
 

Dat is de vraag die de 

bezoeker uit Ethiopië 

stelt aan Filippus als hij 

hoort over Jezus. Ze 

komen water tegen en 

de Ethiopiër en Filippus 

lopen er samen in en hij 

wordt gedoopt. De laat-

ste zondag van februari 

waren we getuige van 

de belijdenis en doop 

van diverse mensen uit 

de gemeente van Tipita-

pa. We liepen met de 

hele gemeente de Stille 

Oceaan in en kinderen, 

tieners en een aantal 

volwassenen werden 

gedoopt. De eerste zon-

dag van maart stonden 

we opnieuw aan de rand 

van de oceaan. Ook in 

Managua was er een 

doopdienst waarbij zo-

wel de man als de kin-

deren gedoopt werden 

van een trouw meele-

vende moeder. Stil ver-

wonderd zien we hoe 

het bevrijdende evange-

lie van Jezus zijn uitwer-

king heeft op mensen.  

De afgelopen maanden 

zijn we bemoedigd door 

de groei die we zien in 

de gemeenten van de 

Iglesia Reformada. De 

gemeenten zijn relatief 

klein in aantal met rond 

de 40 bezoekers in een 

zondagse dienst. Dan is 

het prachtig om te zien 

dat in een paar weken 

tijd meer dan 20 mensen 

belijdenis doen van hun 

geloof of gedoopt wor-

den in de gemeentes 

van Tipitapa en Mana-

gua.  

Ook in de gemeente van 

Masaya is de zendings-

predikant uit Colombia 

begonnen met cateche-

se voor een groep men-

sen die dezelfde vraag 

hebben als de Ethiopiër: 

waarom zou ik niet ge-

doopt worden? 
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Moeten we de niet gelovige ouders 

om toestemming vragen? Moeten 

we wachten tot de tiener 18 jaar is 

geworden? Kan de gemeente de 

verantwoorde-

lijkheid voor 

een christelijke 

opvoeding dra-

gen als de ou-

ders niet in 

beeld zijn? We 

bespreken het 

met onze Co-

lombiaanse 

collega-

zendeling en 

we proberen 

met elkaar te 

ontdekken wat 

de Bijbel te 

zeggen heeft. 

Een letterlijk 

antwoord vin-

den we niet 

direct, maar de vraag van de Ethio-

piër blijft klinken in onze harten: 

waarom zou ze niet gedoopt kun-

nen worden?  

De vraag van de Ethiopiër uit 

Handelingen 8 is ook de vraag 

van een jonge tiener uit de ge-

meente in Managua. Een meisje 

van 11 jaar die al jaren alleen 

naar de kerk komt, zonder haar 

ouders. Dat komt regelmatig voor 

in een sociale context waar veel 

kinderen opgroeien in gebroken 

gezinnen of opgevoed worden 

door een tante of een oma. In de-

ze context is de kerk is actief met 

huiswerkbegeleiding en bijles voor 

kinderen uit de buurt. Veel van de 

kinderen voelen zich thuis in de 

Iglesia Reformada en komen ook 

naar de diensten. De tieners ko-

men dan met hun vragen als ze 

zien dat leeftijdsgenoten van gelo-

vige ouders wel gedoopt worden: 

waarom zou ik niet gedoopt wor-

den, ik wil ook bij Jezus horen? 

De predikanten raadplegen ons 

als zendelingen met de vraag: 

De afgelopen maanden hebben 

veel werk kunnen verzetten rond-

om de komst van de collega zen-

deling, die half november 2021 

naar Nicaragua is uitgezonden 

door de Presbyteriaanse kerk in 

Colombia met steun van de GZB. 

Ds. Alvarez is in december beves-

tigd in de kerk in Masaya, de ge-

meente die geen eigen pastor 

meer had sinds het overlijden van 

ds. Minderhoud in 2016.  

