LatijnsAmerika

Actuele ontwikkelingen
In alle opzichten is Latijns-Amerika een continent
van verschillen. Extreem rijk tegenover extreem arm,
uiterst godsdienstig tegenover uiterst liberaal. Een
politiek die een sterke vorm van socialisme voorstaat
tegenover landen waar marktwerking en liberalisering de overhand krijgt. Ook in 2016 waren de ontwikkelingen divers. Godsdienstig gezien is er echter
wel een duidelijke trend waar te nemen die jaren
geleden is ingezet, namelijk de afkalvende invloed
van de Rooms-katholieke kerk tegenover de sterke
opkomst van vooral (neo) pentecostale bewegingen
en sommige protestante kerken. Ook ontwikkelingen buiten het continent waren van invloed op veel
Latijns-Amerikaanse landen. Een dalend olieprijs die
landen als Brazilië, Venezuela en Mexico economisch
in de problemen heeft gebracht. Tegelijkertijd zien
we in landen als Peru en Colombia dat de enorme
vraag naar grondstoffen en de stijgende prijzen
van de basismetalen zoals koper en ijzererts deze
landen economisch een enorme opleving opleveren.
Trends die al eerder in gang waren gezet maar in 2016
onverminderd doorgingen. Naast de economische
en religieuze ontwikkeling is er nog een belangrij-
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ke factor van buitenaf die het zelfbewustzijn van
veel Latijns-Amerikaanse landen geraakt heeft. De
verkiezingen in de Verenigde Staten en de uitkomst
daarvan liet haar sporen binnen het continent na. De
Verenigde Staten die voor veel Latijns-Amerikaanse
landen een droomfunctie vervulde en tegelijkertijd
economische en politiek een sterke invloed uitoefende, leek zich in 2016 compleet af te keren van de rest
van het continent. Zo is er veel gesproken over de
relatie tussen de VS en Mexico. Maar men moet niet
vergeten dat veel illegalen waarover in de Verenigde
Staten gesproken wordt afkomstig zijn uit centraal
Amerika (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa
Rica, Belize etc.) De kritiek die binnen de VS geleverd
wordt op migranten heeft veel boosheid en onmacht
losgemaakt, wat zich bijvoorbeeld uit in versterkt bewustzijn van de eigen identiteit. Wanneer het deze
identiteit betreft lijken veel andere Zuid-Amerikaanse landen zich méér te vereenzelvigen met andere
Latijns-Amerikaanse landen dan met de Verenigde
Staten. Dit zal zich ook uiten in een veranderde houding t.o.v. zendingsorganisaties uit de VS, maar zou
zich ook kunnen uiten in een veranderende houding
naar Europese zendingspartners.

Peru
Colombia
Mexico
Cuba
Overig werk

Peru
Gemeentestichting
en -opbouw

Waarom doet de GZB dit?
De GZB wil bijdragen aan sterke en gezonde
gemeenten die open staan om in woord en
daad te dienen in de Peruaanse maatschappij. Veelal zijn dit mensen die het Evangelie alleen uit traditie kennen of dermate
gemarginaliseerd zijn, dat zij nauwelijks
toegang hebben om het Evangelie te horen.
Wat gebeurt er in dit programma?
Het werk in Peru richt zich op het planten en versterken van lokale gemeenten.
Theologische toerusting, het opleiden en
bijscholen van (nieuwe) kerkleiders en
gewone gemeenteleden is van vitaal belang.
Verder richt de GZB zich op het diaconaal
bewust maken van de gemeente en present
zijn van de gemeente op die plekken waar
de grote massa zich aan de onderkant van
de samenleving bevindt.
Met wie werkt de GZB samen?
De GZB werkt in Peru samen met de Iglesia
Evangélica Presbiteriana y Reformada en
el Peru (IEPRP) en met het seminarie de los
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Andes (SELA) en de theologische universiteit (USEL). De relatie met de IEPRP uit
zich met name in samenwerking met lokale
gemeenten en presbiterios.

De overgang van zendingswerkers die vertrokken zijn en zendingswerkers die in 2016
begonnen, is soepel verlopen. Integratie en
acceptatie gingen voorspoedig.

