nieuwsbrief
Geloof in Colombia
Cora en Antonie Treuren
# 2‐2016
INHOUD
DE VOLGENDE FASE
BEGINNEN MET ÉÉN BAL
BERICHT VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE
DANK‐ & VOORBEDEPUNTEN
VLOG
PERSOONLIJK

Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in
ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de
HEERE, want in haar vrede zult u vrede
hebben. Jeremia 29:7

DE VOLGENDE FASE
Toen we in 2014 aankwamen in Colombia hebben
we tijd en energie gestoken in het leren kennen van
de kerk. Dit betekende een kennismakingsreis in alle
vier de kerkprovincies waarbij we bijna alle kerken
hebben bezocht. We spraken met kerkenraden over
diaconale presentie. Aan de hand van de
daaropvolgende analyse hebben we het
programma Somos Diáconos ontwikkeld en in het
tweede jaar 30 kerken mogen trainen. Omdat we
het belangrijk vinden dat de kerk zelfstandig met
het programma aan de slag gaat, leggen we veel
nadruk op ‘processen’ in plaats van op ‘losstaande
activiteiten’. Zo is bijvoorbeeld de training één
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Groep nieuwe trainers van Presbiterio del Caribe.

onderdeel van het bredere programma Somos
Diáconos. Dit betekent dat de training op zichzelf
een activiteit is die twee dagen duurt, maar geen
waarde heeft als men er vervolgens niet mee aan
de slag gaat (proces). Diaconaat bestaat in de eerste
plaats niet uit enkele activiteiten maar is een
levenshouding van kerk en mens.
Momenteel zitten we in de derde fase waarin we
mensen opleiden tot trainers van Somos Diáconos.
Op dit moment hebben we trainers opgeleid in
twee van de vier kerkprovincies en de komende
maanden gaan we dat ook doen in de overige twee.
In Presbiterio del Caribe hebben we 5 mensen
opgeleid en in Presbiterio del Noroeste 10. We
merken veel enthousiasme bij deze ambassadeurs
en hebben er vertrouwen in dat zij in de komende
periode t/m september de kerken zullen gaan
trainen in hun kerkprovincie die de training Somos
Diáconos nog niet hebben ontvangen. Op deze
manier zorgen we ervoor dat het gedachtegoed >>

BEGINNEN MET ÉÉN BAL
van Somos Diáconos niet bij ons blijft, maar zowel
in de diepte (de trainers) als in de breedte (dat
iedere kerk getraind wordt) aanwezig is. Zo hopen
we een blijvende verandering tot stand te brengen.
Later dit jaar zullen we terugkeren naar beide
kerkprovincies om met een grote groep mensen
een dag lang verder na te denken over de manier
waarop kerken in de praktijk zichtbaar kunnen zijn
in hun omgeving. Door het bij elkaar brengen van
deze kerken hopen we dat men onderling ideeën
uitwisselt en elkaar inspireert. Ondertussen
bezoeken we de kerken die in de eerste ronde
hebben meegedaan aan de training om te kijken
hoe de uitvoering van hun plan ervoor staat. Ook
blijven we werken aan verschillende soorten
materialen die de kerken kunnen gebruiken om
diaconale thema’s in verschillende doelgroepen
onder de aandacht te brengen.▪

Groep nieuwe trainers in Presbiterio del Noroeste

Op dit moment zijn we twee jaar werkzaam in
Colombia. Twee jaar waarin we samen met de kerk,
op zowel lokaal als nationaal niveau hebben
nagedacht hoe zij zichtbaar kan zijn op de plek waar
zij is. Na de diagnostiek en kennismaking en daarna
de training zien we nu kerken die als gevolg daarvan
aan de slag gaan om te werken aan deze
zichtbaarheid. Kerken, mensen (soms lijken we
weleens te vergeten dat de kerk niet een gebouw is,
maar is een groep mensen die de kerk vormt!), die
de ander dienen.
Eén van deze voorbeelden is de kerk waar ds.
Benicio predikant is. Zijn vrouw Arleth heeft samen
met een aantal dames een naaiatelier waar ze
onder leiding van een docente allerlei technieken
leren voor het zijn van coupeuse. Voor een aantal
dames betekent dat een nieuwe bron van
inkomsten en voor anderen is het fijn om als
vrouwen bij elkaar te komen. Intussen draait het
naaiatelier al ruim een jaar en heeft de kerk zijn
activiteiten uitgebreid, dit naar aanleiding van de
training. De wijk waar deze kerk zich bevindt is een
ingewikkelde wijk met veel criminaliteit en bendes.
Bendes die soms ook de wijk beheersen, moorden
zijn er geen uitzondering. Het paradoxale is dat veel
van de inwoners daar zijn gaan wonen op de vlucht
voor het geweld van de guerrilla en paramilitairen
om vervolgens in ander geweld terecht te komen.
Veel kinderen en jongeren groeien op met de norm
van geweld en daarom heeft de kerk deze
doelgroep uitgekozen. Onder leiding van een
voetbaltrainer zijn ze gestart met een voetbalclub,
die twee keer per week traint in de wijk. Binnen >>

