Geloof in Colombia
Nieuwsbrief van Antonie en Cora Treuren
#2-2017

Eigenaarschap
Sinds we zijn gestart met de
ontwikkeling van Somos
Diáconos in november 2014
hebben we met de kerk
nagedacht op welke manier
het in de toekomst zelfstandig kan draaien. Daarom
hebben we in de pilot,
waarin we kerken trainden
met het programma, niet
alle kerken getraind maar
hebben we bewust ook
trainers getraind om het
eigenaarschap te vergroten.
Afgelopen maanden, maar
ook de komende maanden
zullen we dat nog doen. We
zijn daarom bezig geweest
met het samenstellen van

In dit nummer:
teams in diverse gebieden
van het land. Deze teams
begeleiden lokale kerken bij
de ontwikkeling van een
diaconaal programma, deze
teams functioneren als het
ware als kenniscentrum.
Soms betekent het echter
ook dat deze teams kritische vragen zullen stellen;
bijvoorbeeld waarom een
kerk niet diaconaal actief is.
Zowel in Bogotá als in Bucaramanga hebben we een
team toegerust. Het is bijzonder om het enthousiasme te zien van deze teams
en de ideeën die ze hebben
om diaconaat nog meer

onder de aandacht te brengen. In juli zullen we de
laatste twee teams toerusten wat betekent dat de
Presbyteriaanse kerk aan
het einde van het jaar zes
Somos Diáconos teams
heeft. Deze teams zullen
rapporteren aan het presbiterio bestuur en de voorzitter van elke presbiterio
neemt deze rapportage
mee naar de synodevergadering. Op deze manier
wordt in elke laag van de
organisatie aandacht besteed aan diaconaat en kan
het niet in de vergetelheid
raken.
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ook de strategische plannen van de nationale kerk
gepresenteerd. Ook is het
laatste agendapunt de verkiezing van de synodevoorzitter, penningmeester en secretaris. We zijn
dankbaar dat Martha wederom voor twee jaar verkozen is als synodevoorSomos Diáconos team in Bogotá
zitter, we werken prettig
In maart waren we ook weer aan- met elkaar samen. We zijn onder de
wezig op de ledenvergadering van leiding van Martha als voorzitter een
de nationale kerk die eenmaal in de bepaald pad ingeslagen en het is fijn
twee jaar wordt georganiseerd (zie dat we dat met haar kunnen voortfoto voorzijde). Naast dat er allerlei zetten.
administratieve dingen worden ge- Mogelijkerwijs heeft u of heb jij via
regeld en gecontroleerd, worden de informatieavond of een blog op

de website vernomen dat onze uitzending vanaf 2018 met twee jaar
zal worden verlengd. Tijdens de vergadering hebben we de inhoud,
vraagstelling en globale planning
gepresenteerd voor deze verlenging. We zijn zeer dankbaar dat dit
unaniem werd aangenomen! Waar
we nu bezig zijn met de overdracht
van Module I van Somos Diáconos,
maken we tegelijkertijd al een start
met Module II waarin we een verdieping willen maken met het onderwerp gerechtigheid als onderdeel van diaconaat. In een aantal
blogs
op
de
website
www.geloofincolombia.nl is hierover meer informatie te vinden. ▪

