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Uitdagingen voor de 
komende periode
We zijn dankbaar dat er elf gemeenten zijn die de zendingsexpeditie daadwerke-
lijk steunen. De uitdaging is om dat ook daadwerkelijk meer te laten zijn dan een 
gelabelde fi nanciële bijdrage. Wij zullen daadwerkelijk nog meer moeten zoeken 
naar verdieping van de betrokkenheid bij zending. De geplande reis met ‘ambas-
sadeurs’ kan hierin een belangrijke rol spelen.

Heleen*, die zich voorbereidde op een uitzending naar Zuidoost-Azië, heeft 
weloverwogen de keuze gemaakt voor een ander werkveld. Een jong stel is bereid 
gevonden om als zendingswerkers in Isaan aan de slag te gaan. Zij starten in 
september 2016 met een jaar bijbelschool in Engeland en zullen daarna bij de GZB 
in opleiding komen. Wij hopen dat zij D.V. in het voorjaar van 2018 uitgezonden 
kunnen worden. Het blijft een uitdaging om mensen te vinden die bereid zijn om 
uit te gaan en betrokken te raken bij het werk in deze regio, waarin miljoenen 
mensen verstoken zijn van het evangelie.

In 2016 zal geprobeerd worden om met de betrokken ondernemers te zoeken naar 
uitbreiding van deze groep. Het is immers een prachtige manier om het werk in 
Gods koninkrijk te ondersteunen. Dat geldt zeker voor ondernemers die zakelijk 
bij deze regio betrokken zijn. 

Feiten en cijfers
Deelnemende gemeenten:

 

Financiën 2015

* De werkers worden grotendeels gesteund door de TFC’s van de werkers. De TFC’s 
droegen in 2015 € 350.388 bij aan de uitzendingen in de regio. 

Boskoop
Genemuiden
Hendrik-Ido-Ambacht
Hierden
Kockengen
Krimpen aan den IJssel

Maarssen
Noordwijk
Oud-Alblas
Sint Anthoniepolder
Waddinxveen

Inkomsten:

Toezeggingen uit gemeenten (slechts gedeelte-
lijk gerealiseerd in 2015)

€ 83.500

Bijdragen van ondernemers € 17.500

Bijdragen vanuit projecten € 14.104

Totaal inkomsten € 115.104

Uitgaven:

Evangelisatie en kerkbouw € 14.500

Bijdrage van de GZB aan werkers* € 190.980

Begeleiding GZB € 30.760

Totaal uitgaven € 235.844



kelingsorganisatie. De christelijke medewerkers van dit project hebben veel 
gebeden voor dit gebied. Eén van de medewerkers was Peter. Hij was een 
jonge christen die door zijn werkzaamheden in het project veel geleerd heeft 
en erg is gegroeid in zijn geloof. In 2009 verliet hij de organisatie en ver-
huisde hij naar een andere streek, waar zijn toekomstige vrouw werkte als 
zendeling. Na een aantal jaar keerde hij samen met zijn vrouw terug naar zijn 
geboortegrond en begon hij te werken als evangelist. Hij ging mensen bezoe-
ken die meer wilden weten van het evangelie. Zijn werk en het werk van een 
andere evangelist begon vrucht te dragen en op die mooie dag in juni kon 
hij een van de eerste gelovigen in dit gebied dopen. Inmiddels komen er ver-
schillende kleine groepen bij elkaar die meer willen weten van het evangelie. 
Vanuit hun boeddhistische omgeving komt veel weerstand en het is niet 
altijd even makkelijk, maar Gods werk gaat door en hij gebruikt mensen als 
Peter om mensen tot zich te trekken. Op dit moment begint Peter met het 
trainen van lokale christenen, om hen toe te rusten voor evangelisatie.
Er zijn veel bevolkingsgroepen waar nog niemand onder werkt en waar nog 
maar een paar gelovigen zijn. We bidden dat Gods Koninkrijk zich op verge-
lijkbare wijze zal verbreiden onder deze mensen. Bid voor meer mensen als 
Peter.”

Thailand
In Thailand vond het werk in 2015 ook voortgang. Sinds december 2006 zijn zen-
delingen van de GZB betrokken bij gemeentestichting in Isaan, het noordoosten 
van Thailand. Drie GZB-gezinnen zijn onderdeel van een internationaal team dat 
in onbereikte districten gemeenten probeert te starten. Binnen het team zijn op 
dit moment op 11 plekken nieuwe gemeenten ontstaan. Dit zijn jonge en kleine 
gemeenten die voornamelijk bestaan uit mensen met een boeddhistische en 
animistische (natuurgodsdienst en geestverering) achtergrond. Minder dan 0,2% 
van de 23 miljoen mensen in Isaan is christen. 

Afgelopen jaar hebben we op verschillende plekken mensen tot geloof zien 
komen. Het blijft een wonder om te zien dat mensen de Heere Jezus gaan volgen. 
Het maken van de keuze om het oude leven achter te laten en op weg met Jezus 
te gaan lijkt vaak een onbegaanbaar pad. Het heeft een grote impact op hun 
leven, maar ook op de relaties in het dorp en de betrokkenheid bij tal van religi-
euze aangelegenheden. ‘Een Thai is boeddhist’ wordt vaak geroepen. Oftewel: 
je verraadt niet alleen jezelf als je christen wordt, maar ook je land. Ondanks 
godsdienstvrijheid is de enorme sociale druk een grote barrière om christen te 
worden. Des te meer is het een groot wonder als mensen door Jezus’ redding 
Gods koninkrijk binnenstappen.

