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Het is nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk ben ik in juni een paar 
dagen in Cuba, om vervolgens door te reizen naar Colombia. Bewaar en 
vermeerder Uw Kerk… Dat bidden we volgens de catechismus o.a. als we 
bidden: Uw Koninkrijk kome. In Cuba groeit de kerk al jaren, en we hopen 
en bidden dat deze groei door zal gaan. En daar willen we ons als GZB ook 
voor inzetten. Met het oog daarop organiseren we in Cuba samen met de 
plaatselijke kerk al jarenlang projecten.

We helpen bijvoorbeeld bij de aanschaf of verbouwing van huisjes waar kerk 
gehouden kan worden. Nu gaan we bijvoorbeeld de 11e baptistenkerk van 
Manzanillo (een district in Cuba) helpen. Die kerk is ontstaan in 2018, heeft 
25 leden, en komt samen in het huisje van één van de leden van de kerk.  

Bewaar en  
vermeerder Uw Kerk  Cuba In dit nummer 

Bewaar en  
vermeerder  
Uw Kerk  Cuba

1

Verandering van 
taak  Colombia

2

Een droom? 3

Cursus Romeinen-
brief   Peru

4

 

Ons adres:  
Fam. P.C.H. Kleinbloesem
‘t Spelt 8
3267 BR Goudswaard
) 06-22225989
* pchkleinbloesem@gmail.com  
en PKleinbloesem@gzb.nl 

Een 
Open
Deur



2 Nieuwsbrief familie Kleinbloesem | Nummer 18

Het is hun wens een eigen 
gebouwtje te hebben zodat er 
meer mensen naar de dienst op 
zondag kunnen komen, maar 
ook zodat er meer wekelijkse 
activiteiten georganiseerd 
kunnen worden, zoals kinderclub, 
Bijbelstudie, enz. De ervaring 
in Cuba is dat er inderdaad 
meer mensen komen zodra een 
gemeente de beschikking heeft 
over een eigen gebouwtje (waar 
dan zodra de gemeente die krijgt 
ook de dominee kan wonen). 

Maar er zijn veel meer 
voorbeelden te noemen 
uiteraard. Op dit moment 
organiseren we met verschillende 
kerken voedselprojecten. De 

economische crisis in Cuba is nog 
altijd gaande. Veel mensen lijden 
honger in Cuba. De kerken die 
we bijstaan voorzien niet alleen 
hun gemeenteleden die het het 
moeilijkst hebben dagelijks van 
een maaltijd, maar ook andere 
mensen in de buurt van hun kerk 
van wie bekend is dat zij lijden. 
En met het eten komt ook het 
Woord de huizen binnen!

Ook het seminarie ondersteunen 
we nog steeds. Vorig jaar 
organiseerden we een project om 
beter internet te krijgen op het 
seminarie. Nu zijn we bezig om 
een heel aantal laptops aan te 
schaffen voor het seminarie, die 
het seminarie kan uitlenen aan 

studenten. Door de economische 
crisis op Cuba kunnen de 
studenten niet meer wekelijks 
naar het seminarie in Santiago 
de Cuba komen. Het seminarie 
kan de kosten van het eten van 
de studenten e.d. niet betalen 
(omdat al het eten enorm duur 
geworden is), en de studenten 
kunnen het vervoer naar het 
seminarie niet betalen… Dus 
komen de studenten telkens 
een week naar het seminarie om 
vervolgens een maand online 
onderwijs te krijgen. Vandaar dat 
die laptops noodzakelijk zijn. 
Gelukkig heeft het seminarie 
sinds het project van vorig jaar de 
mogelijkheid om online onderwijs 
aan te bieden!

WILT U DEZE PROJECTEN ONDERSTEUNEN, DAN KUNT U EEN GIFT OVERMAKEN NAAR:  
INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, o.v.v. Cu.1.100. Als uw gift voor de projecten op het 
seminarie is, dan o.v.v. CU.1.103. Hartelijk dank!

