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Samen geloven in
dezelfde God
Tijdens de herfstvakantie is een groep van acht jonge
Janny KremerStaal

mensen in de leeftijd van 21 tot 30 jaar, allen lid van
de gereformeerde kerk van Valencia in Venezuela, op
bezoek geweest in Assen.
Hun voornamen zijn: Rommell, Moises, Valeria, Valentina, Yuzaidy, Diana,
Yaneth en Lemys. In ons eigen kerkblad
(van GKv-Kloosterveen) stond al te lezen
dat het een fantastische week is geweest.
Ik heb er een klein beetje van mogen
meemaken omdat ik bij de gezamenlijke maaltijd was aan het begin van de
week en bij het afscheid.
Aan Heleen Serier, voorlichter bij Drenthe Mission, stelde ik nog wat vragen.
Konden ze zonder problemen een visum krijgen gezien de moeilijke situatie in Venezuela?
‘Het bleek dat ze geen visum nodig
hadden. Vanuit het kantoor van Verre
Naasten is een aantal officiële documenten aangeleverd. Zij hebben voor
iedereen die kwam een garantstelling
afgegeven en de jongeren hadden een
uitnodigingsbrief bij zich. Daarin stond
het doel van het bezoek vermeld en de
verblijfsadressen.’
Wat hebben jullie allemaal gedaan?
‘Heel veel. In totaal zijn ze tien dagen in
Nederland geweest. Het laatste weekend
nog in Emmen, Meppel en Hoogeveen.
Ze waren hier op uitnodiging van Drenthe Mission, maar tegelijk van de GKv

Een volksdans

De groep op de foto bij Bartje
Assen-Kloosterveen zelf. Twee keer ben
ik, samen met anderen, bij hen in Valencia geweest. We hebben een stadswandeling gemaakt in Assen. Ze hebben uiteraard Bartje bewonderd. Verder hebben
ze een hunebed en een molen gezien.
Naast onze eigen kerk in Kloosterveen
hebben we nog andere kerken bezocht.
In de Kandelaarkerk mochten Moises en
Rommell op het grote pijporgel spelen. Een bijzondere ervaring voor hen.
Zondags in Het Lichtpunt in Kloosterveen heeft Moises op de piano gespeeld
terwijl de groep uit Venezuela het
bekende lied Oceans (opw. 789) voor ons
zong. De meesten spraken goed Engels
en we hebben in onze gemeente iemand
die Spaans spreekt. Zij fungeerde als
tolk en kon bijvoorbeeld het Onze Vader
in het Spaans bidden. Er was een paar
keer een gezamenlijke maaltijd met een
deel van de gemeente en we hebben een
bijbelstudieavond gehouden met Pieter
Messelink van Verre Naasten. Op de
laatste avond in Kloosterveen is er een
prachtige sing-in gehouden in samenwerking met de band Be Still met zang
en muzikale begeleiding van de jongeren zelf. Ook hebben ze voor ons een
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Venezolaanse volksdans opgevoerd. Het
was een vreugdevolle, maar emotionele
avond vanwege het naderend afscheid.
We voelden ons verbonden met elkaar
door zang en gebed. We hebben elkaar
de vrede van God toegezongen. Op
vrijdagavond waren ze op uitnodiging
bij de soosavond in Emmen. Het laatste
weekend waren ze nog in Meppel en
Hoogeveen en sommigen troffen daar
mensen die ze eerder ontmoet hadden
bij een vorig bezoek.’
Hoe hebben ze de tijd hier ervaren en konden
jullie het geloof in God delen?
‘Ze vonden het allemaal heel erg mooi
en genoten van het weer en de temperatuur. Wij waren bang dat het misschien
te koud en te nat voor hen zou zijn,
maar zij vonden het heerlijk dat de zon
niet de hele dag zo warm aanwezig was.
Er zijn prachtige contacten ontstaan
met de gastgezinnen en andere gemeenteleden. Iedereen was verbaasd over de
grote gemeente en het grote aantal kerken in Assen. Hun eigen gemeente telt
nu helaas niet meer dan 60 leden. Ze
vonden het vooral mooi dat we samen
in dezelfde God geloven. De groep is
echt geraakt door de wederzijdse liefde
en verbondenheid. Valentina vertelde
dat ze vroeger al droomde van een reis
naar Nederland, maar ze had nooit verwacht dat het echt zou gebeuren. Van
de jongeren was alleen Diana eerder
buiten Venezuela geweest. Zij was ook
de enige die eerder met een vliegtuig
had gereisd. Voor de anderen was dat alleen al een bijzondere ervaring. We hebben mooie gesprekken gevoerd en met
elkaar gebeden. De kerkdienst sprak
hun erg aan vanwege de aandacht voor
de kinderen en de muziekband. Zij hebben ons ook zeer zeker de liefde en de
hoop laten zien die zij hebben. Daarin
werden ook wij weer bemoedigd.’

