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In 2006 gingen mijn vrouw en ik naar een zendingsweekend. 
Ergens in Friesland volgden we met een hele groep een pro-
gramma vol prikkelende lezingen en workshops. En natuurlijk 
spraken we tot in de late uurtjes over de vraag die iedereen 
bezighield: Wat is onze roeping? Hoe komen we daarachter?

Iets van die zoektocht hoorde ik terug in het verhaal van een 
jonge vrouw uit Libanon die ik onlangs ontmoette. Vol vuur 
vertelde ze over het luisterend oor dat ze als sociaal werker 
biedt aan Syrische vluchtelingen in Beiroet. Hoe was ze daar 
terechtgekomen? Ze vertelde dat ze aanvankelijk werkte als 
laborant. Steeds meer merkte dat ze eigenlijk liever de men-
sen achter de reageerbuisjes wilde zien. Zo kwam het gesprek 
op hoe roeping werkt. Hoe gebed, schrijven in een dagboek 
en gesprekken met vrienden haar geleidelijk op een spoor 
zetten waarin telkens dezelfde dingen terugkwamen. Tot ze op 
haar plek kwam.

Van het weekend in Friesland bleef mij vooral één uitspraak 
over roeping bij: “Alleen een varend schip kan bijgestuurd 
worden.” Dat klinkt misschien als een open deur. Maar de 
boodschap was duidelijk. Kom in beweging. Zet een eerste 
stap. Deel je verlangen. Dan gaan anderen meedenken, mee-

bidden. Dan ervaar je sturing. Dan kom je op je plek.

Wil je dat ervaren? Zet dan een eerste stap. 
Deel je verlangen. Laat anderen meedenken 
en meebidden. Kom op 19 november naar 
‘Zend mij’, het GZB-event over roeping.

Martijn van den Boogaart
directeur-bestuurder

Alleen een varend schip 
kan bijgestuurd worden
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07 |
Niet uitgepraat over  
Gods daden

“Wat waren de Vertel,-avonden in mei 
een prachtig getuigenis! We hadden de 
hele nacht wel over Gods daden kun-
nen vertellen en dan nog waren we niet 
uitgepraat. Zo’n avond zou in elke kerk 
moeten plaatsvinden. Krijg je de kans, 
doe mee!”

(ds. Sixto Hernandez, Colombia)

22 |
Eiersoep uit  
Indonesië

Toen ik de foto van het 
recept op pag. 22 kreeg, 
dacht ik: hé bah, is dat 
lekker? Maar Lourina en 
Laurens Jan hebben me 
overtuigd: dit is echt een 
recept dat ik ook een keer 
moet maken! Wie volgt?

(Mariëlle de Koning,  
communicatiemedewerker)
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nú te koop 24

En verder

18 |
Zending iets voor jou?

Het afgelopen jaar mocht ik regelmatig 
een tijdje optrekken met nieuwe zen-
dingswerkers. Bevlogen mensen die 
hun talenten willen inzetten in Gods 
Koninkrijk. Het raakt me elke keer 
weer! Vraag je je af of zending ook iets 
voor jou is, komt dan 19 november 
naar Driebergen! Kijk voor info en aan-
melden op www.gzb.nl/zendmij.

(Jaap Haasnoot, coördinator leren & 
opleiding)

08 |
Gods barmhartigheid  
voor Colombia

Het veelzijdige Colombia is kleurrijk 
en levendig! Maar er is ook een scha-
duwkant waarin armoede en trauma’s 
uit het verleden de bevolking hebben 
gevormd. De kerk waar wij mee mogen 
werken, zet zich met haar hele hart in 
om Christus’ hoop te delen én Zijn  
barmhartigheid voor de meest onder-
gewaardeerden in de samenleving.

( Marloes Achterveld, programmaleider 
Colombia)

“Wij zijn allemaal  
geroepen om het goede 

nieuws te delen.”
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“In mijn leven ben  
ik altijd bezig met 
de naaste in nood”

Ds. Peter Kleinbloesem
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Zowel zijn roeping tot predikant, zijn roeping tot 
zéndingspredikant in Latijns-Amerika als zijn weg 
terug naar Nederland is bijzonder. GZB-zendings-
werker ds. Peter Kleinbloesem bleef Latijns- 
Amerika bezoeken, totdat corona kwam. Inmiddels 
ervaart hij een nieuwe roeping in dit werelddeel.

TEKST Gijsbert Wolvers

ls jongetje van 5 voelde Peter 
Kleinbloesem een verlangen 
om dominee te worden. In zijn 
puberteit raakte hij dit roe-
pingsbesef helemaal kwijt. “Ik 
was ver afgedwaald. Toch was 
er bij mijn keuze voor de pabo 

diep in mijn hart het verlangen om ooit 
predikant te worden.”
Tijdens een trouwdienst van een vriend, 
met een preek over de rechtvaardiging 
van de goddeloze, werd de knop van zijn 
leven omgezet. Het verlangen om predi-
kant te worden kwam terug. Peter deed 
belijdenis, ging minder werken en startte 
met theologie. In 2006 werd hij pastoraal 
medewerker in hervormd Montfoort, 
waar hij vervolgens predikant werd.
 
Hoe kwam de roeping tot de 
zending?
“Als predikant in Montfoort las ik bij een 
mevrouw Handelingen 22:21: ‘Ga heen; 
want Ik zal u ver tot de heidenen afzen-
den.’ Toen voelde ik dat de Heere mij 
zélf riep, voor de zending. Dat moment 
vergeet ik nooit meer, maar ik vertelde 
het die vrouw niet.
Toen ik een jaar later bij de GZB was 
aangenomen en afscheid nam van deze 
mevrouw, haalde zij een tegeltje voor me. 
Daarop stond: ‘Hij, Die u roept is getrouw, 

Die het ook doen zal.’ Er ging een schok 
door mijn lichaam; dit gebeurde op 
dezelfde plek waar ik mijn roeping tot 
de zending ontving!”

