
 

Sinds begin september 
wonen we tijdelijk in Co-
lombia. Dit heeft te ma-
ken met een vraag van-
uit de GZB voor het les-
geven aan kinderen van 
collegazendingswerkers, 
uitgezonden naar Medel-
lín als kerkplanters. Het 
is niet gelukt om op tijd 
een onderwijsvrijwilliger 
te vinden voor het gezin 
Klaasse. Daarom heeft 
Marjan, leerkracht van 
beroep, aangeboden om 
dit voor haar rekening te 
nemen. Marjan staat dus 
weer voor de klas, maar 
dan in Colombia. Voor 
John is het een hele 
mooie kans om verder 
kennis te maken met het 

werk van de GZB-
partners in Colombia.  

De Iglesia Presbiteriana 
heeft een mooi program-
ma voor diaconale toe-
rusting, Somos Diaco-
nos (we zijn diaken). 
Lokale gemeenten wor-
den toegerust om in de 
eigen omgeving aan de 
slag te gaan met de ta-
lenten en middelen die 
voorhanden zijn. Het 
programma is sterk ge-
richt op diaconaat door 
iedereen, vanuit het hart 
van de gemeente. In 
onze nieuwe periode in 
Nicaragua (2022-2025) 
gaan we ook met dit pro-
gramma aan de slag. 

We zijn in Nicaragua in  
gesprek met een organi-
satie die predikanten, 
kerkleiders en gemeen-
ten toerust op het gebied 
van integrale missie: hoe 
zijn we een gemeente 
waarin het evangelie in 
alle aspecten van het 
leven doorklinkt, ook in 
de dienstbaarheid aan 
de mensen in je eigen 
straat, wijk of stad.  

We hopen op een inspi-
rerende periode in Co-
lombia waarbij we mo-
gen leren van de manier 
waarop de kerk hier in-
vulling geeft aan haar 
roeping om lichtend licht 
en zoutend zout te zijn.  
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Openbaringen 21 
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muziek van de tegenoverliggende 

bar de kerkzaal binnenkwam. Met 

de drugsverslaafde en de prostitué 

nog op het netvlies hoorden we van 

Hem die op de troon zit en alle din-

gen nieuw maakt. We werden ge-

troost en bemoedigd door de woor-

den van de pre-

dikant: ‘het is 

volbracht’, staat 

er in vers 6. 

Geen droom, 

maar werkelijk-

heid. Tijdens de 

preek kregen 

we even een 

inkijkje in die 

nieuwe wereld. 

Na de dienst 

liepen we langs 

de barretjes en 

bordelen terug 

naar het metro-

station. We 

stonden weer met beiden benen op 

de grond. We komen niet los van 

de vraag wat deze toekomstige 

heerlijkheid betekent voor het rau-

we straatleven en wat er de komen-

de maanden van ons verwacht 

wordt.  

De eerste zondag in Medellín gin-

gen we naar de Presbyteriaanse 

kerk in het hartje van het oude 

centrum van deze miljoenenstad. 

De taxichauffeur keek ons al wat 

bedenkelijk aan toen we het adres 

noemden. De straat van de kerk 

staat vol met bordelen en coffee-

shops. Het huis van God in een 

straat waar mensen in de greep 

worden gehouden van hun versla-

ving. De preek ging die morgen 

over Openbaringen 21 en 22, de 

afronding en de climax van een 

serie preken over het einde van 

de tijd en het begin van een nieu-

we wereld. De predikant sprak 

over het nieuwe Jeruzalem, de 

plaats die God bereid heeft en  zal 

neerdalen vanuit de hemel. De 

nieuwe aarde waarin geen ellende 

en verdriet meer zal zijn. Het kost-

te ons moeite om dat beeld voor 

ogen te krijgen, terwijl de salsa- 

Pastor en pastorie 

In de kerk in Masaya zijn we bezig 

met de komst van ds. Alvarez en 

zijn gezin. De Presbyteriaanse 

kerk in Colombia, in samenwerk-

ing met de GZB, steunt de Iglesia 

Reformada met de uitzending van 

ds. Alvarez voor een 

periode van vier 

jaar. Medio septem-

ber hopen we een 

positieve uitslag te 

krijgen over het vi-

sum van de predi-

kant, zodat het 

gezin Alvarez in de 

loop van september 

kan verhuizen naar 

Nicaragua. Om de 

dominee en zijn 

gezin van een goed 

onderkomen te voorzien, is 

besloten de pastorie van de kerk in 

Masaya te verbouwen. Een paar 

weken voordat we naar Nederland 

gingen, heeft John samen met Iva-

nia alle plannen uitgewerkt. De Igle-

sia Reformada is erg dankbaar voor 

de steun uit Nieuw Lekkerland bij 

het financieren van de verbouwing. 

