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Inleiding 

Transmission is een serie van vijf videoproducties van 10 minuten in de aanloop naar 2025, het 500-

jarig bestaan van de anabaptistische beweging. Latijns-Amerika is de derde in die reeks. Elk van de 

producties geeft een stem aan jongvolwassenen uit een ander continent. In alle gevallen worstelen 

ze met problemen waarmee ze als anabaptisten worden geconfronteerd. 

De video “Transmissie Latijns-Amerika 2022; Creation Care” richt zich op voorbeelden van hoe onze 

broeders en zusters in Latijns-Amerika werken aan de zorg voor de schepping. 

De verhalen zijn verspreid over vier verschillende 

landen opgenomen, elk met hun eigen 

uitdagingen. We bezochten verschillende 

Doopsgezinde locaties en mensen, die allemaal 

erg begaan zijn met de toekomst van hun 

kinderen en de volgende generaties. Ze willen dat 

ze in een betere en schone wereld leven. 

In Colombia ontmoeten we een groep kerkleden 

die concrete acties in het dagelijks leven met 

elkaar delen, die helpen om de verspilling van 

natuurlijke hulpbronnen te verminderen. 

In Brazilië spreken we met een doopsgezinde 

boer die zijn land en gewas voortdurend 

optimaliseert. 

In Ecuador stimuleren kerkleden het gebruik van 

wasbare luiers die goedkoop zijn en veel minder 

afval opleveren voor het milieu. 

Ook zijn we naar Honduras geweest waar 

orkanen steeds vaker voorkomen met meer 
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destructieve effecten vanwege klimaatveranderingen. De kerkleden werden geconfronteerd met een 

overstroomde kerk en werkten hard om zowel de kerk als de gewonden en getraumatiseerde 

mensen te helpen. 

Uiteindelijk zijn we naar Nederland in Europa gegaan om te kijken welke toekomstige mogelijkheden 

er zijn om de waterproblematiek aan te pakken. 

We hopen u een beeld te geven dat zorg voor de schepping – Creation Care – iets is dat we allemaal 

als urgent beschouwen en waar we allemaal toe opgeroepen worden om actie te ondernemen. Hoe 

klein de acties ook zijn, aangezien ze wereldwijd zijn, vormen de kleine druppeltjes van alle acties 

uiteindelijk een zee van resultaten. 

Deze studiegids is ontwikkeld om meer perspectief en diepte te bieden aan 

deze geloofsreizen. Latijns-Amerikanen, Europeanen en Noord-Amerikanen 

werkten samen om deze unieke productie tot leven te brengen. Om deze en 

de andere videoseries in vele talen te bekijken, kijk op:  

https://mwc-cmm.org ; zoekterm: “Transmission”.  

Of via de QR code. Ook de studiegidsen zijn hier te vinden. 

 

Discussie onderwerpen 

Het idee is om de video in groepsverband te bekijken. Het is aan te raden om de video te bekijken en 

kort in de groep te bespreken wat je aandacht trok. Bekijk de video daarna nog eens zodat je goed 

begrijpt wat er is gezegd. 

Als gespreksleider kun je het gesprek leiden met je eigen vragen en inbreng, maar onderstaande 

vragen kunnen je helpen in dit gesprek. Je kunt natuurlijk de vragen kiezen die je interessant vindt 

voor de groep. De situatie waarin je je bevindt, kan verschillen van de problemen die in deze video en 

in deze vragen worden behandeld. Kom je met nieuwe inzichten of vragen, deel deze dan gerust met 

de productiegroep door contact op te nemen met hajo.hajonides@ziggo.nl 

1. Hoe is jouw kerk betrokken (geweest) bij het onderwerp klimaatverandering? 

2. Yomaida vertelt ons dat in Bogota, Colombia een groep van 4 

leden van de kerk ( Grace, Juliana, Pablo en Vanessa) een 

speciale taskforce heeft gevormd om acties op het gebied van 

Creation Care te initiëren. Wat vind je van zo'n taskforce? Is het 

iets dat ook in jouw gemeente zou kunnen werken? 