Naast de vreugde over de invulling 

van de lege plek in de gemeente 

van Masaya zijn we ook vanuit de 

GZB erg dankbaar voor deze nieu-

we vorm van uitzending.  Ds. Alva-

rez en zijn gezin zijn uitgezonden 

door de Iglesia Presbiteriana de 

Colombia Sinodo Reformado 

(IPCSR) en de ontvangende kerk 

is de Iglesia Reformada in Nicara-

gua. De GZB begeleidt en onder-

steunt de partners in deze vorm 

van samenwerking.  

We konden tijdens ons verblijf in 

Colombia afgelopen jaar getuige 

zijn van hun uitzending. De predi-

kanten vroegen John mee te doen 

aan de zegen bij de uitzenddienst. 

Dat was een bijzonder moment.  

Nu we weer 

terug zijn in 

Nicaragua wer-

ken we met 

veel plezier 

samen met ds. 

Alvarez in het 

opzetten van 

de begeleiding 

en trainingen 

aan de ambts-

dragers. In een 

soort van visitaties steunen we de 

lokale kerkenraden met praktische 

thema’s rondom administratie van 

leden, organisatie vrijwillige bijdra-

ge en functioneren van de ambten. 

Ds. Alvarez richt zich daarbij op de 

instructie vanuit de bijbel en John 

doet de toerusting op de praktische 

zaken van het werk van de kerken-

raad.  



Luister ook eens podcast van Mar-

jan over ons leven en werken in 

Latijns Amerika via: www.gzb.nl/

doe-mee/luister-mee  

We zijn dankbaar voor alle giften 

om ons werk in Nicaragua mogelijk 

te maken. . Wilt u mee blijven doen 

om het zendingswerk mogelijk te 

maken. Dat kan ook met een online 

donatie. Bedankt. 

Uw gebed en meeleven is belang-

rijk voor ons en voor het werk in 

Nicaragua. Ook als het werk soms 

tegenzit en dingen niet lukken, is 

het gebed een krachtig instrument 

om mensen in beweging te zetten. 

We houden u op de hoogte van ons 

werk en leven via nieuwsbrieven, 

de website van de GZB en via korte 

updates op facebook en instagram.  

Na de teleurstelling van het annule-

ren van de reis rond de Kerst, kon 

Sophie gelukkig half februari naar 

Nicaragua komen voor paar weken.  

Het was fijn om elkaar na vijf maan-

den weer te kunnen omhelzen. We 

hopen dat Sophie na het afronden 

van het 2e semester op de universi-

teit in Canada ook even naar Ne-

derland kan komen begin mei. On-

ze eerste normale verlof periode in 

onze uitzending staat gepland voor 

de periode 19 april tot en met 27 

mei. We hopen dan vakantie te 

kunnen nemen van de drukke peri-

ode van het afgelopen jaar en ook 

op diverse plaatsen aanwezig te 

zijn om iets te vertellen over ons 

werk en onze ervaringen in Nicara-

gua en Colombia. We kijken ernaar 

uit om elkaar weer te ontmoeten. 

Zet het maar alvast in de agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief schreven 

we over onze periode van septem-

ber tot en met december in Colom-

bia voor de GZB. Marjan heeft daar 

het ’thuisonderwijs’ voor haar reke-

ning genomen voor de kinderen 

van collega-werkers. In deze perio-

de is de GZB gestart met een 

nieuw project gericht op diaconaat 

aan de allerarmsten. Dot zal zich 

onder andere richten op de mens in 

de marge in de grote steden van 

Colombia.  

In de maanden dat we in Medellín 

hebben gewoond, werden we elke 

dag opnieuw stil gezet bij het leven 

van de straatbewoners. Hoe kun je 

met elkaar in een stad leven waar 

de één voedsel, onderdak en een 

sociaal netwerk heeft en de ander 

uit de vuilnisbakken eet. We heb-

ben geleerd om niet ons hoofd weg 

te draaien in het zicht van de ellen-

de maar om in de straatbewoner 

ook een mens te zien geschapen 

naar Gods beeld.  