Mooi om te zien hoe de diverse 

partners in Nederland samen-

werken om deze uitzending mo-

gelijk te maken.  

 

Klik op de foto en bekijk wat de kerk in Medellin be-

tekent voor de straatbewoners. 

https://www.youtube.com/watch?v=GCvLzJkCuPI


Latijns Amerika via: www.gzb.nl/

doe-mee/luister-mee  

We zijn dankbaar voor alle giften 

om ons werk in Nicaragua mogelijk 

te maken. Er komen de laatste 

maanden minder giften binnen voor 

het werk van de GZB. 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.  

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.  

Luister ook eens podcast van Mar-

jan over ons leven en werken in 

krijgen. Zodoende kon Sophie zon-

der beperkingen naar Canada vlie-

gen en op tijd starten met haar stu-

die. We zijn erg dankbaar dat ze is 

opgevangen door de familie Van-

derwees, zendingswerkers die we 

in Nicaragua ontmoet hebben en nu 

in Canada wonen. Sophie woont nu 

op de campus van Redeemer Uni-

versity in Hamilton in een studen-

tenhuis met nog zes eerstejaars. 

We missen haar, maar zijn blij voor 

deze kans die ze krijgt om een aan-

tal jaren in Noord- Amerika te stu-

deren. 

 

 

  

Sophie woont sinds 1 september in 

Canada, waar ze begonnen is aan 

een bachelor Psychologie in combi-

natie met een aantal medische vak-

ken. We hebben haar jammer ge-

noeg niet weg kunnen brengen. De 

migratiedienst in Canada vond on-

ze aanwezigheid ‘niet essentieel’. 

Er bleven nog twee opties over 

voor Sophie: alleen naar Canada 

reizen vanuit Nicaragua en 14 da-

gen in eenzame opsluiting gaan of 

proberen ergens een vaccinatie te 

krijgen. We hebben toen besloten 

om met z’n allen naar Nederland te 

vliegen om daar onze vaccinatie te 

De berichten staan in schril con-

trast: in Nicaragua honderden men-

sen in de rij om een vaccinatie te 

bemachtigen en in diverse Wester-

se landen verdwijnen partijen vacci-

naties in de prullenbak. Een aantal 

maanden geleden waren de men-

sen in Nicaragua nog wat aarze-

lend met het halen van een vacci-

natie. Nu staat iedereen in de rij. Dit 

heeft vooral te maken met de snel 

oplopende aantallen slachtoffers in 

de afgelopen weken. Het is waar-

schijnlijk de Delta-variant die nu 

ook in Nicaragua voor veel besmet-

tingen, ziekenhuisopnamen en 

sterfgevallen zorgt. Ook in de Igle-

sia Reformada zijn diverse mensen 

ziek en twee weken geleden is Lo-

rena Aguilar overleden aan de 

complicaties van Covid-19. We 

kenden haar al sinds 1995 toen ze 

Covid-19 

Dienen & Delen, doet u mee? 

Sophie 
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Steun  

ons werk  

—  

doneer 

online 

als één van de eersten lid werd 

van de ‘Levensbron’ gemeente in 

San Rafael. We houden ons hart 

vast voor de komende periode nu 

het virus weer rond gaat in Nicara-

gua terwijl nog maar 3% van de 

mensen gevaccineerd is. 

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


Colofon 
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 

GZB 

Missie 

Gebedspunten 
We danken voor: 

- Sophie die ondanks alle reisbeperkingen goed is aange-

komen in Canada om daar haar studie te starten 

- ons onverwachte verblijf in Nederland en onze voorspoe-

dige start van het werk in Colombia 

- iedereen die meeleeft met het werk in Nicaragua 

  

We bidden voor: 

- de straatbewoners van Medellín en de Presbyteriaanse 

kerk die hoop wil bieden in de troosteloosheid 

- alle zorg en verdriet ten gevolge van de pandemie 

- zegen op de bijbellessen die gegeven worden in diverse 

gemeenten van de Iglesia Reformada 

- jongeren in Nicaragua die door alle omstandigheden in 

het land en vanwege de Covid-19 pandemie weinig toe-

komst zien en willen migreren naar de VS of Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

“Vormen van een 

geloofsgemeenschap die 

dient en deelt.” 
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