
Riberalta, juli 2021 
 

Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? 
En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus  

en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. 
Hand. 16:30-31 

 
Geliefde broeders en zusters, 

 
In het binnenland van Bolivia woedt de derde golf van het 

Coronavirus, maar bij ons in Riberalta is het wat dat betreft 
nog rustig. Vanaf februari hebben we zonder onderbreking 

de dienst in het internaat kunnen doen en ook in de gemeente 
konden we driemaal per zondag de diensten houden met de  

voorgeschreven maatregelen om besmetting met het virus te 
 voorkomen. Aan de vier verschillende groepen van de  

zondagsschool konden we het Woord doorgeven, de assistentie 
 van de  leerlingen was heel bevredigend. De ouders hebben  

inmiddels hun angst overwonnen dat de kinderen ziek zouden  
kunnen worden en sturen hun kinderen met een gerust hart naar de zondagsschool. De diensten voor 
de volwassenen verlopen nu veel rustiger. 
 
Ik ben dankbaar voor de grote groep tieners die ik mag onderwijzen uit de Bijbel. Sommigen zijn al actief 
in de gemeente en helpen mee in club OANSA als leiders. Dat spoort ze aan om met de Bijbel bezig te 
zijn en geeft ze vreugde dat ze de Here op deze manier kunnen dienen. We bidden ervoor dat we 
verschoond worden van een nieuwe golf en dat we dit jaar gewoon door kunnen gaan met alle 
activiteiten in de gemeente. 
 
In augustus is er een grote evangelisatiecampagne gepland die de hele maand zal duren in het 
departement Beni. De evangelische gemeentes zullen zich samen inzetten om zoveel mogelijk mensen 
te bereiken met het evangelie. De aanzet hiervoor is dat er door de pandemie zoveel mensen sterven 
zonder Christus, dat houdt ons heel erg bezig. Er zullen samenkomsten gehouden worden in de 
openlucht, dat kan wat deze tijd van het jaar regent het niet. We gaan huis-aan-huis evangeliseren en 
het evangelie delen met de bewoners.  
Er zullen traktaten verdeeld worden en de film over het leven van de Here Jezus zal vertoond worden in 
de openlucht. Veel van de gemeenteleden zijn gemotiveerd om deel te nemen aan deze acties en ik wil 
ook de tieners van de zondagsschool motiveren om mee te doen. 
We hopen en bidden ervoor dat heel veel mensen in zullen gaan op het evangelie en behouden zullen 
worden voor de eeuwigheid door het geloof in de Here Jezus Christus. 
 
Broeders en zusters, de hartelijke groeten vanuit Riberalta,  
hartelijk dank voor uw gebeden en gaven, 
Tonnie de Jong 
 
Om voor te danken: 

- Dat geen van onze zendelingen het Covid-19 virus heeft opgelopen. 
- Dat we tot nu toe ons werk in het internaat konden voortzetten. 

Om voor te bidden: 
- Dat de Here bewaart voor dieven, de laatste week kwamen er ’s nachts dieven het terrein op. 
- Dat we dit jaar verder kunnen werken met de kinderen van het internaat. 
- Dat er meer kinderen tot geloof mogen komen in de Here Jezus  
- Dat de scholen weer normaal functioneren en de kinderen beter en meer onderwijs krijgen. 

 


