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Terug naar het Evangelie
Langzaam maar zeker kruipt
Perú uit het dal van de coronacrisis. Nog steeds beheerst corona
het dagelijks leven, al is het maar
omdat er nog altijd een avondklok geldt, je verplicht met dubbele mondkap de straat op moet
of omdat de kinderen nog altijd
thuis online les krijgen. Maar verder is er veel vrijheid om op pad
te gaan en zijn er steeds meer
mensen gevaccineerd.
Voorzichtig beginnen we ook
weer wat activiteiten van de
kerk in Chiclayo op te pakken.
Zo hebben we in de afgelopen
maanden weer de kinderdiensten opgepakt, online weliswaar.
Maar de vrouwengroep komt
gelukkig weer fysiek samen. En
dat is een verademing. Het is
heerlijk elkaar weer te kunnen
zien, samen na te kunnen denken over de betekenis van het
Evangelie, lief en leed te delen
en samen te kunnen bidden.
Zo af en toe beginnen we ook
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nieuwe gezichten te zien. En
dat geeft moed, want door de
crisis was de groep sterk gereduceerd.
Afgelopen maand hebben we
als kerk afscheid genomen van
Moisés, één van de leden van
het eerste uur. Dat deed wel een
beetje pijn, want Moisés was
een trouw lid, die via zelfstudie
veel theologische kennis had
opgedaan en ook regelmatig
de preek verzorgde. Maar aan
de andere kant zijn we blij voor
hem. Hij is namelijk hyperintelligent, maar kreeg wegens
geldgebrek geen mogelijkheden
in Peru om zich verder te ontwikkelen. Aan een Amerikaanse
universiteit kreeg hij echter de
mogelijkheid om promotieonderzoek te doen en we hebben
hem van harte aangemoedigd
om deze belangrijke stap in zijn
leven te zetten. En zo zit hij nu in
North Carolina – maar voorlopig

blijft hij de onlinediensten nog
volgen.
Het laat wel zien hoe kwetsbaar
het kerkplantingswerk is, zeker
als je helemaal vanuit het niets
begint. Als je geen gebouw en
geen stevige organisatie hebt,
moet je terug naar de kern. Waar
doen we het voor? Wat moet de
mensen écht horen? En wanneer
is een kerk nu echt een kerk?
Daarvoor moet je terug naar de
kern van het Evangelie. Daarvoor moet je zoeken hoe het
verhaal van Jezus Christus met
het gewone leven van gewone
mensen te maken heeft. Het grote voordeel is wel dat, als je niets
meer dan het Evangelie hebt, er
een grote vrijheid is in vormen
en normen om het Evangelie te
delen. Wellicht is het een goede
denkoefening om na te denken
wat je in Nederland zou doen,
als je niets hebt om op terug te
vallen dan het Evangelie?

(No) Conectados
Peru kenmerkt zich door grote
verschillen. Tussen arm en rijk,
stad en platteland, Spaans of inheems, etc. Door de crisis is ook
een andere scheidslijn zichtbaar
geworden, namelijk tussen de
conectados en no conectados:
mensen mét of zonder internet.
Hoewel we tijdens de lange lockdown veel werk online hebben
kunnen doen, konden we een
deel van de Presbyteriaanse gemeenten niet bereiken. Internet
is simpelweg niet beschikbaar
of mensen zijn te arm om een
vaste aansluiting te betalen. Het
is duidelijk dat we iets moeten
doen om het contact met onze
broeders niet te verliezen. In juli
kwamen we daarom bijeen in

Ayacucho, samen met een vertegenwoordiger van NetFoundation, om manieren te zoeken
om deze groep te bereiken. Een
groot gedeelte van deze groep

is Quechua-sprekend, wat nog
voor een extra uitdaging zorgt.
Maar we hopen in het komende
jaar een goed cursusaanbod te
hebben voor deze groep!

Vrouwengroep
Sinds een aantal weken zijn we
bij ons thuis weer begonnen met
bijeenkomsten voor vrouwen.
Met elkaar bestuderen we een
boekje over de betekenis van
het Evangelie voor het dagelijkse leven. Matthijs mag als enige
man meedoen om het onderwerp van de avond in te leiden.
We bespreken dan thema’s als
je persoonlijke relatie met God,
over hoe je omgaat met je eigen
fouten en over hoe je omgaat
met de mensen om je heen.
We zijn heel blij dat we weer
samen kunnen komen, want je
kunt veel vertrouwelijker met
elkaar spreken dan wanneer je
online bijeenkomsten hebt. Het
mooie is ook dat de vrouwen
een heel verschillende achtergrond hebben. Sommigen
zijn lid van onze kerk, anderen
zijn afkomstig uit een andere evangelische of katholieke
kerk, sommigen zijn helemaal
niet kerkelijk. Maar tijdens de

gesprekken merken we dat we
heel veel met elkaar delen. Bijvoorbeeld als het gaat over het
huwelijk en hoe je omgaat met
conflicten, de opvoeding van de
kinderen, of omgaan met angst
en stress. Samen proberen we
te ontdekken wat het Evangelie
daarover te zeggen heeft. Dat
levert regelmatig nieuwe inzichten op. Een katholiek buurvrouw
merkte laatst op: “Ik ga al mijn
leven lang naar de kerk, maar ze

hebben me nog nooit geleerd
om de Bijbel te lezen!”
Afgezien van de inhoud horen
we regelmatig hoe blij de vrouwen zijn dat ze een plek hebben waar ze heel persoonlijke
dingen in vertrouwen kunnen
bespreken. Want thuis is daar
maar weinig ruimte voor, ook al
woont men samen met de hele
familie. We hopen dat er nog
veel sessies zullen volgen!

