mission statement
¾

kinderen in nood

de kans te bieden kind te zijn door
Bijbels geïnspireerde oplossingen aan te dragen
¾

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

beste vrienden,

april 2008

We willen jullie graag weer bijpraten over het reilen en
zeilen van fundashon Gideon in het eerste kwartaal van
2008. We hebben dit keer iets te vertellen over de
dynamische christenen op Curaçao, gezinsuitbreiding,
activiteiten en triest familie nieuws.

naar buiten treden om het perspectief dat een leven met
Jezus geeft te delen met anderen. Al deze doelen
krijgen binnen de kerken op Curaçao gestalte. Maar toch
zijn er bepaalde gebieden die onderbelicht worden en
één van die gebieden is de zorg voor gekwetste
kinderen. 'omzien naar wezen en weduwen in hun druk ' (Jac. 1: 27).
En dat is juist het gebied waarin fundashon Gideon
actief is. Vanuit deze gedachtegang zijn de inspanningen van fundashon Gideon op Curaçao geheel legitiem.
Nogmaals: fundashon Gideon ondersteunt de kerken, de
christenen, op Curaçao door een deel van de zorg voor
gekwetste kinderen op zich te nemen.

De inwoners van Curaçao en de andere eilanden in het
Caribisch gebied staan bekend als kleurrijk, ritmisch,
expressief. Op Pasku di Resurekshon (Paasfeest)
hebben we daar weer een voorbeeld van gezien (en
gehoord!): de dag dat christenen van Curaçao de naam
van Jezus over het eiland proclameerden.
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En dan nog het volgende. Eens te meer wordt door de
manifestatie op Pasku di Resurekshon de visie van
fundashon Gideon als een haalbare visie herkend.
kinderen hebben recht op een opvoeding
binnen een gezin;
Antilliaanse kinderen hebben recht op een
opvoeding binnen een Antilliaans gezin
Tijdens die mars zagen we veel betrokken christenen,
die ervoor kiezen zich niet schuil te houden binnen hun
kerken maar naar buiten treden. Daar moeten toch een
aantal aspirant pleegouders tussen zitten!
Evangelisashon Masal 2008
Een stoet van 2000 swingende mensen (compleet met
trucks vol met muzikanten, zangers en zangeressen,
geluidsboxen) trok van Palu Blanku naar het Rifstadion.
(meer info op www.houseofworshiponline.com).
Deze manifestatie bracht bij ons weer de vraag boven:
Moeten wij hier op Curaçao druk bezig zijn met
het zendingsproject ‘fundashon Gideon’ terwijl er
op het eiland zelf zoveel actieve christenen zijn.
We vinden het een voorrecht dat we kinderen in ons
gezin mogen opnemen en dat we met andere kinderen
een relatie mogen opbouwen via Gideon – klup di
mucha. Maar als dat alles door ‘yu di Korsou’
(Curaçaoënaars) gedaan kan worden heeft dat natuurlijk
de voorkeur. Vrij snel nadat we deze vraag naar ons toe
lieten komen herkenden we dat het toch goed is dat we
hier zijn (yeah) en wel om de volgende redenen. Het is
belangrijk dat een kerk naar buiten treedt; de kerk op
zich is geen doel maar een middel om een doel te
bereiken. Doelen van de kerk zijn, samen met anderen
God te aanbidden, elkaar op te bouwen en versterken,