Jeugd Venezuela in Lichtpunt
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Een selfie met de groep
Was onze eigen kerkjeugd betrokken bij dit
bezoek?
‘De groep die op bezoek was bestond
eigenlijk niet echt uit jongeren. Het waren meer jongvolwassenen (21-30 jaar).
We hadden van tevoren geprobeerd om
onze eigen jeugd, en dan ook meer de
jongvolwassenen, erbij te betrekken en
we hebben ze ook overal voor uitgenodigd. Er was wel een aantal jonge
mensen steeds bij de activiteiten aanwezig en Moises en Rommell logeerden
bij gemeenteleden met jeugd van hun
leeftijd. Maar verder waren het volwassenen die bij de maaltijden, de sing in
en andere activiteiten betrokken waren.’
Hoe was het voor hen om hier zoveel overvloed
te zien in vergelijking met Venezuela?
‘De eerste keer in de winkel was confronterend. Om zoveel producten te zien
die allemaal met een beetje geld te koop
zijn. Valeria zei dat ze zich schaamde
voor de andere mensen in de winkel omdat ze stond te huilen bij de shampoo.
Ze mocht toen iets uitzoeken en dat was
moeilijk omdat hier zoveel keus is. Ook
het feit dat er voldoende eten was en
dat ze gewoon genoeg en lekker konden
eten was iets waar ze heel erg dankbaar
voor waren. Terug in Venezuela in de
crisis zal het dan wellicht weer extra
confronterend zijn.’
Hoe was het afscheid?
‘Dat was verdrietig en emotioneel. En
moeilijk voor ons om hen weer terug te
laten gaan naar Venezuela, onwetend
wat de toekomst hen daar brengen zal.
Wat het ook spannend maakte was dat
ze met achttien extra koffers teruggingen. Gevuld met onder andere kleding
en medicijnen. Dat is daar allemaal
heel schaars. De kans dat het bij controle afgenomen zou worden was ook

N R 2 3 - 2 5 N O V E M B E R 2 0 17

aanwezig. Gelukkig verliep de terugreis
voorspoedig en ondervonden ze geen
problemen bij de douane.’
Is er nog frequent contact op dit moment en
gaan er ook jongeren van hier naar Venezuela?
‘Gelukkig is er internet, WhatsApp en
Facebook. We hebben bijna elke dag nog
contact met elkaar. We wisselen foto’s uit
en reageren op elkaars berichten. Niet
iedereen van de groep heeft een telefoon
en internet. De gastgezinnen hebben ook
nog veel contact met hun gastkinderen.
Het is nu nog erg onduidelijk hoe het er
volgend jaar uitziet in Venezuela. Het zou
mooi zijn om met een groep daarheen te
gaan. Maar omdat de Venezolanen zeer
gastvrij zijn, en dat ook graag met eten
en drinken willen tonen, is het misschien

