¾

mission statement
¾
kinderen in nood
de kans te bieden kind te zijn door
Bijbels geïnspireerde oplossingen aan te dragen
gezinnen ondersteunen op weg naar zelfstandigheid
visie
kinderen hebben recht op een opvoeding binnen een gezin;
Antilliaanse kinderen hebben recht op een opvoeding
binnen een Antilliaans gezin

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van .... ),
We willen jullie dit keer iets meer vertellen over de
activiteiten van ‘onze’ kinderen.
In de visie van fundashon Gideon nemen aktiviteiten een
belangrijke plaats in. Het is recreatief, het is goed voor de
lichamelijke en sociale ontwikkeling en, waar het de
kinderclub betreft, geeft het ons de gelegenheid om tijd door
te brengen met de kinderen. De activiteit is niet alleen een
doel maar ook een middel. Een middel om een positieve,
vormende invloed op de kinderen uit te oefenen.
Naast dat de activiteiten een belangrijke rol spelen in de
visie van fundashon Gideon nemen ze ook in het budget een
ruime plaats in. Ongeveer 10% van de begroting gaat op
aan de verschillende activiteiten, en dan gaat het steeds om
de activiteiten van het gezinshuis kas Eliata en de kinderclub
Gideon – klup di mucha.
Een aantal maanden geleden heeft fundashon Gideon
de gelegenheid gekregen om een activiteiten-voorstel in te
dienen bij de AMFO (Antilliaanse Mede-financierings
Organisatie, www.samfo.org. AMFO financiert NGOprojecten op de Nederlandse Antillen en heeft de
Nederlandse overheid als enige geldverstrekker.
We hebben opnieuw bekeken welke activiteit voor welk
kind wenselijk is. En daar is een hele lijst uitgekomen: van
voetbal tot ballet en van computeren tot Bijbelclub. In de
speurtocht naar waar activiteiten plaats vinden zijn we een
aantal fantastische initiatieven tegengekomen. Er zijn
verschillende kerken / gemeentes die een gevarieerd
activiteiten-aanbod hebben voor kinderen en jeugd. Het zal
jullie niet verwonderen dat de visies van deze initiatieven
bijna naadloos passen op de visie van fundashon Gideon.
We hebben namelijk hetzelfde doel! Kinderen een
perspectief bieden voor een hoopvolle toekomst: een leven
met Jezus!
We willen niet nalaten om enkele van deze initiatieven
te noemen.

Royal Rangers. Al meer dan twintig jaar is deze
scoutinggroep actief vanuit Iglesia Bida Nobo. Op de site
www.royal-rangers.nl staat het volgende over de doelen van
deze scoutinggroep.
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‘Royal Rangers is een christelijke padvinderij, die als hoofd
doel heeft de groei van het kind. En dan gaat het om de
lichamelijke, de geestelijke, de mentale en sociale groei van
het kind. Hierbij is het uitdragen van het christelijke geloof en
het leren van normen, waarden en discipline van groot
belang.’
De doelen zijn om de kinderen te bereiken (1), te
onderwijzen (2) en te houden (3) in het geloof in God. Door
de verschillende activiteiten leggen de leiders van de Royal
Rangers het evangelie van God uit. Ze zorgen ervoor dat
deze activiteiten voor de kinderen en tieners interessant en
avontuurlijk zijn.

SV New Song is een voetbalvereniging; een initiatief
van de gelijknamige kerk ‘New Song’. De thuisbasis is een
veld tegenover de kerk in de wijk Suffisant. De vereniging
heeft zo rond de 120 leden.
Riangelo
▼

De twee belangrijkste motieven van de SV New Song leiders
zijn: leip van voetbal (sport) en ze willen hun liefde voor
Jezus met anderen delen (evangelisatie). De helft van de
jeugdige spelers maakt deel uit van de gemeente New Song
en andere gemeentes en de andere helft van de spelers zijn
lid van de SV New Song omdat ze het een goeie en toffe
club vinden.
Eén van de leiders, tante Ruth Smith vat de missie van SV
New Song als het volgt samen: ‘Sporters komen vaak niet
naar de kerk omdat ze bezig zijn met hun sport. En als de
sporters niet naar de kerk komen, dan moet de kerk naar de
sporters!’
▼ de bal

◄ Riangelo

de Royal Rangers van fundashon Gideon: oktober 2006

En dan zijn er nog gemeentes zoals House of Worship,
Gracia i Abudante, Hesu Kristu e Kontesta met creatieve en
vormende initiatieven. Het is onze bedoeling om op de site
van fundashon Gideon (www.fundashongideon.org) in de
loop van de komende maanden iets meer over deze
bedieningen te vertellen.

