
Komt het niet bekend 
voor? Dat we in de kerk 
onze wekelijkse 
activiteiten organiseren, 
maar dat we niet heel 
duidelijk hebben waar 
we heen gaan? Het was 
één van de observaties 
die gedeeld werden 
tijdens de eerste 
training Diaconaat en 
Leiderschap in Aguas 
Verdes, een dorp in de 
selva (oerwoud) van 
Noord-Perú. Met zo’n 
zeventig leiders van de 
kerken uit de regio 
dachten we na hoe we 
een dienende kerk 
konden zijn voor de 
samenleving. 

De coronacrisis liet ons 
zien dat er mogelijk-
heden te over zijn om 
noodlijdende mede-
mensen te helpen. Als 
Presbyteriaanse kerk 
zijn we daar vaak niet 
op voorbereid. En 
daarom vallen we terug 
op de dagelijkse gang 
van zaken: de zondagse 
diensten, de bijbel-
studies door de weeks, 
etc. Maar hoe kunnen 
we dan dienend 
aanwezig zijn in de 
samenleving?  Daarvoor 
is het nodig om om te 
weten wie je buren zijn 
en wat hun zorgen zijn. 
Door middel van onze

trainingen rusten we de 
kerken toe om hun 
diaconale roeping te 
ontwikkelen. In mei 
konden we van start met 
de eerste bijeenkomst. 
Door de interactieve 
manier van werken werd 
er goed meegedaan. 
Met name bij de jongere 
participanten merkten 
we veel enthousiasme 
om concreet met hun 
geloof aan de slag te 
gaan. Want iedereen 
voelt wel aan dat het 
omzien naar de naaste 
wezenlijk bij het 
christen-zijn hoort. Maar 
daarvoor moeten we 
opnieuw kijken naar
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Diaconaat en leiderschap

onze dagelijkse praktijk 
van kerk-zijn. Voldoen 
we aan de roeping die 
God ons gegeven heeft?
In deze maanden hopen 
we de trainingen door 
het hele land te geven. 
En we hopen en bidden 
dat de kerk, al is het 
maar op kleine schaal, 
iets laat zien van de 
liefde van Christus.

Diaconale training in Aguas Verdes, Peru



Zorgen voor Gods schepping
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 schepping. Andrea, een 
medewerker van A Rocha, heeft 
samen met ons een mini-project 
opgezet om in ieder geval in onze 
eigen omgeving te laten zien dat 
het anders kan. Elke zaterdag 
bijvoorbeeld geeft ze kinderclub, 
waarbij een bijbels thema wordt 
gedeeld, en waarbij de handen uit 
de mouwen worden gestoken. Zo 
hebben de kinderen geraniums

gepoot in de wijk, met bordjes erbij 
om op te roepen voor de 
schepping te zorgen. Ook doen we 
nu elke maand een actie om afval 
te ruimen uit het park in de buurt. 
Het lijkt een druppel op een 
gloeiende plaat, maar voor onze 
kerk is het een goede manier om 
dienend in de buurt aanwezig te 
zijn en iets te laten zien van de 
zorg voor Gods schepping!

Het kwam een beetje als 
verrassing. Een docent pastoraat 
kon de cursus over geestelijke 
gezondheid niet geven en we 
moesten op stel en sprong op 
zoek naar een ander. We kwamen 
uit bij Lois Kehlenbrink, een 
docent uit de VS, die we hadden 
leren kennen via City to City (het 
kerkplantersnetwerk van Tim 
Keller). Zij was bereid om op korte 
termijn een cursus te geven voor 
pastores rond de vraag hoe om te 
gaan met personen met 
geestelijke aandoeningen. Omdat 
Lois internationaal bekend is, 
besloot City to City de uitnodiging 
voor de cursus door te sturen naar 
het hele netwerk in Latijns-Amerika.

Met als gevolg dat meer dan 100 
deelnemers uit verschillende 
landen zich inschreven. De 
cursus wordt georganiseerd door 
het Centro de Formación 
Ministerial (Centrum voor vorming 
van kerkleiders), dat we drie jaar 
geleden hebben opgericht binnen 
de Presbyteriaans Kerk. Omdat 
dit centrum nog erg jong is, is de 
internationale belangstelling een 
goede opsteker om het centrum 
verder te ontwikkelen en wellicht 
in de toekomst meerdere 
cursussen internationaal aan te 
bieden. Het is één van de 
positieve gevolgen van de 
pandemie, dat we nu online een 
veel groter bereik hebben!

