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In dit 

nummer: 

Einde van het schooljaar 

tig een presentatie ma-

ken, die op video wordt 

opgenomen. Laatst had 

ze bijvoorbeeld van ge-

kleurd papier allerlei ba-

sisvormen gemaakt, zo-

als cirkels, driehoeken 

en vierkanten. Daarmee 

had ze een hele teke-

ning gemaakt. Aan de 

ene kant was het donker 

met een trein, een 

maan, sterren en een 

raket erop. Aan de ande-

re kant was het licht: 

huisje, boompje beestje 

met zon en wolken erbo-

ven. In het filmpje mocht 

ze vertellen wat er te 

zien was en hoeveel van 

iedere basisvorm ze had 

We wonen nu bijna 3,5 

jaar in Costa Rica. Toen 

we vertrokken was Mar-

tha ruim 3,5 jaar oud. Ze 

woont dus al bijna de 

helft van haar leven in 

Costa Rica. Soms kun je 

dat wat merken aan haar 

manier van praten, dan 

gooit ze gedachteloos 

een Spaans of Engels 

woord door haar Neder-

landse zin. Op dit mo-

ment zit Martha aan het 

eind van de eerste klas  

van de lagere school (= 

groep 3). Vanwege de 

pandemie had ze om de 

week thuis en op school 

les. Als ze thuis les 

heeft, moet ze regelma-

gebruikt. 

Begin december loopt 

het schooljaar af voor 

onze kinderen. Voor de 

kinderen in de wijk La 

Tabla, waar Claudia 

mee werkt, is er geen 

grote vakantie in decem-

ber en januari. De kin-

deren op publieke scho-

len hebben van eind mei 

tot begin juli thuisgeze-

ten. Daarom moeten ze 

nu doorgaan tot de der-

de week van januari. 

Alleen rond kerst en Oud 

en Nieuw hebben ze een 

korte vakantie. In februa-

ri moeten ze gelijk weer 

door met het nieuwe 

jaar. 
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Verlenging 

In juli 2018 zijn we uitgezonden 

naar Costa Rica. Onze missie daar-

bij was dat Kees voor 75% van zijn 

tijd aan het seminarium ESEPA in 

Costa Rica zou werken en voor 

25% als docent in Cuba gedurende 

een periode van vier jaar. Al gauw 

bleek dat de combinatie Costa Rica 

en Cuba niet ideaal was: het één 

zou het ander in de weg zitten in de 

agenda. De focus van ons werk 

kwam dus helemaal op Costa Rica 

te liggen. Claudia ging aan de slag 

met kerken die heel direct diaco-

naal en missionair bezig zijn in de 

wijken waar ze zich bevinden. Ker-

ken die de handen uit de mouwen 

steken voor de concrete problemen 

waar hun wijk mee worstelt. Iets 

wat ook de interesse van Kees 

heeft. We ontdekten dat er in Costa 

Rica kerken zijn die ook graag op 

die manier bezig zouden zijn in hun 

wijk. Maar ze weten niet altijd even 

goed waar ze moeten starten. 

Waarom? 

Door protestantse theologen uit 

Latijns Amerika is er veel geschre-

ven over waarom de kerk bij het 

delen van het evangelie zich niet 

moet beperken tot woorden. Juist 

ook daden zijn heel belangrijk in het 

missionaire werk van de kerk. De 

term die men gebruikt is integrale 

missie (misión integral), een missie 

die het hele leven aangaat, niet al-

leen een geestelijk gedeelte ervan. 

Iets wat je ook ziet in het leven van 

Jezus: nog voor de mensen honger 

voelen, is hij al bezorgd hoe al die 

mensen te eten zullen krijgen 

(Johannes 6). Even later blijkt Hij 

zelf het Brood dat uit de hemel 

neerdaalt. 

Hoe? 

Waar de theologen minder over 

hebben geschreven is hoe je dat 

nu concreet zou kunnen organise-

ren als kerk. Op die vraag proberen 

we een antwoord te geven in het 

GZB programma in Costa Rica. 

Hoe kun je zoiets organiseren? Hoe 

maak je een begroting? Hoe orga-

niseer je een team? 