Geloof in Colombia in… Peru?!
In mei zijn we bijna twee weken in Peru chauffeur ons wilde afzetten bij een om interviews af te nemen voor module
geweest. De eerste week hebben we bom. Gelukkig corrigeerde Machiel, die II van Somos Diáconos omtrent het onsamen met collega’s van de GZB uit werkzaam is in Mexico, mij door aan te derwerp gerechtigheid. Peru heeft in de
Latijns-Amerika een retraite gehad. Het geven dat de taxichauffeur ons moest jaren 80 en 90 een moeilijke periode
was goed om elkaar ontmoet te
doorgemaakt waar het geleden
hebben en verhalen en ervaringen
heeft onder het geweld van o.a.
te kunnen uitwisselen. Daarnaast is
Guerrillabeweging ‘het Lichtend
“We kunnen concluderen dat we een hele
het wanneer je in een ander land
Pad’ (Sendero Luminoso). Al is de
onrechtvaardige God hebben, hij vergeeft
met een andere cultuur woont
context op diverse punten vergoed om eens lekker Nederlands te
schillend, er zijn ook een aantal
diegenen die dat juist niet verdiend hebben.
kunnen praten. Ook was het inteparallellen te trekken tussen Peru
ressant om de vele taalverschillen
en Colombia. We waren geïnteresDit heeft alles met de genade te maken.”
tussen de verschillende Spaanstaliseerd om met mensen te praten
ge landen te leren kennen. Zo zadie slachtoffer zijn van het geweld
ten we samen met collega’s Erika en afzetten bij de ‘gasolinera’, dit is name- uit deze periode. Daarnaast wilden we
Machiel Kommers in een taxi op weg lijk het gebruikelijke woord voor tank- met mensen van de Presbyteriaanse
naar onze verblijfplaats die gelegen was station in Mexico. Uiteindelijk gaf de kerk van Peru spreken over wat mogelijtegenover een tankstation. Ik (Antonie) Peruaanse taxichauffeur maar aan dat ke leerpunten kunnen zijn voor de Covroeg de taxichauffeur of hij ons wilde het Peruaanse woord voor tankstation lombiaanse kerk en wat nu juist mogeafzetten bij ‘la bomba’ wat in Colombia ‘grifo’ is. We hebben er hard om kun- lijke valkuilen zijn voor een kerk in een
een hele gebruikelijke term is voor een nen lachen.
post-conflict situatie.
tankstation. Echter, in Peru betekent dit Na de retraite hebben we van het feit We werden stil van de verhalen. Twee
gewoon ‘bom’. Ik vroeg dus of de taxi- dat we in Peru waren gebruik gemaakt mensen vertelden ons dat ze hun vader

Voor meer verhalen, foto’s en video’s kijk op www.geloofincolombia.nl
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hadden verloren. Bij een van de geïnterviewden werd zijn
vader voor zijn ogen doodgeschoten toen hij nog maar acht
jaar oud was terwijl het bij de ander 25 jaar had geduurd
voordat ze haar vader in een massagraf kon terugvinden. Het
was indrukwekkend om juist met deze mensen over de betekenis van onderwerpen als verzoening, vergeving en vrede te
spreken. We vonden het indrukwekkend te horen dat juist
deze mensen een pleidooi hielden voor vergeving. Men gaf
aan dat vergeven moeilijk is maar dat het niet gaat om een
gevoel maar juist om een opdracht, een bijbels werkwoord.
Daarnaast gaven verschillende mensen aan dat je vergeven
niet alleen doet voor de dader maar juist ook voor het bevorderen van heling bij jezelf. Tijdens een gesprek met een mevrouw die werkt voor een stichting die slachtoffers bijstaat,
kwam de belangrijke waarheid ter sprake dat vergeven niet
hetzelfde is als vergeten, maar dat de kerk dit nog weleens
wil beweren. Ook hebben we gesproken met predikanten van
de Presbyteriaanse kerk van Peru die predikant waren in de
geweldsperiode. Een predikant zei met een glimlach: “We
kunnen concluderen dat we een hele onrechtvaardige God
hebben, hij vergeeft diegenen die dat juist niet verdiend heb-

ben. Dit heeft alles met de genade te maken”. Deze predikant
wilde benadrukken dat wat als gerechtigheid wordt gezien in
deze wereld vaak het tegenovergestelde is van wat Gods gerechtigheid is. We hebben zo veel indrukken opgedaan. De
komende periode gaan we de vele uren durende audio opnames verwerken. ▪

Op pad in de omgeving van Ayacucho met Walter Carbajal.