Wat draagt de GZB bij?
In 2016 was de totale personele inzet op
2,5 fte. De financiële inzet bedroeg ca
€ 135.000.

Leerpunt 2016
Het lijkt of er soms hetzelfde werk op verschillende projecten, maar andere locaties,
wordt gedaan. Om dit werk te versterken
zou het goed zijn dat er meer samenwerking
en uitwisseling tussen de verschillende
projecten is.

Hoogtepunten 2016
Een belangrijk punt waren de ontwikkelingen die de kerk van Peru doormaakte door
nadrukkelijk contact te zoeken met andere
Latijns-Amerikaanse kerken (Mexico en Brazilië). Deze ontwikkeling is erg belangrijk
voor de theologische ontwikkeling en het
zelfbewustzijn van de kerk
Lokale gemeenten nemen steeds meer
verantwoordelijkheid voor gemeentestichtingsprojecten. Een speciale commissie die
na een kerkplantingsconferentie in Brazilië
(2014) is ontstaan heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Vooruitblik 2017
Een belangrijk speerpunt is om de verschillende projecten binnen Peru tot 1 samenhangend programma te verwerken. Hiervoor
zullen in 2017 strategische keuzes gemaakt
moeten worden om bepaalde projecten af
te bouwen of juist te intensiveren. Daarnaast zal er werk gemaakt moeten worden
met het invullen van vacatures om de te
ontwikkelen programma(s) te versterken.

Overzicht zendingswerkers en financiële bijdragen

Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

Categorie

Proj.nr.

Omschrijving project

IEPRP

06. Bevorderen discipelschap

PE.1.003

Kommers, Maarten en Arine

IEPRP

03. Gemeentestichting

PE.1.006

Kerkplanting IEPRP Lima

IEPRP

03. Gemeentestichting

PE.1.017

Aankoop terrein en bouw kerk

ZW

Begroting
2016
€

1,0

ZW

€

0,9
12.100

12.100

0

0

IEPRP

03. Gemeentestichting

PE.1.013

Kerkplanting IEPRP Costa Norte

11.400

11.400

IEPRP

03. Gemeentestichting

PE.1.007

Gemeentestichting & training (Sierra en
de Selva Noorden)

13.600

13.600

IEPRP

04. Opleiden van predikanten

PE.1.009

Toerusting Selva en Sierra (rond Ayacucho)

