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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.

Los Morales ligt op het platteland van 
Colombia. Het wordt omringd door 
plantages met papaya en platano 
(bakbananen). Het landschap lijkt een 
beetje op het vlakke Nederland, alleen de 
plantages en hier en daar een palmboom 
verraden dat we in de tropen zijn. Helaas 
is het niet alleen de schoonheid van 
het landschap dat dit gebied kenmerkt, 
nog altijd zijn in dit gebied gewapende 
groeperingen actief. De gevolgen zijn 
zichtbaar in de maatschappij. Dicht bij 

Los Morales wonen veel vluchtelingen-
gezinnen in armoedige omstandigheden. 
Deze gezinnen moesten vluchten voor 
het geweld in Colombia, maar daar 
komt nog eens bij dat veel moeders hun 
kinderen alleen moeten opvoeden. De 
kerk is een diaconaal initiatief gestart 
om de kinderen van deze families extra 
aandacht te geven. Elke zondag komen 
er meer dan 50 kinderen bij elkaar om 
samen te zijn, te spelen en verhalen uit 
de Bijbel te horen. Na a�oop krijgen ze 
ook nog wat lekkers. 
De vrijwilligers herkennen ook het risico 
van tienerzwangerschappen (al vanaf 
12-13 jaar). Door de activiteiten hopen 
ze met de kinderen te werken aan een 
betere toekomst. 

Bekijk hier het �lmpje over 
dit mooie project: 
bit.ly/losmorales2018

GROETEN UIT COLOMBIA

Update



>> Johan en Astrid Klaasse vertrekken 
januari 2019 naar Colombia
Johan en Astrid en hun kinderen staan 
op het punt om te vertrekken naar 
Medellín, een grote stad in Colombia. 
Ze zullen daar gaan meewerken aan het 
stichten van een nieuwe gemeente. Ter 
plekke worden ze opgewacht door een 
team van de al bestaande presbyteri-
aanse gemeente in Medellín met wie ze 
gaan samenwerken. Zij zien erg uit naar 
de komst van de familie Klaasse! Het 
stichten van een nieuwe gemeente in 
een andere wijk van de stad wordt een 
samenwerkingsproject tussen Neder-
landse, Colombiaanse en Mexicaanse 
zendingswerkers. 
De familie Klaasse wordt op zondag 
6 januari om 10:30 uur vanuit de 
Immanuelkerk in Rijnsburg uitgezonden. 
U bent van harte welkom!

>> Het opvangproject PREA in Los Alpes 
en Bogota vangt dagelijks rond de 140 
kinderen op na schooltijd. Helaas hebben 
ze wat �nanciële tegenslagen gehad. 
De overheid vond in het nieuwe gebouw 
de toiletten niet goed genoeg en voor 

veel geld moest er van alles vervangen 
worden. Ondanks �nanciële tegenslagen 
gaan ze niet bij de pakken neerzitten, 
maar is er dagelijks onverdeelde aan-
dacht voor alle kinderen!

>> Het seminarie FUSBC heeft sinds de 
start van het programma de landelijke 
kerk een cursusaanbod gedaan. De 
vier presbiterios van de landelijke kerk 
mochten zelf kiezen over welke thema’s 
ze toegerust wilden worden. Inmiddels 
zijn er in alle vier de presbiterios de 
eerste modules afgerond. Een prachtig 
resultaat van de nieuwe samenwerking 
tussen de verschillende partners van de 
GZB in Colombia. 

NIEUWS UIT COLOMBIA

>> Magdaleen Boers en Wijnie Visser, 
zendingscommissie Ouderkerk aan den IJssel
“Jarenlang beperkte de activiteiten van 
onze zendingscommissie zich tot het ver-
kopen van dagboekjes en het promoten 
van de GZB-dag. Tot onze gemeente werd 
‘verbonden’ aan Antonie en Cora Treuren, 
zendingswerkers van de GZB in Colom-
bia (de roots van Antonie liggen in onze 
gemeente). Sindsdien heeft zending een 
gezicht. Middels stukjes die geplaatst 
worden in de kerkbode geven Cora en 

Antonie ons een inkijkje in hun leven en 
werk. Op deze manier is onze gemeente 
meer betrokken bij het zendingswerk. 
Alle opbrengsten van collectes en activi-
teiten, zoals het bezorgen van de kerst-
post, zijn bestemd voor ‘onze’ zendings-
werkers. Meerdere keren zijn zij bij ons in 
de gemeente te gast geweest. Wij hopen 
dat Antonie en Cora tot zegen mogen 
zijn voor onze medemens in Colombia.”