gezinsuitbreiding
Jullie weten dat kas Eliata al een aantal maanden drie
plaatsen vrij heeft. Begin februari kwam via de
Voogdijraad (GVI) het verzoek om Thomas, een jongen
van 6 jaar, in ons gezin op te nemen. Door zekerheid
vanuit gebed en de informatie die we kregen hebben we
voor Thomas de deuren van ons huis en van onze
harten wijd open gezet.
Toen Thomas enige tijd bij ons was merkten we dat hij
met één van de andere kinderen verzeild raakte in een
strijd om hun plaats binnen de gezinsrangorde. Het is
goed om ons steeds te realiseren dat het voor een kind
dat nieuw komt binnen ons gezin en voor de kinderen
die al deel uitmaken van ons gezin elke verandering in
de samenstelling van het gezin grote invloed heeft op elk
van de gezinsleden. Probeer je maar eens voor te
stellen hoeveel regeltjes Thomas zich eigen moest
maken toen hij bij ons kwam wonen. En hij moest zich
niet alleen veel regeltjes eigen maken, ook moest hij zijn
plek zien te vinden binnen zijn nieuwe gezin. Ga er maar
eens aan staan! We bidden voor Thomas dat hij er
innerlijk voor gaat kiezen om bij ons te willen wonen; pas
dan kan hij stoppen met zijn protestgedrag.

dia di fli (vliegerdag)

familie nieuws

Een jaarlijks terugkerende activiteit is de vliegerdag. Ook
dit jaar weer een gezellige drukte op de porche van kas
Eliata. Vijftien kinderen en een aantal vrijwilligers uit de
kerk ‘Iglesia Bida Nobo – Rio Canario aan het knippen
en plakken.

Op de eerste dag van april is Frieda, samen met Lisa en
Hannah, plotseling afgereisd naar Nederland. In een
eerdere nieuwsbrief is er genoemd dat de moeder van
Frieda in november 2007 een beroerte heeft gehad. In
de maanden daarna herstelde moeder zich langzaam en
was er voor Frieda geen directe reden om naar
Nederland te gaan. In het laatste weekend van maart,
twee weken na moeder haar 80e verjaardag,
verslechterde de situatie zich plotseling. In de avond van
31 maart is moeder rustig ingeslapen. Frieda, Lisa en
Hannah zijn van 1 tot 11 april in Nederland geweest.
Ondanks de trieste omstandigheden is het toch een
goede tijd geweest. Het gaf de gelegenheid om verdriet
met familie en vrienden te delen. We hebben veel
reacties ontvangen i.v.m. het overlijden van moeder: dat
heeft ons goed gedaan! Verder willen we niet nalaten
om de namen van Jan en Ati (zus van Frieda) Tetelepta
te noemen. Drie weken na het overlijden van de moeder
van Ati is eind april ook de vader van Jan overleden. ‘Als
één lid lijdt, lijden alle leden mede’ (1 Kor 12 :12 -27).

gebedspunten
wilt u samen met ons God danken voor ...
► het steeds weer laten zien dat Hij met ons is. Door,
soms pijnlijke, situaties heen laat Hij zien hoe groot
Zijn genade is.
wilt u samen met ons God bidden voor ...
► het vermogen om ons niet alleen te focussen op - de
problemen van - het heden maar ook op het doel dat
God met elk van de kinderen heeft.
► dat de emoties rond het overlijden van ma
Sanduhan bij een ieder van ons een plaats zal
krijgen.
► ontwikkelingen rond de huisvesting.
De liefde en trouw van de Heer zijn oneindig,
Zijn gunstbewijzen houden niet op.
vanuit Klaagliederen 3 : 23

gegevens

bezoek
Het is altijd leuk om bezoek te krijgen en als dat bezoek
dan ook nog een nadrukkelijke betrokkenheid bij
fundashon Gideon heeft is het helemaal oké. De laatste
twee weken van maart logeerden Wim en Lenie
Willemsen op kas Eliata. Het waren toffe weken! Naast
alle nieuwtjes uit Harderwijk en omstreken, het uno’en
en zwemmen met de kinderen, het voorlezen van Lenie
in het Papiaments (berdat / jazeker) is er ook geestelijk
‘puin geruimd’. Ook was het bijzonder om elk van de
kinderen nadrukkelijk voor God’s Troon te brengen. Er
zijn uit die momenten nieuwe, verrassende inzichten
boven gekomen. Eén inzicht was dat je een kind alleen
maar los kunt maken van negatieve ervaringen als jezelf
rein en transparant bent.

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
Multatulistraat 3
3842 AK Harderwijk

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

