
 Opeens was het zover: tijd om afscheid te nemen. Sinds oktober 2019 werkte ik 

voor de Iglesia Reformada, nu tweeënhalf jaar later was het tijd om afscheid te ne-

men.  

In eerste instantie was het de bedoeling dat ik 9 tot 12 maanden in Nicaragua zou 

zijn. Door de pandemie, liep dat allemaal anders. De eerste zes maanden van mijn 

werk was ik in Nicaragua, daarna werkte ik een jaar vanuit Nederland en vervol-

gens nog een jaar in Nicaragua zelf. Achteraf kan ik zeggen dat ik blij ben dat mijn 

uitzending tweeënhalf jaar heeft geduurd. Juist door weg te zijn en vervolgens te-

rug te komen, tegen alle verwachtingen in, merkte ik dat ik het vertrouwen had ge-

wonnen. Relaties en vriendschappen konden hierdoor verder worden opgebouwd 

en verdiept.  

De laatste twee weken stonden in het teken van afscheid nemen. In de kerk was er 

een afscheidsdienst voor mij georganiseerd. Boordevol optredens van de kinderen 

en tieners, na de dienst werd er met elkaar gegeten. Met het team organiseerden 

we een laatste trainingsmiddag en ook daar namen we afscheid. De tieners van de 

tienerclub hadden ook een afscheidsavond voorbereid.  

Met een koffer vol cadeautjes en een hart vol herinneringen en dankbaarheid     

landde ik op 6 april in Nederland.  
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Afscheid  



Christelijk onderwijs  
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Elke les is gebaseerd op een bijbel-

gedeelte, maar gaat ook over het 

leven van vandaag. Zo we vertellen 

over de schepping van de aarde en 

leren we de kinderen hoe we goed 

voor de aarde zorgen, door bijvoor-

beeld je afval in de prullenbak te 

gooien.  

En als we het verhaal van de barm-

hartige Samaritaan vertellen, leg-

gen we ook uit dat het belangrijk is 

om een ander te helpen en hoe je 

dat dan doet.  

Aan de hand van verhalen uit het 

Nieuwe Testament leren we de kin-

deren dat Jezus van hen houdt en 

hen wil vergeven. Daarnaast leren 

we de kinderen dat het belangrijk is 

om elkaar te vergeven. Dat het 

goed is om een ruzie op te lossen.  

De methode is een combinatie van 

Bijbelonderwijs, normen en waar-

den en sociale vaardigheden.  

Juist die combinatie is in de context 

van de kerken heel waardevol. 

Thuis krijgen kinderen vaak weinig 

Bijbelverhalen mee, en aan sociale 

vaardigheden ontbreekt het vaak. 

Bij het thema servicio (dienen) le-

ren de kinderen een lied, dat het 

doel van onze lessen mooi samen-

vat:   

Yo también quiero servir,  

Donde viva, donde esté 

Demonstrando así el amor 

De Jesús, mi Salvador 

Ik wil ook dienen,  

Waar ik ook woon, waar ik ook ben 

Om zo de liefde te laten zien 

Van Jezus, mijn Redder  

Het doel van mijn uitzending was 

het ontwikkelen van een methode 

voor het christelijk onderwijs. Sa-

men met een aantal leerkrachten 

en Marjan Lindhout ontwikkelde ik 

een methode voor drie jaar. Elke 

drie jaar kan het programma wor-

den herhaald.  

De kerk heeft vier locaties waar 

bijles en huiswerkbegeleiding wor-

den gegeven. Als kerk vinden we 

het belangrijk dat kinderen goed 

kunnen lezen, schrijven en reke-

nen. Maar als kerk willen we 

méér, we willen de kinderen ook 

vormen. Hen laten zien wie Jezus 

is en wie Hij voor hen wil zijn, 

daarnaast leren we hen hoe  je in 

de praktijk als christen leeft.  

Van kleuters tot middelbare 

school elke groep behandelt de-

zelfde thema’s, ieder op zijn eigen 

niveau.  

