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De plek van onze wieg
Het is een thema dat ons zitten). Tot onze verras- een leven op te bouwen.
de laatste tijd bezig- sing verscheen hij een We hoopten en baden zo
houdt: de plaats van on- aantal weken later weer dat dit hem ook zou lukze wieg. Misschien herin- op de Bijbelstudie, nu ken.
nert u of herinner jij het met de mededeling dat Kortgeleden, op zondag,
verhaal van een, intus- hij onder condities in keken we elkaar onversen,
exwachts weer
gevangene
in de ogen.
die
vorig
“We schelen weinig in leeftijd, hij en In eerste
jaar tijdens
instantie
wij, maar het verschil is de plek van
een 72-urig
herkenden
onze wieg.”
proefverlof
we
hem
verscheen
niet. De voop de wekerige keren
lijkse Bijbelstudie in de vrijheid was gesteld. had hij iedere keer een
kerk. De volgende dag Vanwege het bezoek van petje op en was hij lastig
zou hij zich weer moeten Paus Franciscus was hij op leeftijd te schatten.
melden om de resteren- een van de personen die Met onze ogen bede straf uit te zitten gratie had ontvangen. Hij groetten we elkaar. Na
(toen begrepen we dat zou terugkeren naar zijn de dienst nodigden we
hij nog 20 jaar moest oma en proberen weer hem uit om met ons in
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de kelder van de kerk te eten. We
vroegen hoe het was om met zijn
oma te wonen. Hij gaf aan dat ze
verhuisd waren omdat het niet ging
op de plek waar zijn oma woonachtig was. Nu woont hij op een andere
plek in het land. Het doel van zijn
bezoek aan Bogotá is een hoorzitting en hopelijk krijgt hij een bewijs van goed gedrag waardoor hij
mogelijk werk zou kunnen krijgen.
Gedurende het gesprek kleurde hij
langzaam de tekening in, hij vertelt
waarom hij 600 maanden straf had
gekregen, vertelt wat meer over zijn

tijd in de gevangenis, een omgeving
waar hiërarchie een enorme stempel drukt op het leven. Ineens komt
daar de vraag van een van onze tafelgenoten: “Waarvoor zat je? Paramilitarisme of guerrilla?”
Zijn verhaal: “Ik was 9 jaar toen ik
werd gerekruteerd door de guerrilla,
mijn moeder was overleden en ik
werd opgevoed door mijn vader en
oma. Ik kon niet lezen of schrijven.
In eerste instantie deed ik wat algemene dingen zoals beveiliging. Toen
ik 14 was moest ik een
‘taaiheidstest’ doen, wat er kortge-

zegd op neer kwam dat er gekeken
werd of ik in staat was te moorden.
We werden er opgeleid en op mijn
16de werd ik een sicario, een huurmoordenaar. Toen ik 21 was werd ik
opgepakt en kwam ik in de gevangenis. Daar leerde ik God kennen en ik
leerde lezen en schrijven.” Na dat
verhaal vroegen we hem: “Hoe oud
ben je eigenlijk?” “31 jaar.” We
schelen weinig in leeftijd, hij en wij,
maar het verschil is de plek van onze
wieg. ▪

Dank & voorbedepunten
DE PLEK VAN ONZE WIEG. Dankbaar dat we M. weer
mochten ontmoeten en verder met hem door konden
praten. Bid voor zijn situatie, bid dat hij werk mag krijgen zodat hij zijn leven verder kan opbouwen.

BERICHT VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE. Bid voor de
start van het winterwerk in de Nederlandse kerken. Bid
voor het verbindende werk dat de TFC doet tussen de
kerk in Nederland en Colombia.

RESCATARTE. Dankbaar voor de mooie conferentie in
Medellín. Dankbaar dat ds. Sixto en zijn gemeente een
hart hebben voor de daklozen in deze stad. Dankbaar
voor de vele contacten die we hebben opgedaan, dankbaar dat we iedere keer mensen op ons pad geplaatst
krijgen die ons meer kunnen vertellen over Bijbelse
gerechtigheid. Bid dat de deelnemers reflecteren op
hun manier van kijken naar ‘een bewoner van de
straat’ en dat ze geïnspireerd zijn om te zoeken naar
mogelijkheden om daklozen (opnieuw) een kans te bieden.

SANCOCHO. Dankbaar voor de talenten die God ieder
van ons gegeven heeft. Bid dat de verschillende werkvormen en voorbeelden in de conferenties bijdragen
aan het beter begrijpen van Bijbelse gerechtigheid en
dat het mag doorwerken in de getuigenis van mensen.
KERK IN COLOMBIA. Dankbaar voor het goede bezoek
dat Johan bracht aan Colombia en voor de contacten
die gelegd zijn. Dank voor de droom en de wens van de
kerk in Medellín om een nieuwe kerk te starten. Bid
voor Johan en Astrid en hun kinderen nu afscheid nemen dichterbij komt. Bid voor een goede voorbereidingsperiode. ▪

