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COLOMBIA

Door de jarenlange burgeroorlog
en de grote kloof tussen arm en rijk
heeft Colombia te kampen met grote
sociale problemen. Samen met de
Presbyteriaanse Kerk van Colombia
wil de GZB er voor zorgen dat er overal
gemeenten zijn waar iedereen welkom
is en waar er oog is voor kwetsbare
groepen in de samenleving.

Een nieuwe generatie,
een nieuw begin
Zending verbindt Nederland met Colombia

GROETEN UIT COLOMBIA
Zorg voor de
schepping in Supatá
Vanuit Bogotá is het twee uur rijden,
het laatste uur slingert de weg de
berg op. De enige uitdaging is om de
gaten in de weg ontwijken, verder is
het genieten. Supatá, de plek waar ds.
Francisco als voorganger werkzaam
is, staat bekend om zijn koffie. Omdat
dit maar een keer per jaar te oogsten
is, verbouwt men ook nog wat yuca
(casave), platano (bakbanen) en groente
voor eigen gebruik of voor verkoop op
de lokale markt. De gemeente van ds.
Francisco is relatief klein, maar zeer
betrokken op haar omgeving. Ze hebben
diverse diaconale programma’s: opvang
van kinderen, een cursus voor het
aanleren van confectievaardigheden
en zorg voor de schepping. Het begon
allemaal met het opruimen van

zwerfafval in een rivierbedding door
gemeenteleden. Dit werd opgemerkt
door de burgerlijke gemeente, die
door het aanbieden van vlees voor de
lunch ook graag haar steentje wilde
bijdragen. Langzaamaan begonnen er
steeds meer contacten te ontstaan,
zo ook met de officiële instanties van
het departement dat verantwoordelijk
is voor de waterkwaliteit. Via hen

is de kerk nu betrokken bij Laguna
Hispania. Dit meer zorgt ervoor dat
Supatá toegang heeft tot drinkwater
en water voor sanitaire voorzieningen.
Helaas is het water steeds schaarser
omdat de beplanting rondom het meer
teveel nodig heeft. De kerk voelt zich
geroepen om te zoeken op welke wijze
ze door middel van herbeplanting van de
inheemse oorspronkelijke gewassen zorg
kunnen dragen voor de watertoevoer
naar het dorp. Supermooi om te zien
hoe de kerk ook zorg voor de schepping
als haar diaconale taak ziet en daarmee
de aandacht trekt van het dorp en haar
bewoners!

>>Bekijk hier een filmpje
van het eerste diaconale
programma in Supatá
(zwerfafval ruimen).
https://youtu.be/
wjQOy8UAeNY

NIEUWS UIT COLOMBIA
>> 75 jaar!
In Colombia werken we samen met de
IPCSR, de landelijke presbyteriaanse kerk
en het seminarie FUSBC. Het seminarie
bestaat in oktober 75 jaar en wij zijn
trots op de goede samenwerking die we
hebben met het FUSBC. Het is één van de
toonaangevende seminaries van LatijnsAmerika. We zien dat de studenten die
via de GZB een studiebeurs ontvingen
om aan het FUSCB te studeren allemaal
goede voorgangers geworden zijn. Ze
hebben een goede theologische basis,
maar hebben ook op het seminarie
geleerd hoe ze pastoraat moeten doen
en zijn getraind in diaconaal werk.

>> Cora en Antonie Treuren komen terug
naar Nederland
Het diaconale toerustingswerk wat
Cora en Antonie de afgelopen jaren
hebben opgezet in de vorm van Somos
Diáconos is inmiddels ingebed in de
kerkelijke structuur in Colombia. In

Ontmoet de warme
Zuid-Amerikaanse
kerk!
8 t/m 22 juni 2020
U kunt volgend jaar het zendingswerk met eigen ogen
zien! Ga mee op deze prachtige reis naar Colombia onder
leiding van Cora en Antonie Treuren.
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! Colombia heeft
een gewelddadig verleden achter de rug, maar is sinds
een aantal jaar veilig genoeg om er een prachtige reis te
maken. Ontmoet lokale christenen en zie hoe zij handen
en voeten geven aan hun geloof. Bekijk en doe mee in de
projecten waar we bij betrokken zijn.
Kijk voor
Er zijn al een aantal deelnemers, maar er is nog plek
ee
n film over
genoeg! Wilt u deze reis nog een keer promoten in
de
reis op
uw gemeente? Vraag de gratis flyers aan via
https://youtu.be
mvdgraaf@gzb.nl.
/

v7db8LN9Lbc

oktober houden Cora en Antonie een
afsluitende conferentie over hun werk,
waarin ze ook ingaan op het belangrijke
thema gerechtigheid. Er is al een tijdje
een lokale coördinator van Somos
Diáconos, die er voor zorgt dat het werk
onderdeel blijft van de landelijke kerk.
Het is prachtig om te zien dat het werk
van zendingswerkers samen met de
lokale kerken wordt uitgevoerd en wordt
voortgezet zodra zij weer terug naar
Nederland gaan.

GEVEN VOOR COLOMBIA
Een tekort van
€ 60.000
Het Somos Diaconos programma geeft
prachtige resultaten en er worden
ruim 2000 mensen bereikt in de
diverse diaconale projecten waarvan
de overgrote meerderheid geen lid van
de kerk is. In veel kerken heeft Somos
Diaconos eraan bijgedragen dat het
diaconaat iets van de hele gemeente
is geworden, en niet alleen van de
diakenen. In de meeste projecten is
voor iedereen wel wat te doen. De een
kan koken, de ander neemt iedere week
wat boodschappen mee of maakt een
mooie flyer voor de activiteiten. We
willen graag willen we de lokale kerken
blijven ondersteunen bij hun diaconale
activiteiten, maar daarvoor hebben we
wel uw steun nodig. Tot nu toe komen
we nog € 60.000 tekort!

