
 
Om te beginnen wensen 

we iedereen van harte 

Gods zegen voor het 

nieuwe jaar! Op dit mo-

ment is het in Costa Ri-

ca zomervakantie. Begin 

december hebben Mar-

cos en Martha het 

schooljaar afgerond. Pas 

in februari gaan ze weer 

verder met de eerste 

helft van klas 5 en 3 

(groep 7 en 5), totdat we 

rond de Nederlandse 

zomervakantie weer te-

rug hopen te gaan naar 

Nederland. 

Thomas en Juan zitten 

in de 2e en 1e klas van 

de Wereldschool, Neder-

lands afstandsonderwijs. 

Voor hen gaat het ge-

woon door. Dat betekent 

dat er voor Martha en 

Marcos niet heel veel 

vakantie bij is. Om toch 

niet helemaal zonder 

vakantiegevoel te zitten, 

gaan we zo af en toe 

een daagje weg. Naar 

het strand of naar de 

bergen, zoals op de foto 

hierboven: een prachtige 

omgeving met bos, wa-

tervallen en mooie uit-

kijkplekjes. We spraken 

de beheerder, die hier al 

twee jaar woont. On-

danks de ongemakken 

(zoals vier kilometer lo-

pen om de bus te nemen 

voor boodschappen), 

zou hij het voor geen 

goud willen ruilen voor 

het drukke leven in de 

stad met al zijn herrie en 

prikkels. De stilte in de 

bergen was inderdaad 

adembenemend. 

Rondom de Goede 

Week willen we wel echt 

even vakantie te nemen 

om naar Nicaragua te 

kunnen gaan om af-

scheid van Claudia’s 

familie te nemen voordat 

we weer naar Nederland 

terugkeren. 

Daarna hopen we een 

groep 18+ jongeren van 

de GZB Experience reis 

te ontvangen. 
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een terrein waar ook een afkickcen-

trum voor vrouwen staat. Een plek 

in de bergen met een prachtig uit-

zicht over de stad. In het nieuwe 

huis kan men tot wel 10 patiënten 

met zijn of haar begeleider opvan-

gen. 

Voorbereiding 

De nieuwbouw van Casa Esperan-

za was ook een aanleiding om met 

alle vrijwilligers samen te gaan zit-

ten om zich voor te bereiden op 

een nieuwe doorstart. In oktober en 

november hebben Juan Carlos en 

Kees vanuit het GZB programma 

een aantal vergaderingen begeleid 

waarin werd nagedacht over zaken 

als de begroting, de taakverdeling 

onder de vrijwilligers en die visie, 

missie en waarden. Bijvoorbeeld 

een begroting was er eerder nog 

niet opgesteld. Met elkaar leerden 

we dat het goed is om een prijs-

kaartje te hangen aan alle voedsel 

dat je van de voedselbank krijgt. 

Dan krijg je ook een idee van wat 

het nu echt kost om één patiënt met 

begeleider drie maaltijden en een 

overnachting aan te bieden in Casa 

Esperanza. Zo’n bedrag kun je ook 

weer gebruiken voor sponsors: wil 

je ons helpen met één of twee over-

nachtingen per maand? Daarbij kun 

je ook de nieuw geformuleerde mis-

sie gebruiken: Casa Esperanza is 

een thuis waar kankerpatiënten uit 

afgelegen gebieden liefde, eten en 

onderdak krijgen. 

Wending 

Vlak voor de jaarwisseling werden 

we uitgenodigd door de predikanten 

die de leiding hebben in Fundación 

Génesis en Casa Esperanza. Ze 

voelden zich nogal ongemakkelijk 

naar ons die wat giften hadden be-

middeld over een verandering in 

hun plannen. Casa Esperanza is 

helemaal klaar om in gebruik geno-

men te worden, maar opeens ziet 

de stichting zich voor een groot pro-

bleem geplaatst: de verhuurder van 

hun bejaardenhuis wilde zijn ge-

bouw terug. Dat zou betekenen dat 

er opeens 30 bejaarden op straat 

staan. De oplossing was een hele 

stoelendans: de bejaarden in het 

afkickcentrum voor vrouwen samen 

met het nieuwe gebouw van Casa 

Esperanza, de vrouwen ergens an-

ders en Casa Esperanza nog een 

tijdje op zijn oude plek. Binnen een 

half jaar willen ze nog zo’n gebouw 

bouwen, zodat Casa Esperanza 

alsnog over kan. 

