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Misericordiosa (Barmhartige Gerechtigheid) in Ibagué. We hadden
ruim 40 deelnemers, de lunch en
tussendoortjes werden zonder plastic geserveerd en er kwamen vragen
en opmerkingen. Kortom, de dialoog
kwam op gang. Meerdere mensen
zeiden: “Wat goed dat we als kerk
over dit onderwerp praten, dit kan
weleens de eerste keer zijn.” Er
werd gediscussieerd over de zorg
voor Gods schepping en hoe vaak
dit ontbreekt in ons handelen als
kerkelijke gemeente. Voor ons weer
een extra aanleiding om daar in oktober aandacht aan te besteden als
we de eerste nationale Somos
Diáconos conferentie houden! ▪

Geen training zonder groepsfoto.
Justicia Misericordiosa in presbiterio del Sur

Met wie wil jij, wilt u, niet aan tafel zitten?

Hugo, Monica en Gabriela
“Wat gaan we vandaag doen Gabriela?” “We gaan naar de finca
(boerderij).” “Van wie is de finca?”
“Van mij!”.
We zaten net in de auto bij Hugo
toen hij dit gesprekje had met zijn
dochter. Toen we vijf jaar geleden
Hugo bezochten was Gabriela net
geboren, nu is ze al weer ruim 5
jaar. Pastor Hugo spraken we op de
synodevergadering in maart. Hij
kwam naar ons toe om te spreken
over biologische landbouw en veePagina 2

We beginnen de training met een drietal vragen, die mensen beantwoorden op de vellen
aan de muur. Wat is de relatie tussen barmhartigheid en gerechtigheid? Wat is gerechtigheid
in één woord? En als laatste de vraag: met wie
wil jij niet aan tafel zitten? Met deze laatste
vraag willen we de deelnemers al vroeg in de
training aan het denken zetten over schuld,
vergeving en verzoening. Tijdens de opdracht
geven we aan dat mensen geen naam op hoeven te schrijven als ze dat niet willen, maar ook
alleen een letter kunnen opschrijven. Wel vragen wij ze om aan een specifiek persoon te
denken. Het is een pittige vraag, dat zijn we
ons bewust, zeker in de context van Colombia.
Hoewel, we vragen ons af: geldt dat niet voor
iedere context? Met wie wil jij, wilt u, niet aan
tafel zitten? ▪

teelt. Van het een kwam het ander vraag blijkt het te gaan om 100 hecen zo zitten we bij hem in de auto tare. Zijn droom is om hier, met respect voor de natuur, een boerderij
om zijn finca te bezoeken.
Wij zijn op tijd vertrokken uit Ibagué te runnen. Misschien heeft u en heb
en ruim anderhalf uur later zijn we jij bij een boerderij de gedachte dat
in Armero. Opgepikt door Hugo, het gaat om weilanden. Hugo bezit
Monica en Gabriela vervolgen we meer een bos met her en der een
onze weg. Anderhalf uur later zijn bron. Zijn filosofie is het behouden
we op zijn finca, of beter gezegd, op van de bossen. “Mijn dieren eten de
bladeren van bepaalde bomen en
de finca van Gabriela.
struiken, het is voedzaam en natuurOp de synodevergadering had Hugo lijk. Daarnaast geven de bomen behet over zijn boerderijtje. Bij na- schutting tegen de zon.” DoordeGELOOF IN COLOMBIA

weeks is hij met name druk met zijn werkzaamheden als predikant. Op zaterdag
proberen ze als gezin naar de boerderij te
gaan. Zijn hoop is om op deze manier ook
de interesse van zijn dochter te wekken
voor het werk in de natuur. “Ik hoop echt
dat ze iets gaat studeren in die richting,
bijvoorbeeld diergeneeskunde.”
Binnen de Presbyteriaanse kerk is de zorg
voor Gods schepping een minimaal thema.
We hopen dat Hugo een bijdrage kan leveren aan de conferentie in oktober en andere predikanten en leiders uit de kerk
kan laten nadenken over de wijze waarop
de zorg voor Gods schepping kan terugkomen in de preek en liturgie. ▪

