Afkondigingstekst bij collecte vrouwen Guatemala
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Guatemala. Dit land heeft een
gewelddadige geschiedenis. Officieel eindigde de burgeroorlog in 1996, maar voor vrouwen is
er weinig veranderd, omdat er nog steeds veel geweld is. Ze voelen zich minderwaardig. Ik
heb een Bijbel meegenomen. (Bijbel laten zien) Daar staan veel inspirerende verhalen in over
sterke mannen, maar ook verhalen over sterke vrouwen.
In Guatemala lezen ze samen bijbelverhalen over sterke vrouwen en over vrouwen die onrecht
aangedaan wordt. Zo gaan ze het gesprek aan over hun eigen levens en over de bevrijdende
kracht van het Evangelie. Dat versterkt vrouwen en meisjes van binnen uit. Ze durven hun
stem te laten horen in hun gezin, in hun kerk, in hun samenleving. Allemaal stappen die
helpen om het onrecht en geweld tegen vrouwen te stoppen.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Collectefilm of Powerpoint
Vertoon ook beeldmateriaal bij deze collecte:
●
●
●

Powerpoint bij deze collecte
de film over Noemi
de film over Aura

Teksten voor uw kerkblad over Guatemala
Plaats in uw kerkblad regelmatig één van onderstaande teksten. Zo blijven uw gemeenteleden
op de hoogte van het werk dat zij steunen, ook als zij een keer niet in de kerkdienst aanwezig
zijn op momenten dat u aandacht vraagt voor dit werk. Onderteken steeds met de naam van
uw commissie en uw eigen naam, zodat mensen weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen.
Ook de persoonlijke verhalen die u ontvangt, kunt u delen via het kerkblad.

Tekst 1

Veel vrouwen en meisjes in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en (huiselijk) geweld,

zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Via bijbelcursussen leren ze weerbaar worden en
trots zijn op zichzelf. Sandra is een Maya-meisje, die meedeed aan het Tamar-project. Via dit
verhaal in 2 Samuël 13 bespraken ze met elkaar hoe ze kunnen handelen bij (seksueel) geweld
en welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld. Ook mannen leren hoe ze op
een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan.
Ook kunnen mannen en vrouwen bijbelcursussen volgen, die nieuwe inzichten geven die hen
bevrijden van oude geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken. Zo ontstaan er geleidelijk
veranderingen in gezin, kerk en samenleving. Steun vrouwen en meisjes in Guatemala, zodat
het geweld en onrecht tegen hen zal stoppen.
●
●

Voor 160 euro kan een meisje één weekend de Tamar-cursus volgen.
Voor 100 euro kan een vrouw een bijbelcursus volgen.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89
ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Guatemala ( Z9109213). Hartelijk dank!
Lees meer op: kerkinactie.nl//vrouweninguatemala.

Tekst 2
Opstaan tegen geweld en onrecht in Guatemala

Graag vertellen we u meer over het werk van Cedepca in Guatemala, dat onze gemeente op
dit moment steunt via Kerk in Actie. Ieder jaar volgen meer dan 700 vrouwen de cursussen en
workshops van Cedepca. Het verandert hun leven en maakt hen weerbaar. Ze leren hoe ze
hun zelfvertrouwen kunnen vergroten en hun conflicten kunnen oplossen zonder iemand te
beschadigen. Ze begrijpen meer over communicatie en leren stereotypen, vooroordelen en
discriminatie herkennen. Ze leren welke rechten ze hebben en hoe ze gelijkwaardig kunnen
leven met respect voor verschillen.
Noemi vertelt: “Toen ik 5 jaar was kwamen mijn ouders om het leven tijdens de burgeroorlog. Mijn
broers namen me mee op hun rug. We moesten ons verschuilen in de bergen, zodat de soldaten ons
niet zouden doden. Ik had veel verdriet en weinig zelfvertrouwen, maar dankzij God en dankzij
Cedepca ben ik nu veel sterker. Ik ben weer gelukkig. Ik wil niet dat mijn kinderen ooit zoiets zullen
meemaken als ik.”
Aura durfde haar man geen toestemming te vragen om naar bijeenkomsten van Cedepca te gaan. Hij
dreigde haar te slaan. Maar na een tijdje leerde ze dat dit geen goede relatie is, maar een lijdensweg.
Ze wilde vooruit komen, met of zonder hem. Aura vertelt: “Bij Cedepca leerde ik om mijn angst van me

af te werpen. Ook mijn man is veranderd. Hij begrijpt nu dat een relatie bestaat uit vrede, liefde en
begrip.”
Veel vrouwen die de cursussen volgen, zetten hun kennis weer in als vrijwilliger. Vijftig
vrouwen werken vrijwillig als begeleider bij Cedepca. Werkt u mee aan een kerk die opstaat
tegen onrecht en geweld?
●

Voor 100 euro kan een vrouw een bijbelcursus volgen.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89
ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Guatemala ( Z9109213). Hartelijk dank!
Lees meer op: kerkinactie.nl//vrouweninguatemala.

