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Spreuk: “Alles komt op tijd, voor hij die wachten kan” 
 

Cajamarca, November 2022 
 

“I k weet niet hoe, maar God weet wat Hij gaat doen!”. Marcela wachtte al bijna zes maanden op een 

operatie, omdat er een groeiende tumor in haar buik was gevonden; maar de dagen verstreken, de 
weken en maanden gingen voorbij, en het geduld werd enorm op de proef gesteld. 
 

Groeiende tumor 
Toen Marcela te horen kreeg dat ze een tumor had, werd ze meteen doorverwezen naar de grotere stad Chiclayo. 
Een operatie was onontbeerlijk en alle noodzakelijke onderzoeken werden gedaan om er klaar voor te zijn. Daarna 
moest Marcela wachten op een belletje, maar die kwam niet. Zelfs niet toen haar man de regionale gouverneur 
belde en ze beloofden diezelfde week haar in te plannen: het belletje bleef uit. 
 

Kan niet langer wachten 
Na zes maanden wachten en toenemende pijn, 
nam haar man, Julio, haar mee in de auto, zonder 
een medische afspraak te hebben. 5 uur rijden 
naar de kust. Hij wilde Marcela met een rolstoel via 
de EHBO het ziekenhuis binnen rijden, al zou ze 
moeten overdrijven. Maar stellig zei ze: “Nee, ik 
weet niet hoe, maar God weet wat Hij gaat 
doen!”. Een half uur voordat ze in Chiclayo 
aankwamen, werd Marcela gebeld door het 
ziekenhuis: “Waar bent u mevrouw? Er is een bed 
voor u vrij, maar dan moet u wel vóór 1pm hier 
zijn, want overmorgen wordt u geopereerd…” 

 

God heeft de touwtjes in handen 

Alle deuren gingen ineens open, de dokters waren enorm behulpzaam 
en Marcela merkte dat God alle touwtjes in handen had en altijd had 
gehad! Donderdag werd ze geopereerd, van 9am tot 5pm lag ze op de 
operatietafel. Ze ervoer vrede toen ze er lag: “alsof ik in de hemel ben 
geweest” zei ze later. Julio vertelt iedereen hoe wonderbaarlijk alles is 

gegaan en dat 
Marcella’s God 
zo goed is 
geweest, terwijl 
hijzelf geen 
Christen is. “We 
hebben de 
eerste uitslagen 
gehad van de 
biopsie en dat 
was negatief. Ik 
heb geloof dat 
de rest ook zo zal 
zijn”. 

 

De meeste patiënten uit het noorden van 
Perú, die gespecialiseerde hulp nodig 

hebben, worden naar Chiclayo 
doorverwezen (vijf uur met de bus vanuit 

Cajamarca). Hierdoor zijn er vaak 
wachtlijsten van meer dan 800 patiënten. 
Veel van hen zoeken een dure kliniek op. 

Het is daarom een wonder zoals alles 
gegaan is bij Marcela.  

Julio en Marcela zijn weer thuis 
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Thuis: Ziekenhuisopname 

Na een gezellige avondmaaltijd met de jeugdgroep bij ons thuis, werd Christy 

ziek en kreeg later erg hoge koorts. We moesten om 2am naar de Eerste Hulp, 
want de koorts was niet meer te 
controleren. Uiteindelijk werd ze 
opgenomen, omdat ze een flinke maag- 
darmontsteking had en niets binnenhield 
met als gevolg uitdroging. Zelfs in het 
ziekenhuis bleef de koorts hoog, maar na 
twee dagen begon ze te herstellen. Zelfs 
midden in die situatie bleef ons meisje 
positief en vrolijk. We mochten naar 
huis, maar na een maand heeft ze nog 
steeds last van haar maag, reflux en is ze 
erg afgevallen. Bid voor volledig herstel. 
 

Projecten * kinder-kerstfeest * 

Vorig jaar hebben we in twee dorpen in de 

bergen een kinder-kerstfeest gedaan met 
hulp van onze jeugdgroep. We deelden 
kerstbrood, chocola, cadeautjes en 
kinderbijbels uit en mochten zo Gods liefde 
en boodschap brengen. Dit jaar willen we 
graag verder de bergen in, waar geen 
andere hulporganisaties komen. Wil je 
helpen om dit feest waar te maken? Dat 
kan ovv 027-“kinderkerstfeest”  
of via de onderstaande QR-code. 
 

 
 

Hartelijke groeten,  

Wilfredo  

en  Judith,  

Esther en 

Christina 
 
 
 
 

 

PERU: bijna 34 miljoen inwoners waarvan bijna 10 

miljoen bij de hoofdstad Lima wonen en werken. 

Stad CAJAMARCA: In het Noorden van het 

ANDESGEBERGTE. Stad met 284.000 inwoners op 
2750 mbzn. Het departement heeft een 
bevolkingsdichtheid van 43,7 inw./km² (NL 

416/km²). Men heeft voornamelijk inkomen uit 
werken op boerenland en in goudmijnen. Bijna 73%  

van het werk is informeel. 

 
Dankpunten: 

• Door giften uit Nederland 

kunnen we inmiddels drie 

tienermeiden helpen met 

voortgezet onderwijs: 

Efrani, Ysabel en Gabriela. 

Hun toekomst krijgt meer 

perspectief! 

• In Oxamarca mochten we 

het evangelie delen met 

tieners waarvan de 

overgrote meerderheid 

niet uit Christelijke 

gezinnen komt. Talita, die 

ooit deelnemer was in de 

jeugdweekenden, was nu 

deel van de leiding <3  

Gebedspunten: 

• Bid voor het gezin van 

Marcela: man Julio en 

drie volwassen kinderen. 

Dat ze door het 

getuigenis van hun 

moeder, God van dichtbij 

mogen leren kennen.  

• Voorganger Waldesmiro 

kreeg een biopsie van zijn 

maag: gelukkig negatief 

voor kanker! Toch heeft 

hij veel klachten en maakt 

zich zorgen.  

• Wilfredo´s zus Esther is 

aan een tumor in de 

schildklier geopereerd. In 

november zal ze daar de 

uitslag van krijgen. Ze is 

dankbaar voor de 

gebeden en is er rustig 

onder. 

 

 

ONS WERK IN BEELD 

Leidersconferentie in CAJAMARCA 

Jeugdweekend in Oxamarca 

FFOOTTOO::  JJeeuuggddwweeeekkeenndd  FFaaccee--ttoo--FFaaccee  mmeett  JJeezzuuss 

TTeeaamm  kkeerrssttffeeeesstt  iinn  22002211 


