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Caroline Verboom en haar man werkten
enkele jaren als zendingswerker in

Colombia en Mexico. Nu is Caroline

medewerker Werving & Selectie
op het GZ3-kantoor, en helpt ze
mensen binnen de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) die nadenken
over zendingswerk. Ook coacht
ze de werkers die via de GZB ziln
uitgezonden. Waar let zij op in
gesprekken met mensen die zich

orienteren op zendingswerk?

Tekst: Joyce de Jong

Caroline: "Het belangrijkste is, dat mensen een levend geloofheb-
ben en zich geroepen weten om te werken in het buitenland. Zon
roeping is meestal een proces, een groeiend besef. Ook moet iemand
ernaar verlangen Gods Woord uit te dragen. Als mensen in Nederland
niet missionair gedreven zijn, dan is de kans klein dat ze dat op het
zendingsveld wel zijn. Pas daarna komen andere aspecten om de hoek
kijken, zoals: ben je flexibel en wil je je aanpassen? Wil je dienstbaar
zijn? Die houding is even belangrijk als je opleiding en werkervaring.
Wat heb je aan een mooi cv als je geen hart hebt voor mensen?"
Nog steeds bestaat bij veel mensen een romantisch beeld van de
zending. "Soms denken mensen dat ze als zendingswerker de wereld
kunnen verbeteren. Er is wel degelijk urgentie om te bouwen aan
Gods koninkrijk, en met je vaardigheden kun je zeker aan de slag,

maar zending is geen eenrichtingsverkeer. Er moet sprake zijn van een

gelijkwaardige relatie. fij kunt net zoveel van de mensen dáár leren,

als zij van jou. Het is niet alleen een kwestie van aanpassen, maar ook
van waarderen. )e moet van de ander leren houden en je hart voor

ze Ø,n

hem openen." |aarlijks voeren zo n 40 mensen oriënterende gesprek-

ken bij de GZB. De meesten zijn tussen de25 en 35 jaar wanneer zij
zich aanmelden, en er zijn regelmatig jonge gezinnen bij. Uiteindelijk
volgen er zoh acht langetermijnuitzendingen per jaar. Sinds een jaar of
twee kent de GZB ook kortetermijnuitzendingen van een halfjaar tot
een jaar; ook dat zijn er zoh acht per jaar. Verder organiseert de GZB

JOngerenrelzen.
Caroline: "Niet alle gesprekken lopen uit op een daadwerkelijke uitzen-
ding. Dit kan soms heel ingewikkeld zijn voor de betreffende perso-
nen, maar vastlopen op het zendingsveld is veel ingrijpender. Soms
adviseren wij mensen om eerst in Nederland betrokken te raken bij
missionair werk, of bijvoorbeeld asielzoekerswerk. 'Ga de confrontatie
met andere culturen aan, kijk wat het met je doetl zeggen we dan. Som-

migen komen een paar jaar later bij ons terug en worden dan alsnog

uitgezonden. Maar ook in ons eigen land zijn er voldoende plekken
waar je missionair bezig kunt zijn."
Harriët Ritman is collega van Ca¡oline op de afdeling Werving & Selec-

tie. Niet iedereen met een hart voor zending wil ook zendingswerker
worden. Hoe kunnen zij toch van betekenis zijn voor de zending?

Harriët: "In de eerste plaats: bid! Een biddende achterban is van groot
belang. Ook frnanciële ondersteuning is nodig. Verder kun je in een

thuìsfrontcommissie veel betekenen. Eigenlijk is mijn oproep aan

álle gemeenteleden: sta open voor de verhalen die vanuit het veld
terugkomen. Het kan je gemeente en je geloofsleven enorm verrijken.
Anderzijds hebben zendingswerkers het nodig om hun verhaal te doen.

Ze komen na zes jaar terug uit een andere cultuur, en hebben moeite
om weer in te voegen in de Nederlandse samenleving. Daarom hebben

ze mensen nodig die om hen heen staanl'

Geroepen voor cle zencllng?
De GZB zet zich in om kerken wereldwijd met elkaar te verbinden. Het
uitzenden van zendingswerkers is daar een belangrijk onderdeel van.

De GZB werkt in het buitenland samen met lokale kerken en christelij-
ke organisaties met wie ze hun visie en missie delen.

Denk jij er se¡ieus over na om de zending in te gaan, maar weet je niet
goed hoe je dat moet aanpakken? De GZB helpt je graag bij je verdere

oriëntatie. Neem voor informatie of een kennismakingsgesprek contact
op met de afdeling Werving & Selectie: Harriët Ritman (hritman@gzb.

nl) of Caroline Verboom (cverboom@gzb.nl), of bel 0343-512444.

Op de website van de GZB (www.gzb.nl) vind je bovendien profrelen

van zendingsfuncties. Dit zijn geen actuele vacatures, maar geven wel

een beeld van het soort werk waarin je als zendingswerker kunt dienen.

Herken je je in deze profielen? Neem dan contact op met de GZB!