De stad Chiclayo heeft een 
probleem. Een afvalprobleem. 
Overal waar je komt zie je het 
plastic en andere troep op straat 
liggen. Het is een complex 
probleem, dat te maken heeft met 
menselijk gedrag en een falende 
overheid. Mensen zijn erg 
makkelijk in het op straat gooien 
van hun afval, maar omdat het 
niet wordt opgeruimd, is het ook 
wel erg makkelijk om er nog iets 
bij te gooien. Daarnaast lopen er 
in de hele stad recicladores, 
mensen die recyclebaar afval 
zoeken, die vuilniszakken 
openscheuren op zoek naar iets 
waardevols. Met als gevolg dat de 
rest van het afval weer over straat 
waait. Het lijkt dus een 
onoplosbaar probleem. Jarenlang 
hebben we het machteloos 
aangezien. Maar het voelt niet 
goed om met gekruiste armen toe 
te kijken. Via het programma 
Groene GZB zijn we in aanraking 
gekomen met A Rocha, een 
christelijke organisatie die zich 
bezighoudt met de zorg voor de

Geestelijke gezondheid



Peru is echt een beetje hún land 
geworden. Hier zijn ze een 
belangrijk deel van hun leven 
opgegroeid, ze zijn hier naar school 
gegaan en ze hebben hier hun 
vrienden. Dat zullen ze zo meteen 
achter zich moeten laten. Toen we 
hun dat vertelden, moesten ze wel 
even slikken. En aan de andere 
kant zie je ze soms ook wel even 
nadenken over Nederland: 'dan 
kunnen we onze neefjes en 
nichtjes weer zien!' 'Dan kunnen we 
weer gewone boterhammen eten!' 

Sinds we vertrokken naar Peru, 
hebben we de vraag al vele 
malen gekregen: "Zijn jullie al in 
Machu Picchu geweest?" Nu 
ligt Machu Picchu, één van de 
zeven wereldwonderen, wel in 
Peru, maar voor ons niet direct 
om de hoek. Maar we hadden 
de kinderen beloofd dat we er 
in ieder geval heen zouden 
gaan, voordat we naar 
Nederland terug zouden 
verhuizen. Belofte maakt 
schuld, dus hebben we van de 
voorjaarsvakantie (begin 
oktober) gebruik gemaakt om 
naar Cuzco af te reizen. Vanuit 
Cuzco moet je dan met de trein 
verder, want Machu Picchu is 
alleen per trein bereikbaar. 
Maar de reis er naar toe is 
alleen al de moeite waard. De 

Peru Kids
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Naar Nederland
zoeken, zijn we toch tot de 
conclusie gekomen dat het beter is 
om in de eerste helft van 2023 
terug te keren naar Nederland. Na 
bijna zeven jaar werken in Peru is 
het ook goed om weer los te laten. 
We blijven toch voorbijgangers. 
We geloven dat we nu weer een 
nieuwe stap mogen zetten. 
Voor de kinderen is het niet altijd 
makkelijk. Met name de jongsten 
zijn hier praktisch opgegroeid. Ze 

kennen Nederland nauwelijks. Het 
zal voor hen dan ook een heel 
avontuur worden om zich in een 
'nieuw' land te gaan vestigen. 
Er zullen in de komende tijd veel 
vragen op ons afkomen: op zoek 
naar een nieuwe roeping, 
werkplek, woning, scholen, etc.  
Tot nu toe heeft God altijd goed 
voor ons gezorgd, dus we ver-
trouwen er ook nu op dat we op de 
juiste plek terecht zullen komen!

De reden dat deze nieuwsbrief later 
komt dan normaal, heeft te maken 
met het feit dat we in de afgelopen 
maanden lang hebben nagedacht 
over onze missie in Peru en onze 
toekomst. We hebben een goede 
en leerzame tijd gehad in Peru en 
de vraag om langer te blijven was 
voor ons niet irreëel. Het heeft ons 
de nodige tijd gekost om tot een 
afweging te komen. Na een proces 
van nadenken, afwegen, bidden en 

natuur in de omgeving is 
schitterend! De bergen, de 
valleien, de Inka-ruines die je 
overal in het gebied kunt vinden... 
het was meer dan de moeite 
waard! Voor Joas, Elena, Anna en 
Thijs was het natuurlijk ook méér 
dan alleen een toeristische trip. De 
reis stond ook een beetje in het 
teken van afscheid nemen. Want 
volgend jaar hopen we terug te 
keren naar Nederland. Dat is nog 
niet zo makkelijk, want de kinderen 
wonen al bijna zeven jaar in Peru.

