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 De verwachtingen waren hoog. Een tijdje 
geleden vertrok ik naar Tibet voor een korte 
zendingsreis. De reis betekende veel kilometers 
rijden, kou en… hoogteziekte! Maar waar ik 
erg naar uitzag was de beloofde aanwezigheid 
van Christus. Hij belooft namelijk ‘Ga… en Ik 
ben met u, álle dagen.’ 

De eerste avond was het al meteen 

raak: Jezus was merkbaar aanwezig! 
De opgebouwde misvattingen 

tussen mij en de zendelingen 

werden uitgesproken. Ik liep blij van 

het gesprek vandaan, denkende 

aan de belofte ‘waar twee of drie 

mensen in Mijn naam samen zijn, 

ben Ik in hun midden.’ 

De volgende dag gingen we aan de 

slag. We reden over een pas in het 

richting het gebied dat wij wilden 

verkennen. In gebed vroegen we de 

aanwezigheid van Christus door de 

woorden ‘Laat Uw koninkrijk komen, 

laat Uw wil geschieden…’.

En dat gebeurde ook! Tijdens een 

bezoek aan een Boeddhistisch 

klooster zag ik hoe de zendeling 

het Evangelie verkondigde aan 

monniken die nog nooit van Jezus 

hadden gehoord. Christus was erbij, 
‘Wie naar jullie luistert, luistert naar 

Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af.’ 

De zendeling ging spelen met een 

paar jonge monniken. 

Christus was dichtbij, ‘Wie in 

Mijn Naam één zo’n kind bij zich 

opneemt, neemt Mij op.’ Onderweg 

gaven we wat spulletjes aan een 

oma en haar kleinkind in een 

afgetakelde Tibetaanse tent. Jezus 
was erbij, ‘Alles wat jullie gedaan 

hebben voor een van de minsten 

van Mijn broeders, dat hebben jullie 

voor Mij gedaan.’ 

Na een autorit van 19 uur waren we 

bekaf en zaten we onder het stof. 

Aan tafel maakten we grappen en 

waren we dankbaar voor lekker eten 

met fijn gezelschap. Het was niet 

het avondmaal, maar het deed ons 

eraan denken, ‘Dit is Mijn lichaam… 

Mijn bloed…’. Hij was er. Gedurende 

heel de reis. Jezus was merkbaar 
aanwezig!   

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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THE PRESENCE 
OF GOD IS THE 

DOMINANT THEME, 
FROM GENESIS TO 

REVELATION
DAVID FITCH 
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Hulp bieden
“Vanaf het begin was onze 
focus gericht op het verzorgen 
van maaltijden, maar nu zijn we 
vooral gericht op de persoonlijke 
behoefte en nood van de lokale 
bevolking. Met de meeste mensen 
hier is in de loop van de jaren een 
sterke relatie ontstaan, die verder 
gaat dan alleen een begroeting. 
Met enkelen is zelfs een vertrou-
wensband ontstaan. 

De hulp die we bieden is een-
voudig. We brengen bijvoorbeeld 
iemand naar een ziekenhuis of 
naar de dokter als dat nodig is,
we vertalen of bieden simpelweg 
een luisterend oor. De eenzaam-
heid bij deze mensen is meestal 
een groter probleem dan de 
honger die ze hebben. Ze worden 

genegeerd. Of met de nek 
aangekeken. Afgewezen door de 
samenleving. 

Oh ja, het klopt wel dat deze 
mensen niet altijd even fris ruiken, 
ongewassen zijn. En hun kleren 
hebben ze vaak al weken aan. 
Maar iedereen heeft aandacht 
nodig. Aandacht van mensen, 
maar vooral ook de aandacht
van God.

De man in het tuinhuisje
Zo’n vijf jaar geleden kwamen we 
in contact met een man die op 
straat leefde. Deze man mag nu 
in een tuinhuisje wonen en werkt 
als vergoeding voor de eigenaar 
van het tuinhuisje. In de loop 
der jaren is er een vriendschap 
ontstaan. Hij vertelde dat hij een 

ZIJN MET DE
DAKLOZEN EN ARMEN

SPANJE
Sinds 2012 zijn CAMA zendelingen Ton en Agnes Zeeuw 
werkzaam in Zuid-Spanje. Ze zijn vooral actief onder de 
daklozen en arme mensen. Allereerst om ze van eten te 
voorzien, maar natuurlijk met een groter doel: getuigen 
van Jezus. In dit artikel vertellen Ton en Agnes meer over 
hun werk en hoe Jezus hierin merkbaar aanwezig is.
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katholieke opvoeding kreeg, maar 
dat het gezin niet praktiserend was. 
Door het zware werk wat deze man 
moest doen kreeg hij pijn in zijn rug 
en schouders. Hij vroeg ons om voor 
hem te bidden. Beide keren werd 
hij genezen van zijn pijn! Jezus werd 
merkbaar aanwezig!

