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Synode - Ibagué
In ons werk hebben we
niet veel ritmes en van
sleur zou ik al helemaal
niet willen spreken. Toch
is er altijd een terugkerende activiteit, de synodevergadering. Eens in
de drie-vier maanden

In dit nummer:
vergadert de synode.
Over het algemeen gaat
dit om administratieve
dingen, sinds onze aankomst in Colombia hebben we de gewoonte om
elke synodevergadering
verantwoording af te

leggen over de werkzaamheden van de achterliggende maanden. Zo
ook afgelopen week. Met
de auto gingen we op
pad naar onze oude
woonplaats wat toch al
snel 4-5 uur rijden is.
Vooral de stad (Bogotá)
uitkomen is een uitdaging, daarna zijn we in
tweeënhalf uur in Ibagué. De rit zelf, zeker
eenmaal Bogotá uit, is
geen straf. De wegen zijn
goed en de natuur
schitterend.
Ditmaal waren we niet
de enige om iets te vertellen over het diaconale
werk in de nationale
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Naast dat het
procesmatig
goed is om
verantwoording van het
werk af te
leggen, is het
ook
altijd
goed om elkaar weer te
zien. In een
relationele
Weer terug naar Bogotá
cultuur, zoals
die van Cokerk. Ook Dionicio Guerrero was van lombia, is dat altijd weer belangrijk.
de partij om verantwoording af te Juist in de tussendoor gesprekjes
leggen van zijn werk als nationale worden de dingen besproken die
coördinator van Somos Diáconos.
uiteindelijk bepalend zijn voor de

voortgang van het werk.
Op zondag konden we gelijk langs
‘onze oude kerk’ waar we met veel
liefde werden ontvangen. We hoorden de laatste nieuwtjes en familieaangelegenheden van een aantal
leden. Het maakte ons blij dat waar
we ook komen in Colombia, we altijd wel ‘familie’ aantreffen.
Op de terugweg hadden we als verrassing wat extra bagage en personen in de auto en kwamen Dionicio
en zijn vrouw, Yalila, een nachtje
logeren. We zijn dankbaar voor de
vriendschap die we met hen in loop
van de jaren hebben kunnen opbouwen! ▪

Links, rechts of anders?
De afgelopen weken hebben in Colombia in het teken gestaan van de
verkiezingen. Nadat in de eerste
verkiezingsronde verschillende kandidaten zijn afgevallen, hadden de
Colombianen in de laatste ronde te
kiezen uit twee uitersten. Aan de
ene kant stond Iván Duque, een
rechtse kandidaat die ‘belooft’ om
te proberen het zojuist ondertekende vredesproces te blokkeren. Aan
de andere kan de linkse kandidaat
Gustavo Petro, een oud guerrillaleider van de groepering M19 en oudburgemeester van Bogotá. Veel
mensen die we spraken gaven aan
dat het kiezen was tussen twee
‘kwaden’ en dat het de uitdaging is
om de minst schadelijke kandidaat
uit te kiezen. Afgelopen week werd
bekend dat de rechtse kandidaat
Iván Duque heeft gewonnen. Hij zal
begin augustus geïnstalleerd worden als de drieëndertigste president
van Colombia.
Ook in de kerk zijn de meningen
sterk verdeeld. Sommigen vinden
dat de huidige president Juan Manuel Santos te coulant is geweest
voor gewapende groeperingen. Zij
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Het kan aanvoelen als zwemmen tegen de
stroming in of als de bekende druppel op de
gloeiende plaat. Toch vertrouwen we dat iedere
daad van gerechtigheid in Gods naam een
wereld van verschil kan maken, ook als we
daarvan het resultaat (nog) niet kunnen zien.
vinden dat er met harde hand moet
worden opgetreden zoals de nieuwe
president belooft te zullen doen.
Anderen zijn weer bang dat deze
rechtspolitieke benadering weer
voor meer polarisatie en daarmee
ook ongelijkheid, onrust, corruptie
en geweld zal zorgen, iets waar Colombia de afgelopen jaren juist afstand van lijkt genomen te hebben.
In ons onderzoek zijn we onder andere bezig met het onderzoeken
wat de Bijbelse basis is van gerechtigheid. In de context van verkiezingen kunnen we onszelf dan afvragen
of de Bijbel eigenlijk stemadvies
geeft. Deze vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Wat na
een aantal maanden van studie en
interviews wel duidelijk is gewor-

den, is dat de gerechtigheid die we
bij God in de Bijbel vinden een heel
ander karakter heeft dan de gerechtigheid die door mensen wordt
voorgehouden. We weten niet wat
de komende presidentiële periode
van Iván Duque Colombia zal brengen. We hopen in ieder geval dat we
samen met de kerk iets kunnen uitdragen van Gods gerechtigheid hier
in Colombia. Het kan aanvoelen als
zwemmen tegen de stroming in of
als de bekende druppel op de gloeiende plaat. Toch vertrouwen we dat
iedere daad van gerechtigheid in
Gods naam een wereld van verschil
kan maken, ook als we daarvan het
resultaat (nog) niet kunnen zien. ▪

