Riberalta, 8 juli 2022
"Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert" (Lk
15:10 HSV).
Geliefde broeders en zusters,
De helft van het jaar is alweer om, de internaatskinderen zijn nu thuis, ze hebben twee
weken wintervakantie. Nu hebben we de gelegenheid om in de stad iets te doen. Samen met
vijf leden van onze gemeente hebben we de week van 4-8 juli gepland om kinderen het
evangelie te brengen in één van de nieuwe woonwijken van Riberalta waar veel kinderen
zijn. We hebben een poosje geleden een cursus kinderevangelisatie gedaan en dat willen we
nu in praktijk gaan brengen. Deze cursus had een hele andere opzet vergeleken met de
cursus het IKEG brengt, is veel dynamischer, we zijn dus benieuwd hoe het gaat worden. Wij
zijn gemotiveerd en bidden ervoor dat veel kinderen het evangelie zullen begrijpen en tot
geloof in de Here Jezus zullen komen.
Maandagmiddag de vierde juli gingen we van start in de woonwijk 'Jordan', waar we sinds
twee jaar een gemeente hebben gesticht. Er kwamen rond de 60 kinderen. Dat was een
goede opkomst. Het thema was 'De Hemel'.
De kinderen leerden dat de hemel een geschenk is die God geeft, die we niet door goede
werken kunnen verdienen, maar de we alleen onverdiend uit genade, gratis, krijgen door te
geloven in wat de Here Jezus heeft volbracht voor de zondaren aan het kruis van Golgotha.
We zongen kinderliedjes die van de hemel vertellen en de kinderen leerden Johannes 14:2
uit het hoofd.
Het is onze ervaring dat kinderen liedjes en uit het hoof geleerde Bijbelverzen niet snel
vergeten en dat de Here hierdoor werkt in hun levens. Ieder kind ontving een tasje met een
boekje waarin allerlei activiteiten stonden die ze moesten maken. Voor de kleintjes was er
een kleurplaat. Zo waren de kinderen allemaal goed bezig.
De tweede dag, dinsdag, nam het aantal kinderen toe tot rond de tachtig.
We waren blij dat er een paar zusters van de 'Jordan'-gemeente ons kwamen helpen. Zij
gaven de grotere kinderen aanwijzingen met de activiteiten in hun boekje, want dat hadden
ze nodig omdat alles nieuw voor ze was.
Wij leerden van hen en zij van ons; het werd een hele gezegende week. Een aantal kwam tot
geloof in de Here Jezus en vroegen om vergeving voor hun zonden en vroegen Hem om in
hun leven te komen. De Here Jezus zegt dat er vreugde in de hemel is om één zondaar die
tot berouw komt (vgl. Lk. 15:7).
Wij hebben ons ook verheugd oer deze kinderen en danken ervoor dat de Here vrucht heeft
geschonken, dat Zijn Woord heeft gewerkt in de harten van deze kinderen.
Vandaag (vrijdag 8 juli) is het de laatste dag dat we in de woonwijk 'Jordan' werken met de
kinderen, maar het werk wordt voortgezet. De kinderen zijn uitgenodigd om elke
zondagmiddag naar het kinderprogramma te komen in de Jordangemeente. Juan en Raquel
Serrato hebben de verantwoording voor deze gemeente. Ze zijn actief bezig in deze
woonwijk met evangelisatie, discipelschap, kerkdiensten en sociaal werk. Wij bidden voor
hen en voor de kinderen die tot geloof zijn gekomen. Het is goed mogelijk dat we in de
zomervakantie weer zo'n week gaan organiseren.

Bij ons in Riberalta merken we nog maar weinig van de pandemie Covid 19. De mondkapjes
zie je steeds minder op school en in het internaat worden ze niet meer gedragen. We
hebben vanaf februari tot aan de vakantie zonder onderbreking kunnen werken.
Ook op school werkten de leraren zoals het was vóór de pandemie, daarvoor zijn we heel
dankbaar. De meeste kinderen hadden goede cijfers, tot grote tevredenheid van de ouders.
Voor ons ligt de nadruk meer op de geestelijke inhoud van ons werk, maar het is ook
belangrijk dat de ouders blij zijn dat hun kinderen goed vooruitgaan met leren.
Ik wil hartelijk bedanken voor uw meeleven, uw voorbede en gaven.
In de Here Jezus verbonden,
Tonnie de Jong