Ervaring 

Vanaf begin 2021 zijn we gestart 

met de samenwerking met plaatse-

lijke kerken. We hebben nu dus 

ongeveer een jaar ervaring. Vol-

gens de originele planning zouden 

we dus nog ongeveer een half jaar 

te gaan hebben vanaf nu. 

In de loop van het jaar hebben we 

in Costa Rica van verschillende 

kanten de vraag gekregen of we 

niet langer zouden kunnen blijven. 

In de kerken waar Claudia werkt en 

ook op het seminarium. En ook 

vanuit de GZB werd aangegeven 

dat het goed zou zijn als we nog 

wat langer zouden kunnen blijven. 

Dat zou ook goed zijn voor het pro-

gramma, om het na anderhalf jaar 

praktijkervaring al volledig over te 

dragen is toch wel erg snel. 

Verlenging 

Vanaf het begin van onze uitzen-

ding hadden we ons er op ingesteld 

om vier jaar te worden uitgezonden. 

Op de vraag om langer te blijven 

hebben we telkens wat de boot af-

gehouden, denkend aan de kin-

deren die op een gegeven moment 

weer terug naar Nederland willen, 

aan de kosten die het met zich 

meebrengt en ook aan de terugkeer 

op de arbeidsmarkt in Nederland. 

Maar toen duidelijk werd dat ook de 

kerkenraad van onze thuisgemeen-

te zich helemaal achter een verlen-

ging van onze uitzending schaarde,  

was in zekere zin het plaatje com-

pleet: zowel aan de zendende als 

aan de ontvangende kant van onze 

uitzending wordt ons gevraagd om 

door te gaan. Dat geeft ons vertrou-

wen dat het de juiste keuze is om 

langer door te gaan in Costa Rica. 

We hopen nu te blijven tot zomer 

2023. 

Verlof en daarna 

Eén van de consequenties van de 

verlenging van onze uitzending is 

dat we rond de komende Kerst en 

Oud en Nieuw in Nederland hopen 

te zijn om zo over ons werk te kun-

nen delen en weer veel mensen te 

ontmoeten. 

Een ander gevolg van de verlen-

ging is dat we met Thomas direct 

na ons verlof willen starten met de 

Wereldschool. Dat wil zeggen dat 

hij de vakken van de Nederlandse 

middelbare school op afstand virtu-

eel gaat volgen. Kees zal hem 

daarin gaan begeleiden. Na de zo-

mervakantie zal Juan daar ook mee 

aan de slag gaan, zodat ze na onze 

terugkeer een betere aansluiting 

zullen hebben bij het Nederlandse 

onderwijs. 
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Zending is iets wat je niet alleen 

doet. Rondom de verlenging van 

onze uitzending zijn we ons daar 

extra bewust van. Dit jaar zijn er 

verschillende acties gevoerd om 

onze uitzending ook financieel te 

steunen. Twee daarvan willen we 

voor het voetlicht halen.  

De Bilt 

In juli hebben drie jongeren uit De 

Bilt, Noud, Henk Jan en Dennis sa-

men met onze predikant Hugo Dan-

kers een fietsactie georganiseerd. 

Een enorme sportieve prestatie: in 

24 uur hebben 

ze wel 350 km 

gefietst. Ook ’s 

nachts zijn ze 

gewoon door-

gegaan. Wat 

zullen ze hun 

knieën en de 

rest van hun lijf 

gevoeld heb-

ben. Toen de 

dag erop ds. 

Hugo weer 

voorging in de dienst, zag het eruit of er niets aan de hand was… 

Hellouw 

Ook in Hellouw werd er actie ge-

voerd. In september hebben de kin-

deren van de club een autowasdag 

gehouden. We hoorden dat ze ont-

zettend leuke dag hebben gehad.  

Twee voorbeelden van hoe in Ne-

derland de schouders gezet worden 

onder onze uitzending. Enorm be-

dankt voor alle steun! 

