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

2008 ... nos ta yega ! ! !
(2008 ... wij komen er aan ! ! !)

Met deze intentie zijn we aan het nieuwe jaar begonnen. Wij
komen er aan, vol vertrouwen en vol verwachting. Verwachting
wat betreft de kinderen die in de komende tijd bij ons zullen
komen wonen. Verwachting wat betreft de ontwikkeling van
Gideon – klup di mucha. Verwachting wat betreft huisvesting.
De verwachting dat er in elk van deze gebieden duidelijkheid
zal komen maar of dat de manier zal zijn die wij voor ogen
hebben zal nog blijken.
In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat Jezus
door Zijn leven van toewijding en Zijn dood de mens met God
heeft verzoend. We hebben goed nieuws voor jullie; dit is nog
maar het halve verhaal! Omdat Jezus geleefd heeft zonder te
zondigen en ook niet belast was met enige erfzonde (Hij werd
geboren uit een maagd), had de boze geen recht om Hem in
het dodenrijk vast te houden. Dat wordt bedoeld als er gezegd
wordt dat Jezus de dood heeft overwonnen. En omdat Jezus
de dood heeft overwonnen is de autoriteit over leven en dood
uit de handen van de boze overgegaan naar Jezus.
Dit is de kern van het christelijke geloof. Deze hoopvolle
boodschap (evangelie) kan op verschillende manieren worden
verteld. Nog een voorbeeld. Tijdens de gezamenlijke samenkomst op kerstavond haalde Marlon Winedt, pastor van Iglesia
Bida Nobo – Banda Riba, een oud Papiaments-talig kinderliedje aan dat het leven van Jezus omschrijft met de woorden:
nasí, sufrí, muri i resusitá (geboren, geleden, gestorven en
opgestaan).

decembermaand
Met de mededeling dat december 31 dagen telt zullen we
niemand van jullie verrassen. Maar het leek vorige maand wel
alsof na vijf keer met de ogen knipperen de maand voorbij
was. Aktiviteiten op school, in de kerk en thuis: we rolden van
het één in het ander. We zullen een aantal van de aktiviteiten
eruit lichten. We gaan onszelf en ook jullie dit keer niet
vermoeien met de vraag welk van de decemberfeesten al dan
niet verantwoord zijn: lees en geniet!
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kijken naar de komende weken. Het is zo gemakkelijk om
jezelf over te geven aan al de vieringen, het is zo gemakkelijk
om maar te ontvangen. We wilden de kinderen meegeven dat
het goed is om niet alleen te krijgen, maar ook eens te geven.
Iets te doen voor een ander.

de kinderen van Gideon – klup di mucha met hun fraaie bloembakjes

Frieda heeft dat samen met de kinderen vorm gegeven door
verhalen te vertellen en door het maken van bloembakjes die
ze aan anderen konden geven. De potten werden eerst door
de kinderen beschilderd en daarna hebben ze er mooie
bloeiende plantjes in gedaan.
Ook is er benadrukt dat het natuurlijk wel leuk is om
cadeautjes te geven en cadeautjes te krijgen, maar dát is niet
het meest belangrijke. Met het kerstfeest vieren we dat we
allemaal een schitterend cadeau hebben gekregen: de
geboorte van Jezus.

Misa di Mucha (kinderkerk)
Een paar weken later kwamen we de kinderen van ‘Misa di
Mucha’ weer tegen. ‘Misa di Mucha’ is een initiatief van
Stichting Kinderwerk ‘De Open Poort’. Dit keer waren we bij
hen te gast op hun Kerstfeest. Samen met heeeeel veel
kinderen, meer dan 125, hebben we samen gezongen en naar
het kerstverhaal geluisterd.

Sinterklaas met RBTT
De festiviteiten begonnen met een uitnodiging van de RBTT,
een bank in de Cariben en ook op Curaçao. Zij hadden ons,
samen met ‘Misa di Mucha’ uit Soto uitgenodigd om het
Sinterklaasfeest te vieren. En ze hadden flink ‘uitgepakt’: tio Ali
(een bekende en vermaarde kinder-entertainer) en zelfs een
(jonge) oude man met baard en mijter waren aanwezig. Na
een paar gezellige uren vol traktaties kreeg elk van de
kinderen een cadeau.

de ‘krea’ kinderen van fundashon Gideon
Daarna duurde het een paar weken voordat het kerstfeest zou
zijn. En dat was een goede gelegenheid om met de kinderen
van kas Eliata en Gideon – klup di mucha eens vooruit te