De weg ging naar Peru, en  
terug naar Nederland.
“Ik gaf in Peru jarenlang, met veel zegen, 
les aan een interkerkelijke predikanten-
opleiding. In mijn leven ben ik ook altijd 
bezig met de naaste in nood. Dat wilde 
ik in Peru ook. Ik ging daar dus naar 
de sloppenwijken.
In 2016 werd bij onze oudste drie kinde-
ren de auto-immuunziekte coeliakie vast-
gesteld. Met goedvinden van de artsen 
gingen we terug naar Peru. Na een jaar 
bleek echter dat we de bloedwaarden 
niet onder controle kregen. We moeten 
oppassen om argumenten op te voeren 
om niet te dienen in het Koninkrijk. Maar 
mijn vrouw, Gerdine, en ik ervaarden 
dit toch als een signaal dat we daar niet 
konden blijven.

Ik vond dat heel lastig. Mijn hart ligt nog 
steeds voor een groot deel in Latijns- 

Amerika. Ik bleef 
lesgeven in Peru. 
De afgelopen 
keer, in febru-
ari, volgden 30 
studenten mijn 
lessen fysiek;  
150 deden  
virtueel mee.

biografie

Peter Kleinbloesem (46) 
Getrouwd met Gerdine, vijf kinderen. 1998-2001 onderwijzer in Papendrecht.  
2006-2009 pastoraal medewerker Hervormde Gemeente Montfoort. 2009-2012  
predikant Hervormde Gemeente Montfoort. 2012-2017 GZB-zendingspredikant in 
Peru. 2017-HEDEN zendingswerker vanuit Nederland in Peru, Cuba en Colombia.

»

A

Gemeente ontstaan  
door evangelisatiewerk  
ds. Peter Kleinbloesem.
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vinden het niet moeilijk te erkennen dat ze hulp nodig 
hebben. Het is mooi hen de liefde van Christus te laten 
zien, al maakt de verslavingsproblematiek dat weer-
barstig. Echter, van de Heere mogen we verwachting 
hebben!”

Hoe kan de kerk in Nederland missionair 
bezig zijn?
“Je kunt in Nederland nog best in gesprek komen over 
het Evangelie. Onze jongste dochter wilde graag evan-
geliseren. Met een tas met Bijbels stonden we bij het 
Zuidplein. We ervaarden geen problemen. Wel zien 
Nederlanders het christelijk geloof vaak als een van 
de achterhaalde religies. In Latijns-Amerika geloven de 
meeste mensen wel in de God van de Bijbel en zijn ze 
daarop aan te spreken. Alleen doen ze daar vaak niet 
veel mee, helaas.
Een ander probleem in Nederland is de schuchterheid 
van de christenen. Het is lastig dat wij de mening van 
de wereld hebben overgenomen dat iedereen zijn eigen 
levensovertuiging mag hebben. Iéder mens heeft de 
Heere Jezus nodig.
De kerk is het licht op de kandelaar. In de praktijk zijn 
dat altijd individuele gelovigen. Daarom geldt de vraag: 
Ben jij dat licht? Ben ik dat? Als ik hierin mijn roeping 
niet versta, kan dat gevolgen hebben voor de ander. De 
Heere God wil ménsen gebruiken om anderen met het 
Evangelie in aanraking te brengen!”

Daarnaast ben ik blij dat ook in Cuba deuren open 
gingen. Samen met de kerk organiseerde ik daar projec-
ten om de groei van de kerk te steunen en te stimuleren. 
Een onderdeel daarvan was lesgeven aan een semi-
narium. De roeping voor Cuba was niet zo duidelijk als 
die tot de zending, maar de Heere vraagt ons niet om in 
de ene of andere stoel te wachten om te gaan dienen.”

Wat zijn de nieuwe plannen?
“Ik hoop regelmatig naar Colombia te gaan. In de miljoe-
nenstad Medellín staat een kerk in de zogeheten ‘straat 
van de zonde’. De verkoop en het gebruik van drugs is 
er enorm. Daklozen slapen en plassen tegen de hekken 
van de kerk; travestieten en prostitués verkopen hun 
lichaam voor een habbekrats. Samen met de kerk in 
die straat doe ik straatwerk. We denken ook na hoe we 
in de toekomst nog meer kunnen betekenen voor de 
straatbewoners. We zijn nu bezig met een project om 
een deel van de kerk te gaan gebruiken als inloophuis 
voor hen.
Tegelijk wordt het ook mijn taak om een theologische 
module te ontwikkelen, zodat kerken in Colombia ook 
elders zulk werk starten. Daarnaast wil ik graag blijven 
lesgeven in Peru.
In vind het bijzonder dat ik deze nieuwe opdracht in 
Colombia mag doen. Gezonde mensen hebben de
Medicijnmeester niet nodig, omdat ze niet erkennen dat 
ze hulp nodig hebben. Maar deze mensen van de straat 

“De Heere vraagt 
ons niet om in een 
stoel te wachten om 
te gaan dienen.”

Wilt u ook Zendingsmaatje van ds. Peter Kleinbloesem worden? 
Ga naar www.zendingsmaatje.nl.

Eef Grinwis, begeleider bij het Leger des Heils
“Mijn vrouw Adrianne en ik kennen ds. Peter Kleinbloesem sinds 2003. Hij ging toen 
als kandidaat voor in Ouddorp, waar wij toen woonden. We werden geraakt en 
bemoedigd door zijn prediking. We hebben in zijn levensstroom Gods werk gezien. 
We zijn voor hem gaan bidden en financieel gaan ondersteunen, ook toen hij bij de 
zending ging. Een jaar terug zijn we echt Zendingsmaatje geworden. Ik vind het met 
mijn zorgachtergrond mooi dat hij ook oog heeft voor mensen in de goot, in Peru en 
nu Colombia. Als ik ooit iets anders zou gaan doen, ga ik zo met hem mee.”  
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ijn ervaring 
tijdens de 
campagne 
Vertel, kan 
ik met één 
woord sa-

menvatten: het was een getuigenis! 
Het was prachtig om te mogen ver-
tellen over de grote daden van God. 
Het was ook mooi om van broeders 
en zusters in Nederland te horen 
wat God ook onder hen doet. De 
Nederlandse kerken die ik heb 
bezocht, zijn levende kerken. Het 
maakte me blij dat na mijn verhaal 
mensen opstonden, op de kruk gin-
gen zetten en hun verhaal deelden. 
De avonden waren eigenlijk te kort. 
We zouden de hele nacht wel over 
Gods daden kunnen vertellen en 
dan nog zouden we niet uitgepraat 
zijn. Ik heb de verhalen in mijn hart 
opgeslagen. Zodra ik thuis was in 
Colombia wilde ik twee dingen doen: 
mijn vrouw en kinderen zien  
en iedereen vertellen wat ik in  
Nederlandse kerken gehoord had.

