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Het is steeds weer feest bij CAMA Zending
als we getuigenissen horen van onze
zendelingen. Het went nooit om te horen dat
er mensen uit onbereikte volken tot geloof
kome. Onze zendelingen werken hard. En de
vrucht van hun werk is groot. Maar niet zonder
offers: CAMA zendelingen geven veel.

Zendelingen werken aan de
verkondiging van het Evangelie
op die plaatsen waar Jezus
niet gekend is. Om dat te doen
nemen ze afscheid van familie en
vrienden, hun veilige thuishaven en
baan. Het is een strijd om de taal
en cultuur te leren kennen, om een
nieuw thuis te hebben en ingangen
te vinden voor het Evangelie. En
vergeet de strijd van gebed niet.
Op ons kantoor in Driebergen
werken we hard om zendelingen
te werven, uit te zenden en
begeleiden. Maar niet zonder
gebed. Samen met jullie bidden
we voor de achterban, de
zendelingen en gemeenten
van de zendelingen. Zending is
gebedswerk.
Maar het harde werk loont als
we de getuigenissen van onze
zendelingen horen. Veertien
gevangen in Mali laten zich dopen.
De West-Afrikaanse Paul wordt
christen en studeert nu aan een
CAMA-Bijbelschool. Roy, een
moslim in Suriname, leert de Jezus
van de Bijbel kennen en laat zich
dopen. Wat een feest! Dat brengt
blijdschap!

Wij verlangen er naar om deze
verhalen aan jullie door te blijven
geven. Wij willen blijdschap
brengen door te getuigen van
mensen die in Jezus zijn gaan
geloven. Om ons werk in 2020
te kunnen doen hebben we
structureel tweeduizend euro
per maand extra nodig. Wil jij
overwegen om te geven aan
CAMA Zending? Giften worden
besteed aan het bereiken van de
onbereikte volken. Geef jij ook?

WANT GOD HAD DE

WERELD ZO LIEF DAT HIJ
ZIJN ENIGE ZOON HEEFT

GEGEVEN
OPDAT IEDEREEN DIE

IN HEM GELOOFT NIET
Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending

VERLOREN GAAT, MAAR

EEUWIG LEVEN HEEFT.

JOHANNES 3:16
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Terug van verlof en meteen
goed nieuws!

C ARI N A GEEFT JE ZUS
DOOR IN WEST-AFRIKA:

14 DOPELINGEN!
Elke twee weken gaat CAMA zendeling
Carina samen met een dominee de gevangenis binnen. Het is een grote kooi, vol met
criminelen. Afgesloten met een sterk hangslot. Een typische gevangenis in het land
waar Carina al sinds 2002 werkzaam is.

Midden tussen de gevangenen
Terwijl ze samen de kooi betreden
verandert de sfeer direct. Ze pakt
haar gitaar en begint te zingen
over Jezus. “De gezichten van de
jongens beginnen te stralen en
je merkt dat ze geraakt worden”
vertelt Carina ons.
Daarna neemt de dominee tijd
voor een korte overdenking. Hij
vertelt uit de Bijbel en bemoedigt
de gevangenen. Midden tussen
de gevangenen staan twee
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gepassioneerde christenen te getuigen van Jezus. Ze geven zichzelf
volledig. Zonder angst. Maar vol
van Gods liefde!

Carina is nog maar net terug van
haar verlof als de dominee uit de
mannengevangenis vertelt dat
vijftien mannen zich willen laten
dopen! Er wordt een geschikt
moment gepland en de laatste
voorbereidingen worden getroffen. Carina rijdt met haar auto
volgeladen met Bijbels, korte
broeken, T-shirts en een groot
plastic zeil. Samen met een stapel
bakstenen en het zeil bouwen de
gevangenen het doopbad op.

“Op plat gatje het
doopbad in”

