
VRIENDEN 

Vandaag is het 'de dag van de vriendschap' in Bolivia. Een dag om je vrienden te bedanken of 

in het zonnetje te zetten. Gisteravond hebben zijn we met de jongeren van de gemeente de 

wijk ingegaan. Met een bijbel in onze hand en een uitnodiging en de andere, maakten we 

gesprekjes met mensen op straat. 'Wat is volgens jou een echte vriend?' 'Bestaat er een vriend 

die perfect is?' De meeste jongeren die we tegenkwamen antwoordden: 'iemand moet leal zijn, 

betrouwbaar, eerlijk. Een perfecte vriend, zonder enige fouten, nee ik geloof niet dat die 

bestaat'. Waarna we Johannes 15: 13 en Jakobus 2: 23 voorlazen, ja er zijn mensen die een 

echte Ware Vriend hebben en kennen. Wil je die ook leren kennen? Een vriend is iemand die 

je kent, niet oppervlakkig maar grondig. En dus: lees de bijbel, kom naar de kerk!  

Mooi om te zien hoe veel jongeren, nieuwsgierig kwamen luisteren. Van jongere naar 

jongere. Sommige nog maar net bij de kerk, maar enthousiast om ook anderen uit te nodigen. 

We bidden dat de uitnodigingen gezegend zullen worden!! Wat zou je graag de mensen 

overtuigen, maar elke keer weer is het een les om geduldig te zijn en op Gods zegen te 

wachten. 'Het Woord keert niet ledig weder', lezen we in de bijbel...  

De groep jongeren in de gemeente is (op het moment) niet groot, en verschillende jongeren 

hebben nog zeer weinig Bijbelkennis en leven nog onder allerlei consequenties van hun leven 

in de zonde op straat. Het is ons gebed, dat er meer jongeren (en andere mensen) bijkomen.  

We zijn in de vakantieperiode (net als in Nederland), af en toe zijn we een paar dagen weg 

geweest als gezin, maar verder gaat het werk gewoon door. Binnenkort hopen er 3 mensen 

belijdenis van het geloof af te leggen. En aanstaande maandag is de eerste avond voor 

eventueel nieuwe mensen die zich willen voorbereiden...  

Ontvang onze hartelijke groeten!! En hartelijk bedankt voor het meebidden!  

Familie Uijl :-) 

Santa Cruz, Bolivia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een vakantiedag als familie   