>> Maaike van der Graaf, relatiebeheer-
der Colombia
“Colombia is een prachtig land, maar 
kent ook veel problemen. Armoede en 
drugsverslaving zijn zichtbaar aanwezig 

in de samenleving. Maar ik heb ook heel 
veel passie en kracht gezien bij de men-
sen van de kerk! Met veel liefde voor het 
Evangelie worden
er creatieve manieren bedacht om 
mensen te bereiken. Dan denk ik aan het 
nieuwe kerkplantingsproject in Medellín. 
Waar pastor Sixto een droom heeft om 
die samen met hulp uit Nederland te ver-
wezenlijken. Ik was ook onder de indruk 
van pastor Germán die met zoveel liefde 
en toewijding de kinderen in de krotten-
wijken in Bogotá opvangt en over Jezus 
vertelt. Er gebeuren veel mooie dingen 
in Colombia en het is inspirerend om met 
onze broeders en zusters daar samen te 
werken! Doet u mee? We hebben twee 
hele leuke korte termijn vacatures in Co-
lombia. Neem contact met mij op om de 
mogelijkheden te bespreken! (telefoon: 
0343 - 512444, e-mail: mvdgraaf@gzb.nl)”

SAMEN VOOR COLOMBIA

Magdaleen (l) en Wijnie (r)



Tot nu toe hebben we ruim 70% van de 
€ 142.000 die we dit jaar nodig hebben 
voor het programma kunnen ophalen. Er 
moeten dus nog wel wat fondsen worden 
geworven, maar we zijn op de goede weg!

>> July, student aan het seminarie 
FUSBC ontvangt een studiebeurs via 
de GZB: “Dank u wel dat u het mogelijk 
maakt dat ik theologie studeer. Ik zie 
het als geschenk van God dat ik op deze 
manier mag studeren. Ik heb veel geleerd 
tijdens mijn studie, zowel theoretisch 
als persoonlijk. Ik leer steeds beter hoe ik 
God kan dienen.”

GEVEN 
VOOR 
COLOMBIA

Meedoen 
voor Colombia
>> Op www.gzb.nl/colombia staan 
twee Bijbelstudies over het werk in 
Colombia. Leuk om te doen met de 
zendingscommissie of Bijbelkring in uw 
gemeente!

>> In 2020 willen we graag een gemeen-
tereis organiseren naar Colombia. Alle 
deelnemende gemeenten van het pro-
gramma Colombia mogen zich inschrij-
ven voor deze reis. Meer informatie 
volgt voorjaar 2019.

>> In ons magazine Alle Volken staat 
een mooi artikel over Colombia. Vraag 
bij ons extra exemplaren op om in uw 
gemeente te verspreiden!



>> Wilt u bidden voor de zendingswer-
kers Antonie en Cora Treuren die bezig 
zijn met de ontwikkeling van de tweede 
Somos Diaconos module? Deze module 
gaat over ‘gerechtigheid’, een pittig the-
ma, zeker in een land dat jaren in oorlog 
is geweest.
 
>> Bid voor de familie Klaasse die januari 
2019 wordt uitgezonden naar Medellín.

>> Sinds april 2018 is Dionicio Guerrero  
de coördinator van het project Somos 
Diaconos, het diaconale programma van 
de landelijke kerk dat is opgezet door 
Cora en Antonie Treuren. Steeds meer 
lokale gemeenten starten een eigen dia-
conaal project. Het coördineren daarvan 
is een hele verantwoordelijkheid. Het 
is prachtig om te zien hoe goed hij zijn 
werk oppakt en hoeveel energie de lokale 
gemeenten krijgen van het diaconale 
werk. 

BIDDEN VOOR COLOMBIA

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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Meer weten over het 
zendingswerk in Colombia? 
Neem contact op met 
Maaike van der Graaf of 
kijk op gzb.nl/colombia. 

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