De spelertjes van het kerstspel

Terwijl wij allemaal aan het genieten waren, was er een heel
catering-team bezig om 160 (!) smakelijke maaltijden te
bereiden. En dan te bedenken dat deze ‘Misa di Mucha’ elke
zondagmiddag bij elkaar komt en dat de kinderen dan met een
gezonde warme maaltijd weer naar huis gaan.
Normaliter zijn er dan wel minder kinderen, maar als het aan
het geloof van Elbert en Corrie Schouten (de leiders van
Stichting ‘De Open Poort) zou liggen, duurt dat niet lang meer!

Graag willen we de mensen die onze aktiviteiten op Curaçao
ondersteunen hartelijk bedanken. We realiseren ons dat de
financiële ondersteuning voor u een offer is en zo ontvangen
we het ook.
Samen vormen we een team. Een team dat bezig is om grote
en vooral ‘kleine mensen’ een weg terug te laten zien, een weg
terug naar Jezus.

gebedspunten
wilt u samen met ons God danken voor ...
►
►
De kinderkerk op Soto

diner op 2e Kerstdag
Tweede kerstdag zijn we als kas Eliata, samen met twee
nichtjes van één van onze kinderen, uit eten geweest. Onze
vrienden van ‘Curaçao Farmacal Company’ waren op hun
bedrijf met ’de pet rond gegaan’ en verraste ons met een diner
in ‘Rodeo Steak House’. Een heel avontuur met vier kleine en
drie grote kinderen uit eten te gaan: maar het was gezellig!

►

gezondheid in het afgelopen jaar.
de ondersteuning, op welke manier dan ook, die we van
zoveel mensen ontvangen, zelfs in periodes dat wij niet
zoveel van ons hebben laten horen.
voor de openheid van de moeders waar we contact mee
hebben.

wilt u samen met ons God bidden voor ...
►

huisvesting; voortgang in de ontwikkeling van de plannen
en de uitvoering daarvan.
► de moeders; dat ze in de moeilijke omstandigheden
waarin ze verkeren toch steeds weer de goede keuzes
kunnen maken.
► de kinderen die naar kas Eliata zullen komen, we kennen
ze nog niet maar we zijn er vast van overtuigd dat God ze
al op het oog heeft.

gegevens

de vier kleinste kinderen van het kerstdiner

op bezoek bij Iglesia ‘U Turn to New Life’
En dan was er op 29 december de uitnodiging van Iglesia ‘U
Turn to New Life’. Die avond hadden zij hun ‘Alabansa Fin di
Aña’ (einde jaars lofprijs). Met de kinderen van kas Eliata en
Gideon – klup di mucha hebben we genoten van een avond vol
van zingen, lekker eten en ook nog een cadeautje voor elk van
de kinderen. Het evangelie van Jezus leert ons de deur van
ons hart, ons huis en ook onze kerk te openen. Die gastvrijheid
hebben we bij onze rumanan (broeders en zusters) van Iglesia
‘U Turn to New Life’ volop ervaren.
Zo was december 2007 een maand vol van warme contacten
en zegeningen. En hoewel de festiviteiten in de rest van 2008
misschien niet zo uitbundig zullen zijn, geloven (!) we dat
God’s zegeningen in dit nieuwe jaar niet anders zullen zijn dan
in de maand december.

gratitut (dankbaarheid)
Armoede is niet zo’n populair woord. Als je het hebt over de
armoede van anderen dan valt het nog wel mee. Maar om van
jezelf te zeggen ‘ik leef in armoede’ is niet gemakkelijk. Dat
merken we ook in de omgang met de gezinnen waar we
contact mee hebben. De moeders realiseren zich wel dat ze
het zonder hulp van buitenaf niet redden, maar ‘armoede’ ........
fundashon Gideon herkent deze situaties echter wel als
armoede en benoemd het ook zo; we herkennen zelfs twee
soorten armoede: materiële en geestelijke armoede. En in
beide vormen willen we graag de mensen helpen een
ommekeer te brengen.
In Spreuken 28 : 27 staat geschreven:
‘Wie een arme geeft, zal zelf geen gebrek lijden’.

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
0341 - 427815

St. Vrienden van Fundashon Gideon:
fam.Willemsen
Swingdreef 8
3845 BW Harderwijk
0341 – 419767

‘Happy New Year’