Bericht van de Thuisfrontcommissie
START WINTERSEIZOEN
Afgelopen zomer hebben we voor het eerst een filmpje opgestuurd naar Antonie en Cora waarin
(bijna) iedereen van de zomerpicknick in beeld kwam om gedag te zeggen. Wat leuk dat iedereen zo enthousiast meedeed, bedankt! Nu het winterseizoen gestart is, gaat ook de TFC weer aan de slag om nieuwe activiteiten te bedenken om het contact tussen de gemeente en Antonie en Cora in stand te houden en de relatie
tussen Colombia en Nederland te versterken. Op de planning staan sowieso een nieuwe informatieavond, een
kerstattentie en de nieuwsbrieven. Ook zullen we de financiën extra onder de loep nemen deze winter: hoe
staan we ervoor en hoeveel hebben we nog nodig tot het einde van het verlof? Twee jaar lijkt ver weg maar
de afgelopen vier jaar zijn, in onze ogen in ieder geval, voorbij gevlogen. We houden u op de hoogte!
Hartelijke groet, TFC Geloof in Colombia
Nico, Aris, Jeanette, Hilbert, Donald, Rhodé en Willy-Janne ▪
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Rescatarte

Eind september waren we in Medellín om een bijdrage te leveren aan
de eerste conferentie van Rescatarte (vert. jezelf redden). Rescatarte is
een diaconaal programma van de
presbyteriaanse kerk in Medellín.
Met hun programma geven ze
‘bewoners van de straat’ de mogelijkheid om zich te douchen, hun
kleding te wisselen en een maaltijd.
Tijdens dit hele traject hebben ze
een maatje die de schone kleding
aangeeft en ze helpt waar nodig. Dit
programma is ontstaan naar aanleiding van de training Somos Diáconos. Ds. Sixto en Carlos (zie foto),
degene die de douches heeft ont-

worpen, wilden het echter op een
hoger niveau brengen. Zij willen de
problematiek van de ‘bewoners van
de straat’ hoger op de agenda van
overheidsinstanties en kerken krijgen. Vandaar dat zij eind september
een tweedaagse conferentie hebben
georganiseerd met dit doel.

Het waren twee intensieve dagen
met uiteenlopende sprekers, waarin
ruimte was voor discussie en het
uitspreken van dromen. Aan ons de
vraag of we wat wilden delen over
het onderwerp gerechtigheid. Dat
deden we uiteraard met liefde. We
hebben met elkaar nagedacht op
welke manier mijn visie op gerech-

tigheid, die beïnvloed is door mijn
levenservaring, klasse, opleiding,
etc., mijn houding bepaalt ten aanzien van een ‘bewoner van de
straat’. Het was voor het eerst dat
we echt in een grote groep iets
deelden over ons onderzoek en het
was mooi om te zien dat men geïnteresseerd was in meer. Een aantal
vroegen of ze ook de trainingen van
volgend jaar konden bijwonen!
Daarnaast kwam er van een ander
kerkgenootschap de vraag of we de
eerste module van Somos Diáconos
bij hun konden komen geven. Mooi
om te zien dat Somos Diáconos veel
mensen aanspreekt. ▪

Bekijk op het YouTube kanaal van Geloof in Colombia het filmpje van Rescatarte!
#3-2018

Pagina 3

Sancocho
Gods gerechtigheid kunnen we niet
definiëren met één tekst uit de Bijbel. Gods gerechtigheid bestaat uit
verschillende karakteristieken die
door de geschiedenis heen worden
geopenbaard. Om deze verschillende
elementen van Bijbelse gerechtigheid
te kunnen uitleggen zijn we op zoek
gegaan naar een passende en herkenbare metafoor die de Colombiaan
gemakkelijk kan onthouden. We kwamen uit bij het nationale gerecht
‘sancocho’. Wat voor ons de erwtensoep is, is de ‘sancocho’ voor de Colombianen. We hebben aan Daniel
Suárez (de zoon van ds. Germán) gevraagd of hij voor ons een ‘sancocho’
kon tekenen. Het resultaat is geweldig geworden! We gebruiken de
‘sancocho’ als metafoor om duidelijk

te maken dat Bijbelse gerechtigheid
bestaat uit diverse ingrediënten en
dat je er niet zomaar een onderdeel
uit mag weglaten. Het weglaten van
een ingrediënt uit de ‘sancocho’
maakt dat de soep geen ‘sancocho’
meer mag heten. Zo zorgt ook het
weglaten van een ingrediënt uit
Bijbelse gerechtigheid ervoor dat
het wordt ontdaan van zijn essentie. We hopen dat de metafoor ervoor zorgt dat men de verschillende
elementen van Bijbelse gerechtigheid makkelijker kan onthouden.
Iedere keer dat de deelnemers een
‘sancocho’ eten worden ze herinnerd aan de liefde, genade en
barmhartigheid van de gerechtigheid die in de Bijbel te vinden is. ▪

Daniel met zijn weergave van de ‘sancocho’.

Kerk in Colombia
Misschien heeft u of heb jij het al gezien op Facebook of Instagram, maar halverwege september was Johan Klaasse op bezoek
in Colombia. Binnenkort hopen Johan en Astrid samen met hun
vier kinderen uitgezonden te worden naar Medellín, om te gaan
werken in een kerkplantingsproject. Een droom die ds. Sixto en
zijn gemeente al langere tijd hebben. Het was een mooie eerste
kennismaking met de lokale gemeente, de plek van het project en
de stad Medellín. Volg hun voorbereidingen via hun website
www.gzb.nl/kerkincolombia
of
via
Facebook
(www.facebook.com/Johan.AstridKlaasse). ▪

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

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

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!

