
12 de waarheidsvriend 7 juli 2011

Marie Verheij uit 
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studeerde. In 1985 kwam hij naar 
Nederland. Hij bekeerde zich en 
zijn eerste gemeente was de Pink-
stergemeente Bijlmermeer in 
Amsterdam. Begin 1986 werd hij 
gedoopt. In Nederland volgde hij 
lessen aan de VU en deed volgde 
hij (schriftelijk) een seminar aan 
een bijbelschool in Madrid. Van 
1988 tot 2002 werkte hij mee aan 
de oprichting van een Spaansta-
lige gemeente in Amsterdam. 
Verder was hij twee jaar zende-
ling in de New-Yorkse wijk The 
Bronx.

Hoe beleeft u de cultuur in ons land?
Franklin Susaña Gomez: Het is 
een gastvrij land waar iedereen 
geaccepteerd wordt zoals hij of 
zij is. Het land biedt veel kansen 
voor immigranten, zodat ze in de 
maatschappij kunnen groeien en 
veel kunnen bereiken.

Wat is de identiteit van uw gemeente?
Franklin Susaña Gomez: Onze 

Voorganger van het ‘Centro 
Ministerial Dios Esta 
Obrando’ is ds. Franklin 

Susaña Gomez. De gemeente 
gebruikt de New International 
Version (NIV), Spaanse vertaling 
Reina Valera 1960 en de Neder-
landse vertaling (Het Boek). Het 
centrum begon als huiskring. 
Sinds september 2009 worden er 
vanaf 19.00 uur bijeenkomsten op 
zondag- en donderdagavond 
gehouden. Deze worden bezocht 
door ruim 150 mensen.
Ds. Franklin Susaña Gomez 
(1965) komt uit de Dominicaanse 
Republiek, waar hij medicijnen 

identiteit is ontstaan vanuit de 
wetenschap dat de Heere Jezus de 
koning van ons leven is. Ons werk 
is gericht op de Spaanssprekende 
mensen die hier in Nederland 
wonen. Die willen wij bereiken 
met het Evangelie van Jezus. De 
gemeente heeft het verlangen om 
de bijbelse boodschap ‘van een 
hoopvolle toekomst’ door te geven 
aan iedereen die vermoeid, belast 
en beladen is en daarbij verwach-
tingsvol uitziet naar wat God gaat 
doen.
Wij willen samen als het lichaam 
van Christus eenheid voor de stad 
zoeken. We geloven in een open 
gemeente met een transparant 
hart. Onze missionaire visie is om 
zowel allochtone als autochtone 
inwoners te bereiken met Gods 
Woord en dat daarbij oude verbor-
gen waarheden weer nieuw mogen 
worden. We hopen dat dit leidt tot 
herstel en een hoopvolle toekomst 
voor een ieder die wij kunnen 
bereiken en hiervoor openstaat.

Migrantenkerken [4] 

Spaans, niet van de klok 

De Spaanstalige migrantenkerk ‘Centro 
Ministerial Dios Esta Obrando’ betekent ‘God 
is aan het werk’. Deze jonge gemeente is 
gevestigd in de Rotterdamse wijk Pendrecht-
Slinge en wordt voornamelijk bezocht door 
Latijns-Amerikaanse mensen in de regio. 

Dit is het vierde 
deel in een serie over 
migrantenkerken. 
Volgende week het 
vijfde en laatste: de 
Eglise Evangélique in 
Den Haag. Dienst van de Spaanstalige migrantenkerk Centro Ministerial Dios Esta Obrando in de Rotterdamse wijk Pendrecht-Slinge.



de waarheidsvriend 7 juli 2011 1312 de waarheidsvriend 7 juli 2011

Op welke wijze zoekt u contact met de Nederlandse 
kerken?
Franklin Susaña Gomez: Door middel van 
het bezoeken van Nederlandse diensten en 
door regionale en landelijke samenkom-
sten te onderhouden. Daarnaast ben ik lid 
van het FMF 
(Friends Minis-
tries Fel-
lowship), een 
landelijk ont-
moetingsplat-
form van en voor 
leiders. Verder 
ga ik vier keer 
per jaar naar de 
leiderschapscon-
ferentie binnen 
het FMF. Ook 
werk ik mee met 
het justitieel 
pastoraat om 
Spaanstalige gevangenen te bezoeken. Dit 
onder leiding van ds. Jan Eerbeek, hoofd-
predikant van het protestants justitiepasto-
raat bij het ministerie van Justitie.

Wat kunnen christenen leren van uw geloofstraditie?
Franklin Susaña Gomez: Spontaniteit naar 
de Heer toe. Wij aanbidden de Heer veel 
meer met vreugde. Verder beleven we het 
geloof op een meer ontspannende manier. 
We zijn niet van de klok en het programma. 
Volgens mij zijn we ook meer op de sociale 
en maatschappelijk problemen gericht. We 
zijn meer mensgericht dan taakgericht.

Welk woord uit de Bijbel is voor u momenteel het 
meest actueel?
Franklin Susaña Gomez: Jeremia 29:11. In 
de slechte periode van mijn leven, toen mijn 
familie uit elkaar viel, gaf ik de schuld daar-
van aan de Heere Jezus. In die tijd was ik 
heel verdrietig. Toen ik de Bijbel na lange 
tijd weer opende, kwam deze speciale tekst 
onder mijn ogen. Mijn hart begon toen snel 
te kloppen. God sprak tot mij. Ik begreep 
dat de Heer een plan voor mijn leven heeft. 
Ik ontving nieuwe kracht en mijn ogen en 
hart gingen open voor de zwakken en zieken 
in deze wereld.
In die tijd ben ik begonnen met de bedie-
ning van ‘Dios Esta Obrando’ te Rotterdam. 
Na deze ontmoeting met God mag ik de 
vruchten zien en geloof dat iedereen een 
nieuw leven met God kan beginnen. Voor 
ieder mens ongeacht waar hij vandaan komt 
of wat hij heeft meegemaakt is er een hoop-
volle toekomst door Gods genade en het 
offer van Zijn Zoon Jezus Christus.

Marie Verheij 

FRANKLIN SUSAÑA 
GOMEZ


