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Lieve familie en vrienden 

 

Nummer 50 

Bij het zoeken van de vorige brief, om de draad na maanden weer op te pakken, zag ik 

dat het rondzendbrief nummer 50 wordt. Een jubileumgetal was het eerste wat in mijn 

gedachten kwam. Verder dat er een lange weg is afgelegd en dat we de toekomst niet 

kennen. Er kan zo maar iets gebeuren wat het leven diepgaand veranderd. Mensen 

vallen weg, anderen worden ernstig ziek, kinderen worden geboren. De hoop op de 

toekomst blijft levend.  

 

Lijdenstijd 

De rotonde bij de ingang van Masaya is aan het begin van de 'cuaresma' , de 'veertig 

dagen tijd' opgesierd met gele en witten vlaggen, de kleur van de Rooms Katholieke 

Kerk. De overheid en kerk roepen op om de 'pasión' te vieren. Het is ook de tijd van de 

evangelisatie campagnes van de evangelische en pentecostale kerken. Dank zij de 

krachtige geluidsversterking wordt de boodschap van de twee wegen en de oproep om 

voor Jezus te kiezen kris kras door de lucht verspreid. De keiharde muziek om de 

boodschap te ondersteunen laat zich nauwelijks onderscheiden van het lawaai van de 

vele discotheken die er in Masaya zijn. De Iglesia Reformada probeert het op weer haar 

manier, met extra aandacht voor de jeugd en het jeugdwerk, met de bekende combinatie 

van Bijbelstudie, sport, spel en met wat aandacht voor de cultuur.  

Ik zat te denken: 'Hoe zal Jezus  Christus  vanuit de hemel dit alles beoordelen'? "Hoe 

verbindt Hij Zijn Geest en genade aan al dit menselijk handelen'?  

 

Uitzicht op het kruis 

Inmiddels is het Goede Vrijdag geworden. We kennen deze dag hier als Viernes Santo.  

Gisterenavond hadden we hier in Masaya de wekelijkse donderdagavond dienst. Deze 

stond in het teken van het lijden van Jezus op de dag voorafgaand aan de kruisiging. 

Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor Mij voorbijgaan, bad Hij in 

Getsemané. Maar ook "laat niet Mijn wil, maar uw wil geschieden". Jezus moest 

doorgaan en Hij ging door, tot het bittere einde. Daardoor is er verlossing gekomen, 

uitkomst en hoop. Bij velen, ook onder ons, gaat het leven gepaard met het dragen van 

een kruis. Mag het tot troost zijn dat dit kruis is niet het enige kruis is. Het lege kruis van 

Jezus staat er ook bij, als teken van hoop en verwachting. Vanmiddag houden we de voor 

hier traditionele dienst van "De zeven kruiswoorden". "Het is volbracht". Jezus werd 

afgehaald van het kruis, werd begraven en is opgestaan en leeft tot in eeuwigheid. 

 

In de afgelopen maanden 

De laatste nieuwsbrief schreven we uit Nederland. Na de geboorte van Matias, ons 

jongste kleinkind, ben ik terug gegaan naar Nicaragua en is Hannie nog een tijdje in 

Nederland gebleven. Inmiddels zijn we weer samen in Nicaragua om verder te gaan met 

ons werk, om dingen af te maken. 

 

Twee bouwgroepen uit Nieuw-Lekkerland 



In januari-februari zijn er twee bouwgroepen uit Nieuw-Lekkerland aan het werk 

geweest, hoofdzakelijk in Managua, waar heel wat meisjes van het Rachab project 

geholpen zijn met een kamer. De behoefte aan betere woonruimte, aan privacy en meer 

veiligheid is groot. Onder de armen moeten veel mensen in een kleine ruimte samen 

wonen. Er is veel huiselijk geweld, mede het gevolg van de vele verslavingen die er zijn. 

Als Iglesia Reformada, maar ook als Nederlandse bouwgroepen werken we onder de 

projectnaam "De Rozen gaan Bloeien" aan oplossingen.  

 

Nederlandse Stichtingen  

Naast de al jaren bestaande Stichting "Vrienden voor Nicaragua" zijn er inmiddels twee 

andere stichtingen in Nederland opgericht, in Nieuw-Lekkerland "Actie voor  Nicaragua" 

en in Rijssen "Hart voor Nicaragua". Het doel is in alle gevallen hetzelfde: hulp bieden 

aan zending en ontwikkelingswerk in het kader van de Iglesia Reformada in Nicaragua. 

De drie Stichtingen werken samen. In Nicaragua komen alle lijnen bij elkaar. De reden 

van drie Stichtingen (met daarnaast actiegroepen in Ede en Broeksterwoude) komt 

vooral voort uit persoonlijk betrokkenheid, het verlangen om met eigen handen en in 

eigen persoon te helpen. In het helpen en goed doen door Nederlanders is in de loop van 

de jaren heel wat veranderd. Vroeger werd 'voor het goede doel' gegeven. Nu wordt 

actie gevoerd voor een project waar mensen zelf bij de uitvoering betrokken zijn. 