Sponsoracties 
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Tondeuse 

Voor de kinderen in Hellouw (zie 

hierboven) maakten we een kort 

filmpje. Het verhaal wat we daar 

vertellen leek ons leuk om ook hier 

te delen. In september waren we 

namens het GZB programma in La 

Selva de Guácimo, een dorpje op 

het platteland van Costa Rica. Met 

de leiders van drie kerken hadden 

we een soort studiedag over hoe je 

een diaconaal betrokken gemeente 

kunt zijn. Tijdens het middageten 

raakten we in gesprek met de domi-

nee van dit dorpje. Doordeweeks is 

hij vaak bij de kerk te vinden. Kin-

deren die bij de kerk in de buurt 

komen vaak even langs om even 

met de predikant te praten of hem 

te helpen. Thuis hebben ze niet 

zoveel te doen en het is niet altijd 

even gezellig thuis. De dominee 

was bijvoorbeeld bezig met het stu-

ken van de muren. De jongens mo-

gen dan helpen om er cement op te 

smeren. Zelf gaat hij er als laatste 

langs, zodat alles netjes dichtzit. 

Samen zijn ze trots op het resul-

taat. De predikant heeft ook een 

tondeuse. Hij zag dat de jongens 

soms wel een knip– en ontluisbeurt 

konden gebruiken. Dus eens in de 

zoveel tijd worden die jongens on-

derhanden genomen. Eén van hen 

wilde graag in ruil ervoor het kerk-

plein aanvegen, om zo toch in ieder 

geval iets terug te doen. Voor ons 

is dit verhaal een voorbeeld van 

hoe weinig je eigenlijk maar nodig 

hebt om als kerk iets te betekenen 

voor je buurt. Je moet het maar net 

zien dat het nodig is dat die jon-

gens geholpen worden en vervol-

gens bedenken dat je er iets aan 

kunt doen. 

In de week na dit bezoek nam 

Claudia de tondeuse waar onze 

jongens regelmatig mee onderhan-

den genomen worden mee naar 

Casa Esperanza, het opvanghuis in 

de hoofdstad voor kankerpatiënten 

van het platteland. Ook daar kon 

men wel een knipbeurt gebruiken, 

maar voor de kapper was er even 

geen geld meer... 



Colofon 

Kees en Claudia Geluk zijn met hun vier kinderen uitgezonden uit 

wijkgemeente de Dorpskerk van de Protestantse Kerk te De Bilt in 

samenwerking met de GZB. Ze houden zich bezig met theologisch 

onderwijs en zetten zich in voor mensen in de marge in Costa Rica. 

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzend-

brief. 

Website: www.gzb.nl/puravida 

Facebook: www.facebook.com/gelukpuravida 

Email Kees: keesgeluk@hotmail.com 

Email Claudia: ninoskasolis@hotmail.com 

Email TFC: tfcgeluk@dorpskerkdebilt.nl 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

U kunt een gift overmaken 

naar IBAN  

NL91INGB0690762445 

o.v.v.

TFC Kees en Claudia Geluk 

GZB 

• We danken dat onze kinderen bijna het school-

jaar kunnen afsluiten (pagina 1). Het feit dat ze

de helft van de tijd thuis zaten was soms best

intensief, maar ze hebben zich er over het al-

gemeen goed doorgeslagen.

• We bidden voor de kinderen op publieke scho-

len in Costa Rica (pagina 1), die een achter-

stand hebben opgelopen, die men nu probeert

in te halen. Voor arme kinderen is de achter-

stand vaak te groot geworden, omdat ze thuis

niet altijd toegang tot internet hebben en ook

onvoldoende support krijgen.

• We danken voor de verlenging van onze uit-

zending (pagina 2). In de omstandigheden zien

we Gods hand. Aan de ene kant vanwege het

beroep dat er in Costa Rica op ons wordt ge-

daan om langer te blijven. Aan de andere kan

We willen een aantal punten van gebed en dank met jullie delen. Doet u ook mee? 

ook in de vraag vanuit de GZB en de steun 

van de kerken die achter onze uitzending 

staan (zie ook de voorbeelden daarvan op 

pagina 3). 

• We bidden voor Thomas en Juan die in 2022

na elkaar de overstap zullen maken naar de

Wereldschool (pagina 2). Hierdoor zullen ze

minder contacten hebben met leeftijdsgeno-

ten. Maar we hopen ook dat het ze goed

voorbereidt op hun toekomst in Nederland.

• We danken voor de voorbeelden die we zien

in Costa Rica van kerken die soms met heel

weinig op een creatieve manier present kun-

nen zijn in hun buurt (pagina 3). We bidden

dat deze voorbeelden ook christenen in Ne-

derland zullen inspireren om zout en licht in

de samenleving te zijn.

Gebedspunten 
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