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De laatste training ‘Somos Diáconos’ voor dit jaar zit 
erop. Sinds mei dit jaar hebben we tien trainingen 
gegeven aan 30 kerken met gemiddeld 45 
deelnemers. Na aanleiding van de evaluatie kregen 
we positieve reacties, de training krijgt gemiddeld 
een 9+! Deze tien trainingen hebben ons inzicht 
gegeven welke elementen wel en niet werken. Zo 
hebben we al wat modificaties kunnen maken zodat 
de training nu nog beter aanslaat. Naast het geven 
van de training hebben we contact gehad met de 
kerken die hebben deelgenomen, wat soms een 
hoop geduld kost, over de plannen die ze na 
aanleiding van de training hebben gemaakt voor de 
uitvoer van een diaconaal programma. Het is mooi 
om te zien dat een aantal kerken enthousiast aan 
de slag gaan. Tegelijkertijd zien we ook kerken 
waarin sommige leden heel enthousiast zijn maar 
waarbij dit niet gedeeld wordt door de 
leidinggevende van de kerk. Op afstand, via 
telefoon of mail, blijft het lastig om daarop invloed 
uit te oefenen zeker in een cultuur waar relaties 
belangrijk zijn. Na ons verlof hopen we ook diverse 
gebieden opnieuw te bezoeken om verder na te 
denken op de manier waarop de diaconale 
llllllllopdracht van de lokale kerken vorm  kan 
llllllllllkrijgen.  
Eind november hebben we de resultaten van het 
afgelopen jaar, onder andere de evaluatie van de 
training, aan de synode (het landelijk kerkbestuur) 
gepresenteerd. Over het algemeen was men erg 
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enthousiast; de diverse moderatoren zien positieve 
effecten in hun presbiteries en willen graag met ons 
meebouwen aan het verstevigen van de positie van 
het diaconaat in de kerk op lokaal niveau en op het 
niveau van presbiterie. Anderzijds merken we soms 
ook tegenwerking en hebben we te maken met 
‘politiek’ binnen de kerk. Niet altijd makkelijk maar 
we houden voor ogen wat onze opdracht is.   
De afgelopen periode hebben we met Martha het 
document achter de training door een eerste 
correctieronde gehaald; het document heeft zich in 
de loop der tijd ontwikkeld tot een heel boekwerk. 
Zo’n veertig uur verdeeld over heel wat avonden 
van corrigeren en heel veel vragen van onze kant: 
‘…maar waarom schrijf je dat zo en niet zo?”. 
Waarop we dan meestal een antwoord kregen: 
“Nou, gewoon zo klinkt het beter.” of “Het hoort nu 
eenmaal zo…!”. Tijdens ons verlof hoopt een ander 
kerklid het geheel nogmaals door te lezen op 
spelling en schrijfstijl, zodat we na ons verlof de 
laatste aanpassingen kunnen verrichten voordat >> 
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het geheel kan worden gedrukt. Na ons verlof staan al een aantal 
dingen gepland. Eén van de grootste taken zal het trainen van 
nieuwe trainers zijn. In elk presbiterie zijn in elk geval 40% van alle 
kerken getraind, de verantwoording om ook de resterende kerken te 
trainen ligt bij het presbiteriebestuur. In de laatste vergadering van 
de synode hebben we hen gevraagd om een plan op te stellen hoe 
zij dit willen gaan uitvoeren. Daarnaast willen we samen met de 
synode gaan werken aan een structurele positie van diaconaat in de 
lokale kerken maar ook op presbiterie- en synodaal niveau. Genoeg 
uitdagingen in het verschiet! ▪ 

Bericht van de thuisfrontcommissie 
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Het is bijna zover! 16 december komen Antonie en Cora voor twee maanden naar Nederland. De 
afgelopen tijd zijn we als thuisfrontcommissie (TFC) druk geweest met de voorbereidingen voor het verlof. 
Eén van de belangrijkste dingen die we als TFC moesten regelen, was een woning waar Antonie en Cora 
tijdens hun verlof verblijven. Dit is, mede dankzij uw hulp, gelukt. Heel erg bedankt voor het meedenken 
hierin! Het huis is inmiddels schoongemaakt, ingericht en gezellig gemaakt zodat Antonie en Cora een 
eigen plek hebben als ze in Nederland zijn.  
 