Iemand die net tot geloof is gekomen heeft vaak een enorme passie om deze 
vreugde met anderen te delen. Daarom proberen we familie en vrienden van ge-
meenteleden te bezoeken en geven we de ruimte om de jonge christenen te laten 
getuigen van hun nieuwe leven in Christus. We hopen dat zo groepen ontstaan 
van christenen die met elkaar God loven, elkaar dienen en Jezus bekend maken 
aan de mensen om hen heen. Dit is het doel van gemeentestichting in Isaan. 

De 11 gemeenten die er nu zijn, zijn veelal nog afhankelijk van zendelingen. We 
proberen mensen te begeleiden, trainen leiders, leren bijbelstudie geven, helpen 
met evangelisatie en proberen zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij onze 
Thaise broeders en zusters te leggen. 
Dit is een langzaam proces. In het bijzonder, omdat op het platteland voorname-
lijk laagopgeleide mensen wonen en tot geloof komen. Deze mensen hebben ge-
leerd om te volgen. Nu wordt opeens verwacht dat ze de leiding nemen. Gelukkig 
zien we dat, met vallen en opstaan, in de meeste gemeentes dit al vorm begint te 
krijgen. 

Het begin
Eerste stappen
Het jaar 2015 was voor de GZB het jaar waarin het werk in Zuidoost-Azië een 
nieuwe impuls heeft gekregen. Het plan was om 10 gemeenten en een groep 
ondernemers te vinden die bereid zijn om het werk in deze regio te steunen. Het 
doel was tweeledig: enerzijds zou het een middel moeten zijn om zending op een 
nieuwe manier onder de aandacht te brengen, en anderzijds om het werk in Zuid-
oost-Azië ook daadwerkelijk te kunnen uitbreiden. Het verlangen was om een 
nieuwe regio te vinden om samen met OMF een team te starten en vervolgens 
nieuwe werkers te vinden voor deze regio. 

In actie in Nederland
In Nederland zijn gesprekken gevoerd en presentaties gehouden in ongeveer 15 
gemeenten, hiervan hebben uiteindelijk 11 gemeenten zich verbonden met het 
project ‘de zendingsexpeditie’. Deze gemeenten hebben allemaal een bijdrage 
toegezegd. De meeste gemeenten zullen echter pas vanaf 2016 daadwerkelijk 
gaan bijdragen. De gedane toezeggingen zijn in totaal ruim € 80.000. We ver-
wachten dat gemeenten die gestart zijn meer zullen bijdragen dan ze hebben 
toegezegd omdat enthousiasme en betrokkenheid groter zullen worden naarma-
te het werk meer bekend wordt in de gemeente.
Begin 2016 is een avond georganiseerd voor zendingscommissies van de deelne-
mende gemeenten om kennis te maken, elkaar te informeren over de activiteiten 
tot nu toe en iets te vertellen over de gemeentereis die D.V. begin 2017 zal plaats-
vinden. Daarbij gaat het niet alleen om gezamenlijke fondsenwerving maar ook 
het stimuleren van bezinning op zending in de gemeenten.

Er is een kleine groep ondernemers gevormd. Tijdens een kleine bijeenkomst in 
september 2015 heeft Jaap* hen geïnformeerd over het werk in de regio waar hij 
bij betrokken is.

Voortgang in het werk
In 2015 is een definitieve keuze gemaakt om een team van werkers op te bouwen 
onder een onbereikte doelgroep in Zuidoost-Azië. Onder deze groep zijn nog geen 
organisaties actief. Het is ons verlangen het evangelie ook met de minderheids-
groepen in Zuidoost-Azië te delen zodat Gods naam door hen geloofd en gepre-
zen zal worden. Vanwege barrières in taal en cultuur geen gemakkelijke roeping 
maar we vertrouwen hierin ook op Gods Geest en Zijn leiding. Intussen is Jaap 
met zijn gezin verhuisd naar een grote stad in de regio waar deze minderheid 
woont. Hij zal het internationale OMF-team in deze regio coördineren. Naast 
Jaap is ook de door de GZB uitgezonden Mirjam* begonnen met de studie van de 
lokale taal en worden wegen gezocht om deze groep daadwerkelijk te bereiken 
met het evangelie. Ter ondersteuning van het werk is een docentenechtpaar 
benoemd voor een kortetermijnuitzending. Zij zullen van september 2016 tot en 
met juni 2017 betrokken zijn bij het onderwijs aan kinderen van zendingswerkers, 
o.a. van Jaap en Marieke. Ook deze uitzending wordt ondersteund door de GZB.
Wij zijn dankbaar dat het werk in de regio vorm begint te krijgen en er mogelijk-
heden zijn ontstaan om een nieuw team te starten. Ook in gesloten gebieden 
kan het evangelie wegen vinden. Jaap schrijft over een voorbeeld hiervan:

“Het is juni 2014. Een jonge man wordt gedoopt in de rivier net buiten zijn 
dorp. Dit dorp ligt in een erg gesloten gebied, waar nog maar weinig chris-
tenen zijn. Zo’n acht jaar geleden hadden we de mogelijkheid om drie jaar 
lang in ditzelfde gebied werkzaam te zijn met een project van onze ontwik-

* Om veiligheidsredenen wordt in sommige gevallen niet het land maar de regio genoemd en 
worden ook sommige namen niet voluit genoemd.