Uiteindelijk kiezen veertien gevangenen ervoor zich te laten
dopen. “Op’t plat gatje gaan ze
het provisorische doopbad in”. In
water van ongeveer twintig centimeter diep gaan ze één voor
één onder. Ze getuigen van hun
geloof en maken een bewuste
keuze om Jezus te volgen.
Voor veel kerken in Nederland zijn
veertien bekeerlingen al een getuigenis op zich. Maar in het land
waar Carina werkt is dit nog veel
meer het geval. Van de gehele
bevolking is namelijk minder
dan 1 % christen. Er zijn nauwelijks kerken. Christen worden, je
bekeren, is niet zonder gevaar.
Deze veertien mannen geven
zichzelf volledig. Wat een feest!
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TOT GELOOF
GEKOMEN
DOOR EEN
NIET-CHRISTEN
Op een dag is de West-Afrikaanse Paul (zie foto) aan het werken op de
velden van zijn vader. Zijn niet-christelijke oom vertelt hem over ene
Jezus. Hij heeft gehoord over een man die “De redder van de wereld”
genoemd zou worden.
Kort na het gesprek met zijn oom
ontmoet Paul zijn schoolvriend
Mark met een brochure in zijn
hand. Tot zijn verbazing is het een
brochure over Jezus. Ze lezen
samen het materiaal zorgvuldig
door en Paul reageert tegen zijn
vriend: “Iets in mij zegt dat dit
waar is!”
Na deze twee bijzondere ontmoetingen gaat Paul naar een kerk,
besluit christen te worden en is
inmiddels gedoopt. Nu is hij één
van de Bijbelschoolstudenten aan
een CAMA-school in West-Afrika.
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Hij wordt getraind om het Evangelie te brengen aan zijn landgenoten. Paul wordt evangelist in
een gebied met nog maar weinig
christenen, maar we geloven in
een nieuwe beweging van God in
dit prachtige West-Afrikaanse land.
Wat een gesprek met een
niet-christen al niet teweeg kan
brengen! Het getuigenis van Paul
begint pas. Bidden jullie met ons
mee dat hij een groot getuige zal
zijn voor West-Afrika?

IS L A MI T I SC HE R OY EN BROER U I T

SUR I N A ME ZIJN N U CH RISTEN
Getuigenissen zijn prachtig! Zo vertellen Johannes en Martoredjo, CAMA
zendelingen in Suriname, het verhaal van Roy. Hij is een bijzondere
Surinaamse jonge man, opgegroeid in als Islamiet in een Islamitisch
dorp. Maar naast een christelijke buurvrouw.
Op een dag lust Roy wel graag een
mango en gaat bij zijn buurvrouw
langs. Ze heeft namelijk een prachtige mangoboom in haar tuin. De
Surinaamse jongen is gefascineerd
door planten, maar in zijn tuin wil
niets groeien. Wat hij ook plant, niets
groeit mooi en goed op. Hij vraagt
zich af of het stukje grond waarop ze
wonen en planten vervloekt is.
Aangekomen bij de buurvrouw raakt
hij in een bijzonder gesprek. Roy
vertelt over zijn problemen en vraagt
voorzichtig of de buurvrouw nog
naar de kerk gaat. Hij wil graag een
keer mee.
Nadat Roy met zijn vrouw en
buurvrouw op bezoek zijn geweest
in de kerk wordt hem gevraagd of
de kerkleiders eens langs mogen

komen. Roy neemt dit aanbod aan.
Tijdens het gesprek geven Roy en zijn
vrouw hun leven aan Jezus.
En dat niet alleen! Roy laat zich
dopen en er wordt gebeden voor
hun stukje grond. Enige weken na
dit gebed getuigt hij dat het goed
gaat met de planten. Zijn tomaten
groeien wonderbaarlijk goed en
enige tijd later geven ze mooie,
grote vruchten.
Zijn jongere broer merkt dit op, wordt
jaloers en wil ervaren wat zijn broer
ervaart. Hij en zijn vrouw vragen om
een bezoek van de kerkleiders. Ook
zij komen tot bekering en zijn nu
actieve werkers in de gemeente.
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EINDEJAARSGIFT

Ben jij ook zo blij met onze zendelingen en
bekeringsverhalen? Om ons werk te kunnen doen
in 2020 hebben we jóuw hulp nodig. Overweeg een
eindejaarsgift of een maandelijkse bijdrage. CAMA
Zending heeft een structureel tekort van €2.000 per
maand. Samen met jou kunnen we van Jezus getuigen
en onbereikte volken bereiken met het Evangelie.
Geef het door!

COLOFON

www.camazending.nl/doneer

Pionier (ISSN: 0032-0056) is een uitgave

Stichting CAMA Zending

van CAMA Zending.

Postbus 265, 3970 AG Driebergen

79e jaargang, nr. 6.

0343 443392

Oplage: 5.600
© De Pionier verschijnt zes keer per jaar.
www.facebook.com/camazending
www.instagram.com/camazending
IBAN: NL76 ABNA 0484674048
BIC: ABNANL2A
KvK: S41178941

info@camazending.nl
www.camazending.nl
Vormgeving: erwintenham.nl

