


Jezus Christus is de grootste zendeling aller tijden. 
Hij verliet de hemel om in een wereld te wonen vol 
van pijn, verdriet en gebrokenheid. Hij kwam om 
mensen terug te brengen bij God, om hun levens te 
herstellen en eeuwig leven te bewerken.

Tegelijkertijd kwam Jezus met de uitnodiging om 
samen met Hem te arbeiden en te oogsten. Jezus 
zag een grote geestelijke oogst van ontelbaar veel 
mensen voor Zich, maar noemde meteen ook een 
probleem: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er 
weinig.” (Lucas 10:2)

De gemeente mag met Christus Zijn missie 
voortzetten. Zij heeft daarvoor het mandaat, de 
mensen, de middelen en bovenal de Heilige Geest 
gekregen. Alles is aanwezig om te kunnen oogsten 
en Gods Koninkrijk te bouwen. En wat Jezus ziet is 
hoopvol: De oogst is groot! 

CAMA Zending helpt graag mee om vanuit de 
gemeente te oogsten: in Nederland, maar ook 
daarbuiten. Wilt u als gemeente Christus 
vertrouwen en meedoen in Zijn missie?

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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CAMA Zending biedt een uitgewerkte aanpak en coaches om 
gemeenten te helpen missionair te zijn in hun eigen omgeving. 

De coaches zijn ervaren zendings- en gemeentewerkers en 
kunnen door middel van spreekbeurten, gesprekken, 

en workshops uw gemeente aansporen.

CAMA Zending biedt toegang tot een wereldwijd netwerk van 
ongeveer 22.000 gemeenten in 100 verschillende landen.

Door een partnerschap aan te gaan met een gemeente in het 
zendingsveld kunt u deze helpen om het Evangelie verder te 

verkondigen. Deel getuigenissen met elkaar, collecteer gericht 
voor een gemeente, of organiseer een zendingsreis. Beide 

gemeenten kunnen hierdoor gezegend worden! De 
partnergemeente kan meer mensen bereiken, en uw gemeente 

deelt in de passie en vreugde daarvan.

CAMA Zending biedt oriëntatiegesprekken met uw 
gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in zending. Wij praten 

graag met uw zendingswerkgroepen om verder gestalte te 
geven aan zending. Vanuit meer dan 130 jaar ervaring met 
het uitzenden van zendelingen in tientallen landen is er veel 

know how. Door deze gesprekken geeft u mensen 
begeleiding naar het juiste land, type werk en de geschikte 
organisatie. Zendelingen gaan gezond en effectief te werk, 

maar ook de betrokkenheid van de gemeente
 bij hun zendeling wordt versterkt.

Wilt u meer achtergrond over missionair zijn in de lokale context? 
Bestel dan het boek “Merkbaar aanwezig” van David Fitch. Zijn 
boek beschrijft zeven disciplines waardoor de gemeente Gods 
aanwezigheid ervaart en die uitdraagt in de wereld.



CONTACT

Vind ons: 
www.camazending.nl/contact

Bel ons: 
0343-443392

Schrijf ons: 
Postbus 265, 3970 AG, 
Driebergen

Mail ons: 
info@camazending.nl

Kom langs: 
Hoofdstraat 55, 3971 KB 
Driebergen

Wilt u samen met ons aan de slag? Is er een gemeentelid die interesse 
heeft in zending? Of wilt u gewoon eens doorpraten over missionair 

gemeente-zijn? Neem dan contact met ons op of plan een 
koffie-afspraak in met onze directeur Boudewijn van Schoonhoven.