Een betrouwbare raadgever
Sinds deze ontmoeting leest hij 
dagelijks uit de Bijbel en praat hij met 
God. En dat niet alleen! Hij helpt nu 
ook andere armen. Hij helpt waar 
mogelijk en is een betrouwbare 
raadgever voor mensen die op 
straat leven. Hij is eerlijk en roddelt 
niet.

We hebben gemerkt dat deze 
man door God was voorbereid. Hij 
wist al lang wat hij met deze man 
van plan was. En God heeft ons 
gebruikt om met deze man tot Zijn 
doel te komen. Doordat wij hem 
eten mochten geven, er voor hem 
mochten zijn, was Jezus merkbaar 
aanwezig.  En nu mag deze man de 
aanwezigheid van God brengen bij 
anderen”.
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Zeg Rocco, je werkt nu al 
weer een paar maanden bij 
ons en je kent CAMA goed. 
Wat vind je eigenlijk van het 
werk van CAMA Zending?  
“Klopt! Ik heb het hier erg naar 
mijn zin. Het is prettig werken, 
met een super mooi team! Het is 
prachtig om deel uit te mogen 
maken van een wereldwijd zen-
dingsgenootschap waarvan sinds 
het begin de focus ligt op het be-
reiken van de (nog) onbereikten. 
Geweldig mooi werk, waar ik echt 
mijn hart in kwijt kan.”

Klinkt goed! En nu we het 
toch over je hart hebben… 
Waarom heeft het concept 
Merkbaar Aanwezig zo je 
hart gekregen? 
“Omdat het mijn leven heeft ver-
anderd! Toen ik in 2012 afstudeer-
de in theologie kwam ik in aan-
raking met de ideeën van David 
Fitch. Ik mocht later zelfs twee 
weken met David zelf optrekken 
en ontdekte een bijzondere klik. 
Zelden heb ik zo’n klik met iemand 
gehad. En niet alleen met David 
zelf, maar juist ook met zijn ideeën 

over missie, persoonlijke vorming, 
roeping en het echt zien van 
mensen zoals ze zijn.”

Dat klinkt bijzonder! Kun 
je daar nog meer over 
vertellen? 
“Eén ding wil ik in het bijzonder 
noemen. David noemt in het 
boek Merkbaar Aanwezig dat 
de vroege kerk kinderen van de 
straat, schroothopen en uitzicht-
loze situaties haalde en gemeen-
teleden hen in huis namen als 
hun eigen kinderen. David legt 
uit dat we juist op zo’n manier 

MERKBAAR AANWEZIG
HEEFT MIJN LEVEN VERANDERD
INTERVIEW MET ROCCO RAUSCH
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MEER WETEN?

CAMAZENDING.NL/MERKBAARAANWEZIG

ROCCO@CAMAZENDING.NL 

Gods merkbare aanwezigheid in 
huis mogen halen. Het inspireerde 
me zo enorm dat ik samen met 
mijn vrouw Ilonka besloot een 
pleegzoon in huis te nemen. En zo 
gebeurde het ook. Sinds een paar 
maanden is ons gezin uitgebreid 
met een geweldig mooi mannetje 
van drie jaar oud. Ik geniet elke 
dag van dat mooie kereltje. Nog 
zo kwetsbaar, maar tegelijkertijd 
prachtig om hem Gods liefde te 
mogen laten ervaren.”

Dat is een mooie manier 
hoe Merkbaar Aanwezig 
concreet wordt! Denk je ook 
dat Merkbaar Aanwezig 
bijdraagt aan zending?
“Zeker! Daar waar de Missie van 
God handen en voeten krijgt, 
wordt ze zichtbaar, tastbaar, en 
om met het boek te spreken: 
Merkbaar. Dat begint in de huizen 
waar we wonen, en gaat van 
daaruit de hele wereld over. De 7 
disciplines die David Fitch beschrijft 
zijn óveral toe te passen. En juist 
ook op het zendingsveld!”

Waarom vind je dat 
anderen meer met het 
gedachtegoed van David 
Fitch (Merkbaar Aanwezig) 
aan de slag moeten gaan? 
“Omdat het op een simpele 
manier een hele nieuwe wereld 
voor je openen zal, die van het 
Koninkrijk van God. Je zult ontdek-
ken hoe de Levende Christus aan 
het werk is in deze wereld en óns 
daarbij wil betrekken.”

Tot slot, hoe kunnen mensen 
meer weten over Merkbaar 
Aanwezig? 
“Daar hebben we natuurlijk over 
nagedacht. Er is naast het boek 
een website gelanceerd om als 
platform te dienen voor christe-
nen en gemeenten die hiermee 
aan de slag willen. Je kunt op 
deze website het boek bestellen, 
maar ook een videocursus volgen 
waarmee je in de eigen huiskamer 
aan de gang kunt.  En… Uiteraard 
ben ik ook beschikbaar om te 
helpen. Maak een koffieafspraak. 
Ik kom graag langs!” 
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Nu
Word missionair in eigen omgeving

Samen
Werk samen met een gemeente in zendingsgebied

Gaan
Word zendeling bij een onbereikt volk

 www.camazending.nl/nu-samen-gaan