Wlllen en Joanne vertrekken naar Afrlka: Nlet naar het zendlngsveld, naar:

"God heeft "Gevoed ln
voor tedereen mijn 'd,rive'
een plek" als predlkant"
"Later ga lk a1s zuster ln de zending naar
AfrLka", schreef Joanne Folner (26) a1s klntl al
ln vrlendenboekjes. Ook haar nan Wl11en (28)
had altljd al belangstelltng voor zendlngswerk.
Toen Joanne en W1l1en elkaar leerden kennen
tljdens hun studle geneeskunde, was alat atan
ook hun eerste gespreksonderwerp: de zending.
Hun studle hebben ze lnnlddels afgerond, en
cllt najaar vertrekken ze a1s (tropen)arts naar
Afrtka.

"Het kinderlijke beeld, dat ik a1le arme kindertjes ging redden, is
inmiddels wel ¡ealistischer gewordenl zegt Joanne. "Toch is mijn
diepste motiefniet veranderd: iedereen moet het Evangelie horen. In
ons voorbereidingstraject hebben we veel nagedacht over de vraag: Hoe
kun je als dokter een zendingswerker zijn? Moeten we mensen beter
maken, of moeten ze het goede nieuws horen? Daar hebben we met
veel mensen over gepraat. Een boek dat ons hielp onze visie te vormen,
was Bijbelse missie yoor Gods kinderen IChristopher Wright, De Vuur-
baak - red.l. Het liet ons zi.en dal iédere christen de roeping heeft om
te werken in Gods koninkrijk, ook als je in Nederland blijft en daar een
baan hebt. God heeft voor iedereen een plek in Zijn koninkrijk hier op
aarde, maar iedereen heeft andere gaven. Interesse in andere culturen
en mensen, en een zekere avontuurlijkheid heb je nodig in de zending.
Dat heb je, of dat heb je niet, al kun je sommige kwaliteiten wel ontwik-
kelen. En uiteindelijk word je geschikt gemáákt door God, als Hij je
ergens wil hebben."
"Iemand zei eens tegen ons: 'The call is more important than the needl
Richt je op Gods roeping, en niet op waar de nood het grootst is.
Ons hart trok altijd naar zendingswerk in Afrika, maar daar waren al
zoveel hulporganisaties actief. Konden we niet beter naar Azië gaan?
Toch zagen we tijdens een oriëntatiereis door Zuidoost-Aziê geen
deuren opengaan, We ervoeren ook geen 'klik met het 1and. Dit in
tegenstelling tot Afrika, waar we meerdere keren een aantal maanden
met veel liefde en plezier hebben gewerkt. Ook in de gesprekken met
de GZB viel de focus weer op Afrika, en zo weten we dat Afrika voor
de komende tijd echt onze plek zal zijn. Door gesprekken met andere
mensen en zendingsorganisaties, door informatie uit boeken en door
buitenlandstages en oriëntatiereizen ontdekje wat bij je past en hoe
God je leven leidt. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat ons leven
tot Zijn eer is - waar dat ook isl'

Ook Chrlstlsan (26) en Dlwlna Baan (29) voerden
gesprekken net de GZE. Chrlstlaan hoopt deze
zoDer af te studeren a1s prectlkant. Dlwlna
ls orthopealagoog. Ztj besloten voorloplg nlet
verder te gaan in het zendlngstraject. "We er-
voeren dutdeltjk, dat het op dlt moment nlet cte
jutste weg voor ons zou ztjn. Dat werd bevestlgd
cloor de GZB, tlfe dezelfde lndruk had. Eovencllen
bleek Dlwlna net zwanger te zljn, wat een extra
reclen was on onze aandacht naar Nederland te
verleggen", zegt Chrtstlaan. Innlctctels ztjn htj
en Dlwina ale trotse ouders van een zoontje,
Joë1. loch hebben ze allebel geen sptjt van de
gevoerde gesprekken.

"Het heeft ons geholpen om concreet te kijken naar ons zendingsver-
langen. Tot dat moment speelden we alleen in onze eigen gedachten
met het idee van zending, maar nu gingen we daarover in gesprek
met anderen. Dat hielp bij onze oriëntatie. Toen duidelijk werd dat
de zending niet onze weg was, was er geen man overboord. Alles lag
nog open. Nu konden we verder zoeken naar Gods bedoeling met ons
leven. Misschien gaan we in de toekomst alsnog naar het buitenland,
maar op dit moment hebben we die optie afgestreept." Tijdens de ge-

sprekken kwam Christiaan tot het inzicht dat hij wel wist wat hij wilde
leren in de zending, maar dat hij geen helder beeld had van wat hij zelf
als zendingswerker zou kunnen doen. Christiaan: "Dat bleefvaagl'
Tegelijkertijd werd hij zich bewuster van zijn missionaire mogelijkhe-
den als predikant. Christiaan: "Onbewust zag ik het predikantschap als

preken voor eigen parochie, voor een kudde die toch al'binnen is. Nu
zie ik hoe breed die kudde is en hoe rafelig aan de rand. Dat heeft mijn
'drivd gevoed om me straks beroepbaar te stellen als predikant."
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Ben jlj de nteuïve
zendlngsïverker?
Wil je weten hoe geschikt jij bent om zendingswerker te worden? Doe dan de
onderstaande test. Kruis per situatie aan welke reactie het beste bij jou past,

v

I Na een lang vogrbereldtngstra-
I o ject ben je etnrtelljk aangekomen

op je nleuwe woon- en wenkplek. Een
delegatle ven de plaatseltjke kerk,
net wle je cle konencle jaren hoopt
sqDen te werken, haalt je op van het
vltegveltl. Onderweg kon je erachter
tlat tle wontng dle ze hebben toe-
gezegtl nog ln aanbouw ls. A1s ook
nog bltjkt dat je taakomschrtjvtng
ts gewtjztgal, beslult je on:

