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Beste
vrienden!

Beste vrienden,
Hierbij weer een
nieuwe nieuwsbrief van
stichting Hope and Healing.
Onze stichting zet zich in ter
ondersteuning van Jan &
Elizabeth Tuinier, die met
hun dochter Isabella (11)
werkzaam zijn in de Dominicaanse Republiek, in samenwerking met Crossover Cups
Mission (nieuwe naam van
‘Cups of cold water’). Daarvóór zijn
zij jarenlang betrokken geweest bij
Mercy Ships.
In deze nieuwsbrief weer een
update van hun ervaringen in de
dorpjes waar ze actief zijn. Verder
vindt u in deze nieuwsbrief
informatie over ons plan om
maandelijks structureel een bedrag
te reserveren voor noodhulp aan
(pasgeboren) baby’s.
Wij nodigen u en jou uit voor een
muzikale avond op Stille Zaterdag
31 maart a.s., waarbij de collecteopbrengst voor st. Hope and
Healing is. Wij
danken u en jou
opnieuw voor
uw steun en
gebed.
Hartelijke groet
van het bestuur
van st. Hope
and Healing:
Arjan de Pee —
Carla Reurink
Hans Schaap —
Hans Bauke Tuinier
Chris Vroon

We zijn
inmiddels anderhalf
jaar hier bezig in de
Dominicaanse Republiek. En we zijn
ervan overtuigd dat we op de juiste
plek zijn, en op het juiste moment.
Dat betekent niet dat elke dag even
leuk, mooi en gezellig is…! Het
‘gevaar’ van nieuwsbrieven kan zijn
dat we alleen maar bijzondere
hoogtepunten laten zien. Het is
eerlijk om te zeggen dat het soms
ook moeilijk is. Dus wat betekent dat? Het betekent dat wij allemaal
met dezelfde soort zaken te maken hebben. Het maakt niet uit waar
je deze brief leest, in Nederland, Amerika, Australië, Afrika of in het
Caribisch gebied. De centrale vraag is: hoe ga jij, en hoe gaan wij,
hiermee om? Dan wordt het veel persoonlijker… Elke dag weer de
juiste keuzes maken, ook hoe we reageren op situaties die minder
leuk zijn. Of teleurstellingen… Als zaken anders gaan dan wij
verwachten.

Waar is jouw vuilnisbelt?
Waarom schrijf ik dit alles? Niet omdat wij nu ‘ineens’ in een
bijzonder zware periode zitten. Maar wel om aan te duiden dat wij
hele normale mensen zijn, net als iedereen om ons heen. Wij zijn niet
speciaal omdat wij hier op deze manier op dit moment ons leven
invulling geven. Onlangs waren wij uitgenodigd voor een zendingsconferentie in Amerika. En tijdens dat weekend hebben we vele
mensen de vraag gesteld: WAAR IS JOUW VUILNISBELT? Of met
andere woorden: waar is jouw taak, voor dit moment, op de plek
waar je woont? Wie kan jij dienen, en hoe? En als we die vraag
stellen, kan iedereen zijn
of haar eigen ‘vuilnisbelt’
heel dichtbij huis vinden!
En dan is het vervolg
daarop: Ga je dan bidden
of God wat wil doen daar
op die plek? Of durf je het
anders te verwoorden:
God, hier ben ik. Wat kan
IK hieraan doen?

Vanwege veel regenval
konden we alleen bij de
ingang parkeren op de
vuilnisbelt. De mensen
waren erg blij met de Hot
Dogs die we die dag brachten.

Zijaanzicht communitycentrum bij de vuilnisbelt.

Delegeren
In twee dorpjes mogen we dienen door discipelschapstrainingen te geven aan kinderen. In het ene
dorp zijn we gezegend met de aanwezigheid van een
lokale kerk, en via die lokale kerk en de jeugdleiders
worden iedere week vele kinderen geholpen: een
taak die ze nu echt zelfstandig opgepakt hebben.
Elizabeth en ik staan bewust aan de zijlijn om vanuit
die positie te bemoedigen en indien nodig wat aan te
sturen.

Pastor Guillermo in
actie tijdens het
wekelijkse ‘Boys
Discipleship Program’
op woensdagavond.

Het andere dorpje is de plek waar onze
vrienden van de vuilnisbelt wonen. Ze wonen daar
niet alleen, honderden andere mensen
(Dominicanen en Haïtianen) wonen daar samen.
Sinds kort hebben we een klein gemeenschapscentrum in het hart van deze gemeenschap! We
zullen hierdoor iets minder tijd nodig hebben om
mensen huis-aan-huis te bezoeken, omdat we nu
diverse programma’s kunen aanbieden aan groepen.
Onze focus zal zijn om de meeste programma’s door
lokale goede mensen te laten leiden, zodat wij niet
elke keer zelf alle programma’s in stand hoeven te
houden! Als je een groei doormaakt in dit soort
situaties, moet je bewust een keus maken om te
delegeren door de juiste mensen te trainen. En we
zijn dankbaar dat
we de juiste
Ons Community-centrum;
links is Blanco’s huisje,
mensen hebben
rechts
het centrum, in het
gevonden!
hart van de vuilnisbeltcommunity.

