
 

 

«Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, 

zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en 

godvruchtig in deze wereld leven…» (Titus 2:11-12) 

Geliefde broeders en zusters, familie en vrienden,  

In de maand September onderwees Jan Thijs de Titusbrief aan de avondbijbelschool van onze gemeente. 

Geweldig, hoe levendig en actueel Gods Woord is, vandaag nog net als toen. Ook nu leert ons de genade om 

«bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven», in een wereld die vijandig staat tegenover God. In 

de brief aan de filippenzen spreekt Paulus van: «onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en 

verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld». Zo’n geweldige verandering in ons 

zondige bestaan kan alleen de genade van God teweegbrengen. En ook al staat de wereld op z’n kop, wij 

verheugen ons in de Here Jezus, de heilbrengende genade van God, en we willen die vreugde met anderen delen! 

In Uruguay kwam een wetsvoorstel in het Parlement, dat transsexueele personen het recht op o.a. gratis operaties 

en hormoonbehandelingen toekent, ook aan minderjarigen, zelfs als de ouders het er niet mee eens zijn. Vanwege 

de protesten uit de samenleving (waaronder een handtekeningaktie van de evangelische gemeenten) werd het 

besluit opgeschoven, en een maand later toch door de kamer gedrukt, maar zonder operaties bij minderjarigen. De 

ideologische indoctrinatie, die erachter zit, begint afhankelijk van de instelling van de meester of juf al op de 

kleuterschool. Deze en ook andere thema’s behandelen Jan Thijs en pastor Alberto samen met onze 

medewerkster Victoria iedere vrijdagmorgen in het programma «Radiotijdschrift». Als Middernachtsroep proberen 

we bijbelse antwoorden te geven op deze eindtijdsverschijnselen, antwoorden die niet mensen afschrijven maar 

hen juist op de heilbrengende genade van God willen wijzen. 

Bij Middernachtsroep in Guatemala konden we het boek «Waarom zou ik 

geloven?» van Philip Nunn laten drukken, een makkelijk te lezen apologie 

van het christelijk geloof. Dit boek was al eerder uitgegeven in het spaans, 

maar met de hulp van Trijntje kon de vertaling nog een beetje vloeiender 

gemaakt worden. Tijdens onze vorige verlofperiode leerden we de familie 

Nunn uit Eindhoven kennen. Mede door dit kontakt, kon een jonge 

uruguayer die een buitenland semester aan de universiteit in Eindhoven 

wilde volgen, bij de familie Nunn wonen en een geweldige tijd met hen 

doorbrengen. Als dank besloot de vader van de student, de druk van 1000 

exemplaren van dit boekje te betalen om ze gratis te verdelen onder studenten en scholieren in Uruguay. Een even 

groot aantal gaat de Middernachtsroep verbreiden vooral in Midden-Amerika. We wachten nu en bidden dat de 

invoer naar Uruguay vlot zal verlopen. We vertrouwen erop dat God dit boekje gebruikt en het voor veel jongeren 

aanleiding mag zijn over geestelijk dingen te gaan na te denken en God en Zijn Woord te gaan vertrouwen. 
 

Bid ook voor ons team en het Radiowerk van Middernachtsroep in 

Uruguay, vooral omdat Erich en Sonja Maag in deze dagen naar 

Duitsland verhuizen en we hun aanwezigheid missen zullen (ook al 

blijft het kontakt bestaan via internet en jaarlijkse visites). We willen 

jullie het hele team in herrinnering brengen: Jan Thijs en Isabelle, 

Rodrigo en Silvia (leiding, administratie, vertaling en uitgave van 

lectuur, film- en geluidsopnames, produktie en leiding van 

programma`s) – Robert (layout, internet, opnames) – Victoria (Radio 

Neue Hoffnung, vrouwenprogramma’s, bestellingen) – Carlos, Victoria 

of «Vito» (nieuwsberichten Radio El Libertador, Radiotijdschrift) 
Erich en Sonja bij de ledenvergadering van de 
vereniging, ter gelegenheid van hun vertrek 



 

Ricardo en Mayka (landbouwprogramma, nieuwsbericht en folkloremuziek Radio 

El Libertador, «Een koffie voor de ziel» koffieochtenden in de regio) – Sigrid 

(vertaling), Miguel (correctie). 
 

Nog een paar info’s uit familie en gemeente: 

Het is hier nu voorjaar, dat betekent wat vaker wind en onweer. Hagelstenen zo 

groot als mandarijnen hebben in enkele minuten ons hele lichtplatendak 

doorzeefd, er bleef niet één plaat heel. Dit dak bouwde Jan Thijs 16 jaar geleden 

met de hulp van Erich Schäfer, Rodrigo en Mario, om eindelijk eens van alle 

lekkerij en vochtproblemen in huis af te zijn. Daarom kon de reparatie ook niet al 

te lang wachten. Onder veel gebed om bewaring (Isabelle en Silvia) hebben Jan 

Thijs en Rodrigo het dak opnieuw gedekt.  
 

Ana Micaela haar vriendin Maira (18) heeft het behoorlijk moeilijk thuis, sinds ze 

aan de Here Jezus gelooft en niet meer aan de spiritistische seances van haar 

ouders meewerkt. Hoewel ze haar zieke moeder veel helpt in de huishouding, 

wordt ze regelmatig uitgescholden. Migraineaanvallen maakten het haar weken 

lang onmogelijk naar school te gaan. De zusterkring van de gemeente heeft voor 

haar een bril gekocht en betaald, waardoor de hoofdpijn grotendeels verdween. - 

Veel kinderen, die in de zondagsschool of in de jeugdsamenkomsten komen, 

leven in een wereld die we ons maar moeilijk voorstellen kunnen, en het gaat niet 

zonder geestelijke strijd wanneer ze de weg met Jezus willen bewandelen. 
 

Na bijna een jaar in Uruguay, waarvoor we dankbaar zijn, zijn Jan Lemuel en 

Rylie naar de VS vertrokken. Rylie legt enkele tussenexamens af aan de Uni in 

Californië, waardoor ze hoopt meer kans te maken op een studievisum voor 

Nederland. Hun toekomst is nog steeds ongewis, maar ligt toch vast in Gods hand! 
 

We zijn blij met Pascal en Elizabeth, dat Elizabeth in Zwitserland haar 

fysiotherapiediploma halen kon en zelfs al aan het werk is. Trijntje en haar vriend 

Jorge, een jonge man uit onze gemeente, plannen in november 2019 te trouwen. 

Ondertussen hebben beide met hun werk en studie (Jorge) en hun opgaven in de 

gemeente de handen vol. 
 

Hartelijk dank aan allemaal die ons geschreven, voor ons gebeden of gegeven 

hebben! We voelen ons hecht met jullie verbonden en willen ook het komende 

jaar samen de Here dienen en getuigen van Zijn genade zijn, «verwachtende de 

zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, 

Christus Jezus!». 
 

 

             Jan Thijs en Isabelle 
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