 

3. De meeste acties zijn kleine stappen om de natuur te 

beschermen. Grace laat ons een winkel zien die gebruikte 

kleding en andere spullen verkoopt. Ook maakt de gemeente 

herbruikbare stoffen tassen om minder plastic tassen te 

gebruiken. Dit helpt om grondstoffen te behouden die op onze 

aarde worden gewonnen of verbouwd. Wat voor soort items 

kunnen in jouw omgeving worden hergebruikt? Zijn er al 

initiatieven en welke zijn dat? 

https://mwc-cmm.org/
mailto:hajo.hajonides@ziggo.nl
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4. Juliana laat ons zien hoe ze lokale producten gebruikt voor 

haar eten. Ook vermindert ze vlees van dieren en gebruikt ze 

veel granen, groenten en fruit. Heb je ideeën om je dagmenu 

aan te passen aan een meer dier- en milieuvriendelijke situatie? 

Welke andere suggesties heb je ten aanzien van voedsel? 

 

5. Pablo maakt een statement door veel meer te wandelen en te 

fietsen. En in plaats van een auto te gebruiken, gebruikt hij het 

openbaar vervoer. Kun je manieren bedenken om het gebruik van 

auto's of andere transportmiddelen op fossiele brandstoffen te 

verminderen? Wat zouden de voordelen zijn en wat de nadelen? 

 

6. Vanessa voedt haar gezin op met slim afvalbeheer door afval te 

scheiden, water uit de douche te hergebruiken en het 

waterverbruik te minimaliseren. De kleine stapjes kunnen veel 

helpen als er veel gezinnen meedoen. Kun je nog andere kleine 

maatregelen bedenken die eenvoudig te implementeren zijn, 

maar een grote impact hebben wanneer velen meedoen? 

7. Andreas benadrukt het feit dat het delen van ideeën tot 

geweldige resultaten kan leiden. Hoe denk je dat je “Idea 

Sharing” in je gemeente kunt organiseren? 

 

 

 

8. Als we naar Brazilië springen, ontmoeten we Samuel. In de 

traditie van de doopsgezinden werkt hij voortdurend aan de 

efficiëntie van de landbouw. Maar hij beseft dat 

bodembescherming noodzakelijk is voor goede landbouw. 

Innovatie, zoals direct planten en gedetailleerd monitoren van 

de bodemgesteldheid is bij uitstek aanwezig. Wat zijn de grote 

problemen met betrekking tot landbouwactiviteiten in jouw 

land en hoe wordt het behoud van het land bewaakt? 

 

9. De enorme velden die in de video worden getoond, hebben zeer weinig bomen, heggen en 

grasranden die nodig zijn om niet-menselijk leven te laten gedijen. Braziliaans land lijdt ook onder 

veel ontbossing voor verschillende menselijke activiteiten. Hoewel de menselijke bevolking in de 

wereld niet kan worden gevoed met uitsluitend kleine velden, mogen de gevolgen van grootschalige 

landbouw voor de lokale biodiversiteit niet worden genegeerd. Hoe ervaar je deze spanningen? 
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10. In Ecuador vertelt Delicia ons over herbruikbare wasbare 

luiers. Ecuador heeft veel vluchtelingen uit andere landen, die 

heel weinig geld hebben. Een baby gebruikt ongeveer 6 luiers 

per dag, wat een behoorlijke uitgave is. De gemeente in Quito 

maakt de luiers omdat ze goedkoop zijn, minder chemicaliën 

bevatten, herbruikbaar zijn en minder afval veroorzaken. De 

gemeente in Quito heeft een heel eenvoudig concept 

ontwikkeld om mensen te helpen geld te besparen en ook het milieu te sparen. Kun je vergelijkbare 

concepten bedenken die bijdragen aan Creation Care? 

 

11. In Honduras deelt Jonathan de paniek en de angst van het 

moment dat het water van de rivier de Rio Chamelecón de buurt 

overspoelde als gevolg van de zware regenval van de orkanen 

ETA en IOTA. Heb je vergelijkbare bedreigingen ervaren die 

worden veroorzaakt door klimaatverandering? 