wonderen en tekenen zullen u volgen ...
Frieda had laatst een spiertje verrekt of iets dergelijks.
Wat het ook precies was, als ze haar arm moest strekken
om bijvoorbeeld iets te pakken of de kraan open te draaien
lukte dat niet, of met veel pijn. Op een avond bracht Frieda
de drie jongste jongens (6, 7 en 7 jr.) naar bed. Ze wilde de
ventilator aan zetten en, jullie raden het al, dat lukte niet.
Eén van de jongens zag dit en zei: ‘Kom, we gaan voor
mama Frieda bidden’. Twee van de jongens voegden de
daad bij het woord. De eerste sprak een gebed uit, de
tweede ondersteunde het gebed en de derde was
zenuwachtig aan giebelen en draaien. Toen ze klaar waren
zei de initiatiefnemer: ‘En nu laten zien mama Frieda.’ En
Frieda strekte haar arm uit, hoger dan dat ze eerste kon,
maar helaas niet helemaal. De jonge bidder liet zich niet uit
het veld slaan en zei: ‘Esei no ta bon, nos ta resa un tiki
mas. Señor Hesus sana e brasa di mama Frieda kompletu,
amen.’ (Dat is niet goed, we gaan verder bidden. Here Jezus
maak de arm van mama Frieda helemaal beter, amen’.) En
weer strekte Frieda haar arm uit en nu ..... helemaal en
zonder pijn. De eerste bidder riep verrukt: ’Yes!’. De tweede
bidder zei: ‘Aaha, dat was een grapje hé mama Frieda, u
kon uw arm best strekken.’ En het derde mannetje stond
erbij, keek er naar en lachte nog steeds zenuwachtig en
onzeker.
Het was een bijzondere gebeurtenis. In deze hele situatie
waren drie reacties vertegenwoordigd. De eerste gelooft dat
God kan en ook zal genezen. De tweede gelooft dat God
kan genezen en is verrast dat Hij het ook doet. En de derde
‘gelooft het wel’. Een ieder kan zich nu afvragen: Hoe zou ik
handelen en reageren, als nummer 1, 2 of 3?
Er zat voor ons nog een les in dit alles. De jongen die
het initiatief nam om met Frieda te gaan bidden is degene
waarvan wij, en anderen met ons, vinden dat hij
problematisch gedrag heeft. Zo gemakkelijk overkomt het je,
wanneer je moeite hebt met het gedrag van iemand, dat je
alleen de moeite ziet en niet meer al het andere.
Opnieuw leerden we: al hééft iemand een probleem, wil dat
helemaal niet zeggen dat iemand een probleem ís.

feest
Zondag 8 maart was het feest op kas Eliata bij de
familie Habermehl. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven
was Lisa naar een belangrijke beslissing gegroeid. Dat
‘proces’ begon bij een conferentie van Wilkin van der Kamp
eind 2008 op Curaçao.

‘Wil ik bij Jezus horen: ja of nee’.Door de maanden heen
werd het voor Lisa duidelijk dat ze niets anders wil dan haar
leven aan Jezus toe te wijden.

vakantie
De vakantietijd breekt, bijna, weer aan. Dit jaar zal Chris
vanaf 18 tot 30 juni in Nederland zijn. Lisa en Hannah
komen snel daarna, 25 juni, maar blijven veeeel langer. Zij
reizen 5 augustus weer af naar nos dushi isla Korsou.
Zoals het er nu uitziet zal Chris, samen met Lisa en Hannah,
een presentatie geven van de activiteiten van fundashon
Gideon. De datum en tijdstip zijn bekend: 28 juni om 19.30u
De plaats zal vanaf 21 juni bekend zijn bij de contactadressen Companjen en Willemsen.

Ook in 2009 was er op
e
Curaçao de 1 Paasdag een
Marcha di Evangelisashon

gebedspunten ....
Willen jullie, samen met ons, God danken voor:
►

de bijzondere ontwikkelingen binnen gezin Eliata: het
gebed van één van de kinderen, de doop van Lisa.

►

al diegenen die met gebed, financiën en betrokkenheid
achter ons en onze roeping staan.

Willen jullie, samen met ons, God vragen om:
►

energie en gezondheid: en dat bij zowel Chris en Frieda
als bij enkele van de kinderen.

►

Antilliaanse werkers / vrijwilligers: er liggen meer
mogelijkheden dan dat wij vorm kunnen geven, extra
handen zouden meer dan welkom zijn.

gegevens
fam. Habermehl – Sanduhan
Kaya Seru Dingu 2
po box 3405
Curaçao, Nederlandse Antillen
T:
F:
e mail:
website:

(005999) 738 3003
(005999) 738 9009
f_gideon@onenet.an
www.fundashongideon.org

giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:
• Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704
t.n.v. fundashon Gideon
giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op
• ABN Amro, rnr 43 60 90 902
t.n.v. St. Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk
thuisfront-commissie:
fam. Companjen
Daar werd Lisa geconfronteerd met het feit dat iedereen in zijn leven Multatulistraat 3
3842 AK Harderwijk
een keuze moet maken: een antwoord geven op de vraag,

St. Vrienden van Fundashon Gideon:
fam.Willemsen
Swingdreef 8
3845 BW Harderwijk