Bevoorrecht
Als je begint te praten over de 
wonderen van God, gaat de tijd snel 
voorbij. Tijdens de Vertel,-avonden 
voelde ik me gepassioneerd, opge-
wonden en bevoorrecht. Gepassi-
oneerd, omdat ik deed waarvoor 

Hij mij had uitgekozen (‘de deugden 
verkondigen van Hem die ons heeft 
geroepen’, 1 Petrus 2:9). Opgewon-
den, om te zien hoe de broeders en 
zusters luisterden naar wat ik hun 
vertelde en hoe zij met vreugde mijn 
verhalen ontvingen. Het raakte me 
vooral dat wij met zulke verschillen-
de achtergronden samen een loflied 
konden zingen: ‘Welk een vriend is 
onze Jezus!’ Bevoorrecht, omdat in 
Colombia en in vele delen van de 
wereld er ook gelovigen zijn voor 
wie het moeilijk is om over de 
wonderen van God te vertellen. 

In elke kerk
De campagne heeft ons in staat 
gesteld om veel mensen en gezin-
nen te ontmoeten. Ik ben ervan 

“M Esther is jeugdarts en 
Kees docent theologie.

“Geen gebrek aan 
lof voor Jezus”

overtuigd dat door alle getuigenis-
sen mensen veranderd zijn. Vertel, 
zou in elke kerk gepromoot moeten 
worden. Dan zou er geen gebrek 
zijn aan lof voor Jezus en nieuwe 
bekeringen. Want door over Hem te 
horen en praten, kan iemand Hem 
leren kennen en redding vinden.”

Laat je lamp branden
zodat in de storm
een verloren schipbreukeling
het licht zal zien en gered worden.

Laat de vuurtoren branden,
werp je licht in de zee!
Als er scheepswrakken vergaan,
mogen ze zo gered worden.

Tijdens de pinkstercampagne Vertel, was 
dominee Sixto Hernandez uit Colombia één 
van onze gasten. Zijn verhalen over hoe 
hij als dominee in de ‘straat van de zonde’ 
werkt, maakten diepe indruk. Maar  
hij leerde óók van de kerk in Nederland.

TEKST Diane Palm
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Nieuwe gemeenten
Een groot deel van de bevolking van Colombia is in naam rooms-katholiek en 
ongeveer 14 procent is lid van een protestantse kerk. De Presbyteriaanse 
Kerk van Colombia – waar de GZB mee samenwerkt – is een snelgroeiende 
kerk met maar liefst 100 plekken waar een nieuwe gemeente wordt gestart.
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> 50.000.000

Spaans

28x > NL 

Bogotá

Gewelddadig verleden
De natuur van Colombia is prachtig! Maar de meer dan vijftig jaar 
durende burgeroorlog heeft diepe sporen nagelaten. Veel levens zijn 
getekend door moorden, ontvoeringen en het aan drugs gerelateer-
de geweld. Ook is er een enorme kloof tussen arm en rijk.

God dienen in een context  
van armoede en geweld



Najaarscollecte 
voor Colombia 
Met de opbrengst van de najaars-
collecte willen we de kerk in Colombia 
helpen om om te zien naar de meest 
kwetsbaren in de samenleving. Doet 
u mee? Geef via de Tikkie QR-code of 
maak een gift over naar de GZB,  
rekeningnummer NL91 INGB 0690 
7624 45 met als 
omschrijving: 
najaarscollecte 
Colombia. Alvast 
hartelijk dank!

9

Meer info? Kijk op gzb.nl/colombia

God dienen in een context  
van armoede en geweld

Zendings-
werkers 
GZB
• Ds. Gerrit Vreugdenhil is 

sinds kort docent Oude 
Testament aan een oplei-
ding voor predikanten.

• Ds. Peter Kleinbloesem 
helpt kerken om van 
betekenis te zijn voor 
de meest kwetsbaren 
in de samenleving, zoals 
straatbewoners.

• Elise Verschuure helpt bij 
de opvang van kinderen 
in achterstandswijken.

Oog voor  
kwetsbaren
De GZB wil de kerk in Colombia helpen om 
uit de negatieve spiraal van het verleden te 
komen, zodat een nieuwe generatie kan bou-
wen aan een hoopvolle toekomst. We doen 
dat door te investeren in goed theologisch 
onderwijs en door gemeenten te stimuleren 
om van betekenis te zijn voor mensen waar 
niemand oog voor heeft, zoals vluchtelingen 
uit Venezuela, drugsverslaafden en kinderen 
in achterstandswijken.



‘Straat van de 
zonde’ een plek 
van Gods genade

Amy is het meisje met  
het zwarte shirt.
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Hoe help je een dakloze? Hoe vertel je een drugs-
verslaafde over de liefde van Christus? Dat kan 
soms best lastig zijn. Toch weerhoudt dat Amy  
er niet van om de straat op te gaan.

e nood van men-
sen die op straat 
leven, raakt Amy uit 
Colombia diep. “Elke 
zondag als ik naar 
de kerk ga, zie ik 
tieners en jongeren 

drugs verkopen en gebruiken. Ik zie ze op 
straat leven en zelfs hun lichaam prosti-
tueren. Verschrikkelijk! Want daardoor 
worden ze geketende mensen, slaven 
van de zonde. Mijn motivatie om met deze 
mensen te werken, is dat ik geloof dat 
er hoop voor hen is, omdat God liefde-
vol jegens hen blijft. Christus is hen niet 
vergeten en kan mij gebruiken om hoop 
te brengen in wanhopige harten.”