 

12. Wat zijn in jouw omgeving de grootste effecten van klimaatverandering. Wat moet er in jouw 

omgeving veranderen om deze effecten fors terug te dringen? Worden er al maatregelen genomen 

en zo niet, wat kan er dan worden gedaan om de nodige activiteiten op gang te brengen? 

 

13. Ela vertelt ons dat de laatste tijd het aantal orkanen 

toeneemt. Ook spreekt ze over de veerkracht van de 

gemeente. Ze begonnen al heel snel met helpen, wassen, 

schoonmaken, modder verwijderen, slachtoffers verzorgen en 

mentale ondersteuning bieden. Hoe denk je dat jouw 

gemeente in soortgelijke omstandigheden zou handelen? 

 

14. In Nederland geeft Floriëtte ons enkele oplossingen voor 

waterbeheer. Als er (potentiële of toekomstige) 

waterproblemen zijn in jouw land, welke van de onderstaande 

oplossingen zou dan geschikt zijn voor jouw situatie? Bespreek 

andere opties. Als er andere effecten van klimaatverandering op 

komst zijn, welke oplossingen zou je dan voorstellen? 

 

15. Een andere vraag lijkt belangrijk: proberen we hier niet de grenzen te overschrijden van wat de 

aarde aankan? Is het eerlijk om kustgebieden van de zee te bedekken voor menselijke huisvesting, 

terwijl veel niet-menselijke creaties afhankelijk zijn van deze belangrijke gebieden?  

Wat zou de impact kunnen zijn op de biodiversiteit als we de aarde blijven cultiveren? 
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a. Dijken. 

Dit is een investering die in verschillende situaties is toegepast. Aangezien de zeespiegel geleidelijk 

stijgt, zal de mensheid hier meer aan moeten werken. 

 

b. Overloopbassins. 

Rivieren kunnen veel water bevatten, maar bij veel regen kan het water nergens anders heen dan 

over het omringende land. Deze ongecontroleerde overstromingen kunnen worden voorkomen door 

overloopbekkens aan te leggen. Als het rivierwater stijgt, kan het overtollige water naar vooraf 

gedefinieerde bekkens worden geleid en zo rampen worden voorkomen. 

 

c. Drijvende huizen. 

In veel delen van de wereld bestaan al drijvende huizen en zelfs kleine drijvende dorpen. Meestal 

worden meren of stille delen van de zee gebruikt om deze dorpen te bouwen. 

Er wordt nu veel ontwikkeld om deze huizen en dorpen te bouwen in gebieden waar het water 

langzaam het land opslokt, zoals de lage atoleilanden in de Stille Oceaan. 

d. Herbebossing.  

Water dat voorheen door de grond werd opgenomen, kan nu vrij en snel stromen door verwijderde 

bomen en struiken die de grond op zijn plaats hielden. Het is van vitaal belang dat bomen en struiken 

terugkeren, zodat de grond weer stabiel wordt en als spons kan fungeren. 
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13. Ixel uit Honduras stelt dat “als jonge mensen we de macht in 

onze handen hebben. We hoeven niet te wachten tot we 

volwassen of ouder zijn om te handelen. Ik denk dat wij de motor 

zijn voor verandering.“ 

De problemen die klimaatverandering met zich meebrengt zijn 

enorm. Ook de oplossingen, zoals Floriëtte die benoemt, zijn 

enorm. Wat kunnen jongeren – over wiens toekomst we het hebben – doen om de grote en 

complexe vraagstukken van klimaatverandering op de agenda te krijgen en te overwinnen. 

 

Na haar reis door Latijns-Amerika vraagt Ophélie ons: 

14. Wat zou er gebeuren als ieder van ons levensstijlkeuzes zou 

maken zoals in Colombia 

15. Wat zou er gebeuren als we creatief durven te zijn zoals de 

boeren in Bolivia 

16. Wat zou er gebeuren als we verantwoordelijk zouden worden 

zoals de mensen in Ecuador 

17. Wat zou er gebeuren als we pleiten voor verandering door onszelf te onderwijzen in complexe 

kwesties zoals in Honduras. 
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Context voor Colombia 

Duizenden jaren voordat 

Europeanen arriveerden, 

woonden indianen in wat 

nu Colombia is. De eerste 

Spanjaard die in het 

gebied landde was 

Alonso de Ojeda in 1500. 

