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D De kerk heeft veel te doen in deze gebroken 
wereld: liefhebben, recht en gerechtigheid 
doen, omzien naar armen en eenzamen, 
genezen, vrijlaten… De kerk is druk, maar zij 
heeft één alomvattende, alles overstijgende 
opdracht: discipelen maken onder álle 
volken (Mat. 28). Dit is wat Christus ons heeft 
toevertrouwd. Het is waar de evangeliën over 
gaan, waar de apostelen mee bezig waren en 
waar Paulus naar de gemeenten over schreef.   

Christus verkondigen is wat 

CAMA Zending is toevertrouwd. 

In een document (Our Trust) uit 

1905 schrijft A.B. Simpson (stichter 

van de Christian and Missionary 

Alliance) over CAMA als volgt “Deze 

beweging bestaat vooral voor 

het grote werk van wereldwijde 

evangelisatie. Het is het werk van 

de verkondiging van het Evangelie 

als een getuigenis voor alle volken. 

Dit is ons toevertrouwd, het is onze 

taak. Het is onze hoge en heilige 

roeping voor de christenen van deze 

generatie om aan niet-christenen de 

boodschap van redding te brengen 

en kans op eeuwig leven.”

Wereldwijde evangelisatie is ook 

waarom CAMA in Nederland begon. 

In de allereerste Pionier, in 1933 , 

schreef mr. J.H. Isings (de illustrator 

van de eerste Pionier) als volgt: “de 

gedachte die alles beheerst, is deze: 

de Zendingsarbeid is prediking van 
het Evangelie des Kruises.’ En over 

de naam van de eerste Pionier 

zegt hij als volgt:  ‘Deze drukt op 

kernachtige wijze het gehele doel 

van het werk der Christian and 

Missionary Alliance uit. De arbeid 

toch van een pionier bepaalt zich 

uitsluitend tot geheel onbetreden 

terreinen; daar wil hij een pad banen 

voor hen die straks volgen.’

We zijn dankbaar dat we deel 

zijn van een lange historie van 

gepassioneerde zendingswerkers. 

God gaat met ons verder, in 

Nederland en ver daarbuiten. Wij 
gaan door met dat wat God ons 
heeft toevertrouwd. Totdat alle 

volken een kerk hebben. Totdat 

iedereen de mogelijkheid heeft over 

Jezus te horen. Beweegt u met ons 

mee?   

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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DEZE BEWEGING 
BESTAAT VOOR 

HET GROTE WERK 
VAN WERELDWIJDE 

EVANGELISATIE
A.B. Simpson 
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CAMA ZENDING OP DE KAART 2019

Congo
Congolezen - 19%

Guinee
Kono - 1,17%
Maninka - 0,00%

Niger
Toeareq - 0,00%

Mali
Bambara - 1,10%

Suriname
Javanen - 5%
Trio’s/Wajana’s - 80%

Senegal
Fulani - 0,01%

Marokko
Marokkanen - 0,01%

Portugal
Portugezen
% onbekend

Landen waar CAMA Zending actief is met het percentage Protestant-Evangelisch 
christenen van de volken waar  de zendelingen werkzaam zijn (2019).

Tsjechië
Vietnamezen
% onbekend

Spanje
Andaluz - 2,00%



China
Lokale bevolking
0,10 %

Jordanië
Syrische vluchtelingen 
1,00 %

Turkije
Turken - 0,00%

Congo
Congolezen - 19%

India
Bevolking in Noord-India 
0,50 %

Israël
Totale bevolking – 0,40%

Jemen
Jemenieten - 0.00%

Indonesië
Bevolking Makassar
0,60 %

Thailiand
Thai - 0,20%

Cambodja 
Lokale bevolking

1,77 %

Myanmar
Lokale bevolking - 0,07 %

Tsjechië
Vietnamezen
% onbekend

Nederlandse situatie:

Kantoor medewerkers: 3.31 fte

Thuisfrontcommissies: 28

Bidders: 213 ontvangers gebedskalender

Gevers aan zendelingen: 7.000



Fedde en Afke van der Meulen
Jordanië

Fedde en Afke van der Meulen zijn de afgelopen twee jaren 
reisleiders van korte CAMA zendingsreizen naar Jordanië 
geweest. Ze werken voor de vele Syrische vluchtelingen. 
De liefde van Christus wordt gedeeld door bezoeken, 

evenementen en hulp. Ze werken altijd vanuit de CAMA kerk van Jordanië. 
De mensen en het werk hebben zo hun hart dat ze voor lange termijn naar 
Jordanië willen. Fedde wil zijn computer- en organisatievaardigheden inzetten 
en Afke haar verpleegkunde ervaring.

EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE ZENDELINGEN!

Onze zendelingen zijn onze helden: zonder hen zou CAMA Zending 
nooit het werk kunnen doen waarvoor God ons geroepen heeft. We 
zijn dan ook erg verheugd om te melden dat God ons nieuwe mensen 
toevertrouwd heeft om uit te zenden. We mogen u maar liefst 11 nieuwe 
zendelingen voorstellen, wat een zegen!

Tom en Gera Brouwer*
India

Tom heeft Gera leren kennen toen hij zendeling in Ecuador 
was en zij lid was van de CAMA kerk in Ecuador. Samen 
zijn ze nu zendelingen van CAMA Ecuador en CAMA 

Zending in Nederland. Zij gaan naar Noord-India waar ze de taal en cultuur 
leren en zich oriënteren op de meest strategische bediening. Voordat ze 
uitgezonden worden zullen ze eerst een jaar in Nederland zijn zodat Gera 
haar Nederlandse nationaliteit kan verkrijgen.

Jowan en Lieneke Okker
Senegal

Samen met hun drie kinderen gaan Jowan en Lieneke aan 
de slag in Senegal. Ze voelen zich geroepen om Jezus’ liefde 
en vrijheid te delen met de lokale bevolking. Ze zijn geroepen 

om mensen te dienen en in contact te brengen met de liefde en persoon van 
Jezus Christus. Dit doen ze door middel van het aangaan van strategische en 
langdurige relaties met de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar.

* Pseudoniem 
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EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE ZENDELINGEN!
Jacques-Matthieu en Maudy de Jong
Cambodja

Gegrepen door een korte zendingsreis naar Cambodja 
willen Jacques-Matthieu en Maudy de Jong terug om 
tot zegen te zijn. Ze willen hun beroepen van Business en 

Sociaal werk inzetten voor discipelschap en missie van de Cambodjaanse 
CAMA kerk. Ze gaan eerst voor een korte termijn om de taal en cultuur te 
leren en om te zien wat voor werk ze lange termijn kunnen gaan doen.

Johan Velema
Senegal

Johan is getrouwd met Heleen, samen hebben ze drie 
volwassen zonen. Hij gaat in Senegal meedenken over 
het medisch werk wat daar gedaan wordt. De uitdaging 

is relaties op te bouwen met de “echte Senegalezen” die de Westerse 
cultuur afwijzen, om hen te laten zien hoe het volgen van Jezus meer 
biedt dan elk ander redelijk alternatief. Johan vertrekt de komende tijd 
voornamelijk zonder Heleen, voor afgebakende periodes van steeds twee 
of drie maanden.

Peter en Annie Verhoef
Portugal

Sinds 2008 leven en werken Peter en Annie Verhoef in 
Portugal, samen met hun drie kinderen, Boaz, Lucas 
en Joas. Ze voelen zich geroepen om de zeer kleine 

evangelisch/protestantse kerk (0,6%) in Portugal te ondersteunen door te 
investeren in nieuwe leiders. Hun visie is om ´Jonge leiders die Jezus willen 
volgen, voor te leven en toe te rusten om Gods gemeente in Portugal 
te laten groeien.´ Ook werken ze met jonge leiders aan de Baptisten 
Bijbelschool in Lissabon en in zomerkampen.
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Wilt u de zendelingen beter leren kennen, gericht bidden of financieel
ondersteunen? Dat kan!
Kijk voor meer informatie op https://camazending.nl/dit-zijn-wij/ 
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Gebed
Gebed en voorbede zijn enorm krachtig en hard nodig om ons 

zendingswerk te kunnen doen. Ook al kent u de zendelingen persoonlijk 
niet, toch kunt u iets belangrijks betekenen. Bid u met ons mee?

Meld u aan voor onze gebedskalender via www.camazending.nl//bidden

Geven
Zendingswerk heeft partners nodig. Sommige mensen worden zendeling, 

anderen hebben de kans om financieel betrokken te zijn bij zending. Wilt u 
onze zendelingen ondersteunen?

Wilt u onze zendelingen steunen? Geef via www.camazending.nl/doneer

Gaan
CAMA Zending heeft als visie om onder elk onbereikte volk gemeenten te 

stichten. Heeft u interesse om te ontdekken of zending iets voor u is?
We komen graag met u in contact!

Plan een koffie-afspraak op kantoor via www.camazending.nl/contact


