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In dit 

nummer: 

Verlof 

en Marja Spelt in Groe-

nekan doorbrengen. Een 

ontzettend leuke plek 

voor de kinderen. Op de 

boerderij zijn er veel 

paarden. Zo af en toe 

konden ze wat helpen 

en meekijken bij de ver-

zorging van de paarden. 

Maar het leukst vonden 

ze misschien nog wel de 

hond, waarmee ze vrij-

wel dagelijks aan het 

spelen waren. Ook heb-

ben we verschillende 

keren gewandeld in het 

bos achter de weilanden 

(zie de foto hierboven). 

Vanwege de lockdown 

konden we geen ge-

meenteleden ontmoeten 

Eigenlijk zouden we zo-

mer 2022 terugkeren 

naar Nederland. Maar 

omdat we langer blijven 

in Costa Rica was er vrij 

plotseling een extra ver-

lof. Ondanks de lock-

down in Nederland heb-

ben we heel veel men-

sen kunnen ontmoeten. 

We kwamen eerder tijd 

dan vrijheid tekort. 

De eerste week hebben 

we doorgebracht bij de 

moeder van Kees in 

huis. Heel gezellig om 

weer eens even een tijd-

je intensief met (o)ma op 

te trekken. De rest van 

ons verlof mochten we 

op de boerderij van Teus 

rond de kerkdiensten. 

Daarom was het extra 

leuk om aanwezig te zijn 

bij de oliebollenactie van 

de TFC op 30 decem-

ber. Gedurende de hele 

dag kwamen de mensen 

hun bestellingen opha-

len. In al die tijd hebben 

we veel meer leuke en 

boeiende verhalen van 

heel veel gemeentele-

den gehoord dan bij-

voorbeeld bij koffiedrin-

ken na de dienst moge-

lijk zou zijn. 

Het was erg mooi om in 

net iets meer dan een 

maand van dichtbij te 

merken hoe er met ons 

meegeleefd wordt. 
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Werken van barmhartigheid 

Tijdens ons verlof hebben we van-

wege de lockdown de meeste kerk-

diensten online gevolgd. In onze 

deelgenotengemeente Wekerom 

was het helaas zo hevig met de 

corona besmettingen, dat het daar 

onmogelijk was om langs te komen 

voor een presentatie van ons werk. 

Hellouw 

Maar drie keer zijn we echt naar de 

kerk geweest. Eerst in Hellouw. Met 

een klein groepje van voorzangers, 

kerkenraadsleden, koster, organist 

en mensen van de techniek hielden 

we een online dienst. Voor Kees de 

eerste keer om een hele dienst te 

leiden. Na afloop van de dienst ver-

toonden we de presentatie van ons 

werk waar we van tevoren een vi-

deo van hadden gemaakt. Heel 

aardig was dat er tijdens het verto-

nen van de video via YouTube vra-

gen konden worden gesteld, die we 

ter plekke konden beantwoorden. 

Op die manier hadden we ondanks 

de internetdienst toch direct con-

tact. 

De Bilt 

Ook in onze thuisgemeente, de 

Dorpskerk te De Bilt hadden we te 

maken met een online dienst. Deze 

werd geleid door ds. Hugo Dankers 

terwijl Kees de preek deed. Claudia 

u hebt Mij bezocht; Ik was in de 

gevangenis en u bent bij Mij geko-

men.” Kernwoord is barmhartigheid. 

De barmhartigheid waar we van 

leven en die we proberen te delen. 

Die rode draad hebben we ook 

doorgetrokken in de presentatie 

over ons werk. In de traditie heeft 

men uit de gelijkenis zes werken 

van barmhartigheid afgeleid:  

1. De hongerigen te eten geven 

2. De dorstigen te drinken geven 

3. De naakten kleden 

4. De vreemdelingen herbergen 

5. De zieken verzorgen 

6. De gevangenen bezoeken 

Aan die zes voegde men nog een 

zevende toe: de doden begraven. 

