoger niveau 
dan de jongens. Wilt u mee bidden dat dit het tweede halfjaar beter zal worden? 
 
Aan de groep meisjes waarmee ik ’s middags werk heb ik grote vreugde. Die zijn met 
sprongen vooruit gegaan. Elke middag zo’n twintig tot dertig minuten oefenen op het 
schoolbord heeft zijn vruchten afgeworpen. Daarmee gaan we vlijtig verder na de 



vakantie. De meisjes hadden goede cijfers, hun ouders waren tevreden. Aan deze 
groep meisjes is het fijn om Bijbelstudies te geven. Die staan open voor Gods 
Woord, stellen vragen, vertellen over eigen ervaringen en vinden het fijn om liederen 
te zingen. Marianna Ortiz kwam tot geloof in de Here Jezus. Ze komt zondagmorgen 
op eigen initiatief in de gemeente en op zaterdagmiddag in OANSA. 
Voor haar bidden we trouw, omdat haar ouders katholiek zijn en het niet fijn vinden 
dat hun dochter nu “evangelisch” is. Haar vader heeft zelfs gedreigd dat als ze niet 
ophoudt om over de Here Jezus te vertellen, dat hij haar uit het internaat zal nemen 
Wilt u met ons mee bidden voor Marianna en haar ouders?  
 
Dank u wel voor uw gebed en ook voor uw gaven.  
Met de hartelijke groeten van, 
 
Tonnie de Jong 