Tijdens hun verlof zullen Antonie en Cora op diverse plekken (in meerdere gemeenten) vertellen over hun 
werk in Colombia. In Woerden doen ze dit op donderdag 28 januari in Het Baken, welkom vanaf 20.00 uur. 
Wij zullen u hierover nog verder informeren, maar zet de datum alvast in uw agenda.  
 
We kijken als thuisfrontcommissie erg uit naar de komst van Antonie en Cora. Wij hopen u ook! 
 
Namens de TFC, Willy-Janne Verlaan 

  
 
  

 
 
Eind november waren we aanwezig bij de 
diplomering van Argemiro Díaz als theoloog. Na een 
studie van 5 jaar kreeg hij hem dan eindelijk in 
handen. Argemiro is werkzaam in één van de vier 
presbiteries van de kerk. Een presbiterie waar men 
met name leeft van landbouw.  
Naast dat de GZB zendingswerkers uitzendt, heeft 
zij ook projecten die zij ondersteunt (zie voor meer 
informatie www.GZB.nl). Eén van deze projecten is 
het verlenen van studiebeurzen voor theologie-
studenten. Argemiro is één van de mensen die 
hierdoor heeft kunnen studeren aan de Fundación 
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia 
(FUSBC). De vorming van mensen zoals Argemiro is 
belangrijk om het leiderschap in de landelijke kerk 
te vergroten. Een dankbaar moment! ▪ 
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Diploma op zak!  
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zondag 17 januari 10.00 uur Hervormde Gemeente Wilnis (Julianastraat), na de kerkdienst een 

presentatiemoment in de Roeping 

18.30 uur  Hervormde Gemeente Ouderwater/Hekendorp, na de kerkdienst een 

presentatiemoment in de Rank (Oudewater) 

maandag 18 januari mentorcatechese (19.00 uur) & verdiepingscatechese (20.15 uur) in het Baken te 

Woerden   

dinsdag 19 januari 19.30 uur catecheseavond in Ouderkerk a/d IJssel (Herv. Verenigingsgebouw Berea) 

donderdag 21 januari 19.30 uur informatieavond in Jaarsveld, in het vereningsgebouw (Kerkstraat).  

zondag 24 januari  9.30 uur Hervormde Gemeente Benschop, na de kerkdienst een presentatiemoment. 

maandag 25 januari catecheseavond in Wilnis, om 18.45 uur (12 t/m 14 jr) & 20.00 uur (15 t/m 19 jr)  

dinsdag, 26 januari 14.30 uur Ouderen Bijbelkring in het ’t Oude Landt, te Woerden 

donderdag 28 januari 20.00 uur informatieavond in het Baken, Beneluxlaan 3 te Woerden 

vrijdag 29 januari 19.30 uur projectavond ‘Delen in Overvloed’ (diaconaal HGJB project) in Oudewater 

(de Rank) 

zondag 31 januari 14.30 uur presentatiemoment bij de zondagschool van de Hervormde Gemeente 

Oudewater/Hekendorp 

woensdag 3 februari 20.00 uur projectavond ‘Delen in Overvloed’ (diaconaal HGJB project) in de 

Oosterkerk, Ouderkerk a/d IJssel met een presentatiemoment van ons werk.  
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VERLOF  

Wees welkom op de diverse informatiemomenten tijdens ons verlof! 