We zijn dank-

baar voor de 

ontmoeting 

met Luis die 

diverse keren 

in de bank 

naast ons 

kwam zitten in 

de kerk in Me-

dellín. Soms 

dronken we 

een bak koffie 

met elkaar na 

de dienst. En 
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daarna gingen wij dan weer naar 

ons appartementje met uitzicht 

over de stad terwijl niets anders 

kon als weer met zijn rugzak de 

straat op te gaan. Hadden we niet 

meer kunnen doen voor hem? 

https://www.gzb.nl/doe-mee/luister-mee
https://www.gzb.nl/doe-mee/luister-mee
http://www.gzb.nl/familielindhout
https://www.facebook.com/familielindhout
https://www.instagram.com/familielindhout
https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren/zendingswerker/john-en-marjan-lindhout


John, Marjan en Sophie Lindhout zijn vanuit de hervormde Levensbron 

gemeente in Goes uitgezonden in samenwerking met de GZB.  

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief.  

Email John: johnlindhout@gmail.com  

Email Marjan lindhoutslabbekoorn@gmail.com  

Email TFC: tfcfamlindhout@gmail.com  

Website: www.gzb.nl/familielindhout  

Sociale media: familielindhout 

Podcast:  www.gzb.nl/doe-mee/luister-mee  

Het werk in Nicaragua wordt 

gesteund door GZB, een 

organisatie die gericht is op 

het ondersteunen van de 

wereldwijde kerk. De missie 

van de GZB is om 

wereldwijd  mensen te 

bereiken met het Evangelie.  

 

Giften kunt u overmaken op  

NL91 INGB 0690 7624 45  

o.v.v. TFC Lindhout 

 

Voor adreswijzigingen: 

info@gzb.nl of 0343-512444 

We danken voor: 

• de weken dat Sophie weer even ‘thuis’ kon zijn bij ons, 

• alle ontmoetingen met broeders en zusters in Colombia 

waarin we bemoedigd zijn om ons werk in Nicaragua 

weer opnieuw op te pakken in deze nieuwe periode. 

• ds. Alvarez en zijn gezin en de vreugde die er is in de 

gemeente van Masaya na de lange vacante periode. 

  

We bidden voor: 

• Luis, een straatbewoner uit Medellín, op zoek naar werk 

om zodoende van de straat af te raken. 

• zegen op de visitaties die ds. Alvarez & John doen aan 

de lokale kerken in de komende periode, 

• studenten die een beurs ontvangen via de Iglesia Re-

formada om te kunnen studeren aan de universiteit, om 

doorzettingsvermogen in de uitdagingen van Nicaragua. 

We zijn uitgezonden naar Nicaragua, een 

land met twee gezichten: prachtige natuur 

met vulkanen en meren, maar achter deze 

mooie plaatjes gaat een maatschappij 

schuil van armoede en geweld. Nicaragua 

is het armste land van Latijns Amerika. 

In Nicaragua werken we als kerkelijk en 

diaconaal werkers en richten ons daarbij 

primair op de ondersteuning van de ge-

meenten van de Iglesia Reformada. Deze 

gemeenten zijn ontstaan uit het zendings-

werk van de familie Minderhoud. De ge-

meenten zijn de afgelopen jaren geïnstitu-

eerd en functioneren zelfstandig. Nu is een 

fase aangebroken van verdere verzelfstan-

diging van de kerkelijke vereniging, verdie-

ping van het kerkelijke en diaconale werk.  

John richt zich vooral op de organisatori-

sche kant van de Iglesia Reformada en 

werkt daarnaast als regio coördinator voor 

Latijns Amerika voor de GZB. Marjan is ac-

tief in de diaconale projecten van de kerk 

op gebied van onderwijs, vorming en op-

voeding. 
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