Tekst 3
Bijbelverhalen die meisjes in Guatemala weerbaar maken

Moeder Aura met haar twee dochters

Graag vertellen we u meer over het werk van Cedepca in Guatemala, dat onze gemeente op
dit moment steunt via Kerk in Actie. In Guatemala krijgen veel vrouwen en meisjes te maken
met (seksueel) geweld.
Meisjes en jonge vrouwen kunnen 4 weekenden een Tamar-cursus volgen. Ze krijgen o.a.
seksuele voorlichting. Bij de start krijgen de meisjes een pakketje met symbolische
voorwerpen. Eén daarvan is een glitter-ster om hen te herinneren dat ze bijzondere dochters
van God zijn. Ook tekenen ze een silhouet van hun lichaam en versieren die. Ze leren hun
lichaam te waarderen en ervoor te zorgen. Hun lichaam is door God geschapen en behoort
alleen hen toe. Niemand mag daar aan zitten zonder hun toestemming.
Het bijbelverhaal van Tamar komt aan bod (2 Samuël 13). Deze dochter van David werd
verleid om naar de kamer van haar halfbroer te komen, waar ze verkracht werd en uit huis
gezet. Haar broer Absalom zei dat ze het stil moest houden, vanwege schaamte. Haar vader
David kwam niet voor haar rechten op. Wat betekent dit verhaal in deze tijd? Ook deze
vrouwen worden vaak het zwijgen opgelegd door mannen. Ze bespreken hoe ze de spiraal

van geweld en stilte kunnen doorbreken, met wie ze kunnen praten. De meisjes leren hoe
kunnen ze opkomen voor zichzelf en voor elkaar.
Moeder Aura wordt emotioneel als ze haar beide dochters zo open hoort spreken over deze
cursus. Ze vertelt haar eigen verhaal: “Het klopt dat vrouwen zich stil moeten houden. Ik ben
verkracht toen ik 10 jaar was, maar ik dat heb ik nooit verteld.” Het deed Aura enorm goed te
zien dat haar dochters nu zoveel sterker zijn, dan zij zelf op die leeftijd. Zij weet nu dat de
geschiedenis zich niet zal herhalen. Dankzij uw steun ervaren vrouwen als Aura en haar
dochters de bevrijdende kracht van het Evangelie.
●

Eén weekend Tamar-cursus kost 160 euro per vrouw

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89
ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Guatemala ( Z9109213). Hartelijk dank!
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Tekst 4
Cedepca in Guatemala beïnvloedt levens

Graag vertellen we u meer over het werk van Cedepca in Guatemala, dat onze gemeente op
dit moment steunt via Kerk in Actie. Leydi (30 jaar) is getrouwd en moeder van drie dochters
van elf, vijf en vier jaar. Ze werkt als onderwijzers en leidt de zondagsschool in haar kerk. Ze
volgde een bijbelcursus bij Cedepca, waar ze veel van opstak.
Leydi: “Ik leerde mijn leven en de moeilijkheden die ik meemaak via de Bijbel te zien. Het helpt
me om oplossingen te vinden. Ook helpt het me om mijn gemeenschap en de kinderen en
ouders op mijn school beter te dienen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, kunnen hier en
nu al komen. Dan zullen er geen verschillen meer zijn, maar zijn alle mensen gelijk. Ik heb
geleerd om alle mensen goed te behandelen, los van hun sociale of economische status. Ik
leerde dat christen-zijn betekent, dat je Gods Woord deelt door het goede voorbeeld te geven.

Ik ben bemoedigd om te leven zoals Jezus dat deed, om ook te delen met mensen, die geen
lid zijn van mijn kerk. Ik dank God dat Hij me via Cedepca deze mogelijkheid bood om te
groeien in mijn geloof en mijn leven.”
Dankzij uw steun kunnen vrouwen als Leyda bijbelcursussen volgen. Helpt u mee?
●

Een bijbelcursus kost 100 euro per persoon.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89
ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Guatemala ( Z9109213). Hartelijk dank!
Lees meer op: kerkinactie.nl//vrouweninguatemala.

Tekst 5
Bijbel als levensbron voor vrouwen in Guatemala

Tussen 1960 en 1996 was er veel geweld in Guatemala door een burgeroorlog. Ruim 240.000
mensen kwamen hierbij om het leven. Ondanks dat de oorlog voorbij is, is er nog steeds veel
geweld, vooral tegen vrouwen. Daarom is Cedepca opgericht: het Evangelisch Centrum voor
Pastorale Studies in Centraal-Amerika. Cedepca wil levens en gewoontes veranderen. Naast
een theologische opleiding biedt Cedepca cursussen aan voor vrouwen. Om hen te
versterken. Om vrouwen te stimuleren actief te worden in hun dorp en kerk. Om op te staan
tegen het geweld en onrecht in hun samenleving.
Wat kan Cedepca met uw bijdrage doen?
●

Voor 100 euro kan een vrouw een bijbelcursus volgen.
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