
30 juli 2020 
Hallo allemaal! 

In Bolivia zijn we in de ‘flexibele quarantaine’ wat inhoudt dat de volwassenen door de weeks, van 

5:00 am tot 5:00 pm op straat mogen komen. Mét mondkapje. Ook mogen we weer rond rijden op 

deze tijden. In de weekenden is iedere vorm van motorverkeer verboden, en mogen we alleen van 

tot 12 uur tussen de middag op straat komen.  

Voor minderjarigen zijn de regels helaas veel strenger. Het enige moment dat ze buiten mogen 

komen is op zaterdagmorgen. De rest van de week mogen ze niet buiten hun huis/tuin komen, ook 

niet in de auto. Wie dat wel doet loopt risico op grote boetes. Voor onze kinderen betekent dat dus 

ook vooral thuis zijn… Het gaat gelukkig best goed met ze, maar we vinden het wel erg jammer dat 

we deze schoolvakantie nergens heen kunnen met elkaar.  

Onze hond heeft een puppy gekregen en daar zijn de kinderen erg enthousiast over!  

We brengen nog steeds wekelijks zakken met levensmiddelen rond. Maar we zijn dit wel langzaam 

aan het afbouwen. Het is belangrijk om de mensen te stimuleren om op zoek te gaan naar werk. De 

situatie is schrijnend, en er is weinig werk. Er is veel economische nood, zodat als mensen werk 

vinden ze vaak onderbetaald worden, en worden uitgebuit met overuren maken etc. Een lastige 

situatie. Toch proberen we hun te stimuleren om niet bij de pakken neer te gaan zitten.  

Op zondagmorgen is het toegestaan om kerkdienst te houden, onder strikte regels. Wij hebben 

ervoor gekozen om in de buitenlucht samen te komen. Achter de kerk is een grasveld, waar we 

partytenten en stoelen neerzetten. Mensen kunnen alleen lopend of op de fiets komen, daardoor is 

het niet voor iedereen bereikbaar. Maar we zijn dankbaar voor de goede opkomst tot nu toe.  

We hebben nu, samen met de gemeenteleden, een heel aantal weken zakken met levensmiddelen 

rond gedeeld. Het is mooi om te zien hoe verschillende gemeenteleden enthousiast met de zakken 

op pad gaan en hun buren bezoeken. De nood is groot. En wat is het mooi om samen te dienen. Maar 

het brengt ook andere lessen met zich mee. Vandaag belde éen van de vrouwen die ook zakken 

rondbrengt met haar man, ons verdrietig op. Ze hadden de mensen de zakken bezorgd, en ook 

geprobeerd te stimuleren de bijbel te lezen en naar de kerk te komen. Onder andere in haar eigen 

familie waren ze er niet blij mee dat de zakken minder werden en noemden ze de uitnodiging om 

naar de kerk te komen ‘chantage’. Ze huilde van verontwaardiging en boosheid. Voor mij na jaren 

zendingswerk is het niet nieuw. Ieder mens is zonder Gods genade een egoïstisch persoon, die vooral 

zichzelf probeert te handhaven, zonder God. Veel mensen leven in deprimerende omstandigheden 

en als ze de rijkdom van anderen zien voelen ze zich nog beroerder en in plaats van dankbaar te zijn, 

zijn ze ontevreden. Misschien begrijpelijk, maar niet goed.  

Het onderstreept hoe belangrijk het is om boven alles het geestelijk voedsel te delen. De bijbel geeft 

ons ook veel praktische lessen. Daarom doen we ook in iedere zak en elke week een nieuwe Bijbelse 

meditatie, biddend dat ook het geestelijk voedsel tot zegen zal zijn. 

En hoe mooi is het als rijkdom en armoede wegvalt en we samen de Heere dienen, zonder 

onderscheid van persoon. Gelukkig zijn daar ook voorbeelden van. Deze week vroeg 1 van de 

vrouwen van de gemeente of ik met haar mee wilde naar een nieuw contact die ze via de zakken 

rondbrengen had gekregen.  

Samen gingen we op pad. In een zeer armoedig kamertje woont deze jonge vrouw met haar man en 

drie kinderen en een oude zieke moeder. We hadden een zak mandarijnen gekocht onderweg en 

meegenomen. En ik had van een teamlid een pak pampers gekregen die ze niet meer kon gebruiken. 



Af en toe haal ik daar een stapeltje pampers uit, om uit te kunnen delen. Toen we aankwamen zag ik 

het al snel: deze pampers zijn veel te klein voor een meisje van wat 1 jaar oud is. Maar omdat deze 

familie met nog meer families op een erf woont, gaf ik haar toch de pampers en ik zei tegen haar dat 

ze die misschien wel weg kon geven aan een van de baby’s van de andere families. Gretig pakte ze de 

pampers aan, en zei dat ze er heel blij mee was, en dat ze die prima kon gebruiken voor haar 

dochtertje. Verder vertelde ze dat ze helaas een ongeluk hadden gehad met hun mobiele telefoon. 

Deze telefoon gebruikte ze voor alle contacten en vooral ook om het huiswerk van school te 

ontvangen en te appen. Nu is die telefoon stuk, en haar man heeft nog geen werk gevonden, dus dat 

betekent dat ook de kinderen geen lessen meer kunnen volgen. Een schrijnende situatie. De 

oplossing die we terplekke bedachten is, dat hun oudste dochter (van 12 jaar) op de mobiele 

telefoon van een klasgenoot wat lessen kan doorsturen.  

De vrouw had gevraagd of we op bezoek konden komen om de bijbel uit te leggen. Ze vertelde dat ze 

elke week de meditatie had gelezen. En ook had geprobeerd zelf de bijbel te lezen, maar ze begreep 

er niet veel van. ‘Ik ging naar de Rooms katholieke kerk’ ‘maar daar heb ik nooit geleerd om de bijbel 

te lezen of te begrijpen’. ’Op het foldertje staat dat jullie hulp bieden bij het begrijpen van de bijbel, 

vandaar mijn vraag.’  

Ja, dat zijn de mooie momenten, dat je samen mag bidden, de bijbel kunt lezen en de rijke 

boodschap probeert door te geven. Er is hoop, er is verwachting! Hoe moeilijk en schrijnend de 

aardse omstandigheden ook zijn!  

Zoals ik al schreef, kunnen we sinds 3 weken weer samenkomen op zondagmorgen. De 

zondagmiddagdienst wordt digitaal gedeeld. En ook de Bijbelstudie en JV zijn digitaal. Op 

donderdagmorgen houden we wél vrouwen vereniging in de kerk. Op dat zelfde moment brengt 

Guido met één van de mannen van de gemeente de zakken rond. Met het rondbrengen spreek je ook 

vaak wat mensen en vooral voor de families met pastorale zorgen is het fijn om even te kunnen 

bijpraten.  

Hartelijk bedankt voor het meeleven en ook voor het meebidden. Het is bemoedigend om te horen 

dat er op verschillende plekken voor het werk hier en voor ons gezin gebeden wordt!  

Onze hartelijke groeten en we wensen ook onze familie, vrienden en gemeenten van harte Gods 

zegen en bescherming toe! 

 

 

 


