
 
  
In ons werk hebben we ons iedere keer weer aan moeten passen vanwege de pandemie en 
tot nu toe is het verboden om op school en internaat zonder mondmasker op te lopen. Maar 
al heeft de pandemie grote veranderingen teweeggebracht, God verandert niet; Hij blijft 
Dezelfde en houdt alles in Zijn hand, al lijkt het misschien het tegendeel te zijn.  
Wij kunnen en mogen ook dit jaar weer op Hem vertrouwen. 
 
Pastor Alex Llanos was uitgenodigd om ons te dienen met het Woord van God. Hij 
bemoedigde ons vanuit de tweede brief van Timotheüs. Zoals Paulus schrijft aan zijn trouwe 
medewerker dat hij dag en nacht voor hem bidt, zo moeten ook wij veel bidden voor elkaar 
en voor onze internaatskinderen want we leven in een moeilijke tijd.  
We willen danken voor degenen die met ons meebidden. 
Als we niet veel vrucht zien in ons werk kan dat ons ontmoedigen. Dan moeten we het vuur 
in ons weer aanwakkeren door de Here meer te zoeken in Zijn Woord en in gebed zoals 
Paulus Timotheüs aanraadt te doen. Bovendien heeft God ons een geest van kracht, liefde 
en bezonnenheid gegeven en geen lafhartige geest.  
Alleen in Zijn kracht en met Zijn leiding kunnen we onze dienst volbrengen. 
 
Na de conferentie was er een feestelijke inwijding van het nieuwe internaat. De ouders en 
de kinderen waren daarvoor uitgenodigd. Pastor Alex gaf een duidelijke evangelistische 
boodschap door. Er werden getuigenissen gegeven door personen die als kind in het 
internaat waren en daar tot geloof in de Here Jezus waren gekomen. Het was een heel fijn 
programma met veel zingen. Tot besluit knipte Don Antonio het lint door en werd de taart 
aangesneden en geserveerd. De taart was versierd met een groot nummer 60 want we 
vierden tegelijkertijd het zestigjarig bestaan van zendingswerk ‘Middernachtsroep’ in 
Riberalta. Door al deze jaren heen heeft God Zijn trouw bewezen. Daar zijn we Hem heel 
dankbaar voor.  
 
Nu zijn we alweer een maand aan het werk met de kinderen. De meesten kwamen graag 
terug, de nieuw ingeschreven kinderen zitten nog in het proces van wennen. Vooral bij de 
jongens zijn er veel eersteklassers voor het eerst in het internaat en ook voor het eerst in 
onze school. Dat valt voor sommige jongens niet mee. Bij de meisjes is dit minder een 
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Geliefde broeders en zusters, 
 
Ik wil u allereerst hartelijk groeten vanuit Riberalta 
en u alsnog een gezegend 2022 toewensen. 
 
Voordat wij beginnen met een nieuw school- resp. 
internaatsjaar houden we altijd een conferentie 
met alle medewerkers om on innerlijk voor te 
bereiden op ons werk.  
Het thema luidde: ‘De tijden veranderen’. Nu, dit 
kunnen wij inderdaad zeggen; sinds 2020 zijn de 
tijden inderdaad drastisch veranderd. 



probleem. We zijn dankbaar dat ook het onderwijs op school begonnen is, al geven de 
leraren nog niet alle uren les. 
De kinderen gaan om de andere dag van 8.00 tot 11.00 uur naar school. 
Dat is overigens niet omdat er veel Covid-19 gevallen zijn. Er zijn in Riberalta weinig tot geen 
zieken. 
We hopen dus dat de leraren spoedig de normale lesuren gaan vervullen. Veel kinderen, 
waaronder ook internaatskinderen, zijn achter in het leren. 
De meisjes zijn heel enthousiast over het nieuwe internaat, ze hebben er lang naar 
uitgekeken om het gebouw te betrekken. Ik heb een groep van veertien meisjes; acht 
zesdeklassers en zes vijfdeklassers; het is een leuke groep. Ik geef ze elke middag een 
Bijbelles door, maak huiswerk met ze en geef ze ook handwerkles. 
 
We krijgen binnenkort versterking in ons team: De familie Schäfer. De familie is in 
Cochabamba aangekomen en zijn bezig met de aanvraag van hun visum, e.d.. We hopen dat 
ze binnenkort naar Riberalta kunnen komen en dat ze zich snel in kunnen leven en hun 
gaven in kunnen zetten in ons zendingswerk. 
 
Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw ondersteuning in gebed en gaven. 
 
Tonnie de Jong 
 
Om voor te danken: 

- Dat we een goed begin mochten maken met het werk en de inwijding van het nieuwe 
internaat. 

- Dat we hulp krijgen van de familie Schäfer. 
 
Om voor te bidden: 

- Voor de kinderen die voor het eerst in het internaat zijn gekomen. Dat ze zich thuis 
gaan voelen en zich aan kunnen passen.  

- Dat de kinderen tot geloof in de Here Jezus zullen komen. 