Ã r€chtsonkeert te naken en op
Ël o fret vltegvelcl een enkele reis

Neclerland te boeken.

een gesprek aan te vragen met
o ale kerkleltltng, waarln je je

voorneemt oD ze eens stevlg aan
de tând te voelen.

^ 
Van een vrljgevlg Hollandls ge-

6 r ueentelfui ontvang je een glft
voor de geneente overzee waarvan
je lfa bent geworrlen. Vo1 vertrou-
wen overhantltg je <le gtft aan de
k€rkenraad, waarblj je naclrukke-
lljk zqgt alat het jeugclwenk wel wat
ondersteunlng kan gebrulken. lot
je verbazlng beslult men de gift te
besteden qan het vernieuwen van de
tegels ln "(le gang van de kerk. Je
beslult:

Â je aan te slulten blj een ande-
Ca o re geDeeÂte.

Itd te bltjven, naar je elgen
r bljdrege clrastlsch terug te

schroeven.

,r nlets te zeggen, want je gaat
Ç o toch gewoon je efgen 'dLng' doen.

L

tfl even te sllkken en te accep-
\, o teren dat deze gemeenteleden

het recht hebben on hun etgen
keuzes te Baken.

d.::T:'"ii""
wachten en je
te rlchten op
het vlnden van
een geschlkt
onderkomen en
het beter Ie-
ren kennen van
tle mensen en
hun cultuur.

¿ nlets te zeggerL of te doen,
o Deqr ln de wandelgangen (op de

nleuwé tegels) je nenlng over

zB q,¿ I
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? Voor ile verlenglng van je vlsum
J r he¡ je nog één docunent notllg.
Voor de vlJfdte keer breng je daarvoor
een ochtenal dloor op het geneentehuls.
Als je etntlelljk aan de beurt bent,
zegt een vrlendelljke'dame tlat het
docunent en nog ntet 1.s, uaer dat het
leder nouent kan konen. Dtt hoor je 

,.

nu el acht weken lang ... Je reactle: ;.

.^ Je ontploftl Je slaât net je
ëf r vulst op het loket, terwljl je

;. PâZêndl en tlerend tluttleltjk
.;;. uaakt welke offe:rs je brengt on

.rln allt land te werken. Je elst
dat het docunent vandaag nog
g'eregel<l wortÌt.

A Je noet een belangrijke
f o toespraak houden, maa! bent er
nog niet aan toegekomen deze voor
te be¡relden. Je hebt er nog naar één
nlddag voor, en als je net achter je
bureau zlt, wordt er gebeltl. Gemeen-
teleclen van een naburlge geneente
hebben tweeënhalf uur gerelsd on
je te ontnoeten. Ult ervarlng weet
je dat ze lang zu11en b11jven. Je
beslult:

Ã weg te dulken en je nlet te
Ë1 o laten zlen.

ze blj het hek meteen te vragen
a vJat ze komen doen. In je ach-

terhoofcl clenk je dat het toch
we1 weer on geltl za1 gaan.

^ 
ze eerst vrlenclelljk te ont-

V o vangen, maar na een halfuur
duldeltjk te maken tlat je echt
aan het werk moet.

ze v:rlendelljk te ontvangen
a en na entge tljd te vragen of

ze je wl11en helpen net het
voorberelden van je toespraak.

qtü^,oord{¡r,

De bovenstaande situaties dagen je uit om na te denken over jouw
houding ten opzichte van de mensen om je heen, Dat is waar
zending om draa¡t: getuige zijn, juist op onverwachte momenten.
Met woord en daad dienen, met oprechte interesse
en betrokkenheid bij mensen.
ln de antwoorden '1d, 2c,3d,4d komt deze basishouding het
sterkste naar voren,

Wie geen zend¡ngswerker wil worden, maar de GZB toch een
warm hart toedraagt, kan een GZB-project steunen of met een
leuke actie geld werven. Kijk op de volgende pag¡na's voor
ideeën.

'h Onopvallend laat je een benk-
fJ o btljet zLen, ln de hoop tlat 'het

document nu wel snel geregeld
zal zLjn.

Je bealankt de mevrouw vrlenale-
o ltjk en beslult een geneentellcl

te v¡regen achter het docungnt
aan te gaan.

Å . Je vraagt vrlendeltjk wanneer
\* I je het document kunt ophalen. tle

bltjft komen totalat het docunent
er Ls. De wachttljtl benut je on
kennls te naken net de mensen
alt€ ook zltten te wachten.
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