Nieuwsbrief september 2018
Mariano & Monica van Heuvelen in Argentinië.

Lieve vrienden,
Het is alweer een hele tijd geleden sinds de laatste nieuwsbrief. In de
tussentijd is er veel gebeurd in Metan en nu ook Rio Piedras.
Momenteel zijn we in Nederland onze terugkeer naar Argentinië aan het
voorbereiden. Over drie weken gaat het vliegtuig alweer terug.
De vorige keer dat we in Nederland waren, kon onze oudste dochter net
kruipen. Nu is ze zes geworden en probeert ook Nederlands te praten, samen
met naar zusje Petra die nu 2 geworden is. Haar eerste woordjes zijn in het
Nederlands.
Voor Svetana is nu de eerste keer dat ze bewust in Europa is en ze geniet van
elke dag hier. Zoveel nieuwe dingen en wil alles doen en begrijpen en ze heeft
ineens drie oma's!
De afgelopen vijf jaar zijn we ononderbroken bezig geweest in Metan en Rio
Piedras: met de stichting Zera Metan, met Radio Omega, met het planten van
een nieuwe gemeente in Rio Piedras, met korte zendingsreizen, conferenties,
in de gemeente in Metan (Casa de Dios) waar we de voorgangers van zijn
geworden en met de verbouwing van ons huis.
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Laten we in Rio Piedras beginnen. Dat is een klein dorpje op 25 km van
Metan. Zo’n 10 jaar geleden is daar
vanuit de “Casa de Dios” in Metan een
evangelisatieproject gestart, vooral onder
vrouwen. Een groep vrouwen ging
wekelijks met de bus naar Rio Piedras om
daar een huisgroep te beginnen. Na een
aantal jaar volhardend arbeid, is dit tot
een groter groepje gegroeid zodat er
gebeden moest worden voor een eigen
zaal. Juist in deze periode waren wij op zoek naar een gebouwtje om te
beginnen met het werk onder kinderen met de stichting Zera Metan. We
waren vooral op zoek naar een plek met veel hulpbehoevende kinderen in
Metan. Nadat we een keer meegegaan waren naar Rio Piedras, kwamen we
tot de ontdekking dat de nood daar nog groter was. Ook bleek dat Rio Piedras
hoewel een eigen gemeente nog binnen de departement Metan viel. Het was
alsof God zei dat er groter gedacht moest worden dan alleen de stad Metan.
Misschien moeten we de naam in de toekomst wel veranderen in Stichting
Zera Argentinië !
In 2012 hebben we in Rio Piedras een klein huisje aangekocht, juist in de
straat met de meeste kinderen. Dat bleek een schot in de roos, bij elk
evenement kwamen de kinderen als vanzelf en vaak kwam de moeder ook
kijken. Zij zagen ook een verandering in hun kinderen, zodat de vraag kwam
om ook kerkdiensten te houden in het gebouwtje.
In september 2014 werden de eerste mensen gedoopt in de rivier “Rio
Piedras” en werd de gemeente “Piedras Vivas” geplant, wat Levende Stenen
betekent.
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We gingen in het begin steeds met de motor
van Metan naar Rio Piedras, dus 25 km heen
en 25 terug. Na de geboorte van Svetlana
ging dit niet meer, daarom kochten we een
oude auto omdat er niet genoeg geld was
voor een nieuwe. In het begin ging dat redelijk
en ik heb daarmee ook leren autorijden. Maar
na een paar keer onderweg met pech te
hebben
gestaan
werd het toch tijd voor iets beters. Na
gulle giften hebben we een nieuwe
personenbusje aangekocht, met nog
veel ruimte achterin.
Naast
10
passagiers is er nog ruimte voor een
complete betonmolen!
Het personenbusje is vooral handig om
ook kinderen op te halen uit andere
wijken. Daarnaast wordt het gebruikt om mensen op te halen die ver weg van
de kerk wonen en ook voor zendingsreizen verder weg van Metan, daar zal ik
later op terugkomen.