Triest
Op haar 17e kwam Amy tot geloof. Ze her-
innert zich nog goed dat ze in die tijd voor 
het eerst contact had met een zwerver. 
“Ik was op een jongerencongres en terwijl 
we door het centrum van Bogotá liepen, 
zag ik veel mensen op straat die om geld 
vroegen voor eten. Daar sprak ik met 
een man die me vertelde over zijn vrouw 
en kinderen. Helaas was hij aan de drugs 
geraakt en woonde daardoor niet langer 
bij hen. Hij miste hen heel erg. Later, in 
het centrum van Medellín, zag ik voor het 
eerst ook mannen en vrouwen voedsel 
uit de vuilnisbak halen om in hun onder-
houd te voorzien. Erg triest allemaal!”

Dromen kwijtraken
“Ik ben nu 24. Zeven jaar zijn verstre-
ken sinds die toevallige ontmoetingen op 
straat. God heeft het verlangen in mijn 
hart gelegd om voor deze mensen van 
betekenis te zijn. Met andere vrijwilligers 

van de kerk ga ik regelmatig de straat 
op om met daklozen in contact te komen. 
Onlangs sprak ik een 17-jarige jongen uit 
Venezuela. Hij is naar Colombia gekomen 
in de hoop hier werk te vinden. Om zijn 
geliefde familie te helpen, heeft hij alles 
achtergelaten. Maar in plaats van werk 
te vinden, is hij nu verslaafd en dakloos. 
Al zijn dromen is hij kwijtgeraakt. Mensen 
verachten hem. In de restaurants in de 
binnenstad is er niemand die hem eten 
wil geven.”

Gods genade
De kerk van Amy bevindt zich in het cen-
trum van Medellín, in een straat met maar 
liefst drie bordelen en veel daklozen. Hoe 
kun je op zo’n plek Gods liefde delen? Dat 
is niet altijd gemakkelijk. Het kan best eng 
zijn om op iemand af te stappen die je niet 
kent, en die ook nog eens voor je neus 
drugs gebruikt. Toch is de kerk de straat 

D

»

“Jezus’ naam geeft mij rust, 
liefde en vrede. Ook al zit ik 
hier, ik vertrouw op Hem.”

(Juan, straatbewoner)

11



telingen. Amy roept ons op om naar hen om te zien. 
“Waar deze mensen behoefte aan hebben, is de warmte 
van Gods liefde. Weerspiegeld door de mensen die Hij al 
heeft gered. Laten we licht brengen bij mensen die alle 
hoop zijn verloren. Door Jezus is er redding voor hen 
die door de samenleving zijn veracht.”

opgegaan. Gemeenteleden geven de straatbewoners 
aandacht, regelmatig een douche, schone kleren en 
eten. Het is hun verlangen dat de ‘straat van de zonde’ 
een plek van Gods genade mag worden. 

Ook in ons eigen land zijn er veel mensen die al hun 
dromen zijn kwijtgeraakt, denk bijvoorbeeld aan vluch-

“Het leven op straat is zwaar, 
maar de kerk brengt rust”

"Mijn naam is Elisa. Vijfendertig 
jaar heb ik op straat geleefd. 
Dat is een ontzettend zwaar 
bestaan. Ook heb ik in de ge-
vangenis gezeten. Daardoor 
heb ik veel verloren en ben ik 
vernederd en geslagen. Ik wil 
nooit meer terug naar die tijd. 
Mijn dochter is overleden door 
drugs. Inmiddels moet ik haar 
al acht jaar lang missen."

"Ik ervaar de kerk en haar omgeving 
als een andere werkelijkheid – dat voel 
je ook buiten op straat. Op zondag is 
het hier heel druk. Als de gemeente op 
zondag samenkomt om tot de Heer te 
bidden, hoe kun je dan toestaan dat er 
buiten op straat drugs wordt gerookt 

of andere verkeerde dingen gebeuren? 
Het leven op straat is eigenlijk geen leven. 
Maar als ik op zondag hier de geluiden 
van het gebed hoor, dan klinkt daar 
zoveel rust in door. Ik voel dat die dagen 
gezegend zijn. De kerk in Medellín brengt 
rust en veel vreugde – dat is ontzettend 
hard nodig.”

“Christenen zijn heel belangrijke mensen 
voor de wereld. Ik ben ervan overtuigd 
dat als er geen mensen waren zoals 
jullie, dat er dan al geen wereld meer 
was geweest. Als jullie als gemeente in 
Medellín niet de wereld veranderen, dan 
veranderen jullie wél Medellín en Colombia. 
Jullie gebed wordt gehoord door de 
drugsgebruikers op straat. Als jullie God 
prijzen, dan loop ik altijd met God aan de 
hand, zodat ik nooit gebrek heb. Echt, 
het ontbreekt me aan niets. God zij alle 
dank, ik heb een dak boven mijn hoofd en 
eten – hoewel ik wel bedel, omdat ik nooit 
meer terug wil naar de gevangenis. Alle 
dank aan God en dank aan u: dat u hier 
aanwezig bent in de kerk en in de straten 
van Medellín.”

Elisa is een bewoonster van de 
straat waar ook de kerk van Amy 
en ds. Sixto staat. Scan de QR-code 
en bekijk het interview.
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“Bij familie
vragen 
stond ik al 
snel met 
een mond 
vol tanden.”

Het is in Colombia een beetje een standaardvraag: hoe 
gaat het met je familie? Als je mensen ontmoet, vragen ze 
niet alleen naar jou zelf, maar ook naar je naasten. In 
de handige Hofstede-index kun je dat verschil tussen 
Colombia en Nederland glashelder terugvinden: Neder-
land scoort daar 80 punten als het gaat om individualis-
me, terwijl Colombia voor hetzelfde onderwerp maar 
13 punten krijgt. 

Bij die familievragen stond ik al snel met een mond vol 
tanden. Ze vroegen naar het werk van mijn vader – die 
bij een bedrijf werkt dat schuttingen maakt en verkoopt. 
Hoe vertel je in vredesnaam wat schuttingen zijn? Ik heb 
hier nog nooit een schutting gezien, dus het lukte me ook 
niet om uit te leggen wat het was. De mensen hier leven 
veel meer met elkaar: waarom zou je een hoge houten 
muur tussen jouw tuin en die van de buren zetten? Dan 
kun je elkaar helemaal niet meer zien en spreken! En 
wij Nederlanders lijken juist dat zien en spreken van de 
buren koste wat kost te willen voorkomen. 

