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De groepsfoto na afloop van de conferentie in Bogotá

Pilot Justicia Misericordiosa
Op 16 maart hebben we
een pilot gegeven van de
tweede module van Somos Diáconos: Justicia
Misericordiosa
(Barmhartige Gerechtigheid). Deze vond plaats
in de kerk waar we op
zondag de dienst bezoeken als we niet op reis
zijn. Ongeveer 35 deelnemers in verschillende
leeftijdsklassen (tieners
tot 80+) deden enthousiast mee met de werkvormen en er vonden
boeiende
discussies
plaats naar aanleiding
van de plenaire sessie
waarin we de Bijbel bestudeerden rondom het
onderwerp
gerechtig-

heid. De deelnemers gaven ons goede suggesties
ter verbetering en wezen
ons op spelfoutjes in de
presentatie. Een van de
deelnemers gaf aan dat
ze voorheen Gods ge-

rechtigheid vooral in verband bracht met oordeel. Nu was ze zichtbaar
blij dat Gods gerechtigheid in het teken staat
van Zijn liefde. >>
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Voor ons was de pilot ook een goede test om te kijken
of de door ons ingeschatte duur van de verschillende
onderdelen overeenkwam met de werkelijkheid. Ook
hebben we kunnen kijken of onze uitleg overkwam zoals we in gedachten hadden. We hebben een aantal
kleine veranderingen doorgevoerd en zien met veel
vertrouwen en enthousiasme de eerstvolgende training
tegemoet. We vonden het bijzonder dat naast de actieve houding van de deelnemers, men er ook plezier in
had om samen over het thema na te denken. Aan het
einde van de conferentie hebben we het Avondmaal
met elkaar mogen vieren waarmee we Gods gerechtigheid zichtbaar mogen gedenken om deze vervolgens in
nagedachtenis aan Jezus te mogen delen met de we-

reld om ons heen. Tijdens de conferenties vragen we
de deelnemers om hun eigen mok en bord mee te nemen. Op deze manier willen we aandacht vragen voor
het vele (weggooi-) plastic dat wordt gebruikt in kerken
in Colombia. Dit plastic komt vervolgens vaak in de natuur terecht, en dat terwijl het maar enkele minuten is
gebruikt. Het goed omgaan met Gods schepping heeft
ook met gerechtigheid te maken! We merkten dat het
gebruik van de eigen mokken en borden goed was voor
het plezier onderling. Men ging blij voor anderen koffie
en thee halen. We hopen dat de conferenties in de verschillende presbiterios (classis) voor veel goede gesprekken mogen zorgen en dat het mag motiveren om
Gods gerechtigheid te weerspiegelen, als individu en
als kerk in het diaconaal handelen.▪

Diaconaat en evangelisatie horen bij elkaar
Eind maart waren we aanwezig op de tweejaarlijkse
assembleevergadering van de kerk. Deze keer waren
afgevaardigden van iedere presbiterio aanwezig in
Guarne, een klein dorpje dichtbij de miljoenenstad Medellín. Gedurende deze vergadering verzorgde Ds. Gerrit Vreugdenhil een aantal conferenties over de eigenschappen en werking van de Heilige Geest. Op de assembleevergadering word iedere twee jaar ook het
nieuwe landelijke bestuur gekozen. Deze keer werd Ds.
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Dionicio Guerrero, vorige jaar nog aanwezig in Nederland rondom de GZB-dag, gekozen als landelijke voorzitter. Naast het feit dat hij nu de voorzitter is, is Dionicio ook de Colombiaanse coördinator van Somos Diáconos. Gedurende de vergadering gaf hij een indrukwekkende presentatie over de impact van Somos Diáconos
in de Colombiaanse Presbyteriaanse kerk. Zo zijn er nu
41 diaconale programma’s (dat waren er toen we begonnen een aantal jaar geleden 13!) en worden er 1500
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mensen bereikt die niet verbonden zijn aan de kerk.
Meer dan 100 mensen bezoeken als gevolg van het getuigenis van de diaconale programma’s regelmatig de
kerkdiensten en meer dan 30 mensen zijn tot geloof
gekomen! We zijn dankbaar dat God de diaconale getuigenis van de kerk in Colombia zo groot heeft gezegend.
De vergadering was ook een mooi moment om verschillende mensen uit de presbiterios te ontmoeten.
Naast dat we een aantal praktische zaken konden bespreken met betrekking tot komende conferenties over
gerechtigheid, was het ook een mooi moment om tij-

dens onze presentatie stil te staan bij de jaren die achter ons liggen. Zo hebben we verschillende foto’s laten
zien die mooie herinneringen oproepen. Het is een gekke gedachte dat we verschillende gebieden (voorlopig)
voor de laatste keer gaan bezoeken. We beseffen dat
er de komende periode vele momenten komen waarin
we afscheid nemen van mensen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Op de assembleevergadering nam Martha Raquel, eveneens vorig jaar aanwezig in Nederland, afscheid als voorzitter. We zijn haar dankbaar voor haar
rol in onze uitzending en alles wat we samen mochten
doen. ▪

Planning conferenties over gerechtigheid in 2019
De groepsfoto tijdens de assemblee-vergadering

Wij presenteren de voortgang van Barmhartige Gerechtigheid

Ds. Dionicio doet verslag van de voortgang van Somos Diáconos en
vertelt over de vele zegeningen van het programma.