Verandering van  taak  Colombia

De kerk in de straat van de zonde, met ds. Sixto, zijn vrouw Leydis en hun twee kinderen

Ik hoop me voorlopig te blijven 
inzetten voor het zendingswerk 
op Cuba, maar ik zal er minder 
dan vroeger naartoe reizen. 
Voor Cuba hoop ik vooral vanuit 
Nederland bezig te zijn voorlopig 
(hoewel ik er in juni dus een paar 
dagen hoop te zijn). Voor de 
projecten die we op dit moment 
organiseren op Cuba is het 
ook niet zo noodzakelijk dat ik 
meerdere keren per jaar heen en  
weer reis. Maar de echte reden 
waarom ik me minder ga inzetten 
voor Cuba vindt u hieronder… 
Sommigen van u weten dat al, 
maar de meesten nog niet… 
Vandaar dat sommigen hieronder 
wat dingen zullen lezen die ze al 
bekend zijn… 

In november/december 
was ik met John Lindhout 
(regiocoördinator voor Latijns-
Amerika bij de GZB) in Colombia. 
Die reis stond al een poosje op 
het programma, maar moest 
door corona telkens uitgesteld 
worden. Doel van de reis was 
om te kijken hoe ik in Colombia 
ingezet kan worden om iets te 
betekenen voor de mensen die 
aan de rand van de samenleving 
daar terecht zijn gekomen. Sinds 

2019 is dat mijn verlangen. We 
(de GZB-zendingswerkers in 
Latijns-Amerika) waren toen in 
september in Medellín voor een 
retraite. ’s Zondags bezochten 
we de presbyteriaanse gemeente 
in het centrum van Medellín. Wat 
ik daar zag, om de kerk heen, 
kwam enorm binnen. Later stond 
ik even op het dak van de kerk. 
Dat moment zal ik nooit vergeten. 
Ik geloof dat de Heere God daar 
zo sprak tot mijn hart, dat ik wist: 
hier wil de Heere God me hebben 
voorlopig. Er zijn een paar 
momenten in mijn leven geweest 
dat God heel duidelijk tot mijn 

hart sprak en de wissel omzette 
in mijn leven… Dat moment was 
één van die…

In Medellín (een stad met 
ongeveer 4 miljoen inwoners) 
leven ongeveer 12.000 mensen 
op straat. De meesten van hen 
bevinden zich in het gebied 
rond de kerk. Je ziet ze zoeken 
tussen het vuilnis naar eten of 
naar iets dat gerecycled kan 
worden (om daar wat geld voor 
te kunnen krijgen). Je ziet ze op 
straat liggen, ook op de stoep 
tegenover de kerk, ja zelfs tegen 
het hek van de kerk aan, half 
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bewusteloos vaak, onder invloed 
van drugs of wat dan ook… 

En dan te bedenken dat de Heere 
Jezus tijdens zijn omwandeling 
op aarde juist oog had voor 
deze mensen… Denk aan wat 
Jezus zegt als iedereen erover 
klaagt dat Hij Zich bezighoudt 
met mensen aan de rand van de 
samenleving: ‘Die gezond zijn, 
hebben de medicijnmeester niet 
van node, maar die ziek zijn.’ 
En op een andere plaats: ‘Ik ben 
niet gekomen om te roepen 
rechtvaardigen, maar zondaars 
tot bekering.’ God is namelijk 
Degene Die de goddeloze 
rechtvaardigt! En, moeten we 
bedenken: veel mensen hebben 
de Heere helemaal niet nodig. 
Althans, dat denken ze. Daarom 
zegt de Heere: ‘Voorwaar, Ik zeg 
u, dat de tollenaars en de hoeren 
u voorgaan in het Koninkrijk 
Gods.’

We waren dus in Colombia om te 
zien hoe ik in Colombia ingezet 
kan worden om iets te betekenen 
voor mensen die aan de rand 
van de samenleving terecht zijn 
gekomen. De vraag was toen nog: 
Moet dat dan in Medellín zijn, 
of kan dat ook een andere stad 
zijn waar dezelfde problematiek 

voorkomt? Maar mijn verlangen 
was dat God de weg zou banen 
naar Medellín, vanwege wat ik 
juist daar ervaren had. 