IEPRP

06. Bevorderen discipelschap

PE.1.015

TEE CEAS Ayachucho

4.000

2.000

14.000

14.000

IEPRP

03. Gemeentestichting

PE.1.018

Zending Aguarunas Noord-Peru

3.000

0,0

IEPRP

11. Onderwijs en werk

PE.2.006

Naschoolse opvang & Educatie in Trujillo

2.500

0

IEPRP

06. Bevorderen discipelschap

PE.1.019

Geestelijk herstel en groei IEPRP

5.750

10.000

IEPRP

05. Leiderschapstrainingen

PE.1.014

Capaciteitsopbouw IEPRP op landelijk
niveau

950

0

IEPRP

03. Gemeentestichting

PE.1.016

Kerkplanting Villa Maria, Lima

4.418

0

IEPRP

01. Bijbelverspreiding

PE.1.021

Radio-uitzendingen Emanuel

2.000

0

SELA

04. Opleiden van predikanten

PE.1.010

Theologisch Onderwijs Z-Oostelijke Andes-regio

30.800

30.000

SELA

11. Onderwijs en werk

PE.2.005

Nieuwbouw SELA

IEPRP

06. Bevorderen discipelschap

PE.1.020

Geluk, Matthijs en Rosa

1,0
1,0

USEL

04. Opleiden van predikanten

PE.1.002

Kleinbloesem, Peter en Gerdine

USEL

04. Opleiden van predikanten

PE.1.011

Theologische opleidingen via SEL

7.147

3,0

0
1,0
1,0

6.500

6.500

118.165

2,9 99.600

Colombia
Theologisch onderwijs
en Dienen

Waarom doet de GZB dit?
De GZB wil bijdragen aan sterke en gezonde
missionair diaconale gemeenten die open
staan om in woord en daad in de Colombiaanse maatschappij te dienen. Het verlangen is dat de diaconale en theologische toerusting zich in creativiteit vertaalt en eigen
verantwoordelijkheid wordt genomen.
Wat gebeurt er in dit programma?
Het werk concentreert zich vooral op diaconale toerusting die tot creativiteit moet
leiden. Inmiddels wordt in alle presbiteros
en in bijna alle gemeenten met het programma ‘Somos diaconos’ gewerkt. Ook wordt
de kerk ondersteund met beurzen voor
predikanten en theologen in opleiding.
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Met wie werkt de GZB samen?
De GZB werkt samen met de Iglesia Presbiteriana en Colombia Sinodo Reformado (IPCSR) en Fundación Universitaria Seminario
Bíblico de Colombia (FUSBC het theologische seminarie in Medellin).

betekenis te zijn.
In 2016 is een aanzet gegeven om verder na
te denken over diaconaat in Colombia maar
dan in relatie met de breed maatschappelijke nood die rondom het vredesproces
speelde (vrede, gerechtigheid).

Wat draagt de GZB bij?
In 2016 was de totale personele inzet op
1 fte. De financiële inzet bedroeg ca.
€ 211.330.

Leerpunt 2016
Dat het van belang is dit diaconale programma ook in andere landen vorm te geven.

Hoogtepunten 2016
Dat in een korte tijd het werk zo is ingeburgerd in alle classes en in de kerk in haar
geheel. En het is een zegen dat veel lokale
kerken op creatieve wijze naar mogelijkheden zoeken om missionair diaconaal van

Vooruitblik 2017
Een belangrijk speerpunt is om de verschillende projecten binnen Colombia tot 1
samenhangend programma te verwerken.
Hiervoor zullen in 2017 strategische keuzes
gemaakt moeten worden om het werk verder lokaal te intensiveren.

Overzicht zendingswerkers en financiële bijdragen

Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

Categorie

Proj.nr.

Omschrijving project

IPC

06. Bevorderen discipelschap

CO.1.001

Missionair toerustingswerk Teologia Vivencial

IPC

04. Opleiden van predikanten

CO.1.002

Beurzen opleidingen nieuwe voorgangers

IPC

10. Zorg voor kwetsbare mensen

CO.2.001

Opvang en onderwijs straatkinderen

IPC

10. Zorg voor kwetsbare mensen

CO.2.005

Opvang Los Alpes

IPC

08. Diaconaat

CO.2.002

Werkgelegenheid voor vluchtelingen

IPC

08. Diaconaat

CO.2.003

Treuren, Antonie en Cora

IPC

08. Diaconaat

CO.2.004

Toerusting diaconaat

FUSBC

04. Opleiden van predikanten

CO.1.003

Opleiding voorgangers en leidinggevenden

ZW

Begroting
2016
€

ZW

20.000

20.000

8.000

8.000

20.000

20.000

140.000

0

10.000
1,0

1,0

€

10.000
1,0

10.000

10.000

3.330

6.000

211.330

1,0

74.000

Mexico
Diaconaat
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Waarom doet de GZB dit?
Met het programma in Mexico willen we
gemarginaliseerden bereiken en hen helpen
hun weg te vinden naar de gemeenten en
(terugkeer) naar de maatschappij.
Wat gebeurt er in dit programma?
Het programma richt zich op het versterken
en ondersteunen van de organisatie Centro
Shalom die drugs- en alcoholverslaafden
opvangt in het zuiden van Mexico. En
daarmee de kerk de mogelijkheid biedt om
uit te reiken naar deze doelgroep. Binnen de
kerk wil men werken aan bewustzijn van de
diaconale roeping van elke lokale gemeente.

Met wie werkt de GZB samen?
De GZB werkt samen met CRISAC (Centro de
Rehabilitacion Integral A.C), een verslavingszorgorganisatie, en het presbiterio de
la Costa de Chiapas, een presbiterio met ca.
6000 leden van de Iglesia Nacional Presbiteriana de México (INPM).
Wat draagt de GZB bij?
1 FTE en ca € 40.000 (€ 35.000 Centro Shalom en € 5.000 diaconale toerusting)
Hoogtepunten 2016
Een belangrijk hoogtepunt is het opstellen
en ondertekenen van een samenwerkings-
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Categorie

Proj.nr.

