Omzien naar
daklozen in Colombia
Geef voor de najaarscollecte van de GZB

Hoe help je een straatbewoner? Hoe vertel
je een drugsverslaafde over de liefde van
Christus? Dat kan soms best lastig zijn.

D

e nood van deze mensen raakt Amy* uit Colombia
diep. Graag wil zij voor hen van betekenis zijn. “Elke
zondag als ik naar de kerk ga, zie ik tieners en jonge
ren drugs verkopen en gebruiken. Ik zie ze op straat leven en
zelfs hun lichaam prostitueren. Verschrikkelijk! Want daar
door 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 hen liefheeft. Christus is hen
niet vergeten en kan mij gebruiken om hoop te brengen in
wanhopige harten.”
Gods genade
Amy’s kerk bevindt zich in het centrum 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 gemak
kelijk. 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 opgegaan. Ze geven de straat
bewoners 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. Eén van de vrijwilligers
die zich hier met hart en ziel voor inzet, is Amy.
Makkelijker gezegd dan gedaan
Ook andere Colombiaanse kerken willen graag
van betekenis zijn voor mensen die leven aan
de rand van de samenleving. Dat is echter
makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom wil
de Presbyteriaanse Kerk van Colombia haar
leden trainen in het helpen van deze mensen.
De GZB ondersteunt dit initiatief met zendings
werkers en financiën, zodat de kerkleden beter
toegerust zijn in het uitreiken naar de meest kwetsbaren in
de samenleving.

* Amy is het meisje met het zwarte shirt op de foto op de voorkant.

Help Amy en de kerk in Colombia bij het delen
van Gods liefde, juist ook aan mensen die alle
hoop zijn kwijtgeraakt.

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende
bedrag af te schrijven:
 € 25
 € 50
 € 100
 anders, nl. €
 per maand  per kwartaal  per jaar  eenmalig
 Graag ontvang ik 4 x per jaar het GZB-magazine Alle Volken.
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Handtekening

Doe deze kaart in de collectezak
of stuur de kaart in een
envelop zonder postzegel naar:

Geef online

GZB
Antwoordnummer 1300
3970 WB Driebergen

via de Tikkie QR-code
of via www.gzb.nl/
collectecolombia

Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond de
25e van de maand. Een incasso kunt u binnen acht weken laten terugboeken door
uw bank. U kunt uw machtiging aanpassen door te mailen naar info@gzb.nl of bel
0343-512444. De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.

Wat kunt u doen...

...voor het zendingswerk
in Colombia?
Geven – Geef voor trainingen en praktische hulp, zodat
meer kerken in Colombia gaan omzien naar de meest kwetsbaren in de samenleving.

Bidden – Bid dat mensen als Amy met hun enthousiasme
ook anderen aansteken om met zwervers en verslaafden te
werken.

Doen – Wat zou het enorm bemoedigend zijn als we tijdens
trainingen filmpjes kunnen laten zien van christenen in Nederland die laten weten dat zij bidden voor de kerk in Colombia.
Doet u mee? Stuur via wetransfer.com een filmpje naar
machterveld@gzb.nl. De GZB zorgt voor vertaling.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van de GZB in
Colombia. Komt er meer binnen dan nodig, dan gaat dat naar ander GZBwerk in Latijns-Amerika.

Een handvol koren 2023
Een dagboek voor jong en oud!

5

€ 13,9

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.
Bestel via uw
zendingscom
missie
of via gzb.nl/
dagboek202
3
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