Maar ik ben hier niet om te zeggen dat de Colombia-
nen het per se beter doen: wij hebben schuttingen, zij 
hebben tralies. Dat was voor mij dan weer een vreemde 
gewaarwording. Vrijwel alle ramen op de begane grond 
en de eerste verdiepingen hebben tralies, en ook de 
meeste deuren zijn voorzien van een stevig ijzeren raam-
werk. En ze zijn nodig ook, want ik heb al zoveel ingesla-
gen ruiten gezien in mijn tijd hier! Een mooie illustratie 
van het verschil tussen een individualistische cultuur en 
een cultuur die gericht is op de gemeenschap: De Neder-
lander beschermt zich tegen zijn buren, de Colombianen 
beschermen zich samen tegen de buitenwereld.

Schuttingen  
en tralies 

Elise Verschuure woont een jaar in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Ze helpt
mee bij een opvangproject van de kerk voor kinderen in achterstandswijken. In 
november keert ze terug naar Nederland.

E l i s e  i n  B o g o t á
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N i e u w s

Nieuws rond zendingswerkers, activiteiten 
en uitgaven: u leest het hier!

De GZB in 2023
 

D.V. 18 maart: 
GZB-dag
 
Bij de GZB wordt alweer volop nage-
dacht over de invulling van 2023. In 
onze activiteiten en materialen zal voor-
al het gebed als basis voor zending cen-
traal staan. Een van de voornemens is 
ook om zaterdag 18 maart een GZB-dag 
te organiseren. Uiteraard houden we u 
op de hoogte.

Nieuwe beleidsplan GZB

Groeien in  
verbinding

 
Het Evangelie voor iedereen. Daarin 
geloven we bij de GZB al meer dan 120 
jaar. Ondanks alle veranderingen in 
de wereld, blijft ons verlangen het-
zelfde. Ontdek in ons nieuwe meerja-
renbeleidsplan in welke strategische 
thema’s wij de komende jaren 
willen groeien!

www.gzb.nl/ 
beleidsplan 

Straatnaam vernoemd  
naar zendingswerker GZB

Putten onthult  
Rie Staalstraat
Ruim twintig jaar werkte Rie 
onder moeilijke omstandighe-
den in Kenia. Ze was de eerste 
zendingswerker in het woes-
tijnachtige Turkanagebied. Bij 
het medische werk dat ze deed, 
werd ze vaak tegen gewerkt 
door medicijnmannen. Dat ze de 
vinger legde bij dronkenschap en 
immorele praktijken werd haar 
niet altijd in dank afgenomen. 
Maar ze was een sterke persoon-
lijkheid, doortastend en dapper. 
En ze vertrouwde op God, Die 
haar gezonden had. In Turkana is 
ze duizenden tot hulp en zegen 
geweest; vooral kinderen met 
een beperking hadden haar 
hart. Niet voor niets kreeg ze de 
bijnaam ‘Moeder van Tukana’. 
Net voordat ze in 1985 met 
pensioen zou gaan en vanuit 
Kenia zou terugkeren naar 
Putten, overleed ze aan de 
gevolgen van een auto-ongeluk. 

Meer lezen? Ga naar  
www.gzb.nl/riestaal.

Doe mee!

Escaperoom 
voor tieners
 
Op zoek naar een leuke activi-
teit voor de tienergroep in uw 
gemeente? Organiseer de 
escaperoom van de GZB! 
Tieners duiken in het waarge-
beurde verhaal van David uit 
Zuid-Afrika. In de escaperoom 
moeten ze erachter komen wat 
er met hem is gebeurd en wat 
de Heere God gedaan heeft in 
zijn leven. Dit kunnen ze ont-
dekken door met elkaar allerlei 
soorten puzzels op te lossen, zo 
kunnen ze uiteindelijk uit de 
escaperoom ontsnappen!

Instructies en materialen zijn  
te bestellen op www.gzb.nl/ 
escaperoom. 
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Kom 19 november ook!
 

Interesse in 
zending?
Wat is Gods plan met 
mijn leven? Wat kan ik 
doen om God te dienen 
in deze wereld? Past 
zending bij mij? Zijn deze 
vragen en gedachten 
herkenbaar voor jou? 
Kom dan zaterdag 
19 november naar 
‘Zend mij!’, dé meeting 
als je interesse hebt in 
een uitzending via 
de GZB. 

Kijk voor meer info  
en aanmelden op  
www.gzb.nl/zendmij

Bedankt!

Actie zondags-
scholenbond
 
Afgelopen jaar was de jaarlijkse 
actie van de Bond van Hervormde 
Zondagsscholen voor Pakistan. 
Dat leverde maar liefst € 26.785,79 
op. Dankzij die steun kunnen arme 
kinderen uit christelijke gezinnen 
nu toch naar school. Dankjewel 
daarvoor!

•  Jeugdwerker in Albanië
 om jeugdleiders te trainen in een 

land waar nauwelijks christenen 
wonen

• Arts in Centraal-Azië
 om gezondheidszorg te bieden in 

afgelegen gebieden

• Gemeentetoeruster  
in Costa Rica

 om gemeenten te helpen om van 
betekenis te zijn voor mensen in 
de marge

• Regiocoördinator  
Oostelijk Afrika

 om lokale gemeenten te laten 
groeien in hun missionaire en 
diaconale opdracht

Vacatures 
 

Wilt u, wil jij van betekenis zijn in Gods wereld wijde kerk?

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Kijk voor een compleet 
overzicht op www.gzb.nl/vacatures.

GZB-Experience 2023
 

Ontmoetingen die je 
leven verrijken
Een GZB-Experiencereis is echt de moei-
te waard! Het is dan ook erg mooi om op 
www.gzbexperience.nl/blogs ervaringen 
te lezen van deelnemers aan zo’n reis. 
Ontmoetingen met christenen met een 
totaal andere achtergrond maken altijd 
diepe indruk; ook het samen zingen, 
bidden en delen van getuigenissen. 
Daarom staan er ook in 2023 een aantal 
mooie reizen gepland, onder andere 
een jongerenreis naar Costa Rica, alle 
leeftijdenreizen naar Centraal-Azië en 
Colombia en een VITA-vrouwenreis naar 
Malawi. Hou de website in de gaten voor 
meer informatie.

www.gzbexperience.nl

www.gzb.nl/
vacatures!