Astrid en Johan Klaasse stellen zich,
samen met hun kinderen, voor aan de kerk.

Bericht van de Thuisfrontcommissie
In de vorige editie van de nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de jaarlijkse GZB-dag. Dit op zaterdag 16 maart te Barneveld gehouden evenement ligt inmiddels achter ons. Het thema luidde: ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. Als TFC hebben wij op deze dag restanten
handwerk en creatieve materialen te koop aangeboden. De hiermee verkregen inkomsten komen ten goede aan het kinderwerk van ds.
Germán in Colombia. Tevens hebben wij in de laatste uitgave van de nieuwsbrief de in het 2 e kwartaal geplande informatiebijeenkomst
aangestipt. Deze wordt gehouden op donderdag 9 mei in het Baken (aanvang 20.00u). Wees van harte welkom om dit gebeuren bij te wonen! Het zal weer mogelijk zijn om via Skype met Cora en Antonie te communiceren.
Tenslotte vragen wij u om het werk van Cora en Antonie – naast de voorbede in de erediensten - in uw eigen voorbede te gedenken, zodat
zij zich hierdoor gedragen weten. Het werk gaat niet vanzelf. Wij wensen hen onder Gods leiding de nodige ‘ontspanning’ toe. Dit mede
vanuit 1 Petrus 5 (vers 7): ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’.
Hartelijke groet, TFC Geloof in Colombia, Jeanette, Hilbert, Donald, Rhodé, Willy-Janne, Nico en Aris ▪
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Bezoek Ds. Gerrit en Corine Vreugdenhil
De afgelopen periode waren Ds. Gerrit en Corine
Vreugdenhil in Colombia. Ze waren door de kerk in Colombia uitgenodigd. Ds. Vreugdenhil heeft een aantal
conferenties verzorgd over de Heilige Geest, een thema
waar in de kerk veel behoefte aan verdieping voor is.
Omdat de Presbyteriaanse kerk in Colombia in een context leeft waarin veel andere kerken rondom de Heilige
Geest uiteenlopende visies en denkwijzen hebben, was
er behoefte aan een gereformeerde doordenking van
de rol van de Heilige Geest. Deelnemers gaven aan bemoedigd en gevoed te zijn en er werden verschillende
indrukwekkende getuigenissen gedeeld over de werking van de Heilige Geest in het leven van mensen in
Colombia. Ds. Vreugdenhil heeft op de zondagen mogen preken in Bogotá. Ook voor ons was het bijzonder
om Gerrit en Corine op bezoek te hebben. Ds. Vreugdenhil heeft in 2014 onze uitzenddienst verzorgd en
het was mooi om zo met elkaar ervaringen te kunnen
delen. Uiteraard hebben we Gerrit en Corine verschillende mooie plekken van Colombia mogen laten zien. ▪
Ds. Vreugdenhil preekt in Bogotá

Dank & voorbedepunten
ZEGENINGEN SOMOS DIÁCONOS. Dankbaar dat God
het programma Somos Diáconos door de jaren heen
rijk heeft gezegend. Wat is het bijzonder dat er doormiddel van de diaconale getuigenis van de kerk zoveel
mensen Jezus leren kennen en bij een gemeenschap
van hoop mogen horen!
BARMHARTIGE GERECHTIGHEID. Dank voor de goed
verlopen pilot die we mochten hebben in Bogotá. Bid
voor goede conferenties in het land en voor veiligheid,
zowel op reis als gedurende de conferenties. Bid ook
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voor de verschillende momenten waarop we afscheid
zullen gaan nemen van mensen waarvan we zijn gaan
houden de afgelopen jaren.
ASSEMBLEEVERGADERING. Dank voor de mooie assembleevergadering waar ook Gerrit en Corine Vreugdenhil bij aanwezig waren. Dankbaar voor het werk dat
we vele jaren samen met Martha mochten doen. Bid
dat ze, nu haar werk voor de landelijke kerk (voorlopig)
ten einde is gekomen, van God een nieuwe invulling
mag vinden om te mogen dienen in Zijn Koninkrijk. ▪

Colofon
De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze
nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U
kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door
een gift over te maken op IBAN: NL51 FVLB 0225 389657
t.n.v. Hervormde Gemeente Woerden inzake ‘geloof in Colombia’ of via de doneerknop op de website. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun!