Leerpunt 2016
Dat we als GZB meer direct betrokken
moeten zijn, om op die manier inhoudelijk
meer bij te dragen en de werkers te ondersteunen.
Vooruitblik 2017
In 2017 zal de ingezette koers verder worden uitgewerkt waarbij het ondertekende
samenwerkingsdocument verder geïmplementeerd gaat worden.

Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

document wat een begin kan zijn van een
programma met de kerk en CRISAC om
gemarginaliseerden te bereiken.

Omschrijving project

ZW

Begroting
2016
€

ZW

€

INP

04. Opleiden van predikanten

Theologisch onderwijs

0

5.000

INP

07. Jeugdwerk

Advies jeugdwerk

0

5.000

INP

08. Diaconaat

MX.2.001

Kommers, Machiel en Erika

INP

10. Zorg voor kwetsbare mensen

MX.2.002

Verslavingshulp / Centro Shalom

INP

08. Diaconaat

MX.2.005

Diaconale toerusting

1,0

1,0

1,0
35.000

35.000

3.500

7.500

38.500

1,0 52.500

Cuba
Toerusting
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Waarom doet de GZB dit?
Het verlangen van de GZB is om kerken
in Cuba te ondersteunen, zodat zij een
passend antwoord hebben op de geestelijke
nood van veel Cubanen na het wegvallen
van veel gevestigde structuren.
Wat gebeurt er in dit programma?
In 2016 is aan de Convención de Bautistas
orientales een overmaking gedaan voor
noodhulp naar aanleiding van de Orkaan
Matthew. De samenwerking met kerken in
Cuba is nog in de oriënterende fase.
Met wie werkt de GZB samen?
In 2016 heeft de GZB middels een contact in

Costa Rica samengewerkt met de Bautistas
orientales de Cuba. Verdere mogelijkheden
of mogelijke partners is het stadium van
verkenning.
Wat draagt de GZB bij?
In 2016 is € 135.000 overgemaakt voor
noodhulp naar aanleiding van de orkaan
Matthew.
Hoogtepunten 2016
Gezien de historie en cultuur is men in Cuba
erg wantrouwig naar buitenlanders en
elkaar. Inmiddels heeft de regiocoördinator
goed contact met diverse mensen en wordt
langzaam gewerkt aan het versterken van

de relatie met de GZB.
Leerpunt 2016
Een leerpunt is om niet te snel te willen
gaan met het introduceren van mensen en
contacten.
Vooruitblik 2017
Een belangrijk speerpunt is om tijdens het
werkbezoek in 2017 de relatie en contacten
te versterken en verder uit te werken: welke
programmamogelijkheden er zijn binnen
Cuba?
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Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

Categorie

Proj.nr.

Omschrijving project

IMM
(Cuba)

04. Opleiden van predikanten

CU.1.001

Toerustingscursussen voorgangers en
leidinggevenden

IMM
(Cuba)

12. Noodhulp

CU.2.001

Noodhulp orkaan Matthew

ZW

0,0

Begroting
2016
€

ZW

€

0

15.000

13.500

0

13.500

0,0

15.000

Overig
werk
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Overzicht zendingswerkers en financiële bijdragen

Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

Categorie

Proj.nr.

Omschrijving project

Woord en Daad

12. Noodhulp

HT.2.001

Noodhulp Haïti

15.000
10.000

0

1.500

1.000

St. Reach beyond

08. Diaconaat

EC.2.001

Schoon water voor Kawa

Lampara's

04. Opleiden van predikanten

LA.3.005

Aanschaf bijbelverklaring

01. Bijbelverspreiding

BQ.1.001

TWR

Bijz. / nnb

Veldman, Dick en Jenny (Bonaire)

ZW

Begroting
2016
€

1,0

Reizen RC Latijns-Amerika

ZW

1,0
6.736

1,0

€
0

33.236

7.000
1,0

8.000