De GZB is dringend op zoek naar een:
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Samen de Bijbel lezen, 
samen bidden, 
samen zingen en 
getuigen… Zeventien 
Nederlandse vrou-
wen zien terug op 

een onvergetelijke VITA-vrouwen-
reis naar Bulgarije! Wat was het 
bijzonder om met Bulgaarse, Turkse 
en Roma vrouwen het Evangelie te 
delen. Velen van hen zijn nog niet zo 
lang christen, maar delen vrijmoedig 
hun geloof. 

Een oudere vrouw vertelde dat ze 
tien jaar lang had gebeden voor 
haar man, die moslim was. Het 
huwelijk was niet goed; hij was alco-
holist en behandelde haar slecht. 
Aan het eind van zijn leven veran-
derde hij en kwam tot geloof. Haar 
gebed werd verhoord.

Ook ontmoette de groep vrouwen 
een man uit de Roma gemeenschap 
die betrokken was bij de maffia. Na 
een leven met veel activiteiten die 
het daglicht niet konden verdragen, 
leerde hij Jezus kennen. “Jezus 
kwam om zondaars te redden. Hij 
kwam juist voor mensen die het niet 
voor elkaar hebben. En daarom 
kwam Hij ook voor mij.”
Slava na Boga – Prijs God.

Meer lezen? 
Ga naar gzbexperience/blogs

Slava  
na Boga 
Prijs God
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Word VITA-vriendin
Lijkt het je mooi om samen met vrouwen uit de 
wereldkerk je geloof te delen? En het zendingswerk 
onder vrouwen wereldwijd te steunen? Ga naar 
www.gzb.nl/vita, word vandaag nog VITA-vriendin 
en je ontvangt uitnodigingen voor (online) vrouwen-
bijeenkomsten en VITA-vrouwenreizen.
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Vijf misverstanden 
over roeping en  
uitgezonden worden

(2) Roeping is dat God 
jou heel persoonlijk een 
taak geeft
In de Bijbel zien we dat soms ja, bij Mozes bijvoorbeeld. 
Maar in de Bijbel is roeping altijd verbonden met de 
gemeente of de gemeenschap. In Handelingen 13 is 
het de gemeente die Paulus en Barnabas selecteren 
en uitzenden. ‘Roeping’ is nooit iets heel individueels: je 
wordt geroepen om dienstbaar te zijn aan de kerk en 
de samenleving, dichtbij of verder weg.

Ik noem een aantal van deze 
vragen. Als de kerk op het 
zuidelijke halfrond groeit en 
bij ons in West-Europa krimpt, 
ligt het dan niet meer voor de 
hand om zendingswerkers te 

ontvángen, in plaats van uit te zenden? 
Kun je het geld dat nodig is voor een 
Nederlandse uitzending niet beter be-
steden aan lokale mensen of een lokaal 
project? En over roeping: Komt zo’n hele 
individuele roeping voor het buitenland 
niet vooral voort uit een eigen behoefte 
naar avontuur of zingeving?

Nogmaals: deze vragen zijn niet on-
terecht en als GZB kijken we ook tel-
kens weer kritisch naar onze eigen 
uitzendingspraktijk. Toch zeggen we in 
ons nieuwe beleidsplan (2022-2026): “In 
de samenwerking met onze partners 
blijven we medewerkers uitzenden. De 
inzet van zendingswerkers draagt bij 
aan het ontstaan en de opbouw van 
getuigende gemeenten” (p. 31). Laten 
we eens kijken naar vijf misverstanden 
over roeping en uitzenden.

Steeds vaker klinken 
er kritische vragen 
bij het uitzenden van 
westerse zendings-
werkers, en niet 
onterecht. Waar-
om helpt de GZB nog 
steeds bij het uit-
zenden van mensen 
naar andere plekken 
in deze wereld? 
TEKST Jaap Haasnoot

(1) Roeping is alleen 
iets voor predikanten 
en zendingswerkers
Dat klopt niet. We zijn sowieso allemaal geroepen 
om Jezus te volgen en het goede nieuws in onze 
eigen omgeving met anderen te delen. Daar is de 
Bijbel zonneklaar over en daar heb je geen ‘spe-
ciale roeping’ voor nodig. Daarnaast zien we dat 
sommige mensen op een bijzondere wijze ervaren 
dat God hen roept voor een bepaalde taak, maar 
dat hoeft zich niet te beperken tot ‘geestelijk werk’.
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Vijf misverstanden 
over roeping en  
uitgezonden worden

“Als de kerk haar eigen situatie met een zus-
terkerk elders in de wereld kan vergelijken, 
(-) komt zij juist tot relativering en verdieping 
van de eigen situatie. (-) Daarom moet de kerk 
mensen blijven trainen en uitzenden. Want de 
beste gaven die wij elkaar kunnen geven zijn 
mensen, zijn wijzelf.”

(Hans Visser & Wilbert van Saane, In: Als uw 
leerlingen tussen de volken, 2010, p. 110)

(3) De kerk dáár zit niet 
echt te wachten op iemand 
uit Nederland
Voor ons is de vraag van onze partnerkerk in het buitenland 
sturend als het gaat om vacatures en niet het aanbod van 
werkers aan de Nederlandse kant. Onze partners vragen om 
iemand te sturen die hen kan ondersteunen bij de uitvoering 
van ons gezamenlijke programma (bijvoorbeeld als het gaat om 
jeugdwerk of gemeenteopbouw). Dat gaat helaas ook wel eens 
mis en dan gaan we op zoek naar een andere werkplek voor 
de uitgezonden werker of keert de werker vroegtijdig terug 
naar Nederland.

(4) De partnerkerk wil 
liever geld dan mensen
Misschien is dat in sommige gevallen zo, maar juist 
kerken in Afrika, Latijns-Amerika en Azië beseffen 
dat je voor een partnerrelatie méér nodig hebt dan 
alleen maar financiering van projecten en een jaar-
lijks bezoek. Zendingswerkers die deel uitmaken van 
de lokale gemeenschap kunnen die relatie verdie-
pen en versterken. 