Teamtraining & afscheid  
De laatste teamtraining dachten 

we na over een veilige omgeving 

voor onze kinderen en tieners. Dit 

deden we aan de hand van een 

child protection document dat is 

opgesteld door Antje van Rees en 

een lokale collega. Als kerk willen 

we een fijne en veilige plek bie-

den, juist waar dat thuis niet altijd 

vanzelfsprekend is.  

De andere helft van de training 

ging over het christelijk onderwijs. 

We begonnen met het doen van 

een devocional, dat is een korte 

Bijbelstudie die we in groepjes 

deden. Elke les van het christelijk 

onderwijs wat ik gemaakt heb, 

bevat een devocional, een mo-

ment waarbij we stilstaan bij wat 

we de kinderen willen leren en 

waarin er ruimte is om met elkaar 

voor de kinderen te bidden.  

Aan het de hand van een thema 

uit de methode, het thema: 

‘integriteit’ speelden we een spel 

dat de leerkrachten met de middel-

bare school kunnen spelen en heb-

ben we geoefend met het vertellen 

van een Bijbelverhaal.  

Het was ontzettend mooi en leuk 

om te zien hoe enthousiast de leer-

krachten zijn over de methode. Met 

veel plezier geven ze deze lessen.  

Tweeënhalf jaar geleden begonnen 

we met het opstellen van de doelen 

en thema’s en bedachten we welke 

onderdelen een les heeft. Nu twee-

ënhalf jaar later ging iedereen met 

een stapeltje boeken naar huis.  

Mijn werk stopt hier, dat van de 

leerkrachten begint pas net. We 

hopen en bidden dat deze lessen 

tot zegen mogen zijn voor de kin-

deren en tieners!  

Aan het eind van de middag namen 

we afscheid en kregen we een ze-

gen mee. 



ben thuis een 

fijne en rustige 

plek, daarom 

was het voor 

veel van hen 

fijn om even 

bij ons te zijn. 

Om gezellig te kletsen of om ge-

woon even ‘te hangen’.  

Tussen hun grapjes door stelden ze 

ook hun vragen over God en hun 

dagelijks leven.  

Een van de laatste zaterdagen bel-

de één van hen mij op: mogen we 

je keuken lenen? Even later kwa-

men er drie tieners aan met kip, rijst 

en banaan. Ze kookten voor hen-

zelf en voor mij. En na afloop de-

den ze zelfs nog de afwas :).  

 

Samen met Herlinda, een studente 

geneeskunde, woonde ik op het 

terrein van de kerk. Van april tot 

november woonde alleen wij op het 

terrein van de kerk, maar sinds no-

vember 2021 hadden we buren! 

Samen met het domineesgezin Al-

varez, woonden we op het terrein 

van de kerk. Na zes jaar kreeg de 

kerk weer een dominee. Het was 

fijn om te merken, hoe blij de ge-

meente is met het hebben van een 

eigen predikant.  

Bij ons stond de deur bijna altijd 

open en vooral de tieners maakten 

daar gebruik van. Elke dag kwamen 

er wel tieners langs. Voor een 

praatje, hulp bij hun huiswerk, sa-

men praten over je studiekeus, om 

mij te helpen met een klusje, voor 

een maaltijd. Niet alle tieners heb-

 

 

 

 

 

 

In januari 2020 bliezen we, Raiza 

(een lid uit de kerkenraad), Herlinda 

en ik de tienerclub nieuw leven in. 

Vanaf het begin waren de tieners 

enthousiast. Nu twee jaar later heb-

ben we een stabiele en enthousias-

te groep. Een groep die een leuk 

spel nog steeds waardeert, maar 

ook een groep dat steeds meer in-

teresse heeft in de Bijbelstudies.  

De meeste tieners komen uit gezin-

nen waarvan hun ouders niet naar 

de kerk gaan. Een aantal tieners 

bezoekt inmiddels ook de kerkdien-

sten.  

De groep wordt steeds opener en 

durft steeds meer vragen te stellen. 