Daarnaast spelen factoren als 'het eigene' en 'het herkenbare' een grote rol. Nieuwe 

talenten en leiderschap komen uit de verf. We maken met dankbaarheid gebruik van 

deze nieuwe ontwikkeling. 

 

John Verhaar betrokken bij "De Rozen gaan Bloeien" 

Het programma 'De Rozen gaan Bloeien" speelt een belangrijke rol zowel in Nederland 

(motivatie bouwgroepen) als in Nicaragua (kamers voor tieners, jeugdwerk en 

gemeentegroei). Tot nu toe ben ik verantwoordelijk geweest voor de organisatie van de 

werk, selectie, begeleiden bouwgroepen, technische uitvoering en de boekhouding. Ik 

werd daarin bijgestaan door een technisch team en een chauffeur. Voor het vervoer 

hadden we de beschikking over een vrachtauto. De vaste kosten hieraan verbonden 

waren echter te hoog geworden. Voorheen verrichtten we ook veel werk voor INDEF, 

maar met de overdracht van het werk aan anderen, is daar een eind aan gekomen. Om 

alleen voor onderhoud en de bouwproject een technisch team in stand te houden was te 

duur. We hebben de vrachtauto verkocht aan John Verhaar, een bouwer uit Nieuw-

Lekkerland, die getrouwd is met Brenda en in San Rafael is komen wonen en lid is 

geworden van de Iglesia Reformada van San Rafael. We hebben ook de technische 

mensen ontslagen en huren mensen in op het moment dat er werk is. John Verhaar gaat 

de uitvoering van de bouwprojecten op zich nemen. Samen met Ivania zal ik 

verantwoordelijk blijven voor de administratie en boekhouding. Ik ben dankbaar voor 

deze ontwikkeling. 

 

Project Werkgroep Broeksterwald 

In juli hoopt een werkgroep uit Broeksterwald naar Nicaragua te komen om 

kamers/huisjes te bouwen voor tieners en jongeren in San Rafael en om wat 

voorzieningen (speeltoestellen) te maken voor het project "Los Coquitos" in Masaya 

(kinderdagverblijf, voorziening maaltijden, kleuterschool). Harm, lid van de Stichting 

Vrienden voor Nicaragua (weduwnaar van de overleden Rieneke, die hier 

vrijwilligerswerk gedaan had en Nicaragua in Broeksterwald op de kaart gezet had). Er 

is een enthousiaste werkgroep gevormd en op professionele manier zijn er acties 



gehouden, om van de vele kleintjes een bouwfonds van € 12.000 te vormen. Het een en 

ander is op korte termijn gerealiseerd. Ik heb bewondering en respect voor de getoonde 

inzet. We hopen samen op een goed project. 

 

Los Coquitos 

Het nieuwste project "Los Coquitos" is een combinatie van kinderopvang, kleuterschool 

en Comedor. Bij dat laatste gaat het om maaltijden voor kinderen uit arme en behoeftige  

gezinnen. De leeftijd van degenen die bij de Comedor eten varieert van kinderopvang tot 

begin middelbare school. Deze kinderen die op de lagere of middelbare school zitten, 

krijgen huiswerkbegeleiding en worden geholpen met de taken die ze voor school 

moeten doen. De kinderen krijgen persoonlijke aandacht en begeleiding, ook wat de 

gezinssituatie betreft.  Daarnaast wordt er in kleine groepen aandacht gegeven aan de 

geloofsopvoeding. Bijbelverhalen worden verteld en verwerkt, er wordt gezongen en 

gebeden. Raiza werkt 's morgens op de kleuterschool en 's middags samen met anderen 

(Martha en Elvin en Julia, een vrijwilligster uit Duitsland) bij de comedor.  

 

Institueren gemeenten  

De plannen om de gemeenten van de Iglesia Reformada in San Rafael en Masaya in de 

loop van 2014 te institueren gaan door. De gemeente in San Rafael functioneert al een 

aantal jaren zelfstandig. Er zijn voldoen geschikte leden die de ambten kunnen 

vervullen. Als voorlopige datum is 19 juli 2014 genoemd. De gemeente van Masaya zal in 

december geïnstitueerd worden. Hier moet nog wel wat werk gedaan worden om meer 

eenheid tussen de leidinggevenden te verkrijgen. Een belangrijke ontwikkeling in 

Masaya is de verhuizing van Vicente en Irene, het echtpaar dat vanaf het eerste moment 

in de Casa Pastoral gewoond heeft, naar hun eigen woning, naast het kerkterrein. De 

Casa Pastoral komt hiermee tot beschikking van de gemeente en we hopen dat het een 

centrale functie, in dienst van de opbouw en eenheid van de gemeente gaat krijgen. 

Masaya is een gemeente met een groot potentieel. De diensten op donderdag worden 

druk bezocht door de jeugd van de gemeente en jongeren uit de wijk. Een aantal van hen 

zal in de tweede helft van dit jaar de 'discipulado' gaan volgen, belijdenis doen en 

gedoopt worden. We hopen dat het jeugdwerk met liefde en energie voortgezet zal 

worden, ook als de gemeente daar zelf verantwoordelijk voor zal zijn. 