Huiswerk
Het centrum is
nu 3 dagen per
week geopend,
anderhalf uur na
schooltijd, onder
leiding van een
lokale gediplomeerde leraar, zodat kinderen hun huiswerk onder
begeleiding kunnen doen, in betrekkelijke rust. Vaak

wordt het huiswerk verslonsd, en vaak wordt dit
gedaan op de grond aangestampte aarde). Over
enkele weken zullen we dit programma combineren
met een cursus lezen en schrijven omdat veel
kinderen, gelet op hun niveau op school, eigenlijk
vloeiend moeten kunnen lezen en schrijven maar de
praktijk is dat dit lang niet altijd het geval is. In de
Dominicaanse Republiek maakt maar 30% van de
kinderen de middelbare school af.
De A is van Abraham...
Daarnaast hoop ik (Jan) binnenkort een
mannengroepje te gaan vormen waarbij zij
worden uitgedaagd om te kijken wat het
betekent volgens Matteüs om een volgeling
van Jezus te zijn, en hoe kunnen we dat in de
praktijk
uitleven?
Verder lijkt
het erop
dat er veel
volwassenen zijn die niet
kunnen lezen of
schrijven, dus dat
is nog een andere
doelgroep. Deze
Onlangs hebben we
cursus is echt wel
een betonnen trap
speciaal, omdat
gemaakt, er zijn vele
het hele alfabet
paadjes in dit dorp bij
gekoppeld is aan
de vuilnisbelt — die
discipelschapsmet een beetje regen
training.
erg glad worden.
Bijvoorbeeld: de A
is van AbrAhAm.
Wie was dat? En dan is er een Bijbelvers aan
gekoppeld om te leren, etc.
Vele mogelijkheden
Op zaterdagmorgen hopen we
een kinderprogramma te
starten wat geleid zal worden
door een prachtig Dominicaans
echtpaar, dat zich al jarenlang
inzet om een levend getuigenis
te zijn in woord en daad m.b.t.
het volgen van Jezus. Dit
echtpaar zal de zaterdagochtenden gaan leiden zodat
wij ons huidige programma
(nog) niet in de steek hoeven te laten. Dus… er
hangen vele mogelijkheden in de lucht! Het is een

drukke maar prachtige tijd! We bidden en hopen
dat de programma’s de mensen zullen uitdagen
om op te zien naar God, en niet naar alcohol of
drugs. Er is een basis van vertrouwen met deze
mooie mensen. Elke dag hebben we wijsheid nodig
om de juiste beslissingen te nemen. We danken
jullie bij voorbaat voor jullie gebed! Het is hard
nodig!
Groeten uit
Sosua!
Jan, Elizabeth
& Grace
Isabella

Uitnodiging Sing In
Stille Zaterdag 31 maart —
Sing In met collecte voor
Hope and Healing.
Na een geslaagde Sing In op Stille Zaterdag vorig
jaar in het bedrijfspand van Hoveniersbedrijf
Tuinier, zal dit jaar een soortgelijk concert
worden gehouden op de zaak van Autobedrijf de
Pee te Krimpen a/d IJssel. O.l.v. een enthousiaste
muziekgroep (www.zingsamen.nl) zingen we
mooie liederen rondom Goede Vrijdag en Pasen.
Datum: zaterdagavond 31 maart
Tijd: 20:00 (inloop met koffie/thee vanaf 19:30
Adres: Van Utrechtweg 61, Krimpen a/d IJssel
Gratis entree!

Help baby’s in de Dominicaanse
Republiek aan een goede start!
Jan & Elizabeth komen geregeld in aanraking met
schrijnende situaties van ouders die te weinig
middelen hebben om hun pasgeboren
baby te voeden. Daarom hebben we als stichting
besloten om vooralsnog structureel €250,- per
maand apart te zetten voor dit project.
Dit betreft dus geen tijdelijke actie, maar een
voornemen voor de langere termijn (indien
haalbaar). De kosten zijn op dit moment nog
niet gedekt. Als u of jij hieraan specifiek wilt
bijdragen, kunt u geld overmaken onder
vermelding van project DR-014.

Babyvoeding voor
noodhulp—zie
oproep in kader
hiernaast

www.hopeandhealing.nl
Check ook onze website!
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“Wie één van deze kleinen slechts een beker
koud water geeft… hij zal zijn loon beslist
niet verliezen.” - Matteus 10:42
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