De hoofdstad Bogota 

werd gesticht in 1538. In 

1564 werd Colombia een 

hoofd wingebied. De 

kolonie bloeide en veel 

Afrikaanse slaven werden 

daarheen gebracht. 

in 1819 versloeg Simon 

Bolivar de Spanjaarden. 

Vervolgens werd een 

nieuwe natie gevormd 

bestaande uit Colombia, 

Panama, Venezuela en 

Ecuador. Bolivar werd 

dictator in 1828, maar hij 

nam ontslag in 1830 en 

Colombia werd 

gescheiden van Ecuador 

en Venezuela. 

In de 19e eeuw was 

Colombia een onrustig 

land en vonden er in die 

tijd acht burgeroorlogen plaats. In het begin van de 20e eeuw was Colombia over het algemeen 

vredig en ontwikkelde de economie zich. De export van koffie nam toe. 

In de jaren zestig begonnen linkse guerrillastrijders in Colombia te opereren. Vervolgens nam in de 

jaren zeventig de cocaïneproductie toe en in de jaren tachtig bleef deze toenemen. De drugshandel 

leidde tot veel geweld. Begin jaren tachtig werd Colombia getroffen door een zware recessie. 

Toch verbeterde de situatie in het begin van de 21e eeuw. Het geweld nam na 2002 af en de 

economie groeide snel en armoede en werkloosheid namen af. Colombia leed, net als de rest van de 

wereld, onder de recessie van 2009, maar de economie herstelde zich snel. Het land werd in 2010  

getroffen door ernstige overstromingen. Tegenwoordig groeit het toerisme in Colombia en 

ontwikkelt het land zich gestaag. In 2020 telde Colombia 50 miljoen inwoners. 

Korte geschiedenis Mennonieten in Colombia 

In Colombia kunnen we twee hoofdgroepen doopsgezinden onderscheiden. De eerste zijn de 

doopsgezinden die voortkomen uit het zendingswerk, meestal afkomstig van de doopsgezinden in de 

Verenigde Staten van Amerika. Het begon allemaal in de herfst van 1945, toen de Mennonite Church 
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van de Algemene Conferentie Mary Hope (Wood) en haar man, Gerald Stucky, samen met Janet 

Soldner en Mary Becker uitzond om zendingswerk in Colombia te beginnen. In 1946 vestigden ze zich 

op een kleine boerderij in de buurt van Cachipay, ongeveer 80 kilometer ten zuidwesten van Bogotá, 

om een kostschool te beginnen voor kinderen van wie de ouders door lepra geïsoleerd waren. Van 

daaruit verspreidde het geloof zich. Mary Hope Stucky stierf in 2020 op 103-jarige leeftijd. 

Momenteel werken er vier doperse groepen in Colombia als gevolg van verschillende missie-

initiatieven. 

De andere groep bestaat uit Nederduitse doopsgezinden die zich in februari 2016 in Colombia 

begonnen te vestigen. Deze immigranten komen voornamelijk uit regio's in Mexico, maar ook uit de 

Verenigde Staten, Canada en Bolivia. 

Deze mennonieten zijn meestal zogenaamde "Russische" mennonieten die zich in de 19e eeuw als 

een etnische groep hebben gevormd in het huidige Oekraïne. Deze doopsgezinden leven in kolonies 

waar ze proberen hun conservatieve waarden en levensregels te behouden. In 2012 waren er 2825 

leden in 67 gemeenten in Colombia. 

De gemeente Teusaquillo. 

De doopsgezinde kerk van Teusaquillo in Bogotá, Colombia wordt geleid door Peter Stucky, zoon van 

Mary Hope en Gerald Stucky. Peter won in 2022 de Internationale Menno Simons Predikingsprijs. 