(5) Kerken  
elders in de 
wereld weten 
te weinig van 
onze situatie 
om óns te  
kunnen helpen
Ook de zendingswerkers die 
wij uitzenden weten niet alles 
over hun werkplek. Zij worden 
getraind om veel te luisteren en 
zo een beeld te krijgen van de 
lokale context waarin ze werken. 
Andersom is dat dan dus ook 
mogelijk. Als GZB zijn we ervan 
overtuigd dat wij in Nederland 
opgebouwd kunnen worden door 
de inbreng van christenen elders 
in de wereld en daarom zoeken 
we in de komende jaren naar 
mogelijkheden om een voorganger 
of evangelist van ‘elders’ in ons 
midden te ontvangen.
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“De kerk is als een 4x4 auto. Zo’n auto is niet bedoeld 
voor asfalt maar voor modder, onbegaanbare wegen. 
Zo is ook de kerk er niet voor mensen die alles voor  
elkaar hebben, maar juist voor hen aan de rand van  
de samenleving.”
TEKST Christiaan Trommel

Deze metafoor gebruikt domi-
nee Alberto Castro, omdat 
hij zelf heeft ontdekt wat de 
rol van de kerk in Costa Rica 
zou moeten zijn: “Geloven in 

Hem, kan niet zonder om te zien naar de 
ander.” Castro is voorganger in Fundaci-
on Genesis, een kerk in de hoofdstad San 
José. Als dominee kom je hem niet alleen in 
het kerkgebouw tegen. Regelmatig bezoekt 
hij de elf projecten van de kerk door de 
stad heen, voornamelijk in de arme wijk 
Alajualita. Op een heuvel, net aan de rand 
van de wijk, staat een afkickcentrum. Het 
is een plek speciaal voor vrouwen. Ze 
volgen er programma’s om van de drugs 
af te komen en worden begeleid door 
professionals. Het is een plek waar rust, 
liefde en perspectief wordt geboden. Ook 
wordt hier het Evangelie gedeeld en doen 
ze samen Bijbelstudie. 

Dit centrum is opgericht omdat de drugs-
problematiek in Costa Rica erg groot is. 

Kinderen komen al op jonge leeftijd in aan-
raking met drugs of de gevolgen daarvan. 
De kerk van Alberto ziet deze problematiek 
en voelt zich geroepen om zich daarvoor 
in te zetten. Ze zijn anders gaan kijken; niet 
“wat heeft onze kerk nodig”, maar “wat 
heeft de samenleving nodig en hoe kunnen 
wij daar een rol in spelen?” 

Van de kerk van Alberto leren we anders 
te kijken naar de mensen om ons heen. Wat 
hebben zij nodig? Wat kunnen we als kerk 
betekenen? Voor San José betekent dat 
een eethuis voor kinderen, een opvanghuis 
voor tienermeiden en een afkickcentrum. 
Wat betekent het voor jouw gemeente? 

Dat is waar het HGJB-Diaconaal project om 
draait: jongeren en gemeenten in Neder-
land inspireren om in actie te komen voor 
hun eigen omgeving én samen geld op te 
halen voor kerken in Costa Rica. Hiermee 
maken we verschil in het leven van mensen 
in kansarme situaties.

Kijk op www.diaco-
naalproject.nl voor 
mooie materialen om 
in de gemeente mee 
aan de slag te gaan. 

Meld je kerk 
hier aan en  
doe mee! 
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“A ls Raad van Toezicht is het onze 
taak om toe te zien op het rei-
len en zeilen van de organisatie 
en te zorgen voor het welbe-
vinden van iedereen die bij de 

GZB werkt en betrokken is. Als voorzitter sta ik dicht bij 
de directeur en steun hem om samen met het manage-
mentteam zijn werk goed te doen. Zending is volop in 
ontwikkeling, en het is belangrijk om na te denken over 
de lange termijn. Wat zijn missiologische uitdagingen en 
wat betekent dat voor de GZB?

De vraag om me in te zetten voor de GZB, kwam eind 
2014 op het juiste moment. Mijn werk als accountant 
van grote ondernemingen is erg internationaal, en het 
wereldwijde werk van de GZB sprak mij aan. Ze zoch-
ten geen diehard zendingswerker, maar iemand met 
vooral ervaring met besturen en toezichthouden. Dat 
past perfect, ik vind het mooi dat ik zo mag meewerken 
in het Koninkrijk van God. Dit kost tijd, maar geeft ook 
veel energie, bijvoorbeeld als je zendingswerkers ont-
moet of aanwezig bent bij een uitzenddienst.

Mijn vrouw Margreet en ik zijn beide gepassioneerd 
voor missie. We vinden het belangrijk om de stem van 
de wereldkerk te laten klinken. Dat kan goed helpen om 
onze eigen (Nederlandse) problematiek te duiden en 
ook te overstijgen. Het bepaalt je meer bij het wereld-
wijde karakter van het Koninkrijk van God. Die 
rijkdom kunnen we als GZB nóg meer uitde-
len. Daarom ben ik ook zo blij met ons 
nieuwe beleidsplan ‘Groeien in 
verbinding’. Het is mooi om 
Nederlandse gemeenten 
echt te verbinden aan de 
wereldkerk en zo elkaar 
te inspireren om missio-
nair aanwezig te zijn.”

Meer lezen? Kijk op www.gzb.nl/beleidsplan

Arnold Heij (53 jaar) | voorzitter van de Raad van Toezicht 
en partner bij EY Accountants in Rotterdam

TEKST Diane Palm
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In elk nummer van Alle Volken nemen we een kijkje in de keuken bij een van onze 
zendingswerkers. Dit keer bij de familie Vogelaar in Indonesië.

Maak kennis!

Recept van...  
WIE Laurens Jan,  
Lourina, Jefta, Febe 
en Amos Vogelaar
LAND Wonen sinds 2018 
op het eiland Sula-
wesi, Indonesië
FUNCTIE Laurens Jan is 
als toerustingspredi-
kant verbonden aan 
de Gereja Protestan 
Indonesia Luwu (GPIL). 
Samen met de GPIL 
ontwikkelt hij toerus-
tingsmateriaal voor 
kerkenraadsleden. 