Bericht van de thuisfrontcommissie
In de vorige editie van de nieuwsbrief (medio maart) hebben wij u geïnformeerd over enkele op stapel
staande activiteiten, deze liggen inmiddels weer achter ons.
Als TFC werden we – evenals de diverse jeugdclubs – uitgenodigd om een stand in te richten op de op
vrijdag 8 april in het Baken gehouden markt voor het HGJB‐project van dit jaar; een aanbod dat we niet
aan ons voorbij wilden laten gaan.
Vervolgens waren we op Koningsdag op 2 plaatsen aanwezig, zowel op de braderie in de Voorstraat als op
de vrijmarkt in de Havenstraat; op de vrijmarkt was ruimte te over door de vele afzeggingen vanwege de
verwachte ongunstige weersomstandigheden.
Het volgende evenement waarop we ons gezicht laten zien is de Roemeniëmarkt; deze vindt plaats op
zaterdag 27 augustus en wel aan de Jaap Bijzerweg (nummer 15) te Woerden. Bij dezen bent u
uitgenodigd om onze stand te bezoeken. Van harte welkom!
Tenslotte (en zeker niet in de laatste plaats): wij danken u voor uw gebed en uw (doorlopende) financiële
steun; hierdoor maakt u het mede mogelijk dat Cora en Antonie hun roeping kunnen volgen om vanuit
de GZB in Colombia dienstbaar te zijn aan Gods koninkrijk.
Namens de TFC,
Aris en Nico van der Kooij
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DANK & VOORBEDEPUNTEN
VOLGENDE FASE. Dankbaar om aan de slag te gaan
in een nieuwe fase van ons werk: Somos Diáconos
een eigen plek geven in de structuren van de kerk.
Dankbaar voor enthousiaste nieuwe trainers. Bid
dat zij op hun beurt andere kerken en mensen
enthousiast krijgen om zichtbaar te zijn op de plek
waar ze geplaatst zijn.
BEGINNEN MET ÉÉN BAL. Dankbaar voor het
enthousiasme en doorzettingsvermogen van ds.
Benicio en zijn echtgenote Artleth en de gemeente.
Bid dat deuren geopend worden zodat zij hun werk
kunnen doorzetten en uitbreiden. Bid dat hun
voorbeeld inspirerend mag zijn voor anderen.
SYNODE. Volgend jaar maart zullen er de
tweejaarlijkse verkiezingen zijn voor de diverse
functies in de synode. Bid dat er in de aanloop
ernaartoe goede gesprekken mogen plaatsvinden
en dat het voor personen duidelijk mag worden of
de trainingen staan normen en waarden centraal.
Intussen zijn er zo’n 70 deelnemers iedere avond.
Leden van de kerk doen mee als vrijwilligers en
binnenkort trappen wij ook een avondje mee.
Is alles perfect? Op 70 kinderen hebben ze één
voetbal, het trainingsveld is niet specifiek egaal en
omdat ze geen shirtjes of lintjes hebben is het soms
lastig uit elkaar houden wie bij wie hoort in de

zij zich geroepen voelen om zich kandidaat te
stellen. De kerk heeft leiderschap nodig en iemand
die processen en besluiten in goede banen kan
leiden.
SOMOS DIÁCONOS. Dankbaar voor het trainers‐
handboek dat volledig geredigeerd en gedrukt nu
nieuwe trainers handvatten geeft voor de training.
NIEUW PRESBITERIE. Eén kerkprovincie is zodanig
groot (met name geografisch gezien) dat zij met
moeite de contacten kunnen onderhouden, denk
aan afstanden van Amsterdam naar Berlijn. Er zijn in
dat gebied voldoende georganiseerde kerken en
bijna genoeg geordineerde predikanten dat zij een
zelfstandige kerkprovincie kunnen worden. Bid voor
wijsheid voor de leiders die aan het hoofd staan van
deze verandering, bid voor wijsheid, geduld en Gods
leiding in de besluiten die genomen moeten
worden. ▪
wedstrijd. Verre van ideaal, maar dat weerhoudt
hen niet om wel te starten en op zoek te gaan naar
mogelijkheden om materialen gefinancierd te
krijgen. Wat een voorbeeld, voor hier, maar
misschien ook wel voor ons in Nederland! Gewoon
starten ook al is het niet perfect, maar starten
vanuit afhankelijkheid van de Vermenigvuldiger. ▪

De gehele groep na een avondje training!
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VLOG
De afgelopen periode maakten we weer diverse
reizen, zoals we vaker schrijven, en om u en jullie
wat meer beeld te geven van de inhoud van zo’n
reis hebben we een VLOG (Video bLOG) gemaakt.
Hierin nemen we u en jullie mee op reis. Nog niet
gezien? Hij is te vinden op ons YouTube kanaal
Geloof in Colombia en op www.geloofincolombia.nl.

een groter gebouw! Hij wil groeien en het is mooi
om te zien dat de kerk ook daadwerkelijk in aantal
groeit en dat men actief aan de slag gaat. Kortom
veel veranderingen, we zijn benieuwd!

PERSOONLIJK
Allereerst: het gaat goed met ons. Het voelt alweer
lang geleden dat we in Nederland waren. Het is fijn
om in een volgende fase van de werkzaamheden te
zijn aangekomen, automatisch betekent dat meer
reizen en dus meer van huis. Het is goed om de
mensen en de diverse gebieden weer te ontmoeten
en het is fijn om te merken dat, ondanks de
afstanden, we goede relaties hebben. Belangrijk in
een cultuur waar relaties vóór afspraken komen!
Het is fijn om na een reis altijd weer thuis te komen,
zowel daadwerkelijk in huis als in de kerk. Met de
komst van ds. Efrén en Marie‐Isabel is er veel
veranderd in de kerk. De kerk is zich meer aan het
organiseren en Efrén heeft een doel gezet:

Website:
www.geloofincolombia.nl
E‐mail:
tfc@geloofincolombia.nl
cora@geloofincolombia.nl
antonie@geloofincolombia.nl

Dat we altijd extra moeten opletten tijdens de
kerkdienst omdat we ineens spontaan gevraagd
kunnen worden voor het één of ander, dat wisten
we, maar om ineens tijdens de preek een
opmerking te krijgen over je kleding…. die was
nieuw. We moeten toegeven, de overeenkomsten
waren ook erg groot!

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!

geloven gaat verder
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