De gemeente is zeer actief en steunt initiatieven zoals “Totale vrede voor het gewelddadige 

Colombia” om een einde te maken aan de aanhoudende problemen tussen de guerrillamilitie en de 

regering, maar ook om te protesteren tegen de gewelddadige regering en de politie. Veel leden van 

kerken in Colombia, zoals de Mennonieten van Teusaquillo, marcheerden met demonstranten mee 

om hen te ondersteunen bij hun vreedzame eis voor gerechtigheid. 

Ook waren de kerkleden sterk betrokken bij het verstrekken van voedsel en andere voorraden aan de 

vluchtelingen uit Venezuela. Het laat zien dat de leden zeer betrokken zijn bij de mensheid en ernaar 

streven te helpen daar waar dat mogelijk is. Deze empathie en liefde voor hun broeders en zusters 

leidde tot een groep binnen de gemeente die zich speciaal richtte op Creation Care, op zoek naar 

manieren om de natuur te helpen met eenvoudige oplossingen die door individuen kunnen worden 

geïmplementeerd. 

 

Context voor Brazilië 

De Portugezen ontdekten Brazilië per ongeluk. Pedro Alvares Cabral landde er op 23 april 1500. 

Vervolgens leidde Amerigo Vespucci in 1501 nog een expeditie naar het nieuwe land. Aanvankelijk 

toonden de Portugezen weinig interesse in Brazilië, hoewel kooplieden handelsstations aan de kust 

oprichtten en Braziliaans hout exporteerden. Toen de Fransen handel begonnen te drijven met de 

Braziliaanse Indianen, stichtten de verontruste Portugezen een kolonie om hun aanspraak op het 

gebied te versterken. Brazilië begon te groeien toen eind 16e eeuw, suiker werd geïntroduceerd. De 

suikerplantages werden bewerkt door Afrikaanse slaven. Rond 1760 werden nieuwe gewassen zoals 

katoen, cacao en rijst geïntroduceerd. In 1763 werd Rio de Janeiro de hoofdstad. Later beleefde 

Brazilië een koffieboom.  

Na 1929 werd de wereld gegrepen door een depressie en stortte de vraag naar Braziliaanse koffie in. 

Na maanden van geweld greep het leger in en werd Vargas de dictator van Brazilië. In 1960 werd een  
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nieuwe hoofdstad gecreëerd in Brasilia. Begin jaren zestig kreeg Brazilië te maken met steeds erger 

wordende economische problemen en in 1964 pleegde het leger een staatsgreep. 

Hoewel de repressie van het leger hevig was, groeide de Braziliaanse economie snel met meer dan 

10% per jaar. Toch profiteerde niet iedereen. Veel mensen waren erg arm. Erger nog, in de jaren 

zeventig begon de inflatie sterk te stijgen. Ook in Brazilië steeg de werkloosheid. Na 2002 groeide de 

economie en de bevolking van Brazilië snel. In 2020 telde Brazilië 212 miljoen inwoners. 

Mennonieten in Brazilië 

In 1930 verhuisden ongeveer 200 doopsgezinde families naar Brazilië. De grootste concentratie van 

doopsgezinden bevindt zich in drie buitenwijken van Curitiba. Andere concentraties zijn Colonia Nova 

bij Bagé en Witmarsum. Ze bevinden zich allemaal in de zuidelijke drie staten van Brazilië. 

Meer naar het noorden, in de staat Bahia, ontmoeten we Samuel Epp, een doopsgezinde boer die in 

de buurt van het dorp Luis Eduardo Magelhaes woont. Samuel is zich voortdurend bewust van zijn 

plicht om de aarde te beschermen en zoekt naar efficiëntere manieren om gewassen te verbouwen, 

zonder de aarde uit te putten. 
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De beelden hebben we opgenomen op de boerderij van de familie Epp. De kerk van Samuel is de 

Igreja Evangélica Comunidade Cristã in Luis Eduardo Maghalaes. Hij vertelde ons dat zijn vader 

dominee wilde worden, maar dat God hem riep om het land te bewerken en missies te ondersteunen 

met het geld van de boerderij, om het koninkrijk van God te helpen ontwikkelen. Samuel treedt in 

zijn voetsporen. 

