
PI
O

N
IE

R

WWW.CAMAZENDING.NL

WIJ WILLEN
STOPPEN
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WIJ WILLEN STOPPEN
Daarom zenden wij 

zendelingen uit onder de 
minst bereikte volken.

HELP 
JIJ 
MEE?

WIJ WILLEN STOPPEN
Dat kan pas wanneer alle 
volken zijn bereikt met het  

Evangelie.

3 miljard 
mensen 
zijn nog 

onbereikt.



WIJ WILLEN STOPPEN
CAMA Zending wil stoppen met zending. Het liefst morgen al. Als het aan mij 
ligt zetten we snel een rood kruis door zendingswerk. Maar helaas kan dat nog 
niet. Er zijn nog vierduizend volken met drie miljard mensen die niet over Jezus 
horen. En totdat zij het horen gaan wij door.

Toch is het niet onmogelijk om te stoppen met zendingswerk. Neem bijvoor-
beeld Ivoorkust en Congo. Jaren geleden waren hier geen christenen. Maar 
doordat zendelingen zijn gegaan is de kerk er sterk geworden. En konden we 
er stoppen met zendingswerk. 

Helaas is dit nog niet overal op de wereld het geval. In bijvoorbeeld Turkije en 
Thailand is bijna niemand christen. En zo zijn er nog vierduizend andere volken, 
landen en naties die meer zendelingen nodig hebben.

Wij willen graag meer zendelingen zenden en zoeken 200 partners die ons 
hierbij willen helpen.

Geef jij zodat wij kunnen stoppen? 

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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STEUN HET WERK VAN 
CAMA ZENDING
MAANDELIJKS

Online
machtiging
geven?

Draag bij aan het verspreiden 
van het Evangelie. 
Wij zoeken 200 nieuwe partners.

€10
120 nieuwe partners

€50
20 nieuwe partners

€25 
50 nieuwe partners

€100 
10 nieuwe partners

Word jij ook partner?

https://camazending.nl/wij-willen-stoppen
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Wil je meer informatie over CAMA Zending? Neem gerust contact met 

ons op. Of plan een koffie-afspraak in met Boudewijn (onze directeur) 

om door te praten over zendingswerk.

CONTACT

Mail ons: 
info@camazending.nl

Bel ons: 
0343-443392

Kom langs: 
Hoofdstraat 55, 3971 KB 

Driebergen

Schrijf ons: 
Postbus 265, 3970 AG, 

Driebergen
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