
 

Zittend op de veranda 

van ons huis in Mana-

gua, met als achter-

grondmuziek een heftige 

tropische regenbui, 

schrijven we jullie deze 

nieuwsbrief. Wat zijn we 

blij en dankbaar dat we 

na vijf maanden weer 

thuis zijn! Eerlijk gezegd 

vonden we de terugreis 
best spannend. Voordat 

we de tickets boekten, 

hebben we veel  tele-

foontjes gedaan naar de 

diverse instanties in Ni-

caragua en Costa Rica. 

Het leek te moeten kun-

nen. Dinsdag 18 augus-

tus zijn we getest op co-

rona. Minder dan 12 uur 

voor vertrek kregen de 

we uitslag: negatief. De 

reis kon doorgaan. De 

volgende morgen zijn 

naar Costa Rica gevlo-

gen: best wennen om 15 

uur lang met een mond-

kapje op te zitten. Af-

stand houden ging mak-

kelijker: het vliegtuig was 

voor meer dan de helft 

leeg. Donderdag zijn we 
met de bus door gegaan 

naar de grens met Nica-

ragua. We moesten zor-

gen dat we binnen 72 

uur na de test de grens 

over zouden zijn. Daar 

aangekomen is John 

alleen de grens overge-

lopen om aan de Nicara-

guaanse kant te informe-

ren of ze ons wilden bin-

nenlaten. De dienst-

doende agent bekeek 

onze papieren en belde 

vervolgens naar zijn 

chef. Op zo’n moment 

wordt de spanning echt 

gevoeld en schiet het 

gebed omhoog. Aan 

Johns brede lach zagen 

we dat we ‘groen licht’ 

kregen om de grens 
over te steken. De be-

ambten aan de grens 

zeiden dat er per week 

maar handjevol mensen 

de grens over gaat en 

sporadisch een buiten-

lander. Dan is het heel 

bijzonder om met alle 

stempels en de koffers 

meesjouwend Nicaragua 

binnen te kunnen lopen.  
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Biddende handen 

we dat de ziekenhuizen weer meer 

capaciteit hebben. Tegelijkertijd ho-

ren we ook van mensen die thuis 

ziek zijn en niet naar het ziekenhuis 

durven. Het valt ons op dat er hier 

meer mensen mondkapjes dragen 

op straat en ook de bedrijven heb-

ben strenge protocollen. Je komt 

hier geen supermarkt binnen zonder 

mondkapje, temperatuurmeting en 

handen wassen. Omdat wij uit bui-

Veel mensen vragen ons naar de 

situatie rondom corona in Nicara-

gua. Het is lastig om daar een 

goed beeld van te krijgen, omdat 

Nicaragua onvoldoende capaciteit 

heeft om massaal te testen. We 

gaan dus af op wat we zien en ho-

ren. Mensen die dicht bij de be-

graafplaats wonen, vertellen dat er 

minder begrafenissen zijn in verge-

lijking met jl. mei/juni. Verder lezen 

Corona in Nicaragua 
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kregen, reed Minor de laatste me-

ters naar de grens. Net voordat we 

wilden uitstappen, stelde Minor 

voor om te danken en te bidden. 

Onze chauffeur ging in gebed en 

dankte God voor het verlenen van 

toegang tot Nicaragua en vroeg 

God met ons mee te gaan op weg 

naar Managua. Later die dag stuur-

de hij een appje: “Zijn jullie veilig 

thuis aangekomen?” “Gracias a 

Dios” was zijn reactie op ons be-

richt. Prachtig om tijdens een span-

nende reis een broeder in het ge-

loof tegen te komen.  

Om van San Jose naar de grens 

met Nicaragua te komen, hadden 

we een busje geregeld. Minor was 

onze chauffeur. Toen we de grens 

naderden, vroeg Minor hoe we de 

grens over wilden komen. Hij had 

gelezen over diverse groepen die 

bij de grens waren tegengehou-

den. We merkten dat hij bezorgd 

was of het allemaal wel zou luk-

ken. Hij stelde voor om op ons te 

wachten en als we Nicaragua niet 

binnen zouden mogen, zou hij ons 

mee terug nemen naar San Jose. 

Nadat we ‘groen licht’ hadden ge-

Helpende handen 
Dienen en delen is soms heel 

praktisch en deze keer waren het 

vrienden en mensen uit de Iglesia 

Reformada die voor ons klaar 

stonden. Net over de grens stond 

de familie van Aalsburg-Corrales 

ons op te wachten. Wat een warm 

welkom en fijn weerzien na al die 

maanden afwezigheid. Ze hadden 

onze auto meegenomen zodat we 

geheel ‘op 1.5 afstand’ zelf naar 

ons huis in Managua konden rij-

den.  

Ook voor ons huis was goed ge-

zorgd. Vlak voordat we gerepatri-

eerd werden naar Nederland had-

den we de sleutels van het huis 

achter gelaten bij mensen uit de 

Iglesia Reformada in Tipitapa. Ze 

zouden in onze afwezigheid een 

beetje op ons huis letten. We kwa-

men dus na vijf maanden thuis in 

een huis wat helemaal aan kant 

was, de tuin lag er netjes bij en de 

koelkast stond aan. Ze hadden ook 

nog even een wespennest voor ons 

weggehaald in de voortuin. Een 

zuster uit de gemeente stuurde 

zelfs nog een appje om zich te ver-

ontschuldigen, dat ze bedden niet 

meer hadden kunnen opmaken. 