VLOG #4
Benieuwd hoe een training verloopt? Tijdens de training in Valencia hebben we een vlog opgenomen om u en jullie mee te nemen
in het proces. Met meer dan 150
deelnemers de dag starten zonder
elektriciteit en een temperatuur
die opliep naar 35 graden was het
een uitdagende training!
De vlog is te vinden op ons YouTube kanaal (Geloof in Colombia) of
op
onze
website
www.geloofincolombia.nl.
Benieuwd wat jullie ervan vinden! ▪

Dank & voorbedepunten
NATIONAAL VS. LOKAAL. Dankbaar voor de goede training die we hadden in Ibagué. Dankbaar dat we op een
positieve wijze in dit gebied konden afsluiten. Bid dat de
training niet een event mag blijven maar het begin is
van een proces, waarin de kerk mag blijven onderzoeken op welke manier zij Gods gerechtigheid kunnen
uitstralen.
VLOG #4. Dankbaar voor de goede training op het
platteland in Valencia. Dankbaar voor de grote opkomst. Dank dat de kerk belang hecht aan diaconaal
werk. Bid voor presbiterio Noroeste, sinds het vredesakkoord met de FARC is het geweld hier toegenomen. Bid
voor veiligheid.
HUGO, MONICA EN GABRIELA. Dankbaar voor de passie die Hugo en Monica hebben voor Gods schepping.
Dank voor de vreugde die Gabriela hen geeft. Bid voor
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het werk dat Hugo en Monica willen doen op de boerderij, dat het mag zijn tot Gods eer.

MET WIE WIL JIJ, WILT U, NIET AAN TAFEL ZITTEN? Bid
dat de oefeningen mogen aanzetten tot nadenken. Veel
Colombianen hebben een verhaal, ver weg of dichtbij,
over het geweld dat heeft plaatsgevonden en helaas
nog altijd plaatsvindt. Bid dat deelnemers mogen weten
dat God hun Trooster is en dat Hij recht doet.
HOE GAAT HET MET JULLIE? Dank dat het goed met ons
gaat. Bid voor goede afscheidsmomenten, waarin
vriendschap gevierd mag worden.
BERICHT VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE. Dank voor
de goede informatieavond. Dankbaar hoe God in alles
voorziet. Bid voor de afrondende fase van het werk van
de TFC. ▪
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En hoe gaat het met jullie?
Aan het einde van de trainingsdag in Barranquilla was daar ineens het afscheidsmoment.
We waren ons wel bewust dat iedere training
afscheid betekent van dat specifieke gebied,
maar toch hadden we het even niet zien aankomen. Het is gek, sommige van onze collega’s nemen bij vertrek uit een land aan het
einde afscheid. Wij nemen het hele jaar door
afscheid. Enerzijds doe je dat dan heel bewust, anderzijds is iedere keer emotioneel.
Wederom voor- en nadelen aan het werk op
nationaal niveau. In sommige gebieden nemen we ook bewust afscheid van vrienden en
hun familie. We gaan een dagje uit of eten
wat met elkaar. We delen herinneringen, lachen en huilen met elkaar. Tegelijkertijd zijn
we nog heel erg hier. Hier is ons thuis, ons
huis, ons leven. ▪

Bericht van de Thuisfrontcommissie
Afgelopen 9 mei hebben we als TFC voor het laatst een informatie avond georganiseerd. Cora en Antonie vertelden
daar over hun ervaringen met de trainingen van de nieuwe module ‘Barmhartige Gerechtigheid’. Het was een heel
gezellig samenzijn en goed om hen via Skype te spreken. Zoals Cora en Antonie al vertellen in deze nieuwsbrief, zijn
ze steeds aan het afscheid nemen in deze laatste fase van hun uitzending. Ook wij als TFC gaan zo langzamerhand
nadenken over afronden. Wat moeten we nog regelen? Wat wordt er nog van ons verwacht en hoe gaat dat financieel? Wat betreft het laatste, tijdens de informatie avond hebben we al uitgelegd dat met behoud van de huidige
donaties de missie van Cora en Antonie ook op financieel gebied goed afgerond moet kunnen worden. Dank daarvoor!
Hartelijke groet, TFC Geloof in Colombia
Nico, Aris, Jeanette, Hilbert, Donald, Rhodé en Willy-Janne ▪
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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!