De gemeente “Piedras Vivas” groeide
in de beginperiode gestaag en
regelmatig moesten we meer stoelen
kopen. Ook was het zaaltje makkelijk

vol, vooral als er iemand met een
kinderwagen komt. Daarom werd met
een Nederlandse architect een
ontwerp gemaakt voor een nieuw
kerkgebouw. Echter toen het ontwerp
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klaar was, verlieten veel mensen de kerk om naar een nieuwe kerk te gaan.
Het ontwerp ligt nu op de plank maar we hebben vertrouwen dat het in de
nabije toekomst weer nodig zal zijn. Een aantal zijn al terugkomen en er zijn
ook weer nieuwe mensen bijgekomen. Het vergt een volhardend en constante
dienst aan God om Rio Piedras bij de voeten van Jezus te krijgen.
Radio Omega.
Voordat ik Theologie ging studeren had ik al een studie Elektrotechniek
afgerond. Dit is natuurlijk nooit te combineren, of toch wel, in het Koninkrijk
van God kunnen alle talenten gebruikt worden. Toen ik voor het eerst in
Argentinië kwam viel mij op dat veel kerken een eigen radiostation hebben. Of
hadden, want er is weinig kennis over het onderhouden van deze systemen.
Soms hangt de antenne in een lange bamboestok en hangen de draden
overal in de studio. De jaren daarop heb ik mij in radio’s verdiept en een
radiozender van 30Watt uit Nederland meegenomen naar Metan: Radio
Omega was herboren.
Ik herinner me een vriend uit Nederland die zei dat er in Nederland zeker
niemand naar een lokale evangelische radiostation zou luisteren. In Argentinië
is dat toch anders. Misschien ook omdat elk gebied
zijn eigen lokale radio omroep heeft en iedereen deze
hoort. Soms komen we in een winkeltje waar Radio
Omega aanstaat, in de bus en natuurlijk bij mensen
thuis. Zo herinner ik me dat er eens een man het land
op ging om een einde aan zijn leven te maken en toen
net een programma hoorde dat daarover ging. Hij
bekeerde zijn leven en een jaar later heb ik hem
gedoopt.
We wonen op de hoogste plek van Metan, zo’n 75
meter hoger dan het centrum. Daarom heb ik in mijn
tuin de antennemast gebouwd
van Radio Omega. Het is een
mooie mast van 43 meter hoog
geworden. Met deze flinke
hoogte is het mogelijk om een veel groter gebied te
bereiken met het evangelie.
Maar de visie van Radio Omega gaat verder. Er zijn
veel geïsoleerde dorpjes in Argentinië met vaak geen
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kerk of alleen maar een huisgemeente of zelfs dat niet. Daar willen we een
radiostation neerzetten, die 24 uur per dag voorgeprogrammeerd uitzendt. Ik
heb in de afgelopen jaren een prototype ontwikkeld. Het
systeem werkt autonomisch, maar kan, als er internet
beschik-baar is, ook op afstand bediend wordt en live
programma's van Radio Omega uitzenden.
Het hele systeem kost aan materiaal zo'n 200 euro. Ik
kan er zo tientallen van gaan maken en nu we het
personenbusje hebben ook plaatsen. Dit toen we in
combinatie met een zendingsreis: tijdens een weekend
waarin de zender en antenne geplaatst wordt, wordt
door de anderen een evangelisatiecampagne gedaan in
het dorpje.
Radio op 3775 meter Ook is er een radiosysteem ontwikkeld met een hoger
hoogte
vermogen. Dit is meer geschikt voor een hogere
antenne en heeft veel meer bereik, maar is ook duurder
om te maken.
Casa de Dios
In het centrum van het stadje Metan is de kerk "Casa de Dios" gevestigd. Mijn
schoonouders hebben hebben deze gemeente zo'n 35 jaar geleden geplant.