In de presentatie lieten we voor-

beelden zien van hoe op verschil-

lende manieren deze werken van 

barmhartigheid vorm krijgen in Cos-

ta Rica: eten voor kinderen in de 

wijk La Tabla, opvang van kanker-

patiënten van het platteland in de 

hoofdstad, bezoek aan Nederland-

se gevangen in Costa Rica. Voor 

wie de presentatie nog niet heeft 

gezien en het leuk vindt om hem te 

bekijken, hier nog een link: 

https://youtu.be/3VV0IBG8bow  
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bracht namens verschillende ker-

ken in Costa Rica de groeten over. 

Erg mooi om samen met elkaar de 

dienst te doen, dat gaf het nog 

meer iets van een uitwisseling. In 

de voorbede voor ons werk verte-

genwoordigt de predikant ook de 

gemeente die ons heeft uitgezon-

den naar Costa Rica. 

Utrecht 

De derde dienst, onder leiding van 

ds. Willem Jan de Hek, was op de 

laatste dag voor onze terugkeer 

naar Costa Rica in de Jacobikerk te 

Utrecht,   Voor Kees geen onbe-

kend terrein, regelmatig heeft hij 

daar muzikaal bijgedragen aan de 

kerkdiensten. Maar nu was de bij-

drage aan de dienst opeens aan de 

andere kant van de kerk. Op een 

preekstoel die nog veel hoger voelt 

dan de orgelbalustrade… Omdat de 

corona maatregelen inmiddels wat 

minder streng waren, zaten er nu 

wel mensen in de kerk. Een mooie 

ervaring, om weer gezamenlijk de 

dienst te beleven. 

Mattheus 25 

Rode draad in deze diensten was 

de gelijkenis van het laatste oor-

deel. Bekende woorden uit de gelij-

kenis zijn: “Ik was naakt en u hebt 

Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en 

https://youtu.be/3VV0IBG8bow


Tijdens het verlof vroegen een oom 

en tante aan Kees: “we lezen regel-

matig over het werk van Claudia, 

maar wat doe jij nu precies daar in 

Costa Rica?”. Daarom vertellen we 

daar nu iets meer over aan de hand 

van een voorbeeld. 

Vorig jaar kwamen we op een ver-

gadering met het nationale bestuur 

van de Mennonieten in Costa Rica 

een predikant tegen. Hij is al jaren 

dominee in Santa Barbara de Here-

dia, een wat hoger gelegen dorp in 

Costa Rica. Een actieve gemeente. 

Terwijl veel kerken in Costa Rica 

vanwege de pandemie in moeilijk-

heden zitten, is deze kerk in de af-

gelopen tijd met zo’n vijftig leden 

gegroeid. Enkele mensen waren al 

eerder bij de kerk betrokken ge-

weest, anderen waren er helemaal 

nieuw. Een kerk die meer doet dan 

alleen kerkdiensten houden. Zo is 

er een groepje dat één of twee keer 

in de maand daklozen opzoekt en 

te eten geeft en met ze in gesprek 

gaat in de stad Heredia daar in de 

buurt. Dat is begonnen met een 

vrouw uit de kerk die zelf een tijdje 

op straat heeft geleefd. Nu wilde 

men graag iets gaan doen voor kin-

deren uit de buurt. En zo ontstond 

het idee om bijlessen te gaan ge-

ven aan kinderen die moeite heb-

ben om mee te komen op school. 

In november hebben we dit bespro-

ken met elkaar en toen hebben we 

afgesproken dat we een cursus 

zouden gaan aanbieden aan de 

vrijwilligers van het project en bege-

leidingsgesprekken met de leiders 

die het gaan organiseren. In het 

geval van deze kerk gaat het om 

vijf begeleidingsgesprekken. De 

deelnemers krijgen een handleiding 

die ze kunnen gebruiken om voor 

de gesprekken alvast hun ideeën 

op te schrijven, zodat we tijdens de 

vergadering vooral onze tijd kunnen 

gebruiken om het met elkaar eens 

te worden. Het vijfde gesprek is een 

evaluatie die we zullen houden als 

ze al een tijdje bezig zijn met hun 

gesprek. Deze gesprekken doen 

we doordeweeks, op woensdag-

avonden. Tweewekelijk, op vier za-

terdagen, geven we een deel van 

de cursus dat ongeveer een halve 

dag duurt. Het is de bedoeling dat 

de groep na afloop van dit traject er 

klaar voor is om te starten met de 

bijlessen. 

In het afgelopen jaar hebben we 

veel tijd gestoken in het uitwerken 

en verbeteren van alle materialen. 