Iedere week gaat Claudia twee 

keer naar Casa Esperanza, de 

plaats waar kankerpatiënten, die 

ver van de hoofdstad wonen, mo-

gen verblijven tijdens hun behan-

deling. Casa Esperanza is één 

van de initiatieven van Fundación 

Génesis, de stichting die door de 

predikant de werkjas van de kerk 

wordt genoemd. Een kerk die heel 

actief is om zich in te zetten voor 

haar omgeving. Voor verschillen-

de projecten krijgt de stichting 

subsidie van de overheid. Maar 

Casa Esperanza leeft helemaal 

van giften. Men krijgt voedsel van 

de voedselbank en er wordt van 

alles verkocht om geld op te ha-

len. Een grote uitgave iedere 

maand is de huur van het huis 

waarin de patiënten worden opge-

vangen. Daarom werd er over 

gedacht om een nieuw Casa Es-

peranza te bouwen. Behalve dat 

je dan geen huur meer hoeft te 

betalen, kun je ook meer patiën-

ten ontvangen. In de laatste 

maanden van 2022 is dit plan tot 

uitvoering gebracht, onder meer 

met hulp van de Marktdag van De 

Bilt en met een voorschot op het 

diaconaal project van de HGJB. 

Het nieuwe huis is gebouwd op 



Aan het einde van de zomer van 

afgelopen jaar hoorden we dat mijn 

(Kees) moeder  een agressieve 

vorm van borstkanker heeft. Daar 

schrokken we van. Daarom beslo-

ten we dat ik een maand naar Ne-

derland zou gaan, terwijl Claudia 

met de kinderen in Costa Rica 

bleef. Ik stelde me voor dat mijn 

moeder vooral persoonlijke verzor-

ging nodig zou hebben. Maar dat 

bleek toch anders te zijn. Op kleine 

ongemakken na verdraagt mijn 

moeder de chemokuren heel goed 

en tot nu toe is de uitwerking ervan 

ook heel positief. Op heel veel plek-

ken op de wereld wordt er voor 

haar gebeden. Bijvoorbeeld één 

van de vrijwilligsters van Casa Es-

peranza had bij Faro del Caribe 

(een soort Groot Nieuws Radio in 

Costa Rica) een week lang dage-

lijks voorbede voor haar gevraagd. 

In plaats van de persoonlijke ver-

zorging heb ik veel werk gedaan in 

de tuin van mijn moeder, zoals het 

snoeien van bomen. Onder-

tussen kon ik via Zoom de 

cursus hermeneutiek, die ik 

nog aan het geven was, af-

maken en ook regelmatig 

overleggen met mijn Costa 

Ricaanse collega’s. 

Een bijkomend voordeel van 

deze periode was dat de 

banden met de thuisgemeen-

te weer wat konden worden 

aangehaald. Zo kon ik aan-

wezig zijn op een pannen-

koekenavond georganiseerd 

door onze TFC. Heel leuk om 

daar weer veel gemeentele-

den te ontmoeten! Ook kon ik 

onze predikant Hugo Dan-

kers weer eens in het echt 

spreken. En ik werd ook nog ge-

strikt voor de lichtjesoptocht van de 

kinderen van de kerk. In en rond-

om de kerk werden er verschillen-

de scenes uit het kerstverhaal uit-

gebeeld. In een beetje een heden-

daagse setting. De herders waren 
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te vinden in een paardentrailer met 

hooi erin. En ik mocht één van de 

wijzen uit het Oosten (Westen?) 

zijn. In pak, met een laptop en met 

een knalrood handbagagekoffertje. 

