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Las mujeres Dorcas. 



Inleiding 
2019 is het jaar waarin de stichting een begin maakte met de terugkeer naar zijn oorspronkelijke 
doel: het ondersteunen van beginnende voorgangers en zendelingen op Cuba.  Zij krijgen 
ondersteuning voor gemiddeld twee tot vier jaar, zodat ze zelf een gemeente kunnen stichten die in 
hun onderhoud kan voorzien. 
Het blijft nodig om nieuwe zendelingen en voorgangers te ondersteunen, want tijdens de laatste reis 
naar Cuba, is duidelijk geworden dat de nood op Cuba hoog is.  
Er is een groot brandstof te kort en ook is er een gebrek aan vele producten.  Deze situatie hebben 
we nog niet eerder meegemaakt in de afgelopen 20 jaar. 
Ook mogen we in 2019 terugkijken naar een mooie ontwikkeling in de vrouwengroepen Las Mujeres 
Dorcas. Er is een professioneel logo gemaakt wat in de gemaakte producten verwerkt wordt. Steeds 
meer vrouwen vinden de weg naar de bijeenkomsten om hier deel van uit te maken. Prachtig om te 
zien hoe God werkt ook op Cuba.  
 
 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Het bestuur vergaderde 5 keer in 2019. En wel op 2 februari, 20 april, 15 juni, 14 september en 23 
november.  De vergaderingen werden gehouden in een wegrestaurant te Barneveld. 
 
 
Activiteiten/Reizen 
Twee keer per jaar vindt er een reis naar Cuba plaats. Tijdens deze reis worden de sponsorgelden 
overhandigd en diverse voorgangers en (nieuwe) projecten bezocht die zo mogelijk ook worden 
ondersteund. Ook worden er koffers vol hulpgoederen, brieven, medicijnen en presentjes 
meegenomen. In 2019 zijn de reizen gemaakt eind maart en eind september. 
De reizen worden in zijn geheel door de deelnemers zelf bekostigd. 
 
 
Projecten 
 

1. Ondersteuning huiskerken. 
 
- Kerk van Los Pinos. 

Ook dit jaar is er een financiële bijdrage gegeven. 
In San Pedro is er een financiële bijdrage gegeven voor een afdak achter het huis. Deze 
overdekte ruimte wordt gebruikt als kerk, gebedsruimte en als plaats waar de 
vrouwengroep samenkomt.  

- Kerk Asambleas de Dios 
Er is een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van de zendelingen van de kerk 
van voorganger Jorge.   

- Huiskerk Ronel, Casilda.  
De verbouwing van de huiskerk is in 2019 afgerond, ook de aanbouw en de toiletten zijn 
gerealiseerd.    

- Iglesia Evangelica Complete, huiskerk van Fermin 
Doordat de bouwmaterialen beperkt zijn, verloopt de wederopbouw van de huiskerk, 
die door de orkaan in 2018 was verwoest,  heel moeizaam. En als er wel 
bouwmaterialen waren moesten er bouwvakkers gevonden worden.  Inmiddels staat de 
woning, maar is de huiskerk nog niet in gebruik genomen. 

- Tijdens onze bezoeken ontvangen de voorgangers van de huiskerken ook een gift voor 
hun gezin en of kerk.  

 
 



 
2. Hulp aan gezinnen, ouderen en hulpbehoevenden. 

 
- Serafin Roza is een man met een dwarslaesie, zie voorgaande verslagen voor zijn 

verhaal. Iedere reis proberen we bij hem op bezoek te gaan. De stichting ondersteunt 
hem en zijn moeder. Hij maakt kettingen voor de toeristenmarkt. Wij  kopen iedere reis 
ook kettingen om ze weer te verkopen of uit te delen in Nederland. 

- Melba is een gehandicapte vrouw van middelbare leeftijd die tijdens iedere reis wordt 
bezocht. Zij woont bij haar moeder en nichtje. Haar enige contact met de buitenwereld 
is via de voordeur die altijd op een kiertje staat, zodat zij de mensen in het trapportaal 
van de flat ziet lopen . Het gezin wordt maandelijks geholpen met levensmiddelen vanuit 
de kerk. Voor Melba is in 2016 een fonds opgericht, zodat zij financieel ondersteund kan 
worden waar dit nodig is. 

- Orchidia is een jonge vrouw van 36 jaar die al ruim 20 jaar thuis verzorgd wordt door 
haar moeder. Door een medische fout is zij 20 jaar geleden in een coma situatie beland. 
Aan deze familie heeft de stichting een apparaat geschonken om slijm uit de keel weg te 
halen.  

- Op de boerderij woont  en werkt een Jong gezin met kinderen  Zij hebben geld 
ontvangen voor de aankoop van een kar voor het vervoer van de boerderij naar het 
dorp. De boerderij voorziet het interkerkelijk centrum van producten om maaltijden te 
maken voor de ouderen. 

- Aan de voorganger Carlos Dominquez Alvarez uit Tabor is  een krediet verleend om een 
kettingzaag te kopen. Hiermee wordt hout gezaagd voor de productie van houtskool. De 
verkoop van deze houtskool is een belangrijke bron van inkomsten in het dorp. 