wel te veel gevraagd om ons als gasten in
hun huizen op te nemen aangezien men
daar moeilijk aan voedsel kan komen
en dat wat er is, is erg duur. We gaan
eerst proberen om als Verre Naasten en
Drenthe Mission de dominees van daar
hierheen te laten komen tijdens de jaarlijkse internationale cursus.’
Hoe blijven jullie hen ondersteunen en wil je er
verder nog iets over vertellen?
‘Ten eerste door aan hen te blijven denken en voor hen te bidden. En door berichten te plaatsen in ons kerkblad en de
gemeenteleden op de hoogte te houden
van de situatie daar. Ook gaan we kijken
of het lukt om pakketten naar Venezuela
te sturen. Met bijvoorbeeld tweedehands
kinderschoenen en als blijkt dat de
pakketten goed door de douane komen
wellicht ook met andere, meer belangrijke zaken zoals koffie en paracetamol.
Het was een supermooie week samen. We
voelen ons allemaal erg gezegend door
hun komst. We zijn God dankbaar dat alles zo goed verlopen is. Persoonlijk vond
ik het erg mooi dat ik mijn enthousiasme
en liefde voor de mensen in Venezuela
op deze manier heb mogen delen en
doorgeven aan andere mensen van onze
eigen kerk.’

Samen eten in het Lichtpunt

[A C T I V I T E I T E N ]
Gospelkoor Reflection viert
Kerst
Als alles duister is
Op zaterdag 9 december a.s. zijn
'Reflection', ‘Glorious’ uit Zwolle en
‘Joyce’ uit Winschoten te horen in de
Kandelaarkerk, Oude Molenstraat, te
Assen. In een avondvullend programma treden ze zowel apart als gezamelijk op en er is ruimte voor samenzang.
Vanaf 19:00 u is de zaal open. Aanvang
19:30u. Kaarten € 5, kinderen € 2,50
zijn te verkrijgen via de leden en op de
avond zelf. www. reflectionassen.nl

Kerstconcert Hoogkerk
Op zaterdag 16 december geven het
Gereformeerd Gemengd Koor ‘Zingt
Gode Lof’ o.l.v. van Marijke Beute en
het Gereformeerd Groninger Mannenkoor o.l.v. Jaring de Braak D.V. een
Kerstconcert in de Gereformeerde
Kerk, Hoendiep 232 te Groningen. Medewerking wordt verleend door Strijkkwartet ‘Regina Forte’, Manon Maat,

trompet en Jaap de Kok, orgel. Tevens
is er samenzang in het programma opgenomen. Aanvang 20.00 uur. Kaarten
voor volwassenen kosten € 8 en voor
kinderen t/m 12 jaar € 5. Kaarten zijn
te verkrijgen bij de leden van de beide
koren. U kunt ze ook bestellen via
veer9@ziggo.nl.

Kerstzangavond
Christus is het Licht der wereld
Op D.V. vrijdag 8 december in de Chr.
Ger. Kerk Haadwei 127 te Damwâld.
Het begint om 19.30 uur, toegang
gratis. M.m.v. Mannenkoor Eneas uit
Urk, o.l.v. o.l.v. dhr. H. van Veen en het
Sionskoor uit Danwald o.l.v. dhr. B. de
Vries. Meditatie: evangelist S. de Visser.
Orgelbegeleiding: mevr. T. ten Hoven,
dhr. H. v.d. Meij. Komt allen!

Kerstconcerten

Woord & Daad postzegels
Per 1 januari verhoogt PostNL haar
tarieven met € 0,05. U kunt nu nog
Woord en Daad postzegels kopen voor
de huidige prijs bij Mw. F. KempenaarSchaafsma, Koailoane 3, Damwâld. Tel
0511-424041 of bij fam Hoogendoorn,
Bakkerswei 11, Damwâld. Tel 0653164470.

Advent Zangavond
Woord & Daad
Met koor en samenzang
D.V. Zaterdag 16 december in de
'Tsjerke op ‘e terp' te Ee. Aanvang:
19.30 uur. Leiding: dhr. M. v. Heyningen uit Dorkwerd. Koor: Immanuël te
Drogeham olv. dhr. Verschoor. Toegang
gratis. Collecte ter bestrijding van de
onkosten en voor Woord & Daad. Verkooptafel aanwezig.

Gereformeerd Drachtster Mannenkoor
15 december in GKv Leek en op 21
december in De Fontein in Drachten.
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