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Geliefde broeders en zusters, 
 
We leven al weer in oktober en we hebben nog zes weken voor de boeg wat betreft 
het werk in het internaat. De leiding van het werk (de fam. Hanisch) is met verlof. Ik 
heb nu de verantwoording voor de meisjes-, Brigitte voor de jongensgroepen. Met de 
kinderen gaat het over het algemeen goed wat betreft hun gezondheid, maar onder 
het personeel werden verschillende zusters ziek. Leider viel uit voor de rest van het 
jaar vanwege problemen met haar maag en darmen. Haar zus Runia valt ook uit. Zij 
wordt deze week geopereerd aan haar galblaas en heeft ook nierstenen. We bidden 
ervoor dat de operatie goed zal lukken en dat er geen complicaties op zullen treden, 
Nair, een van onze kooksters, werk ook ziek (reumatische artritis) en kon daardoor 
haar werk niet meer doen. Omdat ze dringend werk nodig heeft konden we haar een 
plekje geven in één van de meisjesgroepen en dat gaat goed. Bij twee 
medewerksters werd paratyfus geconstateerd waarvoor ze nu een kuur doen van 
tien dagen. Gelukkig kunnen ze daarmee wel doorwerken. Ja, broeders en zusters, 
een uitzendbureau hebben we hier niet, we moeten op één of andere manier 
oplossingen zoeken. Leider kon vervangen worden door Silvana, die het werk met de 
meisjes graag doet. Voor Nair hebben we een andere kookster gevonden en de 
plaats van Runia wordt ook opgevuld. De Here is trouw en voorziet in al onze noden. 
 
In het internaat zijn we tijdens de Bijbelstudies bezig met het boek Openbaring. De 
meisjes stelden vragen over dit Bijbelboek, vandaar dat ik probeer dit niet zo 
gemakkelijk te begrijpen boek uit te leggen. Met twee studiebijbels en een 
Bijbelcommentaar ben ik aan de slag gegaan. Daar heb ik natuurlijk ook zelf veel van 
geleerd. Ik vond ook nog kindermateriaal van “Boodschap van het Leven”, speciaal 
over dit Bijbelboek geschreven voor kinderen, compleet met tekeningen. Dat was ook 
een goed hulpmiddel. De meisjes waren open en hebben goed opgelet. Ik heb ze 
gevraagd iets te vertellen over wat ze geleerd hebben: 
 
Onze groepsleidster Tonnie onderwijst ons uit het boek Openbaring. Ze begon met 
de zeven brieven aan de gemeenten in Azië. De Here Jezus zag lelijke, maar ook 
mooie dingen en Hij heeft veel geduld met de gemeenten en ook met de mensen, die 
niet geloven. Ook is Hij almachtig en daarom zal Hij de antichrist, de valse profeet en 
de satan overwinnen. In Openbaring staat ook dat de Here Jezus, samen met de 
gelovigen, zal regeren voor duizend jaar. 
 
Ik ben veel aan het leren over het boek Openbaring. Over de dingen die staan te 
gebeuren in de toekomst. Tonnie, die ons het boek uitlegt, vertelt wie het beest is dat 
uit de zee opkomt, wie de draak is en ook wie de vrouw is uit hoofdstuk twaalf. Ik 
weet nu wat de zeven koppen van de draak zijn en de tien horens. Maar we hoeven 
niet bang te zijn, want de Here Jezus zal overwinnen. 
 
Mijn favoriete gedeelte is het “Hemelse Jeruzalem”, want daar zal geen zonde en 
kwaad meer zijn. Alles is mooi en voor altijd loven ze het Lam en Christus zal voor 
altijd regeren. Ik ben aan het leren om trouw te zijn aan de Here Jezus en Hem te 
dienen. Hij is de bezitter van ons leven, want Hij heeft ons gekocht en betaald met 
Zijn bloed. Daarom moeten we de Here Jezus dienen en gehoorzamen met heel ons 
hart. 



Nu geven enkele meisjes een kort getuigenis over wat de Here Jezus voor ze heeft 
gedaan: 
 

- De Here Jezus heeft mijn leven, mezelf, veranderd. Hij heeft me in heel veel 
dingen geholpen en heeft mij gered van de eeuwige straf, 

- De Here Jezus heeft mij geholpen met mijn studie. Hij heeft me altijd weer 
wijsheid gegeven. 

- De Here Jezus heeft ervoor gezorgd dat mijn oom nu ook gelovig is. Ik wil de 
belofte niet vergeten die ik zelf heb gedaan, dat heel mijn familie gelovig zal 
worden. 

- De Here Jezus heeft mij veranderd vanaf het moment dat ik me heb bekeerd 
en onlangs ook mijn vader en daar ben ik Hem heel erg dankbaar voor. 

- Voordat ik de Here Jezus kende was ik ongehoorzaam en slordig. Hij heeft mij 
veranderd. Als ik nog weleens ongehoorzaam ben voel ik me schuldig en 
vraag ik om vergeving. Ik ben ook niet meer zo slordig. 

- De Here Jezus heeft het bewerkt dat ik nu gelovig ben en Hij helpt mij om mijn 
familie over Hem te vertellen. Nu is mijn zusje ook gelovig geworden en daar 
dank ik God voor. 

Het is heel bijzonder wat de meisjes hebben geschreven en dat ik dit aan u mag 
doorgeven. De Here werkt in deze kinderlevens door Zijn Woord, het komt niet 
leeg terug. 
Ik wil u allemaal hartelijk danken voor uw ondersteuning in gebed en gaven, 
 
Tonnie de Jong 


