Zendingsexpeditie jongerenreis

Thailand
zomer 2018

In een groot deel van Azië is het Evangelie van Jezus Christus
totaal onbekend. Niemand heeft er ooit van de liefde van God
gehoord! Toch is er wel iets in beweging. Veel mensen staan
open voor het Evangelie. Op verschillende plaatsen ontstaan
zelfs kleine gemeenten. Maar er zijn nog zoveel onbereikte
mensen. Met de zendingsexpeditie wil de GZB nieuwe mensen
bereiken en nieuwe grenzen over gaan!

>> Ook jij kunt in de zomer van 2018 iets ervaren van het
werk dat God doet in Zuidoost-Azië. Ga mee met onze
jongerenreis naar Thailand en wordt deel van onze
zendingsexpeditie! Een levensveranderende ervaring voor
jezelf en anderen!

>> Uniek inkijkje
‘Ik ben tijdens de reis voor het eerst écht geraakt door het zendingswerk. Tot die tijd dacht ik wel te weten wat het zendingswerk
ongeveer inhield. Maar tijdens de reis in Zuidoost-Azië heb ik van
het binnenuit meegemaakt. Ik zou iedereen zo’n uniek inkijkje in de
‘zendingskeuken’ toewensen. Het heeft mijn kijk op het leven in ieder
geval radicaal veranderd!’ Danny Schurink (deelnemer 2017)

>> Programma
Onze zendingswerkers begeleiden deze reis en laten je op verschillende manieren ervaren
wat zending in Thailand betekent. Natuurlijk is er ook tijd om te genieten van de Thaise
cultuur en natuur. Enkele hoogtepunten van de reis:
• kennismaken met kerkplanting in Thailand
• samen door bijbelstudie en gebed ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen
• meehelpen met een programma op een school: ontmoeting en getuigenissen
• meedraaien in een evangelisatie-activiteit op de markt
• ontmoeten van mensen in Isaan door hen thuis op te zoeken, mee te helpen op het
land en samen het leven te delen
• sightseeing Bangkok, al fietsend de sfeer van de hoofdstad opsnuiven
• tweedaags bezoek aan een groot nationaal park
• genieten van de Thaise keuken en gastvrijheid
>> Praktische informatie
• De reis duurt 2 weken (inclusief reisdagen). We vertrekken rond maandag 16 juli,
afhankelijk van beschikbare tickets.
• De reis kost € 1.895 per persoon. Dat is inclusief: vliegtickets, vervoer ter plekke, reisverzekering, overnachtingen, maaltijden, excursies en goede reisleiding.
• Consumpties buiten de standaard maaltijden en eventuele vaccinatiekosten zijn
voor eigen rekening.
>> Deelname
De reis is in de eerste plaats bedoeld voor jongeren uit gemeenten die betrokken zijn
bij de zendingsexpeditie van de GZB. Ben je tussen de 18 en 30 jaar en wil jij vanuit
deze reis ook in jouw gemeente je ervaringen delen? Meld je dan vóór 1 november aan
via onze website: www.zendingsexpeditie.nl. Er is plek voor maximaal 16 personen.
>> Voorbereiding
Om goed voorbereid op reis te gaan, organiseren we vooraf twee bijeenkomsten
die je niet kunt missen. Ook na de reis komen we nog een keer bij elkaar om onze
ervaringen te delen en na te denken hoe we het verhaal in onze eigen gemeenten
gaan vertellen. We verwachten dat je bij deze bijeenkomsten aanwezig bent.

www.zendingsexpeditie.nl