Dit jaar zijn we vooral bezig in ver-

schillende kerken om projecten te 

starten. Verder steken we veel tijd 

in het zoeken van nieuwe kandida-

ten, bijvoorbeeld op regionale of 

nationale vergaderingen voor predi-

kanten.  
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Terug in Costa Rica 

“Stuur maar een berichtje als je bij-

na thuis bent, dan komen we eraan 

met een lekkere maaltijd!” Grappig, 

we kregen allebei ongeveer hetzelf-

de berichtje, maar Claudia 

kreeg het van Ericka en Kees 

van Minor. De vrouw appt met 

de vrouw en de man met de 

man. Minor en Ericka en hun 

twee dochters zijn vrienden uit 

onze kerk in Costa Rica. Via 

hen hebben we meer leren 

kennen van het land en de 

keuken van Costa Rica. Sa-

men hebben we mooie stukjes 

van Costa Rica gezien. Maar 

we hebben ook van alles geproefd. 

Een toetje als arroz con leche: rijst 

met o.a. gecondenseerde melk, 

kokos en kaneel. Of een typisch 

gerecht als de tamal: een soort pu-

ree op basis van mais gemengd 

met aardappel, groente en vlees, 

ingepakt in een pakketje van bana-

nenblad.  

Terug van verlof had Ericka een 

Costa Ricaanse arroz con pollo 

klaargemaakt (zie foto). Na alle 

gastvrijheid die we in Nederland 

hebben gekregen tijdens ons verlof 

was het mooi om ook in Costa Rica 

te merken dat we een kring van 

mensen hebben waar we bij horen. 

Minor en Ericka hebben trou-

wens ook iets typisch Hollands 

van ons geleerd. Op een keer 

waren we bij een koffieplanta-

ge van Starbucks, waar je de 

koffieplanten kon bekijken. Er 

was ook een restaurant, maar 

los van dat het wat prijzig was, 

zou het ook een uur moeten 

duren voor we aan de beurt 

waren. We hebben toen tus-

sen de koffieplanten van Star-

bucks koffie zitten drinken uit 

ons eigen thermoskannetje. Hun 

reactie was een beetje het midden 

tussen plaatsvervangende schaam-

te en “hm, zo kan het ook, een uitje 

hoeft niet persé veel te kosten”... 



 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 
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TFC Kees en Claudia Geluk 

GZB 

• We danken voor het verlof in Nederland. On-

danks de lockdown een mooie en intensieve 

periode, waar we met elkaar van genoten heb-

ben. We danken voor alle hartelijkheid, mooie 

ontmoetingen en boeiende gesprekken in Ne-

derland (zie pagina 1). 

• We danken voor de kansen die we hebben ge-

had om ons verhaal over Costa Rica te delen in 

Nederland (zie pagina 2). We bidden ook dat 

dit de kerken in Nederland helpt om na te den-

ken hoe ze zelf diaconaal en missionair betrok-

ken kunnen zijn op wat er in de omgeving ge-

beurt. 

• We bidden dat het programma “Una Iglesia al 

Servicio” vruchten zal afwerpen in verschillen-

de kerken in Costa Rica, dat het kerken zal 

helpen om goed voorbereid te zijn om mensen 

uit hun omgeving te dienen. Ook bidden we dat 

we met de juiste kerken in contact komen om 

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

te kunnen groeien als programma en dat de 

komende periode in Costa Rica een goede 

tijd van overdracht wordt (zie pagina 3). 

• We danken voor goede contacten in Costa 

Rica, waardoor we ons hier ook echt thuis 

voelen (zie pagina 3). Contacten via de kerk, 

via de school van de kinderen, via de kerken 

waar Claudia werkt en via het seminarium. 

We bidden dat we ook in de komende perio-

de elkaar twee kanten op tot zegen kunnen 

zijn. 

• We bidden en danken voor Thomas, die net 

is overgeschakeld naar de Wereldschool 

(Nederlands onderwijs op afstand). De eerste 

ervaringen zijn positief, we hopen dat die lijn 

zich doorzet. Ook voor de andere kinderen 

bidden we dat ze een goede tijd zullen heb-

ben tijdens onze laatste periode in Costa Ri-

ca. 
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