 
 

3. Sponsorproject.   
 
Voor 17,50 euro per maand kan er een voorganger/zendeling worden gesponsord. 
Hierdoor kunnen de voorgangers/zendelingen zich volledig inzetten voor hun gemeente 
en hoeven zij niet voor hun eigen levensonderhoud te zorgen. Van dit geld wordt ook 
vaak gedeeld in de eigen gemeente.  Tijdens de zendingsreizen naar Cuba wordt het 
sponsorgeld overhandigd aan de coördinatoren.   
Het aantal zendelingen dat gesponsord werd in 2019 is gelijk gebleven. In 2019 werden 
er ca 70 voorgangers/zendelingen gesponsord via de SDOK. Ca. 28 voorgangers/ 
zendelingen kregen hun sponsorbedrag via Cubamigos.  Van deze 28 zijn er 10 zonder 
sponsor. Het sponsorgeld voor de voorgangers/zendelingen zonder sponsor komt uit de 
algemene gelden van Cubamigos.  Evenals het sponsorbedrag voor een groep van 
zendelingen uit één gemeente, waarvoor op dit moment geen sponsor is. 
 

4. Kerstactie 
 
Een deel van de kerstactie van 2018 is inmiddels besteed aan de aankoop van muziek-  
instrumenten e.d. 
De kerstactie van 2019 is bestemd voor  evangelisatie onder kinderen in Trinidad en 
omstreken. De besteding hiervan zal plaatsvinden in 2020.   
 

5. Vrouwengroepen Ministerio las mujers Dorcas 
 
- Nieuw Logo: 

In 2018 was er aan de vrouwen gevraagd om een logo te ontwerpen. Tijdens de reis 
in maart van dit jaar werden de logo’s meegenomen naar Nederland. Hieruit werd 



het mooiste logo gekozen, zie voorzijde jaarverslag. Twee handen met in het midden 
een bol wol, waaruit een takje ontspringt. Het takje, het symbool van iets nieuws 
maken, maar ook het nieuwe dat ontstaat door het ontkiemen van het zaad van het 
Evangelie van Jezus Christus. Dit Evangelie wordt ook uitgedeeld tijdens de 
vrouwengroep bijeenkomsten. 

- Vanuit Nederland zijn er diverse materialen meegenomen om te kunnen 
handwerken. 

- En er is een bijdrage gegeven voor een nieuwe vrouwengroep in Tunica del Zaza 
 
 

6. Project Esther. 
 
In Cuba is het bereiken van de 15-jarige leeftijd voor een meisje heel bijzonder. Dan 
wordt namelijk gevierd dat ze vrouw is geworden. Naast een groot feest vindt er ook een 
uitgebreide fotosessie plaats. Het meisje heeft dan een prachtige jurk aan. Ook door de 
Christenen wordt deze dag gevierd. Er wordt zelfs een kerkdienst hiervoor gehouden. 
Tijdens de afgelopen reis hebben we prachtige jurken meegenomen naar Cuba. De 
jurken worden uitgeleend aan meisjes uit diverse kerken en eventueel verhuurd aan 
anderen. Het project Esther wordt gecoördineerd door Yanelis, de vrouw van voorganger 
Ronel. 
 

 
Samenwerking 
Doordat het sponsorprogramma in de huidige vorm per 31-12-2019 werd beëindigd, is ook de 
samenwerking  met de  Stichting De Ondergrondse Kerk op dit vlak beëindigd.  
 
 
PR en voorlichting 
Via de sociale media en de website  zijn acties en nieuwsberichten onder de aandacht gebracht. In 
2019 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegeven, in mei en in december. In de nieuwsbrieven staan de 
verslagen van de reizen die naar Cuba worden gemaakt, de activiteiten die er geweest zijn en de 
gebeds- en dankpunten.  
Er zijn door de bestuursleden diverse presentaties gegeven. 
 
 
Fondswerving 
De donaties voor het werk van de stichting komen grotendeels van een groep trouwe donateurs. 
Daarnaast worden opbrengsten van collecten in diensten e.d. bestemd voor het werk van de 
stichting.  
Een andere belangrijke bron van inkomsten is de verkoop van 2e handsgoederen via Marktplaats. De 
gehele winst komt ten goede van het zendingswerk op Cuba.  
 
 
Financiën 
Een uitgebreid overzicht van de baten en lasten in 2019 is te vinden op onze website onder “Over 
Ons-Stichting-ANBI informatie”. 
 
 
Tenslotte 
Voor het jaar 2020 staan er weer twee reizen gepland. De eerste reis zal plaatsvinden D.V. medio 
april. Dit is iets later dan gepland, maar dat komt beter uit bij de bestuursleden die hopen te gaan. 



We zullen dan informatie van verschillende nieuwe voorgangers meenemen die in het nieuwe 
voorgangersprogramma ondersteund gaan worden. 
  
Bij het afronden van dit jaarverslag weten we inmiddels dat de reis in april niet door kon gaan en dat 
hoogst waarschijnlijk die in september ook niet doorgaat. We leven immers in de corona tijd. Alles 
gaat anders, maar onze God blijft dezelfde. We krijgen vanuit Cuba bemoedigende berichten. Preken 
die via USB sticks worden verspreid, foto’s van een doopdienst en zelfs preken op YouTube. 
Daarom gaan we ook 2020 in vol vertrouwen met de woorden van onze missie: 
 

2 Corinthiërs 5:14 ‘Want de liefde van Christus dringt ons.’ 


