
Riberalta, 18 november 2021 
 
Geliefde broeders en zusters, 
We hebben nog twee weken te gaan, dan is het schooljaar voorbij. We hebben veel om de Here voor 
te danken, want hoewel het een woelig jaar was, vanwege de pandemie en de politieke onlusten 
mogen wet terugzien op een door de Here gezegend jaar. 
De deur van de school ging twee keer voor twee weken dicht, maar het internaat ging door. Voor 
ons, die met de kinderen werken, was het dubbel werk. We gaven de kinderen zelf les en de leraren, 
die geen lesgaven, stuurden via WhatsApp veel huiswerk, wat wij met de kinderen maakten en dan 
weer via WhatsApp terug naar de leraren. Maar de kinderen zijn goed vooruitgekomen met leren; de 
ouders zijn tevreden met de cijfers die ze hebben gehaald. 
 
We mochten ook zien hoe de Here aan het werk was door Zijn Woord in de harten van de kinderen. 
Iedere middag hebben ze een verhaal uit de Bijbel gehoord, daarom waren we zo blij dat het werk in 
het internaat door kon gaan. Het aantal kinderen (jongens en meisjes) kwamen tot geloof in de Here 
Jezus. In mijn groep namen zes meisjes een beslissing voor de Here Jezus. Een van de moeders van 
deze meisjes sprak haar dankbaarheid uit omdat haar dochter positief aan het veranderen is. We 
hebben de belofte dat het Woord van God niet leeg weerkeert. Hij verandert de kinderen. 
 
Tijdens de maand augustus waren er evangelisatieactiviteiten in heel Riberalta. Onze gemeente 
organiseerde een campagne in een nieuwe woonwijk ‘Jordan’. De gemeente was daar al een paar 
weken actief met evangelisatie. Enkele volwassenen maar vooral kinderen waren tot geloof 
gekomen. Voor de kinderen was er al een ‘hora feliz’ waar ze een verhaal uit de Bijbel hoorden. Voor 
deze gelegenheid werd snel een afdak van golfplaat gebouwd. De diensten werden ’s avonds 
gehouden. De opkomst was heel bevredigend. De Here werkte door Zijn Woord; er kwamen enkele 
volwassenen en ook kinderen tot geloof. 
Een broeder uit onze gemeente werd aangesteld om de ‘nieuwe’ gelovigen verder te begeleiden en 
kerkdiensten te houden. Hij bezoekt de mensen, geeft een Bijbelcursus en voor de kinderen werd 
een zuster gevonden die zich ontfermt over de kinderen, zodat ook zij verder geleid worden in hun 
geestelijk leven. We hopen en bidden ervoor dat dit een levende gemeente zal zijn en dat er nog 
meer leden aan toegevoegd zullen worden. 
 
Om voor te danken: 

• Dat we het hele schooljaar konden werken in het internaat. 
• Voor de kinderen die tot geloof in de Here Jezus zijn gekomen. 
• Voor Gods bewaring voor ziekten en ongelukken. 
• Voor de nieuwe gemeente in de wijk ‘Jordan’. 

 
Om voor te bidden: 

• Voor de laatste werkzaamheden aan het nieuwe internaat en de inwijding van het gebouw 
volgend jaar. 

• Voor de internaatskinderen die tot begin februari vakantie hebben; dat de Here ze bewaart 
voor Covid 19 en dat ze thuis een getuigenis mogen zijn. 

• Voor een praktikante (Maria) die ons volgend jaar een jaar mee komt helpen. 
 
Heel hartelijk bedankt voor uw voorbede en gaven, 
 
Tonnie de Jong 