Zo zal de komende tijd voor ons 
allemaal een tijd van gemengde 
gevoelens worden. We moeten 
achterlaten waar we van zijn gaan 
houden, maar we gaan ook een 
nieuw avontuur tegemoet. Hoe dat 
avontuur er uit gaat zien, is 
natuurlijk nog onzeker. Maar zeker 
is wel dat de kinderen twee 
culturen in hun hart mee zullen 
nemen. Dat zal niet eenvoudig 
zijn, maar we hopen wel dat ze het 
als een verrijking zullen ervaren! 

https://www.gzb.nl/doe-mee/luister-mee
https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren/zendingswerker/john-en-marjan-lindhout


Colofon 
Matthijs en Rosa Geluk en hun vier kinderen zijn sinds maart 2016 
vanuit de Hervormde Gemeente Vreeswijk, in samenwerking met de 
GZB, uitgezonden naar Chiclayo, Peru. De GZB werkt graag mee aan

de verspreiding van deze nieuwsbrief. 

Email Matthijs:  matthijsgeluk@yahoo.com.mx

Email Rosa:  rosageluk@gmail.com

Email TFC: tfcgelukinperu@gmail.com

Website:  www.gzb.nl/gelukinperu

GZB 

Het werk in Peru wordt

gesteund door GZB, een 

organisatie die gericht is op 

het ondersteunen van de 

wereldwijde kerk. De missie 

van de GZB is om 

wereldwijd mensen te 

bereiken met het Evangelie. 

Giften kunt u overmaken op 

NL91 INGB 0690 7624 45  

o.v.v. Fam. Geluk in Peru

Voor adreswijzigingen: 

info@gzb.nl of 0343-512444 

• Familie Geluk zit in hun laatste
jaar in Peru. Als TFC zijn wij
online weer bij elkaar gekomen.
Online met Rosa en Matthijs. Het
wordt ook het laatste jaar van
deze TFC, toch gek, de tijd
vliegt. Samen met Rosa en
Matthijs hebben we gesproken
over onze rol als TFC en wat zij
nog van ons nodig hebben.
Binnenkort zullen zij zitten met
de GZB. Na dit gesprek zullen wij
als TFC ingelicht worden en
gaan we echt de afrondende
fase in.

Gebed gevraagd
Nu we in de afrondende fase 
zitten van onze uitzending naar 
Peru, is er veel om voor te danken 
en natuurlijk ook veel om voor te 
bidden.
• We vragen gebed voor de
verschillende projecten die binnen 
de Presbyteriaanse Kerk zijn 
opgestart: het project voor 
theologisch onderwijs van 
kerkleiders, het project voor
kerkplanting en het project voor

Van de ThuisFrontCommissie

diaconaat en leiderschap. Bid dat 
deze projecten vrucht zullen 
dragen binnen de gemeenten van 
de Presbyteriaanse Kerk. 
• Bid voor de gemeente Fuente de
Vida in Chiclayo, waarvan we de
leiding nu gaan overdragen op
Peruaanse leiders. Bid ook voor
de vrouwengroep, die Rosa in de
afgelopen jaren heeft opgezet.
• Dank voor de jaren dat we in
Peru hebben kunnen werken;

• In het gesprek met Rosa en
Matthijs hebben we ook onze
zorgen gedeeld. En dan vooral
over de plek waar Rosa, Matthijs,
Joas, Elena, Anna en Thijs
naartoe kunnen. De zorg om een
woning is er, maar we zijn ook
hoopvol. Wilt u meebidden.
Bidden voor Rosa, voor Matthijs,
voor de kinderen. Dat zij hun
werk mogen afronden. Nog dicht
bij vrienden mogen zijn. Dat de
voorbereidingen voor de
terugkomst naar Nederland goed
mag verlopen.

• Dank voor het meeleven, dank
voor het bidden.

Het is leuk om hen in deze tijd
nog een kaartje te sturen!

Adres:
Urb. Jardines de Santa Rosa,
Mz C, Lt 2 y 3
Chiclayo
Peru

Hartelijke groet namens de TFC,

Timon Saman (voorzitter)

voor alle mensen die we hebben 
leren kennen, voor de lessen die 
we hebben geleerd; en voor al die 
momenten dat we God aan het 
werk hebben gezien. 
• Bid dat we in de komende
periode goed afscheid kunnen
nemen en dat we ook in
Nederland onze plek weer
kunnen vinden.

Hartelijk dank voor uw gebed!

mailto:johnlindhout@gmail.com
mailto:lindhoutslabbekoorn@gmail.com
mailto:tfcfamlindhout@gmail.com
http://www.gzb.nl/familielindhout
http://www.facebook.nl/familielindhout
https://www.gzb.nl/doe-mee/luister-mee