https://www.gzb.nl/test


worden hier niet gevorderd met een automatische 
incasso en van herinneringen is natuurlijk ook geen 
sprake. Kortom we moeten alles voorbereiden zodat 
Martha de rekeningen kan betalen en daarnaast 
moeten we ervoor zorgen dat iemand af en toe 
even naar ons huis gaat en zorgt dat er geen 
kakkerlakkenfamilie gaat huizen… Nadat we de 
afgelopen werkreis weer voldoende dierenvrienden 
(ratten, kakkerlakken en insectenkolonies) op onze 
slaapkamers, hadden zijn we wel weer even klaar 
met beesten in huis.  
We hopen elkaar te ontmoeten tijdens ons verlof, 
misschien wel tijdens één van de presentatie-
momenten. Voor nu zeggen we: tot snel!  
 
 
 

geloven gaat verder 
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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! 

Website:  
www.geloofincolombia.nl 
 
E-mail: 
tfc@geloofincolombia.nl 
cora@geloofincolombia.nl 
antonie@geloofincolombia.nl 
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Intussen bereiden wij ons voor op ons eerste verlof 
in Nederland. We zien er naar uit om ons weer even 
in de Nederlandse cultuur onder te dompelen. 
Familie en vrienden weer live te zien en te spreken,  
weer de Nederlandse lekkernijen te eten en even 
afstand te nemen van het werk. Tegelijkertijd is het 
erg gek om alles achter te laten; het werk, ons huis 
en vooral de mensen, onze familie hier.  
Maar voordat het zover is ronden wij hier de dingen 
af die echt voor het verlof moeten gebeuren. 
Contact met de kerken over de voortgang van hun 
diaconale activiteiten (die zij hebben ontwikkeld na 
aanleiding van de training), schrijven van een 
Spaanse nieuwsbrief over diaconaat in de kerk en 
vooral heel veel praktische dingen. Eén van die 
dingen is ervoor zorgen dat we na ons verlof nog 
toegang hebben tot gas, water en licht. Rekeningen 
 
 

DANK & VOORBEDEPUNTEN 
VERLOF. We zijn dankbaar dat we de kerstdagen en 
‘oud en nieuw’ kunnen vieren met familie en 
vrienden. Dat we weer even afstand mogen nemen 
van ons werk en tot rust mogen komen in onze 
eigen cultuur. Dankbaar om de gemeenten te 
ontmoeten die ons ondersteunen en met hen iets 
van ons werk te mogen delen. Tegelijkertijd is 
Colombia nu ons thuis, ons huis staat daar, ons werk 
is daar en we laten ook mensen achter waar we een 
band mee hebben opgebouwd. Bid voor een goed 
verlof waarin we opbouwende contacten mogen 
hebben en waarin we iets van de wereldwijde kerk 
mogen laten zien.  
 
ARGEMIRO. Dankbaar voor de studie theologie die 
hij heeft afgerond. Bid dat bij gebruikt mag worden 
in de opbouw van de kerk in het gebied waar hij 
werkzaam is.▪ 
 

 
SOMOS DIÁCONOS. Dankbaar voor het animo voor 
de tien trainingen die achter ons liggen, de positieve 
waardering van de deelnemers op de training en de 
ondersteuning vanuit het synodebestuur. Bid voor 
blijvend enthousiasme waarbij afhankelijkheid van 
God voorop mag staan in plaats van ‘politieke‘ 
beweegredenen.    
 
IBAGUÉ  - DULCE REFUGIO. In een eerdere nieuws-
brief hebben we voorbeden gevraagd voor de 
gemeente waar wij vaak naar toe gaan vanwege een 
openstaande vacature van predikant. Begin van het 
jaar is daarvoor een tijdelijke oplossing gekomen en 
in oktober heeft de gemeente  opnieuw de vacature 
opengesteld. We zijn dankbaar dat Efrén en zijn 
vrouw Maria Isabel deze functie zullen invullen. Wij 
kennen hen uit Bucaramanga de vorige gemeente 
waar zij hun pastoraat uitvoerden.     
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