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Focus 

Dominee Vreugdenhil – voormalig predikant in Gouda – is nog 
maar enkele dagen terug uit Colombia, als ik langs mag 
komen voor een interview voor Kruispunt. De jetlag is nog 
niet echt voorbij maar daar merk je tijdens het gesprek 
weinig van. Met groot enthousiasme staat hij me te woord. 
Een indringend beroep uit Colombia heeft in zijn leven en dat 
van zijn gezin veel verandering teweeg gebracht. Als 
gemeente Reeuwijk zijn we dankbaar dat wij zijn 
werkzaamheden daar helpen ondersteunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunt u iets meer vertellen over het beroep dat naar u 
toe kwam? 
Jarenlang heb ik mij mogen inzetten voor de wereldkerk toen 

wij als gezin in Chili waren. Daar heb ik veel ervaring 
opgedaan. Ik genoot vooral van theologisch onderwijs geven 
aan kerkelijk werkers en predikanten in opleiding. Daarnaast 
was ik in Nederland jarenlang mentor voor nieuwe collega-
predikanten. Hen begeleiden en met ze meelopen heeft echt 
mijn hart. Stilletjes hoopte ik – en bad daar zo af en toe ook 
om – of ik nog eens iets mocht betekenen voor de 
wereldkerk, gezien mijn persoonlijke ontwikkeling. 
Via de GZB kwam de vraag om in Medellín in Colombia te 
gaan werken aan een theologisch seminarie, een vanwege 
drugs beruchte stad trouwens. Daar hebben we veel over 
nagedacht. Al twee jaar lang waren ze er op zoek naar een 
docent Oude Testament, het liefst met ervaring als predikant. 
Hoe goed dit ook bij me paste, ik kon er toch geen ja op 
zeggen. Het was fulltime, mijn vrouw moest haar baan 
opzeggen, de kinderen zitten midden in studies, kortom wij 
konden dit als gezin niet doen. Daarmee ging de deur dicht! 
Toch kwam de GZB opnieuw. Zou het niet parttime kunnen, 
voor 30%? Twee maanden lesgeven in Colombia en 
daarnaast online lesgeven vanuit Nederland. Opnieuw niet 
makkelijk: je vrouw en kinderen een paar maanden 
achterlaten, financieel achteruit gaan, op korte termijn de 
pastorie verlaten en andere woonruimte zoeken, Gouda als 
pastor loslaten. En toch…, dit beroep heb ik mogen 
aannemen.  
 
U werd bevestigd in het gehoor geven aan deze 
roeping, schrijft u ergens. 
In de gesprekken die we voerden werd de roeping alleen 
maar sterker. Vanuit het seminarie reageerden ze: ‘twee jaar 
zijn we aan het bidden en nu hebben we er een naam bij 
voor wie we dit kunnen doen’. In die dagen moest ik een keer 
naar Utrecht, maar de A12 was door asfaltwerkzaamheden 
afgesloten, dus nam ik de trein. Ik ging bij het raam zitten, 
naast zo’n prullenbakje met een plankje erboven. Daar lag 
een identiteitsbewijs dat iemand had laten liggen. Toen ik het 
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omdraaide zag ik een Spaanse meisjesnaam, en de 
geboorteplaats was Medellín (!) in Colombia.  Via de plaats 
van uitgifte is het gelukt de eigenares terug te vinden. Ze was 
door adoptie Nederlandse geworden. Dat zij dit heeft laten 
liggen, is voor mij een nog sterker bevestiging geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U bent nu twee maanden op het seminarie aan het 
werk geweest. Hoe was dat? 
Ik begin al vroeg. Scholen starten om 6.00 uur en mijn eerste 
college begint om 7.00 uur. Ik moet er echt om 6.30 uur zijn 
om het multimediale lokaal in gereedheid te brengen. De helft 
van de studenten is aanwezig, de andere helft volgt de 
colleges online. Studenten wonen soms zo ver weg dat het 
niet te doen is om steeds heen en weer te reizen. Ik ben ook 
de eerste docent die tussen de middag met de studenten eet. 
Dat levert prachtige gesprekken op. Zo raakte ik in gesprek 
met een student die in vakantietijd kerken langs gaat om 
onderwijs te geven aan jongeren die heel lastige vragen 
hebben, b.v. ‘Er staat nergens in de bijbel dat je niet mag 
samenwonen. Waarom doet de kerk daar zo moeilijk over?’ 
Hij ziet het echt als zijn taak om jongelui toe te rusten. Of 
een student die in navolging van zijn vader, in het zuiden van 
Colombia via de rivier het oerwoud in wil trekken om te gaan 
evangeliseren. 
 
Wat valt u op als het over de cultuur gaat? 
Er wordt van de studenten gevraagd dat ze zich heel actief in 
het kerkenwerk begeven. Als je in Nederland theologie 
studeert is die verplichting er niet. De hele opleiding is veel 
meer gericht op de praktijk van kerkelijk werker of het 
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predikantschap. 
Studenten brengen grote offers om aan het seminarie te 
studeren. Financieel is het niet op te brengen. Ze moeten 
echt op zoek naar sponsors. Vanwege de enorme afstanden 
komen studenten soms een half jaar niet thuis. Dat is van 
twee kanten best moeilijk. 
De Colombiaanse cultuur is een cultuur van afrekenen en van 
geweld. Illustratief is de wet dat als er bij een 
verkeersongeluk geen lichamelijk letsel is, je dit onderling 
moet oplossen. Dit loopt vrijwel altijd uit op hevige ruzie en 
handgemeen. Onderlinge verschillen in harmonie met elkaar 
bespreken lukt nauwelijks. Daarom zijn bijbelse begrippen als 
recht en gerechtigheid zo moeilijk voor ze. 
 
En wat zegt u nu u weer thuis bent? 
Mijn roeping is nog meer bevestigd. In goed overleg is het 
werk naar 50% uitgebreid. Door ontmoetingen met allerlei 
mensen zie ik daar deuren opengaan. Ik mocht al bijdragen 
geven in conferenties. Mijn boek ‘geestelijke strijd’ – over het 
werk van de Heilige Geest en de realiteit van kwade machten 
– ziet men daar graag in het curriculum opgenomen. In de 
achterliggende maanden heb ik het dan ook in het Spaans 
vertaald. ‘Geef in genade wat je uit genade hebt ontvangen’ 
zei iemand eens. En ja, zo ervaar ik het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tekst Joop Vermeulen 
beeld ds. Vreugdenhil 