Perukids

Kinderkerk

Sinds vorig jaar komen we niet
meer fysiek bij elkaar als kerk.
Alle diensten zijn online. We missen nog steeds de ontmoeting,
het samen zingen, de ‘hoe-is-hetmet-je-praatjes’. En natuurlijk
ook de momenten waarop de
kinderen samen konden spelen. Als alternatief hebben we

een online kinderkerk opgezet.
Elke zondagochtend komen de
kinderen een half uurtje samen
via zoom. Sommige gezinnen
kopen speciaal voor dit moment
wat beltegoed om de kinderdienst via de mobiele telefoon te
kunnen volgen. Tijdens de dienst
bidden we samen, we horen een

Kleurplaat Peru
Afgelopen voorjaar zijn de hervormde scholen uit
Putten in actie gekomen voor verschillende projecten
in Peru. Rosa werd gevraagd om speciaal daarvoor
ansichtkaarten te ontwerpen die verkocht konden
worden. Ook maakte ze speciaal hiervoor een kleurplaat over Peru. Dat heeft ze met veel plezier gedaan!
Uiteraard willen we deze met jullie delen, zodat nog
veel meer kinderen deze mooie kleurplaat kunnen
maken.
Omdat de kleurplaat in de nieuwsbrief een beetje
klein blijft, kunnen jullie een grote versie downloaden
via www.gzb.nl/gelukinperu.
Klaar met inkleuren? Stuur ons gerust een foto via
tfcgelukinperu@gmail.com!
Veel plezier ermee!

bijbelverhaal, maken een leuke
opdracht en leren een liedje!
Eigenlijk heel simpel, maar de
kinderen zijn erg enthousiast.
Het is goed voor hen te weten
dat de kerk niet alleen voor de
grote mensen is, maar dat ook
zij op zondag hun tijd met God
hebben!

Gebed gevraagd
Ook deze keer willen we u
vragen om mee te doen in het
zendingswerk met uw gebed en
meeleven. We merken dat dit in
deze tijden hard nodig is, omdat
de gevolgen van de crisis best
wel eens ontmoedigend kunnen
werken. Corona heeft hard toegeslagen in Peru, er zijn ontzettend veel mensen overleden en
veel families zijn een geliefde
verloren. Verder merken we ook
dat door het vele online werken
de vermoeidheid toeslaat, zowel
bij onze Peruaanse broeders en
zusters, als ook bij onszelf. Bidt
u mee?

•
In Peru zijn bijna 2oo.
ooo mensen overleden aan de
gevolgen van het coronavirus.
Ook economisch is Peru hard getroffen en velen zijn (opnieuw)
in de armoede beland. Bid voor
de vele rouwende families en
voor hen die maar nauwelijks
het hoofd boven water kunnen
houden.
•
Bid voor de kerken in
Peru. Door de crisis zien veel kerken een terugloop in het aantal
leden en zijn er ook bijna geen
inkomsten meer. Diverse predikanten hebben een andere baan
moeten zoeken. Bid voor herstel
van de kerken.
•
Bid ook voor de leden

van de kleine gemeente in Chiclayo. Dank voor het werk dat
God doet in hun leven. Bid ook
voor groei van de gemeente.
•
We vragen ook gebed
voor de projecten van christelijk
onderwijs en kerkplanting. Bid
dat ook diegenen bereikt kunnen worden die geen toegang
hebben tot internet. Bid om
zegen over de plannen die daarvoor gemaakt worden.
•
Tot slot vragen we ook
gebed voor de kinderen, dat zij
het vol mogen houden, nu ze al
ruim anderhalf jaar niet fysiek
naar school kunnen.
Hartelijk dank voor uw gebed!

Vanuit de Thuisfrontcommissie
Nu het nieuwe kerkjaar gaat beginnen, zijn we als TFC ook weer
bijeengekomen. Voor nu ligt
onze taak in het voorbereiden
van het verloof van de familie
Geluk. Dit verlof zal beginnen
medio december. Eind januari
hopen we de familie Geluk uit
te nodigen in onze gemeente.
Houd hiervoor ook de berichtgevingen in de gaten.

Het verlof zal tevens ook het
laatste verlof zijn van Matthijs,
Rosa, Joas, Elena, Anna en Thijs.
Wij vragen daarom ook gebed
voor de familie. Dat zijn hier
in Nederland tot rust mogen
komen, om vervolgens nog een
mooi en waardevol jaar in Peru
te mogen hebben.
Een hartelijke groet van de TFC,
Timon Saman