 

Beëindigen steun werelddiaconie Hervormde Gemeente Rijssen 

Met de instituering van de gemeenten in San Rafael en Masaya beëindigt de 

werelddiaconie van de Hervormde Gemeente van Rijssen een jarenlange (hulp)relatie. 

De steun werd verleend binnen het kader van de gemeenteopbouw. Veel jeugdwerk en 

de vorming en opleiding van jeugdleiders kon hiermee bekostigd worden. We zijn 

dankbaar voor deze langtermijn investering en we zijn er van overtuigd dat het een 

goede investering is geweest. In de laatste jaren zijn er in Masaya een aantal jeugdleider 

opgeleid en gevormd (Raiza, Ruth, Martha, Elvin) en is er een stabiele jeugdgroep 

ontstaan, waar we veel van verwachten voor de toekomst. 

 

De gemeente van Managua: zorgenkind 

Het lijkt wel of de problemen in de gemeente van Managua nooit ophouden. Opnieuw is 

er verdeeldheid en onrust gekomen. De belangrijkste oorzaak was het succes van het 

Rachab project. Met veel liefde en ijver werd door Zelmira en Norlan leiding gegeven aan 

Rachab. Verschillende meisjes en jonge vrouwen deden belijdenis van het geloof en 

werden gedoopt en veranderden hun leven maar ze integreerden niet voldoen in de 



gemeente. Ze waren klaar met het programma, maar wilden er niet uit, omdat ze de 

voordelen ervan niet op wilden geven. Daarnaast ontstond een grote tienergroep onder 

leiding van andere gemeenteleden. De meisjes uit deze groep verkeerden in sommige 

opzichten in vergelijkbare omstandigheden als meisjes uit de Rachab-groep, zonder om 

toegang te hebben tot de voordelen van het programma. Er was ongelijkheid, wedijver 

tussen leidinggevenden en een 'zucht naar het voordeel'. Mensen die dagelijkse strijd 

voeren om te overleven, vertonen vaak een collectief egoïsme. (families, groepen),  

begrijpelijk, maar funest voor de eenheid van de gemeente. We hebben het Rachab 

project opnieuw geformuleerd. Het wordt een gemeenteproject, gedreven door de 

Sociedad de Damas (vrouwenvereniging) en het belangrijkste doel is de opbouw van 

gezinnen, met speciale aandacht voor kinderen -met name meisjes- met problemen. De 

specifieke doelgroep 'straatmeiden' moesten we laten varen. Als zending konden we dat 

aan, maar niet als lokale gemeente. Het breekpunt was het geld, de ongelijkheid, 

ongelijke kansen en verschil tussen betaalde krachten (project) en vrijwilligers 

(gemeente). Op het moment dat zending-project en gemeente op gespannen voet met 

elkaar komen, moet er voor de eenheid van de gemeente gekozen worden, in dit geval 

ten koste van het Rachab-project. 

 

Het nieuwe Rachab-project  

De Bijbelse Rachab blijft model staan. Nu niet meer als 'de vrouw uit Jericho', maar als 

'moeder in Israël'. Haar naam komt voor in het geslachtsregister van Jezus als de 

moeder van Boaz, de man die met de Rut, de vrouw uit Moab, trouwde. We blijven 

aandacht houden voor de zwaksten en de ontspoorden (met name meisjes), maar 

binnen het kader van de zorg van de moeder voor haar gezin, niet alleen het eigen gezin, 

maar ook dat van familie en buren. Zo blijft het project een missionaire doelstelling 

houden. We doen opnieuw een beroep op jullie om dit werk in gebed en ook financieel te 

ondersteunen. 

 

Afronden, beëindigen of overdragen  

Op 25 april hopen we weer naar Nederland te reizen, voor een periode van ongeveer 

twee maanden. We hopen dan weer meer tijd te hebben voor kinderen en kleinkinderen. 

Zo lang we gezond zijn en hier werk hebben zullen we heen en weer reizen. Een aantal 

zaken zijn ondertussen afgerond, sommige beëindigd, andere overgedragen. De 

bedoeling is dat we eind 2015 al het werk hier hebben afgerond en/of overgedragen. 

Het proces van afronden en overdragen kost meer inspanning dan iets nieuws beginnen. 

We  zijn dankbaar dat anderen bereid zijn om werk voort te zetten.  

 

Gezegend Paasfeest toegewenst 

Ondertussen is het zaterdag voor Pasen. Deze brief is lang in de maakt geweest: 

lijdenstijd, Goede Vrijdag en nu Stille Zaterdag. Ik hoop de brief straks te versturen. Voor 

degenen die de brief nog kunnen lezen: Gods zegen toegewenst met Pasen. Het was een 

blijde boodschap voor de discipelen dat Jezus opgestaan was en leeft. Ook voor ons is 

het telkens de bron van hoop en verwachting voor de toekomst. 

 

Hartelijke groeten 

 

Henk en Hannie Minderhoud  


