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Retraite in eigen land
Eens in de twee jaar ontmoeten we elkaar als
collega’s van Latijns
Amerika. Twee jaar geleden was dit in Peru en
ditmaal in eigen land!
Een tijd waarin we even
allemaal Nederlands kunnen praten, kunnen ontspannen, onze zegeningen en zorgen kunnen
delen, waar we voor en
met elkaar kunnen bidden en waar we met elkaar de Bijbel bestuderen. We spraken met
elkaar over veerkracht;
waar haal je je veerkracht vandaan, hoe
bouw je een netwerk om
je heen waar je je zorgen

In dit nummer:

kunt delen, hoe blijf je
verbonden met de Bron.
We spraken ook met elkaar over hoe je moet
leren te ontvangen. Als
zendingwerkers zijn we
vaak gefocust op onze

missie, we willen geven
in kennis, in ons zijn,
soms in het materiële.
Ontvangen is soms echter wat lastiger, we denken misschien als snel
dat de ander het niet kan

“Een tijd waarin we even
allemaal Nederlands kunnen
praten, kunnen ontspannen,
onze zegeningen en zorgen
kunnen delen, waar we voor en
met elkaar kunnen bidden en
waar we met elkaar de Bijbel
bestuderen.”
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missen. Maar wie zijn wij om dat te
bepalen?
Ook de kinderen van onze collega’s
hadden een programma aan de
hand van het verhaal van Jozef; ook
iemand die op reis ging en zich
moest aanpassen aan een andere
cultuur met andere gebruiken. Dit
werd aangeboden door een TFC lid,
Margriet, van Johan en Astrid Klaasse. Moe maar tegelijkertijd met
nieuwe energie keerden we terug
naar Bogotá, dankbaar dat we de
mogelijkheid hebben om samen te
komen met collega’s.▪

Uiteraard mag een kampvuur niet ontbreken!

Eigenaarschap

^ Presentatie van een programma waarbij 5 gemeenteleden in 1 jaar de vaardigheden krijgen aangeleerd om
kleding te maken. De bedoeling is dat zij in het tweede
jaar de kennis overdragen aan iemand die niet betrokken is bij de kerk.
˅ Na heel wat uren corrigeren is het bijna 300 pagina
tellende boek gecontroleerd. Nu nog laten drukken!

Onze werkzaamheden zijn de laatste anderhalf jaar
met name gericht op de het ontwikkelen van de tweede module van het programma Somos Diáconos. Inmiddels hebben we een eerste ronde van conferenties achter de rug waarin we met lokale kerken hebben nagedacht over de Bijbelse ingrediënten van gerechtigheid.
Momenteel zijn we de eerste landelijke conferentie
Somos Diáconos aan het voorbereiden, ook deze zal
het thema gerechtigheid hebben, ditmaal in relatie tot
scheppingszorg en ons economisch handelen. Op deze
conferentie, die we eind oktober houden in Medellín,
hopen we ook het boek dat alle onderzoeksresultaten
beschrijft aan te bieden. Kortom genoeg dingen om te
regelen.
Tegelijkertijd is het ook heel mooi om te zien dat de
activiteiten rondom de eerste module nog altijd doorgang vinden. In het presbiterio (kerkprovincie) waar we
zelf wonen heeft het regionale team elke gemeente
opgeroepen om haar activiteiten te presenteren in een
zondagse dienst. In sommige gevallen geldt deze zondag als een start van het programma, in andere gevallen presenteert men de voortgang. Naast dat het mooi
is om deze programma’s gepresenteerd te zien worden, laat het ook zien dat de organisatie op zowel nationaal als regionaal niveau functioneert. Men organiseert de activiteiten zelfstandig met als doel: een zichtbare kerk in woord én daad.
Hoewel ons werk in een afsluitende fase zit, betekent
het niet dat ook Somos Diáconos ophoudt te bestaan.
De organisatie staat, men ervaart het belang en voelt
zich eigenaar van het programma.▪
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Gemeentereis // 8-22 juni 2020
Volgend jaar hopen wij een reis naar Colombia te begeleiden. Op deze reis door Colombia maak je kennis met de
prachtige natuur en ontmoet je de meest gastvrije mensen van Latijns-Amerika. Proef de Colombiaanse koffie en
geniet van het Caribische strand! Ontmoet de lokale christenen en zie hoe zij handen en voeten geven aan hun
geloof.
De reis in het kort: We starten onze reis in de
hoofdstad Bogotá, waar je kennis maakt met
de prachtige bezienswaardigheden van de
stad. Je ontmoet ds. Germán en gaat Bijbelstudie doen met de broeders en zusters van de
gemeente in Bogotá.
Vervolgens vliegen we door naar Medellín. Je
ontmoet er onze collega’s Johan en Astrid
Klaasse en bezoekt het kerkplantingsproject
waarin zij werken. Ook mag je meedoen met
een diaconale activiteit van de kerk in Medellín. Daarna vliegen we door naar Barranquilla,
een tropische stad aan de Caraïbische Zee.
Hier maak je kennis met ouderen van de kerk
én het diaconale project aldaar. Na een heerlijke dag op het strand bezoeken we de volgende dag een levendige Caraïbische kerkdienst. De laatste dagen zijn we in Cartagena,
waar in de oude binnenstad de Spaanse invloeden zichtbaar zijn. Vanaf Cartagena vliegen we terug naar Amsterdam.
Kijk
voor
meer
www.gzbexperience.nl ▪