Wat vinden jullie het mooiste 
aan het werk dat jullie doen in 
Indonesië?
De interactie tijdens het geven van 
trainingen en het leiden van eredien-
sten. Dan voelen we de persoonlijke 
betrokkenheid van de deelnemers en 
gemeenteleden en ervaren we eenheid 
in God bij het samen zoeken naar kennis 
en inzicht. 

Tijdens jullie werk, in de kerk 
of gewoon thuis eten jullie 
vast ook regelmatig samen 
met anderen. Vertel eens 
over een grappige of bijzon-
dere ontmoeting rond de 
maaltijd.
Wij eten als ontbijt vaak zelfgemaakte 
yoghurt of zelfgebakken brood. Dat is 
natuurlijk best een gekke gewoonte 
in Indonesië. Soms logeert er weleens 
een collega-predikant bij ons. Inmid-
dels lust hij ook wel een beetje yoghurt 
of brood als ontbijt, maar de eerste 
keren zorgden we wel dat er rijst, vis 
en groente op tafel stond voor hem. 
Want eten zonder rijst, dat is voor een 
Indonesiër geen maaltijd!

Kijkje in de keuken!

Familie Vogelaar  
in Indonesië:

“Soms krijgen 
we gefrituurd 
varkensvet”
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Wat is jullie quilty pleasure? 
We genieten hier van gado-gado, tempé, 
nasi goreng, lekker fruit en nog veel 
meer. Maar die heerlijke Nederlands 
kaas, die hier uiteraard niet te krijgen 
is, missen we eerlijk gezegd wel. Als we 
soms bezoek uit Nederland krijgen, zit 
dat weleens in een koffer. Het wordt 
zelfs opgestuurd. Nadat zo’n kaas 
weken onderweg is geweest en door de 
warmte half is gesmolten, vinden we  
het nog steeds lekker. 😋

Zijn de eetgewoonten in  
Indonesië heel anders dan in 
Nederland? 
De rijst, groenten en vlees worden vaak 
met de handen gegeten. Nadat de 
handen gewassen zijn, zijn de handen 
ook bij uitstek geschikt als bestek. Veel 
GPIL-leden zijn gek op hondenvlees en var-
kensvlees. Het opgediende varkensvlees 
bestaat meestal voor 85 procent uit vet. 
Soms krijgen we brokken gefriteerd var-
kensvet aangeboden als lekkernij. Ook de 
poten van een kip – het onderste gedeelte 
daarvan – of de kop van een vis worden als 
lekkernij beschouwd. 

Zijn mensen in Indonesië 
gastvrij? 
De erediensten naast de zondagse 
kerkdienst worden bijna altijd afge-
sloten met een maaltijd. Deze ere-
diensten worden in de huizen van 
de gemeenteleden gehouden. Voor 
gemeenteleden een gelegenheid om 
ontvangen materiële zegeningen te 
delen met de gemeente. Tijdens zo’n 
dienst wordt er uitgebreid voorbede, 
inclusief dankpunten, gedaan voor  
de speciale zorgen en noden van  
het gezin dat gastvrijheid verleent. 

TEKST Mariëlle de Koning

Omdat er in Indonesië net iets an-

dere ingrediënten worden gebruikt, 

kan het zijn dat het de eerste keer 

niet helemaal lukt. Geef niet op! Pas 

de hoeveelheid ingrediënten de 

tweede keer iets aan. 

ti
p

!
Sup telur (eiersoep)
4 personen

Wat moet je doen?
1. Breng 3 liter water aan 

de kook met wat zout en 
peper.

2. Voeg de kippenpoten toe 
en laat deze in ongeveer 
20 minuten gaar koken. 

3. Haal de kippenpoten uit 
de bouillon en scheidt het 
vlees van de botten. 

4. Rasp de wortels en voeg 
toe aan de bouillon.

5. Snij de ui fijn en fruit in de 
margarine. 

6. Voeg het kippenvlees in 
kleine stukjes toe aan de 
ui en bak het kippenvlees 
nog heel even mee.

7. Voeg bovenstaand meng-
sel toe aan de bouillon.

8. Voeg de bloem toe aan 
de bouillon (door goed te 
roeren, met bijvoorbeeld 
een garde, voorkom  

je dat de bloem gaat  
klonteren). 

9. Voeg de geklutste eieren 
toe aan de soep en blijf 
goed roeren, ook over  
de bodem. 

10. Voeg ook de melk -  
gemaakt van melkpoeder 
- toe aan de soep en blijf 
goed roeren.

11. Voeg de fijngesneden prei 
en peterselie toe. 

12. Voeg eventueel wat water 
toe. Pas op dat de soep 
niet te dun wordt. De 
soep hoort echt stevig  
te zijn.

13. Voeg zout en peper naar 
smaak toe.

14. Laat de soep nog  
ongeveer een minuut 
koken terwijl je goed  
blijft roeren.

Wat heb je nodig?
• 500 gram kippenpoten 
• 500 gram wortel
• 500 gram bloem
• 200 gram margarine 
• melkpoeder voor  

500 milliliter melk

• 10 eieren
• 1 grote ui (of twee kleine)
• 5-10 stengels selderij
• ½ prei
• 1 theelepel peper 
• zout

Eet smakelijk!
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Een handvol koren is niet alleen een waardevol dagboek met maar liefst twee overdenkingen 
per dag: één voor volwassenen en één voor jongeren, maar de winst (zo’n € 264.000 per jaar) 
komt ook nog eens ten goede aan het zendingswerk. 

Geef wijzigingen door via www.gzb.nl/allevolken

Het boekje is voor € 13,95 te koop bij de plaatselijke zendingscommissie of 
via www.gzb.nl/dagboek2023. Voor mensen die blind of slechtziend zijn is het dagboek 

ook in gesproken vorm beschikbaar. Bestellen kan via www.leesbutler.nl.

E E N  D A G B O E K 
V O O R  J O N G  

E N  O U D !

Een 
handvol 
koren 
2023

Bestel ‘m 
vandaag 

nog! 


