“Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet.
Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde,
want Ik ben God en niemand meer.” (Jesaja 45:21-22)
Geliefde broeders en zusters, familie en vrienden,
Bijna klagend klinkt de Almachtige in dit vers. Je proeft de liefde en het inmense
geduld die achter deze oproep schuilgaan. “Wendt u tot Mij en laat u verlossen”,
zo toont het sinds weken over de hele wereld.
Als “gezanten van Christus” moet diezelfde liefde ons motiveren. Paulus had dat
verlangen toen hij de tweede brief aan de Corinthiërs schreef: “…want de liefde
van Christus dringt ons … namens Christus smeken wij: laat u met God
verzoenen!” Dat is ook onze drijfveer bij ons zendingswerk, en we willen jullie
heel hartelijk danken voor jullie aandeel daarin.
2019 was een jaar vol activiteiten:
Het hoogtepunt was misschien wel
de
jubileumssamenkomst
in
september ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van Middernachtsroep Uruguay. De medewerking van MNR Zwitserland, het
bezoek
van
Norbert
Lieth,
Jonathan
Malgo
en
het
enthousiasme van de uruguayse
genodigden hebben ons enorm
bemoedigd. Het lema van de avond, een tekst uit Romeinen 13:11, is ons in
herinnering gebleven en vandaag heel actueel: “Gij verstaat immers de tijd wel,
dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons
nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.”
Meteen daarna hadden we het voorrecht als vertalers aan een miniconferentie
met Wilfried und Sylvia Plock mee te werken. Kort tevoren waren er twee boeken
van hen in het Spaans gedrukt geworden. En natuurlijk en heel speciale
gebeurtenis voor ons als familie was de trouwerij van onze oudste dochter
Trijntje met Jorge (uitspraak: Gorge), een jonge man uit onze gemeente. Mooi dat
we nu ook een Uruguayer in de familie hebben! Een bijkommstige vreugde was
dat naast onze kinderen ook Isabelle haar broer en zus konden komen. Na jaren
waren de drie eindelijk weer eens vereenigd en dat zelfs in Zuid-Amerika!
Onze jongste dochter Ana Micaela (18) begon in maart met haar studie
psychopedagogie en werkt daarnaast voor halve dagen mee bij de
Middernachtsroep. Zij will later graag met kinderen met leerproblemen werken.
Het werk gaat door in 2020:
De radiogolven en het Internet hebben geen last van de lock-down, in tegendeel.
Gevoelen van angst en onzekerheid maken dat mensen meer en

meer naar antwoorden gaan zoeken. Het aantal bezoekers van ons YouTube
kanaal is dankzij een speciale serie over Pasen en twee videos over het
coronavirus, behoorlijk toegenomen.
We benutten nu de tijd waarin iedereen eigenlijk moet binnenblijven, om alle
kontakten op te frissen met de radiozenders die onze programma’s uitzenden. We
hebben bovendien besloten de programma’s alleen nog via Internet te versturen.
Tot nu waren er namelijk nog zo’n 75 zenders die CD’s kregen toegestuurd. Maar
omdat velen vanwege de lock-down niet naar de post kunnen, proberen we nu ook
die zenders ervan te overtuigen dat ze beter hun programma’s van onze ftp-server
kunnen downloaden of via Dropbox. In de studio werken gedurende de corona
maatregelen alleen nog Rodrigo, Vito en Jan Thijs, de rest van de medewerkers
werkt van thuis uit. Robert, die op het zendingsterrein woont, redt het vanwege een
hernia ook niet meer in de studio te komen. Hoewel hij van de pijn de sterren en
hele melkwegstelsels ziet, kan hij op dit moment vanwege de coronapandemie niet
behandeld worden. (Bidt voor hem ➔)
Ook hier bij ons zijn alle openbare bijeenkomsten verboden. Sinds begin maart
zien we de boodschappen van onze gemeente via YouTube en proberen we, via
de telefoon het kontakt met alle gemeenteleden intact te houden. De jeugd heeft
iedere week een liveprogramma via Facebook en organiseert ontmoetingen en
spelletjes via Zoom. Onze gemeente is ook bezig voedselpakketen te verdelen
onder de families van gemeenteleden en van kinderen die naar de
zondagsschool komen, omdat verschillende gezinnen zonder inkomsten zitten.
Hoewel Uruguay tot nu toe voor het ergste bewaart gebleven is heeft de regering
doortastend gehandeld. De grenzen zijn dicht, en personenvluchten geannuleerd.
Daardoor werd ook Isabelle haar vlucht begin maart gecanceld. Zij wilde haar
ouders bezoeken omdat het met haar moeder (92) plotseling zienderogen
achteruitging. Bidt ook voor Isabelle en haar ouders, want op zulken momenten
wordt de enorme afstand opeens pijnlijk voelbaar. We weten niet of we haar
moeder nog eens op aarde zien zullen of pas dan wanneer de Here Jezus komt.
Ook dat kan ieder moment gebeuren. Het huidige wereldgebeuren is misschien
wel de laatste wekroep van God: “Laat u verlossen, alle einden der aarde!”
In Zijn dienst verbonden groeten we allemaal heel hartelijk
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