We hebben al heel veel steun ontvangen
voor het prachtige werk in Colombia,
maar we zijn er nog niet voor 2019.
Het werk groeit doordat Johan en
Astrid Klaasse betrokken zijn bij het
kerkplantingsproject in Medellín, maar
ook doordat Somos Diáconos, het
diaconale werk, door Cora en Antonie
Treuren in elke kerk op de kaart is gezet.

collectefolder die dit keer in het teken
staat van Colombia. Kijk voor meer
informatie en om te bestellen op
www.gzb.nl/collecte.

Wist u dat we altijd een bijdrage vragen
van de lokale gemeenten in Colombia?
Wij ondersteunen de projecten in de kerk
alleen als er ook een eigen bijdrage is.
Dit zorgt er voor dat de kerk in Colombia
zich ook verantwoordelijk voelt voor alle
projecten.

>> Najaarscollecte
Wilt u overwegen om dit najaar nog
een extra actie of collecte te doen voor
het mooie werk in Colombia? U kunt
daarbij gebruiken maken van de najaars-

MEEDOEN VOOR COLOMBIA

WORKSHOP DE ECHTE PRIJS

Helpt
u mee?
>> Doneer online (eenmalige
of maandelijkse gift) via
www.gzb.nl/colombia
>> Maak uw gift over op IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v. CO.1.000

ORGANISEER
EEN WORKSHOP
IN JE GEMEENTE

Heb jij een slecht gevoel bij ‘steeds meer’ en geloof je in de ‘economie van genoeg’? Vraag jij je af hoe we als christen moeten
zorgen voor de schepping? Nodig dan Cora en Antonie Treuren uit om een workshop te geven in je gemeente! Bij deze workshop
ga je met elkaar aan de slag om na te denken wat de echte prijs is van een product.
Cora en Antonie hebben zes jaar in Colombia gewoond en gewerkt voor de GZB. Samen met de lokale kerk daar hebben ze
nagedacht over diaconaat, barmhartigheid & gerechtigheid en dat onderdeel gemaakt van het gemeentewerk. Daarbij hebben
ze in het bijzonder oog voor zorg voor de schepping, medemens en economische gerechtigheid. Ze zijn steengoed in het
praktisch maken van moeilijke onderwerpen.
Aan het einde van de avond...
• heb je een beeld van de economische basisprincipes die we in de Bijbel tegenkomen;
• ben je op een interactieve wijze uitgedaagd deze principes te vertalen naar de hedendaagse realiteit;
• heb je een idee van de impact van de wereldeconomie op Gods schepping;
• ben je (hopelijk) gemotiveerd om als christen en als kerk een voorbeeldgemeenschap te zijn in het economisch handelen.
Deze workshops worden gehouden in januari 2020. De workshop duurt ongeveer 1,5 uur.

Interesse om deze workshop in je gemeente te houden? Wees er snel bij en schrijf je dan nu in via
www.gzb.nl/deechteprijs. Je krijgt van ons materiaal om de workshop in je gemeente te promoten.

BIDDEN VOOR COLOMBIA
>> Cora en Antonie Treuren keren eind
dit jaar terug naar Nederland. Dank voor
de zegeningen op hun werk, bid voor
een goed afscheid en voor energie om
‘opnieuw’ te beginnen in Nederland.
>>Aankomende oktober zal de eerste
nationale conferentie van Somos Diáconos, het synodale programma van de
Presbyteriaanse Kerk, plaatsvinden. Bid
voor goede ontmoetingen en dat men
geïnspireerd terugkeert naar de lokale
gemeenten.
>>Wilt u bidden voor het kerkplantingsproject in Medellín? Er is een mooi team
gevormd dat samen met Johan en Astrid

Klaasse nadenkt over kerk-zijn in een
andere context. Voor de Presbyteriaanse
Kerk is het een nieuwe stap om een kerk
te planten in een middenklassenwijk. Er
ontstaan mooie contacten en de eerste
Bijbelstudieavonden en kinderactiviteiten hebben inmiddels plaatsgevonden.

>>Wilt u bidden voor de gesprekken die
gevoerd gaan worden om ook landelijk
kerkplanting verder vorm te geven
binnen de Presbyteriaanse Kerk in
Colombia? Het verlangen is er, maar de
uitwerking moet nog plaatsvinden. Bid
om wijsheid voor het vormen van een
duidelijke visie en het aanbrengen van
structuur binnen dit project.

De volgende gemeenten doen mee met programma
Colombia:
Asperen • Benschop • Jaarsveld • Katwijk aan de Rijn •
Ouderkerk aan den IJssel • Oudewater • Papendrecht •
Rijnsburg • Rijssen • Vinkeveen • Wilnis • Woerden

www.gzb.nl/colombia

Heeft u vrag
en
of ideeën?
Neem conta
ct op
met onze re
latiebeheerd
er
Maaike van
der Graaf:
mvandergraa
f@gzb.nl

Over de GZB
Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk. Samen met u willen we mensen over de hele wereld
bereiken met het Evangelie. We willen werken aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen
groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare groepen in de samenleving.
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