«En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet,
want aan zulke offers heeft God een welgevallen. »
Hebreeën 13:16
Montevideo, september 2020
Beste familie en vrienden,
«Vergeet het niet», zegt God ons in Zijn Woord, zeker omdat we het vaak vergeten! Soms zien we
alléén maar onze projecten en staan we onder zulke werkdruk dat we denken dat we nu geen tijd
hebben voor deze “offers”. We kunnen het ten onrechte zien als een ander project dat moet
worden gedaan. Maar het is veel eerder een manier van leven, van verenigd zijn met Christus, van
"stromen van levend water" die van elke wedergeboren christen naar anderen stromen om hen
goed te doen (Johannes 7:38). We zijn geroepen om anderen te zegenen en worden daarbij
uiteindelijk zelf het meest gezegend (1 Petrus 3: 9).
NIEUWE NORMALITEIT
Goed doen en delen is in de nieuwe normaliteit bijzonder belangrijk geworden. We hebben in
deze tijd veel geleerd, maar moesten ook pijnlijk onze grenzen en mislukkingen ontdekken. De
werkbesprekingen via ZOOM leerden ons als “Llamada-team” om kort, specifiek en dus effectiever,
nogal “onzuidamerikaans” te plannen. In de afgelopen weken hebben we samen met de
Middernachtsroepteams uit Guatemala, Bolivia en Argentinië een virtuele conferentie voorbereid
over het onderwerp “Wat weldra moet geschieden”. De samenwerking heeft ons dichter bij elkaar
gebracht. Het is goed om de medewerkers van de verschillende landen te kunnen zien en spreken,
ook al hapert af en toe het internet, valt het beeld even weg of klinkt de spreker soms als een robot!
Het werkt bemoedigend, samen bewust en met vereende krachten hetzelfde doel na te jagen. De
conferentie werd via meer dan 900 beeldschermen meebeleefd. Hoeveel er achter die schermen
zaten kunnen we slechts raden, maar de reacties waren heel positief.
GEMEENTE
Ook in de gemeente werd gezocht naar nieuwe en creatieve manieren om wel te doen en hulp te
betonen: Via telefoonlijsten en gebedsgroepjes proberen we contact te houden met alle broeders
en zusters. Etenspakketten worden regelmatig uitgedeeld onder de gezinnen van
zondagsschoolkinderen in vier arme wijken. Omdat er nog geen zondagsschool gehouden wordt,
worden de lessen gegeven in de wijken aan de open lucht. Deze activiteiten zorgen voor veel meer
contact met de ouders van de kinderen dan voorheen. Er zijn moeders die met hun kinderen
"huiswerk" zijn gaan maken en Bijbelverzen uit het hoofd leren!

Met donaties van de vrouwengroep werden mandjes met toiletartikelen klaargemaakt voor
vrouwen en jonge meisjes van de gemeente die geen inkomen hebben. Bovendien kregen ze elk
een boek (van de Middernachtsroep). Er waren tranen van vreugde bij het uitdelen ervan! Meer
nog dan de materiële hulp, werden de vrouwen geraakt door de liefde die ze achter het geschenk
voelden. Aan de andere kant ervaren we helaas ook dat personen met psychische problemen door
de corona maatregelen nog meer in hun isolement raken en nauwelijks nog bereikbaar zijn. Maar
we blijven bidden want God is een God van wonderen.
EUROPAREIS
Gelukkig kunnen we eindelijk reizen en onze ouders
bezoeken! Hiervoor willen wij uw gebed vragen. In maart
kon Isabelle niet reizen om afscheid te nemen van haar
moeder en haar vader te ondersteunen. Dat deed best
zeer, ook al weten we dat er een weerzien zal zijn in de
heerlijkheid als de Here Jezus komt. Misschien is dat al
binnenkort! Ook onze geplande reis in juni werd
geannuleerd en uitgesteld tot september. En nu is het 20
september zover. We reizen naar de ouders van Jan Thijs
in Oosterwolde en de vader van Isabelle in Bern en hopen
dat ons bezoek hen goed zal doen, hen zal troosten en
sterken. Op 31 oktober vliegen we terug naar Uruguay
vanuit Nederland. Aangezien we in Uruguay zeer weinig Covid19-gevallen hebben, hoeven we bij
aankomst niet in quarantaine. We zullen natuurlijk reizen met alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen, maar we zijn ons ervan bewust dat leven en gezondheid in Gods handen
zijn. Bedankt voor jullie gebeden! We hopen enigen van jullie te kunnen zien.
Bedankt voor jullie trouwe steun! Hartelijke groeten, Gods zegen,
en tot gauw
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