Voor mij was het bijzonder 
dat juist in Medellín de deur 
openging. Predikant Sixto (van 
de presbyteriaanse gemeente in 
het centrum van Medellín) en zijn 
vrouw én veel gemeenteleden 
voelen het als hun roeping om 
juist hier kerk te zijn en meer 
dan vroeger een licht te zijn voor 
de mensen om de kerk heen. Nu 
is het zo dat de kerk 1 of 2 keer 
per jaar een douche organiseert 
voor de mensen die op straat 
leven… Maar is het mogelijk om 
structureel (ik bedoel eigenlijk 
dagelijks) iets voor hen te doen 
(in het besef dat de Heere God 
Zich bekommert om onze ziel 
én om ons lichaam én onze 
levenssituatie)? Samen met de 
gemeente mag ik me de komende 
jaren in gaan zetten voor deze 
groep mensen, inclusief voor 
andere mensen die in Medellín 
aan de rand van de samenleving 
terechtgekomen zijn. De straat 
waar de kerk in Medellín zich 
bevindt wordt wel ‘la Calle del 
Pecado’ (de straat van de zonde) 
genoemd. Een taxichauffeur kijkt 
je wat vreemd aan als je zegt 

dat je naar die straat wilt… Er 
zijn in die vrij korte straat wel 
drie bordelen en in de wijk nog 
veel meer, allemaal met alleen 
travestieten. Ook zij hebben hulp 
nodig, om maar een voorbeeld 
te noemen. Ik hoorde dat ze in 
Bogotá beter niet in het donker 
op straat kunnen gaan omdat ze 
soms gewoonweg doodschoten 
kunnen worden door mensen die 
ze haten of zelfs door de politie.   
Van harte hopen we dat de straat 
van de kerk mag worden tot ‘la 
Calle de la Gracia’ (de straat  
van de genade).  
Ook mag ik me gaan inzetten om 
kerken in heel Colombia toe gaan 
rusten, in de hoop dat ook elders 
soortgelijke projecten tot stand 
zullen komen!

  De straat van de zonde

Een droom?

Evangelisatie op straat...  ‘en niet al te opvallend’ - zo werd me aangeraden...

In april was ik weer in Colombia, 
om een begin te maken met 
het werk in Medellín. In deze 
nieuwsbrief heb ik te weinig ruimte 
om uitvoerig over deze reis te 
schrijven. Dus spoedig komt er 
weer een nieuwe brief! Maar toch 
heel kort hier waar ik mee bezig 
ben geweest in april:

• De kerk in Medellín heeft een 
commissie (Rescatarte) die de 
taak heeft om na te denken over 
hoe er hulp geboden kan worden 
aan de mensen op straat en om 
activiteiten ten behoeve van hen 
te organiseren. Met deze groep 
ben ik in april diverse keren de 
straat opgegaan. We zaten soms 
een hele tijd met één of een 
paar mensen op straat te praten. 
Dat was voor de mensen van 
Rescatarte een nieuwe ervaring: 
niet alleen een boterham 

aanbieden of iets anders, maar 
echt met ze in gesprek gaan, 
over hun omstandigheden, maar 
juist ook over de Heere!

• Predikant Sixto en zijn vrouw 
en veel gemeenteleden voelen 
het als hun roeping om juist in 
deze wijk kerk te zijn. Maar in de 

kerk leefde ook de vraag of het 
niet beter was het kerkgebouw 
te verkopen en als gemeente te 
verhuizen naar een andere wijk. 
Die vraag leefde in de gemeente 
vanwege de omstandigheden 
in de wijk, maar ook vanwege 
een grote financiële schuld die 
de gemeente open had staan. 
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Familie Kleinbloesem werd in april 2012 door de GZB uitgezonden 
naar Lima, de hoofdstad van Peru. Eind juni 2017 keerden zij 
terug uit Lima. Vanaf 2018 was ds. Kleinbloesem zendingswerker 
voor Cuba. Sinds 2022 is ds. Kleinbloesem zendingswerker 
in met name Colombia, maar ook zet hij zich nog in voor het 
zendingswerk in Cuba en Peru. De GZB werkt graag mee aan 
de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw 
meeleven en gebed! We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, 
zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien.