Helaas is mijn schoonmoeder 3 jaar - en mijn schoonvader één jaar geleden
overleden. Aan ons werd daarna gevraagd om voorgangers te worden in deze
gemeente. Een paar weken daarna werden we ingezegend door de president
van de Union de Asambleas de Dios als voorgangers van de Casa de Dios in
Metan. Tijdens de ceremonie werd ook een biografie van mijn schoonouders
getoond, die nu ook op youtube staat: https://youtu.be/9zn_MyJ2zKY
Verbouwing van ons huis
Tijdens onze verloving zo'n 10 jaar geleden, hebben we een stuk land gekocht
van 75x25 meter net buiten Metan. Daar werd eerst een huisje van 5x5 meter
opgebouwd. Daar hebben we een aantal jaar in gewoond. Tijdens de
zwangerschap van Svetlana, heb ik daar een stuk bij aangebouwd, zodat we
een woonkamer en slaapkamers hadden. Nu met Petra erbij en toen Monica
weer zwanger bleek, hebben we besloten opnieuw een verbouwing te doen en
ditmaal met twee verdiepingen erbij. Dat betekende wel dat het halve dak eraf
moest. Gelukkig regent het niet zoveel in de winter en zat het nieuwe dak er in
de herfst erop, toch is dit een inspannende tijd geweest.
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Naar Europa
Na het overlijden van de ouders van Monica,
de miskraam een dag na de inzegening als
voorgangers, een huis zonder dak, grote
problemen in Rio Piedras en moe van de vele
conferenties waar Monica sprak, ging het niet
meer.
Het was alweer vijf jaar geleden dat we naar
Europa teruggingen en het werd weer eens
tijd. Nu Svetlana nog makkelijk verlof van de
kleuterschool kon krijgen hebben we de stap
gezet om drie maanden naar Europa te gaan.
We willen ook iedereen bedanken die daar bij
geholpen heeft, financieel en ook voor het
openstellen van huizen tijdens hun vakanties.
Zo zijn we elke paar weken naar een ander
huis gegaan, maar we voelden ons overal
thuis. Ook de kinderen vinden een ander huis
elke keer weer leuk.
De eerste twee maanden zijn we echt tot rust
gekomen en nu de laatste weken zijn we ons aan het voorbereiden op onze
terugkeer. 28 september wordt een Argentijnse avond georganiseerd, om ons
leven in Argentinië te presenteren.
Je kunt komen
Er is de mogelijkheid om een tijdje bij ons te komen om mee te helpen. Er is
zoveel te doen, dus vervelen zul je je nooit. Zo is er een paar jaar geleden een
meisje uit Nederland gekomen en is er nu nog steeds. Je kunt een
motivatiebrief naar het emailadres hieronder sturen. We zijn nog tot 12
oktober in Nederland, dus dan is er nog de kans om ons persoonlijk nog te
spreken.
Gebedspunten
Voor de kerk in Rio Piedras, dat deze weer kan groeien in aantal en ook
geestelijk kan groeien. Ook willen we een keuken in de kerk plaatsen.
Voor de kerk in Metan, we zijn met kleine groepen begonnen, dat dit hechte
groepen mogen worden waarin mensen kunnen groeien. Ook zijn we bezig
met een nieuw dak.
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Voor ons huis in Metan. De nieuwe verbouwing is nog lang niet af, omdat ik
alles alleen doe gaat het niet zo snel. Ook heb ik nu niet de financiële ruimte
om alle materieel te kopen.
Voor de school van Svetlana. Ze moet volgend jaar naar de basisschool en
daar is ze erg aan toe. Probleem is echter dat er niet echt een goede school in
Metan is. In de buitenwijken zijn die zelfs gevaarlijk: sommige kinderen komen
bijvoorbeeld al gedrogeerd op school.
Voor de gezondheid van Monica, de afgelopen jaren zijn erg zwaar voor haar
geweest. De tijd in Europa heeft haar erg goed gedaan, dat ze in Argentinië
verder mag herstellen.
Met vriendelijke groeten en Gods zegen,
Marinus, Monica, Svetlana en Petra van Heuvelen
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