informatie

op

Colombiaanse koffiemomentjes
Een aftel app op onze telefoon
zegt dat we in minder dan 90 dagen op het vliegtuig stappen naar
Nederland.
Aan alles merken we dat we aan
het afronden zijn. In huis zijn we
langzaamaan onze spullen een
beetje aan het uitzoeken. Het verhuisbedrijf is langs geweest om de
spullen op te meten die we graag
mee willen nemen naar Nederland. We bezoeken voor het laatst
bepaalde kerken. Het is een beetje een vreemde periode. Enerzijds
komen er verschillende momenten van afscheid nemen. Het zal

niet gemakkelijk zijn om Colombia,
het land waar we ons vele jaren
thuis hebben gevoeld te verlaten.
We beseffen dat we vrienden gaan
achterlaten en dat een eventueel
volgend bezoek aan Colombia niet
hetzelfde zal aanvoelen. Aan de
andere kant zien we ook uit naar
het begin van een nieuwe periode,
naar het leven in Nederland. We
zijn dankbaar voor wat we de afgelopen jaren hebben mogen
meemaken en we zullen best veel
gaan missen, waaronder ook de
Colombiaanse kopjes koffie!▪

www.geloofincolombia.nl
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Een van de vele Colombiaanse koffiemomentjes van de afgelopen jaren!
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Bericht vanuit de Thuisfrontcommissie
Bij de gemeentepicknick hebben veel gemeenteleden een boodschap geschreven op de grote kaart die we voor
Antonie en Cora hadden gekocht. Deze kaart is door een gemeentelid persoonlijk overhandigd aan Antonie en
Cora in Colombia. Bedankt voor het meeschrijven; het is erg leuk om te zien dat u en jullie nog steeds betrokken
zijn bij Antonie en Cora!
Voor ons als TFC begint het aftellen naar het einde van de uitzending. Het is voor ons erg bemoedigend om te zien
hoe Antonie en Cora door de gemeente ondersteund zijn gedurende de uitzending. Het komende najaar zullen
we voornamelijk bezig zijn met het netjes afronden van de financiën en het voorbereiden van de terugkomdienst. We houden u op de hoogte!
Hartelijke groet, TFC Geloof in Colombia
Nico, Aris, Jeanette, Hilbert, Donald, Rhodé en Willy-Janne ▪

Dank & voorbedepunten
RETRAITE IN EIGEN LAND. Dankbaar voor de fijne opbouwende retraite die we hadden als collega’s van Latijns-Amerika. Bid voor de werkers in de diverse landen
waar de GZB werkzaam is.
EIGENAARSCHAP. Dankbaar voor de eigen plek die Somos Diáconos heeft gekregen in de kerk, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Bid dat de diaconale
activiteiten mogen groeien en dat zij missionair mogen
werken. Bid voor veilige reizen voor de deelnemers van
de conferentie in oktober, bid dat zij geïnspireerd mogen terugkeren naar de lokale gemeenten.

GEMEENTEREIS // 8-22 JUNI 2020. Bid dat deze gemeentereis verbindend werkt en ter opbouw mag zijn
van de kerk in Colombia en Nederland.
COLOMBIAANSE KOFFIEMOMENTJES. Dankbaar voor
de tijd die we in Colombia hebben mogen wonen. Bid
voor de periode van afscheid nemen en het opnieuw
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vestigen in Nederland, dat we daar net zo goed mogen
landen als dat we bijna zes jaar geleden deden in Colombia.
BERICHT VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE. Dank voor
de betrokkenheid van Nederlandse gemeenten bij onze
uitzending en bij de kerk van Colombia. Bid voor de
werkzaamheden van TFC in het proces van terugkeren.▪

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!