Bericht van de thuisfrontcommissie
Maandagmorgen 10.22 uur
Goedemorgen nieuwsbrieflezer,
Na een heerlijke nachtrust, ontbijt, koffiedrinken en boodschappen doen, nu aan de nieuwsbrief. Wat een cadeau om hier
te zijn. Genieten van ‘rust’, andere omgeving en indrukken. Waarom vraagt u zich af staat rust tussen aanhalingstekens?
Het is hier in de wijk, 20 hoog, ten noorden van het centrum, verre van stil en rustig. Momenteel hoor ik kinderstemmen,
een helikopter, getoeter, sirenes, schoonmaakwerkzaamheden in de flat en twee hardwerkende mensen om mij heen.
Gisteren, zondag, deelgenomen aan en welkom geheten in de Presbyteriaanse gemeente in Bogota. Het was een hele
gebeurtenis om er te komen. Normaal wordt er één ‘slagader’ afgesloten in Bogota nu werden we verrast vanwege de
afsluiting van twee ‘slagaders’. Alle bewondering voor Antonie als chauffeur en Cora als levende navigatie. De dienst was
begonnen maar dit is een normaal verschijnsel, je schuift gewoon aan. Er zijn twee elementen die ik wil benoemen tijdens
het zijn in de gemeente:
Hoewel de gemeente kleiner is dan in Woerden, de ervaring en het voelen dat je gezien wordt kwam bij mij als bijzonder
over. Je kan bijna niet ongemerkt bij de dienst aanwezig zijn. Nieuwe gemeenteleden worden gevraagd zich voor te stellen, te vertellen wat je beweegt om naar de dienst te komen en vervolgens welkom geheten. Ander onderdeel is dat je in
de ruime omgeving van je zitplaats de medemens begroet. Ik schat in, minimaal tien medemensen.
Het tweede punt is de manier van de verkondiging. De Bijbelse boodschap wordt zeer dichtbij gebracht en er wordt
letterlijk gevraagd hoe je ermee omgaat en hoe jij erin staat. Hoe is je verhouding tot God en hoe breng je dat in de praktijk.
Onder de indruk ben ik van de veelvoudige taken, die het werk van Cora en Antonie bevat. Het bevat veel meer dan de
projecten waar ze mee bezig zijn. Contacten leggen, correspondentie, reizen, financiële verantwoording, huishouding,
samen overleggen, nieuwsbrieven, uitwerken van interviews en nog veel meer. Namens de Thuisfrontcommissie spreek ik
mijn dank uit voor het vele werk dat ze doen, hun plichtsgetrouwheid en hoe zij vol geloof van God hun taak uitvoeren.
Hartelijke groet namens de Thuisfrontcommissie, Aris▪
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Dank & voorbedepunten
EIGENAARSCHAP. We zijn dankbaar voor het enthousiasme in de diverse teams van Somos Diáconos. Bid dat zij
kerken daadwerkelijk kunnen motiveren om zichtbaar te
zijn.
Dankbaar voor de unanimiteit waarmee de verdieping van
Somos Diáconos in het onderwerp gerechtigheid werd aangenomen. Dankbaar voor de openheid die er is ontstaan
om na te denken over een landelijke coördinator Somos
Diáconos. Dankbaar zijn we ook voor de herverkiezing van
Martha als synodevoorzitter. Bid dat de synode met Gods
Geest visie en beleid kan maken voor de toekomst
PERU. Dankbaar voor de ontmoeting met onze collega’s in
Latijns-Amerika. Het was goed om elkaars ervaringen te
horen en tijd met elkaar door te brengen.
Dankbaar zijn we eveneens voor de ontmoetingen die we
hadden in Ayacucho en Lima, dankbaar voor de openheid

waarmee mensen hun verhaal met ons deelden. Bid dat
deze verhalen bij mogen dragen aan de ontwikkeling van
module II van Somos Diáconos.
BERICHT VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE. Dankbaar voor
het bezoek van Aris. Dankbaar voor de steun die wij ervaren vanuit de TFC. Dank voor de goede informatieavond die
we met elkaar hebben gehad in maart.
IN HET KORT… Dankbaar voor het goede werkbezoek wat
we hebben gehad met Wim en Erika, dankbaar voor de
veiligheid tijdens het reizen.
Dankbaar dat we nog altijd nieuwe getuigenissen kunnen
opnemen van diaconale programma’s. De kerk is zichtbaar
op de plek waar zij is! Bid dat deze beeldende getuigenissen andere kerken mogen inspireren en mag aanzetten tot
actie. ▪

In het kort...

Werkbezoek Wim Poldervaart (Regiocoördinator
Latijns-Amerika) en Erika Kommers
(programmaleider Colombia) aan Bogotá en presbiterio del Cariben.

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

Geloof in Colombia
www.geloofincolombia.nl
tfc@geloofincolombia.nl
cora@geloofincolombia.nl
antonie@geloofincolombia.nl

Opnamen van een getuigenis bij een diaconaal kinderprogramma in Los Morales. De kinderen uit het
programma zijn slachtoffer van het jarenlange geweld in de zone.

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!

