Wilfredo en Judith in
EVEN VOORSTELLEN
Wij zijn Wilfredo Chuquiruna en Judith Prakken de
Chuquiruna. We maken deel uit van het zendingswerk
in Cajamarca – Peru, dat Ger en Froukje Prakken in
2001 zijn begonnen.

WILFREDO
Wilfredo is Ing. Zoötechniek van beroep. Dit is de
wetenschap ter verbetering van de veerassen, de
veeteeltmethoden en de opbrengst van de landbouw.
Hij heeft als zodanig bij projecten van de Peruaanse
NGO “ACSICOR” gewerkt en werkt regelmatig als
projectleider in een nabije Burgerlijke Gemeente:
Baños del Inca. Nadat Wilfredo zijn studie aan de
Bijbelschool voltooid had, werd hij in 2003 aangesteld
als voorganger van een kleine dochtergemeente van
de locale Assemblies of God: Iglesia Bethel. Deze
kleine gemeente is gericht op de directe omgeving in
de stad Cajamarca en daarnaast, sinds 2010, op het
uitbreiden van het werk naar afgelegen gebieden,
waar nog geen enkele godsdienstige organisatie is:
lokale zending. Dit is bijvoorbeeld het dorpje
Tantachual, waar een kinderclub is begonnen, zo´n
twee uur van Cajamarca verwijderd, het binnenland
in.

Wilfredo en Judith Chuquiruna

JUDITH
Judith heeft Milieutechnologie gestudeerd in
Deventer. Ze groeide op in Huancayo-Peru, waar haar
ouders als zendelingen van 1983-1991 werkten. Na
haar studie deed ze een jaar vrijwilligerswerk bij
Friends of the Earth Spanje en ging in 2006 in
Cajamarca wonen. Daar werkte ze op de
Milieuafdeling bij de burgerlijke gemeente van de
provincie. Toen het zendingswerk van Ger en Froukje
groeide, ging ze in 2009 parttime en in 2010 fulltime
deel uitmaken van het zendingswerk in Cajamarca.
ESTHER ABIGAIL
10 Januari 2012 werd onze dochter Esther geboren. Ze
werd met 35 weken geboren, omdat de vliezen te
vroeg braken, waarschijnlijk door een infectie. We
zijn God dankbaar dat we na een moeilijke start
kunnen zeggen dat haar Schepper haar boven
verwachting sterk en gezond doet groeien.
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HET ZENDINGSWERK
In 2004 is het werk met de jeugd van de “campo”, het
binnenland, begonnen met het organiseren van
jeugdweekenden. Sinds die tijd, al vóór ons trouwen, zijn
we beiden betrokken geweest bij het organiseren en
uitvoeren van retraites voor de tieners en jeugd uit de
kleine kerkjes in de bergdorpen. Intussen is het werk
uitgebreid naar verschillende dorpen en zijn we volledig
verantwoordelijk voor al het jeugd-gerelateerde werk dat
in de kleine aangesloten bergkerkjes wordt gedaan. We
werken zowel met de jeugd als met de jeugdleiding en
hun voorgangers. In sommige dorpen zijn de vruchten van
10 jaar zondagschool zichtbaar geworden. Er is vraag naar
structureel en permanent werk met deze opgegroeide
kinderen.
Vanaf 2010 zijn we, naast de jeugdweekenden, ook
retraites en trainingsweekenden gaan organiseren voor
het vormen van jeugdleiders. Dit is gericht op het
onderwijzen in het Woord, het bijbrengen van methodes
om goed met de jongeren te kunnen werken, en
specifieke thema´s aan te snijden. Dit alles is vooral
gericht op het vormen van jeugdleiders, maar ook op
toekomstige leiders voor de kerkjes waar ze deel van
uitmaken.

Wilfredo bidt voor één van de Jeugdleiders

ONZE VISIE
We zien de ontwikkelingen door de jaren heen en
begrijpen dat God ons hierin heeft geleid. Voorgaan in
de gemeente en de kerkleden te leren dienen door
projecten van lokale zending. Het werk met de
jongeren en hun leiders, als toekomstige leiders van
de vergrijsde kerken, heeft ons hart. We merken dat
er mogelijkheid is tot groei: zowel in aantal, als in
diepte, als ook het vormen van nieuwe leiders.
We hebben doelen die we graag met jullie delen om
specifiek en gericht te kunnen bidden:
Iglesia BETHEL:
Groei van de gemeente Bethel: in aantal en
door discipelschapstraining.
Aankoop van een terrein voor de bouw van
een eigen lokaal.
Ontwikkelen van een muziekteam.

Jeugdwerk in de kleine bergdorpen:
Werken met de jongeren en
hun leiders.
Jeugdkampen organiseren,
apart van de weekenden.
Nieuwe groepen vormen in
andere dorpen.
Jongeren vanuit de stad
motiveren om hun landgenoten
van het binnenland te dienen
met het Woord.

Familie Chuquiruna Prakken
Wilt U onze nieuwsbrief ontvangen, schrijf ons dan: j.a.prakken@gmail.com
We hebben ook een weblog!
Bezoek ons op:

www.wilfredoyjudith.blogspot.com

Voor financiële steun:
Stichting Zending&Gemeente,
t.n.v. Wilfredo & Judith
Per mail eenmalig vermelden aan:
Administratie@zendingengemeente.nl
ING-BANK: 2047678

