
 

«Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien 

een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. » (Jesaja 64:4) 
 

Geliefde broeders en zusters, familie en vrienden,  

Dit vers was de afgelopen weken voor ons een bemoediging en aansporing. Een 

aansporing, om niet op onze eigen middelen en kunnen te vertrouwen, maar in de grote 

zowel als de kleine dingen op God te wachten, het van Hem te ver-wachten.  

Een bemoediging, omdat niemand te vergelijken is met onze God, die zo groot en 

machtig en tegelijkertijd zo dichtbij en persoonlijk is. «Op Hem wachten» betekent vol 

hoop uitzien naar wat Hij gaat doen. De Here wil dat we het van Hem verwachten, zodat 

Hij ten behoeve van ons optreden kan. Dat betekent voor ons in de praktijk: meer 

bidden, hartstochtelijk bidden! 

Dan kunnen we zelfs in ogenschijnlijk uitzichtloze situaties hetzelfde ervaren als de 

hopeloos in de klem gelopen Israëlieten beleefden, aan de oever van de Rode Zee: «De 

HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn» (Exodus 14:14). 

Familiebezoek 

Drie weken geleden zijn we thuisgekomen van een kort bezoek in Zwitserland en 

Nederland. En we zijn nog steeds bezig alle ervaringen een plaatsje te geven.  

In Brüttisellen, bij Pascal en Elizabeth konden we eindelijk ons eerste kleinkind, de altijd 

vrolijke Philemon, van dichtbij en in levenden lijve bewonderen en knuffelen. Ook 

konden we op 18 Juli de opdraagdienst in de Zionshalle meebeleven. Wat een voorrecht 

om in een biddende familie en geloofsgemeenschap te kunnen opgroeien! 

Gedurende de eerste week in Zwitserland konden we ook meerdere keren Isabelle haar 

vader in het bejaardentehuis in Bern bezoeken en kostbare momenten met hem 

doorbrengen. Hij kon zijn lang gekoesterde wens in vervulling brengen, noch één keer 

alle drie kinderen met families (inclusief de drie achterkleinkinderen) voor het 

middageten in een restaurant in Bern om zich heen te scharen. Die dag heeft hij met 

volle teugen genoten.  

Na een tiendaags bezoek in Nederland zouden we hem weerzien, maar de Here had 

het anders beschikt: Een dag voor onze terugreis naar Zwitserland moest hij worden 

opgenomen in het ziekenhuis.  Zoon Peter kon hem diezelfde middag nog bezoeken. 

Samen konden ze nog spreken, Bijbellezen en bidden en kort daarop is hij vol vrede in 

de Here ontslapen.  Hij wilde niet meer geopereerd worden, want hij wist dat de reis nu 

naar Huis ging zoals het ook Psalm 73:23 in het Duits verwoordt: «maar nu blijf ik voor 

altijd bij U, en U hebt mij bij mijn rechterhand gegrepen». 

De dag voor onze terugreis naar Uruguay vond de begrafenis plaats. Onze vriend en 

zendeling uit Argentinië, Stephan Beitze was samen met zijn gezin ook aanwezig, omdat 

ze voor de trouwerij van hun oudste dochter Annie in Europa waren. Stephan had de 

prediking, een geweldig boodschap met als tekst Psalm 73:23.  «Aber nun bleibe ich für 

immer bei dir, und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst.» 

Dat de Heer alles zo precies, tot in de details, geleid heeft en we nog zulke kostbare 

momenten met Grand-Papa konden meemaken en bij de begrafenis aanwezig konden 

zijn, dat heeft ons enorm bemoedigd en getroost.  



 

Het zendingswerk 

Onze medewerkers in Montevideo en in Vergara hebben gedurende onze afwezigheid 

niet stilgezeten. Dat kon ook niet want iedere maand moeten er voor de vele 

radiozenders die onze programma’s uitzenden in de Spaanssprekende landen tenminste 

24 nieuwe afleveringen opgenomen worden met Bijbelstudies, de Radiotijdschrift, Jeugd- 

en Vrouwenprogramma’s. Daarnaast komt dan ook nog de programmering van Radio 

Neue Hoffnung en Radio El Libertador. Ook de voorbereidingen voor de lancering van 

onze Bijbelschool via YouTube is in volle gang. Daarvoor werden series opgenomen 

over Hermeneutiek, Apologetiek, Christologie en Huwelijk en Familie. In Juni hadden we 

met medewerking van Middernachtsroep Argentinië, Uruguay, Guatemala en Bolivia 

opnieuw een conferentie via livestream. Dit keer was het thema: “De zalige hoop”. De 

conferentie kon ook na afloop door duizenden in heel Latijns-Amerika worden bekeken. 

We willen deze nieuwe mogelijkheid ook in de toekomst nog meer benutten. 

Eén keer per maand maken we (Jan Thijs en Isabelle) een tweedaags bezoek aan 

Vergara, waar de radiozender «El Libertador» staat, en aan andere steden binnen het 

bereik van de zender. We gaan langs winkels en bedrijven die reclame in de radio 

betalen en proberen nieuwe klanten voor de reclamespots te winnen. Dat is nodig omdat 

de media als «vierde macht» geen giften mogen aannemen. Daardoor zijn we op deze 

inkomsten aangewezen. Door de moeilijke economische situatie in het land en 

wereldwijd zijn deze op het moment ontoereikend.  

In Augustus mochten we beleven hoe de Heer onverwacht nieuwe deuren opende. Dat 

heeft ons bemoedigd en aangemoedigd, nog meer op Hem te wachten! Natuurlijk helpt 

ons maandelijks bezoek ook het contact met voorganger Ricardo en zijn vrouw Mayka te 

onderhouden, die naast hun werk in de radio in een evangelische gemeente in Vergara 

dienen en dankbaar zijn, menige zorgen en lasten met ons te kunnen delen. 

Onze vertaalster Sigrid Woelke gaat in deze dagen met AOW. We zijn heel dankbaar 

voor haar trouwe hulp gedurende de afgelopen 20 jaren. Omdat de vertaling van de 

tijdschriften Middernachtsroep en Nieuws uit Israël voor Isabelle alléén te veel is, waren 

we al langere tijd op zoek naar een vertaalster. Sigrid bracht ons in contact met een 

jonge vrouw uit een Duitse Mennonieten-Kolonie. In de maand augustus is Verónica 

Regehr begonnen als nieuwe vertaalster. Ook dat is een gebedsverhoring. 

Van een familie uit Zwitserland hebben we een gift ontvangen om de trap voor ons huis 

te kunnen renoveren. Deze trap is behoorlijk kapot en vanaf het begin gevaarlijk steil 

gebouwd. Maar daarover kunnen we de volgende keer meer vertellen.  

Dankbaar voor jullie gebeden en verbondenheid, groeten we heel hartelijk vanuit 

Montevideo, waar de hortensia’s al uitspruiten en de lente aankondigen. 
 

 

  Jan Thijs en Isabelle 
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