 

Context voor Ecuador 

De inheemse bevolking van 

Ecuador verbouwde maïs, 

bonen, aardappelen en 

pompoen. Ze hielden honden 

en cavia's voor vlees. Aan het 

einde van de 15e eeuw 

werden ze veroverd door de 

Inca's. 

De Spanjaarden zagen de kust 

van Ecuador voor het eerst in 

1526. De Spanjaarden 

veroverden wat nu Ecuador is 

in 1534 en stichtten de stad 

Quito op de overblijfselen van 

een veroverde Inca-stad.  

De door de Spanjaarden 

meegebrachte ziekten, vooral 

de pokken, hebben de 

inheemse bevolking van 

Ecuador gedecimeerd. De 

Spanjaarden brachten slaven uit Afrika naar Ecuador om op suikerplantages te werken. 

In 1859 splitste Ecuador zich af van Colombia en werd onafhankelijk. Aan het einde van de 19e en het 

begin van de 20e eeuw bloeide de economie van Ecuador op. Panamahoeden werden in het land 

gemaakt en de export van cacao nam een hoge vlucht. Na de depressie werd eind jaren veertig de 

welvaart hersteld door een bananenboom. Olie werd ontdekt in 1967 en werd al snel het 

belangrijkste exportproduct van Ecuador. Andere exportproducten zijn garnalen, bananen, koffie, 

cacao en suiker. 

In de jaren zeventig bloeide de economie van Ecuador, vooral dankzij olie. Door de lage olieprijzen 

werd Ecuador in de jaren tachtig gegrepen door een recessie. Er was ook hoge inflatie en hoge 

werkloosheid. De economische problemen van Ecuador hielden aan in de jaren negentig en werden 

aan het einde van het decennium erger met ernstige inflatie. In het begin van de 21e eeuw nam de 

armoede in Ecuador af. Tegenwoordig is toerisme een snelgroeiende industrie in Ecuador. In 2020 

telde Ecuador 17 miljoen inwoners. De economie groeit, hoewel ze nog steeds sterk afhankelijk is van 

de olie-industrie. 
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De doopsgezinde gemeente in Quito 

De gemeenschap van de Iglesia Cristiana Menonita de Quito is niet erg groot. Een deel van de 

gemeente bestaat uit vluchtelingen uit omringende landen als Venezuela en Colombia. Aangezien 

veel van de gezinnen niet lang zullen blijven, is het doel van de gemeente geweest om de gezinnen 

die in Quito zijn te begeleiden, zolang ze daar zijn, om iedereen uit te nodigen tot een dieper geloof 

en om gevormd te worden door liefde zoals die van Christus. Aangezien een aantal gemeenteleden 

met vluchtelingenfamilies werkt die trauma’s hebben opgedaan door ervaringen van geweld, 

kwamen mensen zoals Paul Stucky en Nathan Toews vanuit MCC Colombia om trainingen en 

ondersteuning aan te bieden. Ook is de gemeenschap erg gericht op het helpen van de vluchtelingen 

met meer materiële middelen zoals herbruikbare, milieuvriendelijke en goedkope katoenen luiers. 

Kerklid Delicia Bravo-Aguilar laat ons het proces zien. 

 

Context voor Honduras 

Voordat de Europeanen Amerika ontdekten, woonden er inheemse volkeren in Honduras. De 

grootste van hen waren de Maya's. De eerste Europeaan die Honduras bereikte, was Christoffel 

Columbus op 30 juli 1502. Het gebied werd bekend als Honduras van het Spaanse woord voor 

diepten. De Spaanse verovering van Honduras begon in 1523. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Hoewel Honduras in 1821 onafhankelijk werd van Spanje, was de volledige onafhankelijkheid in 

1839. In het begin van de 20e eeuw begon de export van bananen de economie van Honduras te 

domineren. 