En een bakfiets als vervoermiddel. 

Want we hadden een Ster gezien... 

Iemand vroeg ons of we 

in Costa Rica ook een 

Oudjaarsdienst hebben. 

In Nederland noemen 

sommige predikanten 

de tijd rond Kerst en 

Oud en Nieuw een tien-

daagse veldtocht, van-

wege de vele diensten 

die ze dan moeten 

voorbereiden. Zeker als 

de feestdagen niet zo-

als deze keer op zonda-

gen vallen. 

In Costa Rica is dat 

meestal een stuk rusti-

ger. In onze kerk was er 

geen Oudjaarsdienst. 

Op Oudjaarsavond kre-

gen wij Bella Flor met 

haar man en dochter 

op bezoek. Ze ver-

trokken al redelijk 

vroeg. Het vuurwerk 

hebben we alleen met 

de kinderen bekeken. 

De kerkdienst van zon-

dag 1 januari werd pas 

‘s middags om 5 uur 

gehouden. Het is hier 

in veel kerken de ge-

woonte om iedere eer-

ste zondag van de 

maand het Avondmaal 

te vieren. Zo ook deze 

eerste zondag van het 

jaar. De dienst kreeg 

als titel mee: “Culto de 

promesas”, dienst van 

beloften. Dat is een jaarlijkse tradi-

tie: op een zondag rond Oud en 

Nieuw worden er allerlei beloften 

uit de Bijbel op creatieve wijze 

vormgegeven en in een mand ge-

daan. De gemeenteleden mogen 

allemaal naar voren komen om er 

één mee te nemen die als belofte 

meegaat in het nieuwe jaar. Deze 

traditie bestond al voordat de huidi-

ge predikant zo’n twintig jaar gele-

den kwam. De vrouwen die hem 

de traditie hadden overgedragen 

waren juist aanwezig in de kerk. 

Eén van hen woont al jaren ergens 

anders en de andere is haar doch-

ters nagereisd die nu beiden in de 

Verenigde Staten wonen. Op het 

plaatje de belofte die Marcos 

kreeg: Psalm 9:10. 



Kees en Claudia Geluk zijn met hun vier kinderen uitgezonden uit wijk-

gemeente de Dorpskerk van de Protestantse Kerk te De Bilt in samen-

werking 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 rondzendbrief. 

 

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 

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

• We danken voor mooie momenten met de kinderen 

in deze tijd van vakantie voor Marcos en Martha 

(zie pagina 1). We bidden ook dat ze een goede tijd 

op school zullen hebben tijdens ons laatste half jaar 

in Costa Rica. 

• We danken dat er voor Casa Esperanza zo’n mooi 

nieuw gebouw is gekomen en ook voor alles wat we 

vanuit het seminarium konden betekenen om zich 

voor te bereiden op deze nieuwe stap (zie pagina 

2). We bidden dat Casa Esperanza nu nog even in 

zijn oude vorm, maar ook als men later naar het 

nieuwe gebouw gaat, steeds weer een zegen mag 

zijn voor de kankerpatiënten van het platteland. 

• We danken voor de tijd dat Kees in Nederland kon 

zijn om bij zijn moeder te zijn die chemokuren krijgt 

(pagina 3). We danken dat de kuren zo goed aan-

slaan en we bidden ook voor genezing en zegen op 

de verdere behandeling. 

• We danken voor de plaatselijke kerk in Costa Rica 

waar we meeleven (zie pagina 3) en die voor ons 

een belangrijk onderdeel is van ons sociaal netwerk 

in Costa Rica. We bidden ook dat God steeds met 

zijn Geest aanwezig is in deze gemeente. 

Speciaal voor jongeren van 18 jaar en ouder: ben je geïnteresseerd in ons werk, denk je zelf aan zending en/of 

zou je het gaaf vinden om eens een kijkje te nemen in het mooie Costa Rica, weet je dan van harte welkom van 

27 april tot 6 mei. Voor meer info zie https://gzbexperience.nl/portfolio-item/costa-rica/. 
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