Kunnen we dit grote gebouw niet 
beter verkopen en iets kleiners 
in een betere wijk kopen? Maar 
in maart ben ik bezig geweest 
hier in Nederland om bedrijven 
en particulieren te zoeken die 
de kerk misschien zouden 
willen helpen om de schuld af 
te betalen. En dat gebeurde! 
Inmiddels is bijna de hele 
schuld afbetaald… Rest nog 
ongeveer 5000 euro… Toen 
ik april in Medellín was werd 
dat de gemeente meegedeeld 
tijdens een ledenvergadering. 
Kerkenraad en gemeente zagen 
dat als een aanwijzing van de 
Heere: we moeten niet verhuizen, 
maar we hebben HIER onze 
roeping! 

• De kerk in Medellín heeft een 
grote ruimte die leeg staat. 
Kunnen we die ruimte gaan 
gebruiken om een plek te creëren 
om mensen van de straat te 

helpen? In april werd door de 
mensen van Rescatarte duidelijk 
uitgesproken dat dat is wat we 
graag willen! Binnenkort komt 
dat in de kerkenraad die daarover 
een beslissing moet nemen. Uw 
gebed gevraagd! Ik hoop van 
harte dat dit niet bij een droom 
blijft! 

• Er wordt in Medellín door de 
overheid best al wat gedaan 
voor de mensen op straat, 
maar het lijkt vaak zo zinloos. 
Zoveel mensen (bijna iedereen 
eigenlijk) lijken even geholpen 
te zijn, maar vallen vervolgens 
weer terug in hun oude leven. 
Maar er zijn ook (maar lang niet 
genoeg) christelijke organisaties 
in Medellín die zich voor hen 
inzetten. Het is belangrijk om te 
zoeken naar mogelijkheden om 
samen te werken. Want je kunt 
natuurlijk niet alles zelf doen. 
Stel dat we beginnen met een De groep Rescatarte

inloophuis, dan zijn we sinds 
april al wel zover dat mensen die 
echt geholpen willen worden, 
ergens kunnen slapen! Maar heel 
belangrijk: Ik heb getuigenissen 
gehoord van mensen die op 
straat geleefd hebben, verslaafd 
waren enz., maar ervaren hebben 
dat de Heere wonderen doet. Als 
kerk hebben wij meer te bieden 
dan mensen zonder God, want 
wij komen in de eerste plaats met 
de Heere Jezus! Het diepste in 
een mens kunnen mensen nooit 
veranderen, maar de Heere wel! 

Cursus Romeinenbrief  Peru
In februari was ik in Peru. Ik 
heb daar 30 uur lesgeven in 
het zomerprogramma Useladis 
van het seminarie. Useladis is 
altijd heel de maand februari, 
in Peru is dat midden in de 
zomer. In vier jaar tijd krijgen 
studenten een verkorte 
theologische opleiding (die uit 
12 cursussen bestaat en dus 
eigenlijk 4 maanden duurt). 
Normaal bestaat de groep uit 
zo’n 25 studenten (predikanten, 
aanstaand predikanten en 
andere belangstellenden) die 

allemaal voor dit programma 
naar Lima komen, maar dit jaar 
deden ook nog eens zo’n 180 
studenten uit heel het land online 
mee via Teams. Ik gaf les over 
de Romeinenbrief. Bijna vers-
voor-vers konden we nadenken 
over deze bijzondere brief die 
voor zoveel christenen van grote 
betekenis is geweest en is, en 
volgens Maarten Luther de deur 
en sleutel is om de rest van de 
Schrift te kunnen verstaan. Het 
waren gezegende weken... Iemand 
zei: ‘Ik heb jaren lang gebeden om 

iemand die me de Romeinenbrief 
kon uitleggen, en dat gebed is 
verhoord geworden…’ En iemand 
anders: ‘de Heilige Geest was 
tijdens de cursus duidelijk aan 
het werk…’ Ik zág het Woord 
bij sommigen binnenkomen… 
Dat was aan hun gezichten te 
zien. Dankbaar om… Hoop dat 
dat zal zijn tot zegen voor hen 
persoonlijk en voor de kerk in 
Peru, en dat dat zal strekken tot 
eer van de Naam van de Heere. 

Hartelijke groet en Gods zegen 
toegewenst!
Fam. Kleinbloesem


