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Geloof in Colombia in USA
Op weg naar Nederland
voor onze verlofperiode
hebben we in december
vorig jaar een tussenstop
gemaakt in New York.
We hadden namelijk de
mogelijkheid om met
drie theologen te praten
rondom het onderwerp
gerechtigheid. Het waren
theologen met drie verschillende nationaliteiten, verbonden aan drie
verschillende onderwijsinstellingen. Als eerste
zijn we op bezoek geweest op de Katholieke
Universiteit van Villanova
in de stad Philadelphia.
We hadden daar een gesprek met theologe
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Carvalhaes. Deze presbyteriaanse
theoloog heeft vooral nagedacht
over de relatie tussen het Heilig
Avondmaal en de levenswandel van
een christen in het alledaagse leven.
Jezus deelt met ons het brood en de
wijn en dit moet volgens hem zijn
uitwerking hebben op ons dienen en
delen buiten de kerkmuren. Als laatste hebben we gesproken met de
Kroatische theoloog Miroslav Volf,
verbonden aan de universiteit van
Yale. Volf deed de mooie uitspraak
dat als we iets geven we op z’n
minst minder moeten terugverwachten, alleen dan kan er sprake
zijn van onvoorwaardelijk dienen.
Anders is ‘geven’ niet meer dan een
investering of transactie in de verwachting dat we er in de toekomst
beter van worden.

Mocht u of jij geïnteresseerd zijn om de gesprekken werden we overal
meer te lezen, dan zijn de volgende hartelijk ontvangen. Bij Kathryn kregen we appeltaart en Claudio liet
boeken een aanrader:
een gedeelte van het historische
Claudio Carvalhaes: Eucharist and pand van zijn universiteit zien. Dit
Globalization: Redrawing the bor- gebouw is soms het decor van beders of Eucharistic Hospitality kende films. Zo weten we nu waar
(Engelstalig)
Julia Roberts en Russel Crowe filmscenes hebben opgenomen. Het
Miroslav Volf: Een nieuw verleden
bezoek aan de stad van de bekende
(Nederlandstalig)
universiteit Yale was natuurlijk ook
Het laatstgenoemde boek van Mi- een ervaring op zichzelf.
roslav Volf beschrijft op een duidelijNu we weer terug zijn in Colombia is
ke en diepgaande manier de rol van
het zaak om alle informatie, waar‘herinneren’ en ‘vergeten’ in het
onder meer dan 30 interviews, te
proces van vergeving. Ook heel
verwerken in de module van Somos
goed toepasbaar in een NederlandDiáconos rondom gerechtigheid. ▪
se context op situaties waarin men
persoonlijk pijn van herinneringen
verwerkt. Naast de inhoudelijk goe-

Coördinator Somos Diáconos

Verlof
Eind december kwamen wij na een
lange tijd weer aan op Nederlandse
bodem, waar we werden opgewacht
door onze TFC, die weer een hoop
werk had verricht zodat we twee
maanden konden wonen en leven in
Nederland. We kwamen al vanuit
het koude Amerika maar ook in Nederland was het voor ons behoorlijk
fris. Het was fijn om met familie
kerst te kunnen vieren, we konden
weer even langs familie en vrienden
op de koffie of om mee eten (dank
aan een ieder waar we een vorkje
mee mochten prikken of waar we
gewoon even aan mochten komen
voor een kop koffie!). Daarnaast
konden we genieten van NederlandPagina 2

Vanaf 1 maart is Dionicio Guerrero Peralta de eerste landelijke coördinator Somos Diáconos. Concreet betekent dit dat hij alle werkzaamheden rondom de eerste module van Somos Diáconos zal
overnemen. Hij zal lokale gemeenten bezoeken om hen te motiveren om diaconaal present te zijn. Kortom we zullen veel met elkaar
samenwerken. Dionicio heeft er ontzettend veel zin in en heeft veel
ideeën. Wij zijn dankbaar dat de synode unaniem heeft voorgestemd voor deze functie en we zien dat Somos Diáconos echt een
plek heeft gekregen in de nationale kerk. ▪
se dingen, ontspannen en energie ren, dat maakt een uitzending niet
opdoen om weer aan het werk te alleen iets van zenden maar ook iets
gaan. Het is goed om eens in de zo- van ontvangen. ▪
veel tijd afstand te nemen van dingen om vervolgens weer
aan de slag te kunnen
gaan.
Uiteraard hebben we
ook nog op heel veel
plekken iets mogen vertellen over ons werk en
het wonen in Colombia.
We kregen naar aanleiding van de presentaties
veel reacties terug en
we zijn dankbaar dat de
kerk in Colombia u en
jullie heeft mogen inspire-