In 2007 begonnen de president van Honduras, Manuel Zelaya en de president van de Verenigde 

Staten George W. Bush besprekingen over Amerikaanse hulp aan Honduras om diens groeiende 

drugskartels in Mosquito, Oost-Honduras, aan te pakken met behulp van Amerikaanse speciale 

troepen. 
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Honduras leed zwaar toen de orkaan Mitch in 1998 toesloeg. Mitch vernietigde ongeveer 70% van de 

gewassen van het land en naar schatting 70-80% van de transportinfrastructuur, inclusief bijna alle 

bruggen en secundaire wegen. In Honduras werden 33.000 huizen verwoest en nog eens 50.000 

beschadigd. Er vielen zo'n 5.000 doden en 12.000 gewonden. De totale verliezen werden geschat op 

3 miljard dollar. Later in 2020 werd het land getroffen door twee orkanen ETA & IOTA, die ook veel 

leed en verwoesting veroorzaakten. 

Hoewel het land economisch langzaam aan het herstellen is, ontwikkelde zich een enorm 

migratieprobleem, waardoor veel mensen het land verlieten om een betere toekomst in de VS te 

zoeken. Honduras blijft een zeer arm land. In 2020 telde Honduras 9,5 miljoen inwoners. 

Korte geschiedenis van mennonieten in Honduras 

De eerste doopsgezinde groep die in 1950 naar Honduras kwam, concentreerde zich op 

evangelisatie, maar ook op medische, educatieve, agrarische en gemeenschapsgerichte 

programma's. De Inglesia Evangélica Mennonita Hondurena werd opgericht in 1969 en omvatte in 

2020, 104 gemeenten en ongeveer 6.000 leden. Amor Viviente (Living Love), opgericht in 1974, is een 

andere charismatische groep die nu 80 gemeenten en 12.550 leden heeft. 

De meeste doopsgezinde gemeenschappen in Honduras bieden een christelijk getuigenis en 

alternatief voor stadsjongeren die gevangen zitten in de macht van drugs, alcohol, prostitutie en 

eenzaamheid. Verder helpen ze vluchtelingen en migranten die vrijwel alles nodig hebben. 

De congregatie van de “Vida en Abundancia Iglesia Evangélica Menonita” (Evangelische 

Doopsgezinde Kerk Leven in Overvloed) 

De wijk Chamelecón, een buitenwijk van San Pedro Sula, Honduras, is niet erg veilig. Eind 2014 werd 

deze toch al gespannen buurt een oorlogsgebied – met twee bendes die elkaar bevechten om 

controle. De gemeente, die ooit zo'n 200 mensen trok, heeft nu zo'n 70 mensen in haar diensten. 

Ondanks het geweld voelt de kerk sterk dat ze moet blijven en haar best moet doen om de 

gemeenschap te verbeteren en hoop en vrede te brengen. Met behulp van een programma van MCC 

worden vrijwilligers getraind om eenmaal per week op scholen voordrachten te geven, waarbij ze 

vijfde- en zesdeklassers lessen geven over respect, vergeving, eigenwaarde, onderwijs, 

mensenrechten en het oplossen van conflicten. Door kinderen aan deze waarden te herinneren, zijn 

ze idealiter beter toegerust om met het geweld om hen heen om te gaan - en beter in staat om te 

onthouden dat ze ervoor kunnen kiezen om anders te zijn. 

In Chamelecón zegt pastoor José Fernández van de Vida en Abundancia Iglesia Evangélica Menonita, 

dat hem is opgevallen dat bendes de afgelopen jaren nieuwe leden van buiten de gemeenschap 

binnenhaalden en hij vermoedt dat dit komt doordat jongeren in Chamelecón niet meer zo 

geïnteresseerd zijn in het bendeleven.  

“We willen heel intensief met kinderen en jongeren werken. . . zodat het moment komt waarop een 

jongere zegt: 'Ik zie de noodzaak niet in om me bij deze bendes aan te sluiten', zegt Fernández 

Maar in 2020 sloeg het noodlot toe. Honduras werd in twee weken tijd tweemaal getroffen door de 

orkanen ETA en IOTA. De resulterende overstromingen van de rivier de Rio Chamelecón verwoestten 

de buurt en de kerk. Maar met een veerkracht, zo kenmerkend voor de gemeente, werd alles 

schoongemaakt en hersteld en werden de mensen geholpen met hun trauma's en medische hulp. 
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De videoserie Transmission 