Wat is het fijn om onderdeel te zijn 

van een geloofsgemeenschap 

waar we elkaar tot een hand en 

een voet kunnen zijn, ook als we 

afstand moeten houden tot elkaar.  

tenland zijn gekomen, belt de loka-

le GGD ons twee weken lang iede-

re dag op om te horen hoe het met 

ons gaat. Al met al positieve teke-

nen, maar ook is een tweede golf 

het gesprek van de dag.  



De uitzending kost ook geld. We 

zijn dankbaar voor alle giften die 

ontvangen worden om ons werk in 

Nicaragua mogelijk te maken.  

De repatriëring en terugkeer naar 

Nicaragua geeft voor de GZB 

veel onvoorziene kosten.  Wilt u 

mee doen met een (extra) gift om 

de kosten van o.a. de vliegtickets 

te dekken? 

Uw gebed en meeleven is belang-

rijk voor ons en voor het werk in 

Nicaragua. Ook in deze nieuwsbrief 

kunt u de gebedspunten vinden op 
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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.  

kapje: alleen effen 

van kleur en er 

mag geen tekst of 

plaatje op staan.  

Sophie start op de 

NCA op 31 augus-

tus met het senior 

jaar, het 6e jaar 

voortgezet onder-

wijs. Een bijzonder 

jaar waarin Sophie 

zich gaat voorbe-

reiden op een vervolgstudie. Ze wil 

graag psychologie gaan studeren in 

Canada. We bidden of God de weg 

duidelijk wil maken en haar zegent 

dit laatste jaar en bij alle voorberei-

dingen voor de toekomst. 

We zijn erg blij met de aanwezig-

heid van de Nicaragua Christian 

Academy (NCA) in Managua. De 

afgelopen weken heeft de NCA al-

les in het werk gesteld om het 

schooljaar zo normaal als mogelijk 

te starten. Een aantal docenten uit 

de VS hebben zelfs met elkaar een 

klein vliegtuig geregeld om op tijd 

terug te zijn voor het nieuwe 

schooljaar. Verder heeft de school 

een uitgebreid protocol opgesteld 

om zoveel als mogelijk lessen weer 

op locatie te kunnen geven. En 

daar horen hier in Nicaragua ook 

mondkapjes bij. En niet zomaar een 

Tot midden maart hebben Anne-

leen en ik in Nicaragua volop ge-

werkt aan de lessen voor christelijk 

onderwijs en gelukkig konden we 

daarmee doorgaan tijdens de perio-

de in Nederland. Samen met het 

onderwijsteam is een lange lijst ge-

maakt met thema’s die aan bod 

moeten komen in het drie- jarige 

lesprogramma en die thema’s zijn 

verbonden met een Bijbelverhaal.  

Wij proberen de Bijbelverhalen zo 

te verwoorden dat de kinderen 

meegenomen worden in het ver-

haal en ze het verhaal als het ware 

voor hun ogen zien afspelen. Deze 

manier van vertellen is nieuw, 

vergt enige oefening, maar wordt 

zeer enthousiast ontvangen door 

het team en de kinderen. Samen 

met het team bereiden we de les-

sen voor. Zodoende weten we 

goed wat wel of niet werkt, waar 

wij de lessen moeten bijschaven of 

waar training nodig is voor het 

team. In de afgelopen maanden 

hebben we deze coaching online 

opgepakt. Prachtig om te zien dat 

Christelijk onderwijs 

Dienen & Delen, doet u mee? 

Senior Sophie 
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Steun  

ons werk  

—  

doneer 

online 

het team open staat om te leren en 

te groeien in hun rol als meester of 

juf.  

Sinds pakweg een maand is het 

onderwijsproject weer fysiek van 

start gegaan. Ondanks de voor-

zorgsmaatregelen die er genomen 

worden, houden sommige ouders 

hun kinderen thuis uit angst voor 

besmetting. De lessen christelijk 

onderwijs zijn toegespitst op de 

situatie van nu: leven in angst voor 

besmetting, ziek worden en verlies. 

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 t.b.v. van 

het kerkelijke en diaconale werk in Nicaragua.  

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 

 

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: 

- een voorspoedige terugreis naar Nicaragua en dat we 

ons werk in de Iglesia Reformada weer op kunnen pakken 

- terugkeer van docenten en staf van de internationale 

christelijke school die weer van start gaat op 31 augustus 

- alle goede zorgen de afgelopen weken van vrienden en 

gemeenteleden in Nederland en Nicaragua 

  

We bidden voor: 

- wijsheid en prudentie in het weer opstarten van de activi-

teiten van de kerken/projecten in Nicaragua 

- voldoende fondsen voor de GZB: de collecten uit de ge-

meenten voor het werk van de GZB zijn sterk afgenomen 

en kans is groot dat aantal projecten niet door kan gaan 

- zegen op zoektocht naar een nieuwe pastor/docent voor 

de theologische vorming in 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. 

 

“Vormen van een 

geloofsgemeenschap die 

dient en deelt.” 

mailto:johnlindhout@gmail.com
mailto:lindhoutslabbekoorn@gmail.com
mailto:tfcfamlindhout@gmail.com
http://www.gzb.nl/familielindhout
http://www.facebook.nl/familielindhout