Presentatie in Jaarsveld
GELOOF IN COLOMBIA

GZB-dag: Laat je zien!
Het afscheid eind februari van onze familie en vrienden was
niet de moeilijkste. Ditmaal omdat we binnen drie weken opnieuw zouden landen in Amsterdam, deze keer met drie Colombianen namelijk: Martha (synode voorzitster), Dionicio
(predikant en landelijke coördinator Somos Diáconos) en
Germán (predikant). Voor ons speciaal om met hen naar Nederland te gaan; het deed ons beseffen hoe vaak wij niet met hen
op reis geweest waren en zij hun land en hun kerk hebben laten
zien. Germán heeft tijdens de GZB dag iets verteld van zijn leven en werk en op welke manier hij zichtbaar is op de plek
waar God hem heeft gesteld. Benieuwd naar het verhaal van
Germán: op onze website staat een link naar zijn verhaal, echt
een aanrader! In het pauzeprogramma mochten we samen met
Martha en Dionicio iets vertellen over de dienende kerk en het
programma Somos Diáconos. Voor ons was het heel bemoedigend om zoveel bekenden te zien op deze dag!
Daarnaast was Germán uitgenodigd om de volgende zondag na
de GZB-dag te preken in Wilnis, een van onze deelgenoten gemeenten, en was Dionicio uitgenodigd om te spreken tijdens de
avonddienst in Woerden, onze uitzendende gemeente. Voor
ons bijzonder om juist met hen in gemeentes te komen die betrokken zijn bij het land Colombia vanwege onze uitzending.
Germán kreeg van de gemeente Wilnis voor de vele kinderen in
het diaconale programma van zijn kerk een dubbel cadeau
mee: ondergoed voor elk kind en een dagje uit. Germán was
geëmotioneerd en dankbaar. Misschien denkt u of denk jij: ondergoed? Voor veel kinderen uit het diaconale programma is
het niet heel gewoon om schoon of heel ondergoed te hebben,
dus dan wordt zo’n cadeau heel bruikbaar!
Uiteraard hebben we ook Amsterdam bezocht maar ook de
stad Dordrecht en we zijn zelfs gekomen tot de Deltawerken
Neeltje Jans. Daarnaast mochten we een kijkje nemen in de
kaasmakerij van familie van de Weerd. En in Rotterdam bezochten we twee pioniersplekken (IZB). Plekken waar de kerk is verdwenen en waar mensen zich geroepen voelen om opnieuw
kerk te zijn; het maakte op ons allemaal diepe indruk hoeveel
werk daar verzet wordt. Daarnaast was het ook een weerzien
met oud zendingswerkers die in Colombia gewoond en gewerkt
hebben. We hebben ervan genoten Nederland te mogen laten
zien en hoe het leven hier is. Voor ons heeft het echt onze relatie met hen verdiept. Tegelijkertijd zagen zij ook wat het ons
‘kost’ om in Colombia te wonen, één van hen vroeg nadat we
aan het einde door de douane op Schiphol waren gegaan. “Is
elk afscheid zo emotioneel?”
Overigens past het wel om onze beider ouders en de familie
Vreugdenhil te bedanken voor de goede zorgen rondom het
verblijf van Martha, Dionicio en Germán. ▪
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Dank & voorbedepunten
GELOOF IN COLOMBIA IN USA. Dankbaar voor de mogelijkheid die we hadden om met drie theologen te spreken over
het onderwerp gerechtigheid. Bid dat de verhalen mogen
bijdragen aan de ontwikkeling van de tweede module van
Somos Diáconos.

blijft. Bid voor wijsheid in de uitvoering van zijn werk.

COORDINATOR SOMOS DIACONOS. Dankbaar voor de
aanstelling van Dionicio Guerrero Peralta als eerste nationale coördinator van Somos Diaconos. Voor zijn functie zal
hij met regelmaat op reis zijn. Bid voor veiligheid gedurende de reizen, voor zowel hem als voor zijn gezin die achter-

GZB-DAG: LAAT JE ZIEN! Dankbaar voor de bijzondere tijd
in Nederland met Martha, Dionicio en Germán. Bid dat de
getuigenis van Germán kerken en christenen in Nederland
mag inspireren tot zichtbaarheid. ▪

VERLOF. Dankbaar voor het mooie verlof dat achter ons
ligt. Dankbaar voor de velen ontmoetingen. Dankbaar dat
we ervaren dat terugreizen naar Colombia terugreizen naar
huis is.

Bericht van de Thuisfrontcommissie
Inmiddels ligt de verlofperiode alweer even achter ons. We zien terug op
een fijne tijd waarin we Cora en Antonie weer konden ontmoeten. Op
meerdere momenten en plaatsten zijn we met ze mee geweest om hun
presentaties/ontmoetingen met de gemeenten bij te wonen.
We zijn dankbaar voor de positieve verhalen die ze kunnen brengen over
het werk dat ze tot op heden hebben mogen doen. Ook zijn we enthousiast
over het tweede deel van de uitzending en benieuwd hoe het zal gaan verlopen. Bewust van de moeilijke, maar ook mooie opdracht die nu mag worden uitgewerkt.
Verder hebben we in de afgelopen periode als TFC kennis mogen maken met drie Colombianen die Nederland hebben bezocht. Martha, Germán en Dionicio zijn een aantal dagen in Nederland geweest. Mogelijk heeft u ze ook ontmoet tijdens
een kerkdienst of op de GZB dag. Als TFC mochten we ook aanwezig zijn tijdens de GZB dag en hebben we vanaf de zijlijn
kunnen meekijken met de toespraken en ontmoetingen die hebben plaatsgevonden. Mooi om te zien dat er zovelen bij
elkaar komen tijdens zo'n dag. Inspirerend en bemoedigend.
Ook erg bijzonder was het om met de gasten uit Colombia een maaltijd te mogen hebben. Met Cora en Antonie als tolk
hebben we een gezellige en leerzame avond gehad. Mooi om van hen te horen hoe bijzonder zij het vinden dat Cora en
Antonie in Colombia zijn en dat hun werk voor de kerk daar gewaardeerd wordt. Wij als TFC zijn erg dankbaar dat zij het
werk van Cora en Antonie zo goed hebben ontvangen en er mee aan de slag zijn gegaan. Inspirerend en motiverend om
ook vanuit Nederland betrokken te blijven en van hun ervaringen te leren.

Hartelijke groet, Nico, Aris, Hilbert, Willy-Janne, Donald, Rhodé en Jeanette ▪
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tfc@geloofincolombia.nl
cora@geloofincolombia.nl
antonie@geloofincolombia.nl

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!