Producer Max Wiedmer, een Zwitserse doopsgezinde van Affox (een video-, film- en 

multimediabedrijf), ontwikkelde samen met Hajo Hajonides, een Nederlandse doopsgezinde van het 

International Menno Simons Center, een videoproject ter herdenking van de eerste 

wederdopersdoop in Zürich, in 1525. Naast andere festiviteiten die in Europa worden georganiseerd, 

produceren de twee partners tussen 2020 en 2024 elk jaar vijf korte video's. Elke video behandelt 

een onderwerp dat de doopsgezinden over de hele wereld na aan het hart ligt. Om de mondiale 

dimensie te benadrukken, worden de video's in verschillende landen opgenomen. 

Deze video's zijn bedoeld voor gebruik in workshops, discussiegroepen, zondagsscholen, enzovoort. 

De video's zijn in meerdere talen ingesproken of ondertiteld, waardoor ze breed toepasbaar zijn. Bij 

elke titel hoort een studiegids die achtergrondinformatie geeft over het land waar de opnames zijn 

gemaakt en over het onderwerp zelf. De gidsen bevatten vragen die als basis voor discussie kunnen 

dienen. 

In 2020 werd de eerste video geproduceerd, over het onderwerp 'vrijheid van geloof'. Deze film is 

opgenomen in Ethiopië en gaat over de Meserete Kristos-kerk in Ethiopië, die zwaar werd 

onderdrukt tijdens het totalitaire communistische regime van het land. Ondanks die onderdrukking 

groeide de kerk - een indrukwekkende ontwikkeling. Vandaag is het de grootste 

anabaptistengemeenschap ter wereld. 

In 2021 gaat de tweede video over de dialoog tussen moslims en christenen. In de video delen Hani 

en Adi hun geloofsreizen over hoe ze zich verhouden als mennonieten (een kleine minderheid) en 

moslims (een grote meerderheid) in Indonesië. Het laat zien hoe mennonieten in Indonesië in vrede 

kunnen samenleven. 

De videoserie Transmission is te vinden op de website van de Mennonite World Conference (MWC): 

https://mwc-cmm.org . Zoekterm: „Transmission“. Hier vindt u ook de studiegidsen die gratis kunnen 

worden gedownload. 

 

profielen 

Ophélie Christen-Sprunger, Klimaatbewuste student, Zwitserland 

Andreas Horne Morillo, Teusaquillo Doopsgezinde kerk in Bogota, Colombia 

Yomaida Cardona, Teusaquillo Doopsgezinde kerk in Bogota, Colombia 

Grace Morillo, Teusaquillo Doopsgezinde kerk in Bogota, Colombia 

Juliana Morillo, Teusaquillo Doopsgezinde kerk in Bogota, Colombia 

Pablo Stucky, Teusaquillo Doopsgezinde kerk in Bogota, Colombia 

Vanessa Cubillos, Teusaquillo Doopsgezinde Kerk in Bogota, Colombia 

Samuel Epp, Doopsgezinde boer in de provincie Bahia, Brazilië 

Delicia Bravo Aguilar, Evangelische Doopsgezinde Kerk van Quito, Ecuador 

Gina Martinez, Vluchteling uit Venezuela in Quito, Ecuador 

Isis Leyton, Vluchteling uit Venezuela in Quito, Ecuador 

https://mwc-cmm.org/
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Jonathan Fuentes Herrera Age, Chamelecón Doopsgezinde kerk in San Pedro Sula, Honduras 

Kevin Alberto Rodiguez, Chamelecón Doopsgezinde Kerk in San Pedro Sula, Honduras 

Ixel Gabriela Rodrigues, Chamelecón Doopsgezinde Kerk in San Pedro Sula, Honduras 

Ela Jael Casto, Medical Doctor Centrale Doopsgezinde kerk, Honduras 

José Fernández, Pastor van de Chamelecón Mennonite Church en voorzitter van de Hondurese 
Mennonite Church, Honduras. 

Floriëtte Hajonides, Doopsgezinde Kerk Bussum-Naarden, Nederland 
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