GELOOF IN COLOMBIA

Dank & voorbedepunten
SYNODE-IBAGUÉ. Dankbaar voor de goede ontmoetingen
die we hebben gehad met de synode. Dankbaar dat het
werk van Dionicio, als coördinator van Somos Diáconos,
goed van start is gegaan en dat lokale kerken goed reageren op zijn bezoeken en positief reageren op zijn adviezen
en begeleiding. We zijn dankbaar dat Somos Diáconos in
Colombia, ook straks als we eind volgend jaar terug naar
Nederland gaan, doorgang blijft vinden.
LINKS, RECHTS OF ANDERS. Bid voor het land Colombia.
voor rust en vrede. Bid voor haar nieuwe regering. Bid dat
de kerk door barmhartigheid te tonen gerechtigheid mag
laten zien.
BERICHT VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE. Bid voor het
werk van de TFC en voor alle activiteiten die nog komen.
Bid voor het werk van Cora en Antonie, dat de kerk in Co-

lombia christenen in Nederland mag inspireren.
PERSOONLIJK. Dankbaar dat er voortgang zit in het schrijven van de tweede module van Somos Diáconos: dat de
module en daarmee ook de trainingen steeds meer vorm
krijgen.
COLLEGA’S! Dankbaar dat we waarschijnlijk na de zomer
Nederlandse collega’s in het land krijgen (binnenkort meer
informatie). Bid voor deze familie, voor een goede voorbereiding op het werk in Colombia en een goede afsluiting
van alles in Nederland.
PROGRAMMA COLOMBIA. Bid dat met het programma
Colombia de verbinding tussen lokale kerken in Nederland
en de kerk in Colombia groeit. We kunnen zo van elkaar
leren en elkaar bemoedigen. ▪

Bericht van de Thuisfrontcommissie
Als TFC zijn we weer in een wat rustiger vaarwater beland. We hebben verschillende activiteiten en ontmoetingen gehad waar we in de vorige nieuwsbrief al iets over vertelden. Sindsdien zijn we aanwezig geweest op
de gezellige Goede Doelen markt op 6 april jl. in Het Baken, georganiseerd door de clubs. Daar hebben we een
mooi bedrag opgehaald voor het project van Germán, waarvoor dank!
Na de zomervakantie komen we als TFC weer bij elkaar om met elkaar na te denken over eventuele activiteiten en het plannen van een nieuwe informatieavond.

Blijft u deze zomermaanden meebidden voor het werk van Cora en Antonie?
Hartelijke groet,
Hilbert, Jeanette, Willy-Janne, Aris, Nico, Donald en Rhodé ▪

Persoonlijk
Nadat we in het eerste kwartaal behoorlijk veel op pad waren, was het
prettig om de afgelopen maanden
even niet weg te hoeven en
‘gewoon’ vanuit huis te kunnen werken. We maken goede voortgang
met het schrijven van de tweede
module van Somos Diáconos, daarvoor zijn we erg dankbaar.
Soms is het best lastig om door allerlei kleine activiteiten die erbij horen wanneer je in een ander land
woont, de focus te houden, maar
gelukkig gaat dat ons tot op heden
goed af! We krijgen steeds meer
beeld van hoe de training in elkaar
komt te zitten, welke werkvormen
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ons leuk lijken en op welke plekken en/of kachel in ons huis hebben is
we de trainingen kunnen gaan orga- het altijd fijn wanneer de zon er
niseren.
weer is om je huis op te warmen. ▪
Nadat april met name een regenmaand
was, schijnt de zon
weer, waardoor het
in het algemeen minder koud is. Bogotá
is sowieso kouder in
vergelijking met de
rest van Colombia en
bij veel regenval kan
de temperatuur zakken tot onder 10.
Aangezien we geen
centrale verwarming
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Groene gerechtigheid
Een van de deelonderwerpen in de
nieuwe module van Somos DIáconos is het zorgdragen voor de natuur, rentmeesterschap zoals we dat
vaak noemen. Het nadeel van de
vaste termen, zoals rentmeesterschap, is dat we het lezen en of horen en weer verder gaan.
In deze deelmodule willen we opnieuw kijken wat nu eigenlijk onze
opdracht is ten aanzien van de
schepping. Waar in Nederland de
groene initiatieven overal lijken te
ontstaan, is de situatie in Colombia
het tegenovergestelde. Zorgdragen
voor het gecreëerde is niet een vanzelfsprekendheid die komt bij discipelschap. Maar, is het ondanks alle

groene initiatieven die er zijn, in Ne- en voeten geven? Genoeg vragen
derland dan wel een standaard bij waar we met elkaar in de training
discipelschap? Is het voor christenen een antwoord op willen vinden. ▪
zo logisch om zorg te dragen voor
de schepping? En in het
kader van zending, denken
we dan ook na wat onze
acties betekenen voor broeders en zusters verderop?
In de module willen we verder nadenken over wat de
positie is van deze aarde ten
aanzien van Gods Koninkrijk. Wat zou de zorg voor
de schepping kunnen betekenen in ons christen-zijn
en kerk-zijn? Op welke manier kunnen we dat handen

Programma Colombia
Sinds een klein jaar werkt de GZB met programma’s, dat betekent
dat met de partner wordt afgesproken waar de focus op zal liggen in
de samenwerking. Vorig jaar woonden we om deze reden een conferentie bij om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Afgelopen
maart is dit tijdens het bezoek van Erika Kommers (Programmaleider Colombia) verder geconcretiseerd tot een programma voor
Colombia. Naast de focus zorgt het programma er ook voor dat het
werk in Colombia meer verbonden kan worden met gemeenten in
Nederland, want tenslotte: zending verbindt! Op onze website staat
meer informatie over dit programma en op welke manier u of jij
betrokken kunt raken! www.geloofincolombia.nl ▪
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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!

