
Riberalta, juni 2020 
 
“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd 
hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken” (Johannes 14:1-2).  
 
Geliefde broeders en zusters, 
Sinds de vierde februari zijn we weer met volle kracht begonnen met het internaatswerk, na 
een driedaagse conferentie met alle medewerkers waarin we gesterkt en gemotiveerd 
werden met het Woord van God. Daarvoor hadden we een echtpaar uitgenodigd vanuit 
Santa Cruz, die met de radiozender BBN werken. Sinds vorig jaar september hebben we op 
ons terrein een zendmast van BBN staan. BBN zendt christelijke programma’s uit die zeer 
gewaardeerd worden door de Riberalténos. Op kerstavond, toen op het stadsplein in het 
centrum van Riberalta de kerstkribbe werd ingewijd, hebben we van onze gemeente uit het 
traktaat “Kerstfeest in uw hart” verdeeld, samen met een kaartje van radio BBN, zodat het 
overal bekend zou worden dat we in Riberalta een evangelische radiozender hebben. 
 
De internaatskinderen kwamen weer met een heleboel verhalen over de vakantie, waarover 
ze, zoals gewoonlijk, een opstel moesten schrijven op school. Ik mocht twaalf meisjes 
verwelkomen in mijn groep voor de huiswerkbegeleiding. Vier van hen ken ik van vorig jaar; 
ze zitten nu in de zesde klas. De twee vijfdeklassers en de zes vierdeklassers zijn nieuw voor 
mijl. Een hele uitdaging dus, want ik werk dit jaar met drie verschillende niveaus. Tijdens de 
eerste week heb ik al gemerkt dat er met verschillende meisjes hard gewerkt moet worden 
om ze op het niveau te krijgen wat ze zouden moeten hebben. Bij ons is het motto “Bid en 
werk”. Na vier weken van het aan elkaar wennen, wegen zoeken en vinden, om de meisjes 
zo goed mogelijk te helpen mochten we duidelijk stappen van groei zien.  
Daar danken we de Here voor. Er is echter een buitenbeentje, met wie het nog niet zo wil 
lukken: Trihana. Zowel op school als in het internaat wil ze niets uitvoeren. Daarvoor is ze 
dan ook in het internaat gekomen. Voor Trihana ben ik al meerder malen naar haar lerares 
gestapt, omdat er iedere keer in haar schrift geschreven stond: deze leerlinge voert niets uit 
in de klas. Haar lerares vraagt om ondersteuning vanuit het internaat om Trihana zover te 
krijgen dat ze mee gaat doen op school. Ik hoop en bid ervoor dat ik met Gods hulp dit doel 
mag bereiken en dat de Here Jezus een machtig werk zal doen in het leven van dit meisje. 
 
’s Middags in de Bijbelstudie hebben we het gehad over een stad die hemel heet. 
De Here Jezus noemde deze stad; “Het huis van Mijn Vader”, waar vele woningen zijn”. De 
Here Jezus beloofde aan Zijn discipelen dat Hij terugging naar Zijn Vader om voor hen een 
plaats te bereiden zodat ze konden zijn waar Hij was. 
Daarna zochten we in het boek Openbaring 21 verzen die beschrijven hoe het is in de hemel. 
De meisjes waren heel geïnteresseerd in deze les, maar het belangrijkste is natuurlijk: hoe 
kun je in de hemel komen? Dat heeft de Here Jezus duidelijk gezegd: “Ik ben de Weg de 
Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door mij.” 
Ik heb de meisjes duidelijk uitgelegd dat je alleen in de hemel kunt komen als je zonden 
vergeven zijn en dat de Here Jezus onze zonden op Zich heeft genomen toen Hij stierf aan 
het kruis van Golgotha. De prijs is betaald en eenieder die gelooft in wat de Here Jezus heeft 
volbracht en dit persoonlijk aanneemt zal in de eeuwigheid bij zijn Verlosser zijn in deze 
hemelse stad. Wat een geweldige boodschap van hoop, die we nog in alle vrijheid door 



mogen geven in het internaat. Wit u met ons meebidden dat er dit jaar weer veel kinderen 
tot geloof zullen komen? 
 
Tijdens het carnaval (24 en 25 februari) was er weer een retraite georganiseerd waaraan vijf 
gemeentes deelnamen. Broeders en zusters van alle leeftijden waren tegenwoordig en ook 
veel kinderen. Het thema was: Consagracion (toewijding aan God). Het centrale Bijbelvers 
Romeinen 12:1-2, waarin Paulus de gelovigen in Rome oproept om hun lichamen als een 
levend offer aan God toe te wijden in antwoord op wat Hij voor hen heeft gedaan. Het doel 
van de Bijbelstudies was om de gemeenteleden op te roepen om hun leven helemaal aan de 
Here Jezus te geven zodat Hij hen kan gebruiken voor Zijn dienst. Ik mocht gedurende twee 
dagen de kinderen van 10 tot 12 jaar onderwijzen. Ik had mijn lessen gekozen over het leven 
van Samuël die door zijn moeder aan God werd toegewijd, nog voor zijn geboorte en hoe hij 
zich, bewust van zijn roeping, ver hield van de zonen van Eli die net als hij aan God waren 
toegewijd, maar daar niet naar leefden. De consequenties bleven niet uit; u kent het verhaal. 
Het waren hele goede dagen van samenzijn; de studies over hadden een grote impact op 
ons; zo gingen we, opgebouwd met goede voornemens, naar ons huis. 
 
En toen kwam de aankondiging van de presidente van Bolivia dat alle scholen op stel en 
sprong gesloten moesten worden vanwege het coronavirus. Dat betekende dat ons hele 
werk van het ene op het andere moment lam werd gelegd. De ouders kwamen de kinderen 
ophalen, want iedereen was hiervan op de hoogte gesteld. Allemaal heel ingrijpend, dat 
hebt u inmiddels allemaal gemerkt. Binnen een week werd besloten om de strengste vorm 
van quarantaine in te voeren d.w.z. dat elke Boliviaan een ochtend in de week op straat mag 
om boodschappen te doen van 7.00 tot 12.00 uur. Alleen personen van 18-65 jaar hebben 
toestemming daarvoor. 
In het weekend hebben we een absoluut uitgaansverbod. Het leger en de politie zijn 
ingeschakeld om ervoor te zorgen dat iedereen zich strikt aan de regels houdt.  
We leven op het moment met een heleboel beperkingen maar we zijn ons ervan bewust hoe 
belangrijk deze maatregelen zijn. Tot nu toe zijn er in Bolivia 82 mensen die met het virus 
zijn besmet, één patiënte is eraan overleden. De presidente heeft het volk opgeroepen tot 
gebed en dat is het beste wat we kunnen doen. God is almachtig, alleen Hij kan dit virus een 
halt toeroepen. De wereld staat op zijn kop, maar wij als gelovigen in de Here Jezus hebben 
houvast. 
 
Broeders en zusters, ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw meeleven met mijn 
moeder, na het overlijden van mijn vader, en ook voor uw condoleantiekaart(en). 
In de Here Jezus met u verbonden, 
 
Tonnie de Jong 


