
Nieuw jaar!  

Een gezegend en goed 2021 gewenst! Hartelijke groeten van onze 

familie, voor ieder die dit leest en met ons meeleeft! We zitten 

allemaal in hetzelfde “schuitje” van corona – virus… Sterkte…  

Bij ons in Santa Cruz, Bolivia, is er op dit moment geen strikte 

lockdown. Wel zijn er enkele andere regels, zoals het verplicht 

dragen van een mondkapje zodra je je huis verlaat. De regels lijken 

wel steeds strenger te worden, en het getal van patiënten op te 

lopen. De scholen zijn vanaf afgelopen maart (2020) online. Voor 

veel Boliviaanse kinderen betekende dit niet of nauwelijks 

onderwijs. Maar gelukkig hebben onze kinderen de lessen ‘normaal’ kunnen volgen via de computer. De regering 

heeft aangegeven dat de scholen voorlopig online blijven. Wat waarschijnlijk voor onze kinderen betekent dat ze dit 

cursusjaar online afmaken. Het gaat gelukkig best goed. Het heeft z’n voor en z’n nadelen. Het grootste nadeel is het 

missen van de sociale contacten, wat via zoom anders is. Een voordeel is het meer geconcentreerd kunnen werken 

en de tijd om als familie met elkaar te zijn.  

Volgens het nieuws, zijn er op dit moment veel covid – patiënten in Santa Cruz. In onze gemeente, in de wijk Luján, 

in Santa Cruz, merken we daar gelukkig nog niet veel van. De afgelopen maanden kwamen we samen onder 

partytenten buiten, achter de kerk, maar omdat het vaak zoó warm was zijn we weer naar binnen gegaan. We 

proberen trouw te zijn in het gebruik van alcohol voor de handen en het gebruik van mondkapje. Het is een grote 

zegen dat we wél samen mogen komen! Daar zijn we dankbaar voor, hopelijk blijft dat zo. Ik denk voor iedere 

gemeente belangrijk, maar zeker voor een nieuwe gemeente waar veel mensen nog niet zo stabiel in een christelijk 

leven staan.   

En ondanks de mogelijkheden, blijft het zo nodig om elkaar op te scherpen en aan te moedigen, om veel te bidden 

en alles van de Heere te verwachten. Om dicht bij het Woord te leven. Voor ons als (reformatorische) christenen is 

het zo normaal om dagelijks te bidden en uit de Bijbel te lezen. Maar voor de mensen die die achtergrond niet 

hebben een enorme uitdaging. De eerste maanden is dat vaak niet moeilijk, maar het komt aan op volharden. Ook 

het hebben van een (familie)leven met orde en structuur is iets wat hier een groot gebrek is. Belangrijk om ook de 

praktische lessen uit het Woord door te geven. Soms verrassend hoe praktisch de bijbel ook in dat opzicht is!  

Hartelijk bedankt voor het meebidden…  

We wensen jullie nogmaals de beste wensen, Gods zegen en de hartelijke groeten!!   

Guido en Eline, Len, Anneruth, Jozua, Marthe, Abigail.  

 

 

 

Onze hond en haar puppy zijn favoriet bij 

onze kinderen, vooral bij Anneruth ;-) 

 

 

Met kerst hielden we, met de vrouwen vereniging, een kinderprogramma in de wijk.  