In de kerk van Nicaragua is het not 

done om te zeggen dat je twijfelt 

aan God en je geloof. Toch vroeg 

één van de tieners mij of we het 

eens konden hebben over het be-

staan van God en twijfelen aan je 

geloof. Door middel van een werk-

vorm konden de tieners anoniem 

vertellen of ze twijfelden aan het 

bestaan van God of dat ze bang 

zijn dat ze zoveel zonden hebben 

gedaan dat God hen niet meer kan 

vergeven. Bijna iedereen twijfelde 

aan de vergeving van God voor 

hun eigen zonden. Het klinkt mis-

schien gek, maar toch was ik blij 

met deze uitkomst. Want het bete-

kende dat de tieners eerlijk durfden 

te zijn. Nu konden we samen op 

zoek naar antwoorden, samen le-

ren dat God onze zonden altijd wil 

vergeven, zelfs al lijkt dat voor ons 

onmogelijk.  

Daarnaast werd de groep steeds 

zelfstandiger. Zo organiseerden ze 

zelf een kerstdiner. Iedereen nam 

wat mee en ze hielden rekening 

met elkaar. Zo namen zij die dat 

konden wat extra’s mee en zij die 

wat minder te besteden hebben 

iets kleins.  

Tijdens een tienerclub avond in 

Tienerclub  

Leven in Nicaragua  
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februari kwamen de tieners tot de 

conclusie dat ze de avonden nu 

wel zelf wilden organiseren. Van 

de kerk schoonmaken tot de Bijbel-

studie leiden. We maakten een 

schema waarbij we een aantal tie-

ners eerst aan één van de leiding 

koppelden, om zo te oefenen met 

het maken en houden van een Bij-

belstudie.  

Het was heel mooi om te zien, dat 

toen het einde van mijn uitzending 

inzicht kwam de tieners zeiden: nu 

willen we het wel zelf doen én dat 

kunnen ze ook! Dit zelfstandig wor-

den kwam precies op tijd! Dat 

maakt het voor mij makkelijker om 

los laten. God zorgt! 

De tienerclub bestaat uit ongeveer 

15 tieners, de reguliere diensten 

worden bezocht door ongeveer 35 

personen. Zo’n stabiele tienerclub 

geeft dus hoop en perspectief voor 

de toekomst van de kerk! 



Gebedspunten 
Dankbaar kijk ik terug op de periode in Nicaragua. Dankt 

en bidt u met mij mee? 

 

We danken voor: 

• De stabiele tienerclub en het initiatief dat de tieners 

nemen.   

• De komst van dominee Alvarez en zijn gezin  

 

We bidden voor: 

•        Het loslaten van het werk en leven in Nicaragua  

•        Zegen op de lessen van het christelijk onderwijs  

 

Op zes april landde ik in Nederland. Lang-

zaam wen ik weer aan het Nederlandse 

leven. Ik ben dankbaar voor de tijd dat ik 

samen met de mensen in Nicaragua mocht 

leven. Dankbaar voor het werk dat ik heb 

mogen doen, maar nog veel dankbaarder 

voor de relaties die ik heb opgebouwd.  

Met vallen en opstaan proberen we te le-

ven tot eer van God en van elkaar. Samen 

God zoeken geeft verbondenheid. Ver-

schillen en afstand vallen dan weg, omdat 

we dezelfde Vader hebben.   

Op zondag 24 april om 10.00 uur is er een 

terugkomstdienst in de Hervormde ge-

meente van Langbroek. Na de dienst drin-

ken we een kopje koffie of thee en vertel ik 

u graag meer over mijn werk en leven in 

Nicaragua. Van harte welkom! 

Terugkomstdienst  

Bedankt! 

Bedankt voor uw en jullie betrok-

kenheid de afgelopen tweeënhalf 

jaar!  

 

Bedankt voor alle gebeden, 

kaartjes, appjes en mailtjes!  

 

Het was fijn om te merken dat ik dit 

werk niet alleen deed, maar dat er 

heel veel mensen achter mij      

stonden en met mij meeleefden!  

https://zendingsmaatje.nl/

