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Wil je samen met ons aan de slag? Wil je meer informatie over 

vacatures op maat? Of wil je gewoon eens doorpraten over 

zendingswerk? Neem dan contact met ons op of plan een koffie-

afspraak in met Boudewijn (onze directeur) of geef deze Pionier door!

CONTACT

Mail ons: 
info@camazending.nl

Bel ons: 
0343-443392

Kom langs: 
Hoofdstraat 55, 3971 KB 

Driebergen

Schrijf ons: 
Postbus 265, 3970 AG, 

Driebergen

Vacature Evangelist - Turkije
Werk vanuit de kleine (maar groeiende!) Turkse gemeente om 
lokale inwoners over Jezus te vertellen en nieuwe gelovigen te 
discipelen. 0,6 %

christen

80 miljoen
inwoners

MEER WETEN OVER DE 
MOGELIJKHEDEN?

NEEM CONTACT 
MET ONS OP!

Vacature Onderwijs - Senegal
Geef les op een internationale school (meerdere 
disciplines en niveaus zijn mogelijk) en bouw mee aan de 
groeiende kerk, samen met een team van Nederlandse en 
internationale zendelingen.

0,2 %
christen

16 miljoen
inwoners

Vacature Gemeentestichter - Frankrijk
Houd je van pionieren, werken in teamverband, discipelschap 
en leiders trainen? Samen met internationale en Franse  
CAMA zendelingen dromen we van nieuwe lokale kerken. 1,2 %

christen

65 miljoen
inwoners

Vacature Theologisch Onderwijs - India
Help voorgangers en kerkelijk werkers aan gedegen theo-
logisch onderwijs door les te geven op een Bijbelschool in 
India, zodat de Indiase kerk kan groeien.0,1 %

christen

1,3 miljard
inwoners

HEB JIJ EEN PASSIE VOOR 
JEZUS EN HET VERSPREIDEN 

VAN HET EVANGELIE?

WORD ZENDELING!

Vacature Sociaal Werker - Noord-Afrika
Werk samen met een Nederlands zendingsechtpaar in het 
begeleiden, counselen en coachen van jonge vrouwen 
die uit jeugdzorg komen richting zelfstandigheid in de 
maatschappij.

0,1 %
christen

30 miljoen
inwoners

Vacature Medisch Werker - Guinee
Verpleegkundigen, verloskundigen en artsen: De Hoop 
Kliniek heeft verschillende vacatures voor medisch perso-
neel, waarbij evangelisatie en zorg goed samen gaan.0,7 %

christen

13 miljoen
inwoners



Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending

ZENDELING WORDEN, JIJ OOK?
Zendelingen zijn geweldig. Ze verlaten hun vertrouwde omgeving, familie en
vrienden. Om vervolgens te verhuizen naar een onbekend land om daar Jezus
bekend te maken. Als zendeling woon je midden in een samenleving die
weinig of geen christenen kent. Je moet je een vreemde taal en cultuur eigen
maken. Alles is anders dan je gewend bent. Maar met één groot doel: Jezus
bekendmaken onder de minst bereikte volken.

Wat mij betreft is er geen mooiere baan dan zendeling zijn. Je kunt Jezus 
brengen aan mensen die nog niet van Hem hebben gehoord. En anders ook 
geen mogelijkheid hebben over Hem te horen. In Jezus geef je ze de kans op 
een nieuw leven.
 
God gebruikt gewone mensen, zoals jij en ik. Mensen die vol zijn van Jezus en 
simpelweg willen gehoorzamen. Mensen die dromen van nieuwe gelovigen, 
discipelen en kerken. Mensen met beroepen zoals die van jou.

Jezus roept in Matteüs 28 op om onder alle volken
discipelen te maken. Doe jij ook mee? 

Gods zegen!

GA DUS OP WEG EN 
MAAK ALLE VOLKEN 
TOT MIJN LEERLINGEN
Matteüs 28: 19  

Peter en Annie Verhoef
Portugal - 3,4 % is christen
“Portugal een zendingsland?! Wij vinden 
Portugal een prachtig vakantieland, met 
vriendelijke mensen en prachtige stran-
den. Tegelijkertijd zien we dat het óók een 
land is waar veel mensen depressief en 
angstig zijn en waar weinig mensen een 
levende relatie met Jezus hebben.”

Mark en Bibi Hollander
Gesloten land Azië - 0,1 % is christen
“In ons dorp gebeurt van alles! Zo leerden we een 
oudere vrouw kennen, de oma van een recent 
tot geloof gekomen meisje. De vrouw was ziek en 
had een tumor ter grootte van een golfbal aan 
haar oog. Nadat we intensief voor haar gebeden 
hebben is ze door een wonder genezen. Het hele 
dorp ziet hierdoor dat Jezus leeft!”

Matthijs en Willienke 
Westerkamp
Niger (Toeareg) - 0,1 % is christen
“De Toearegkerk in Niger is nog erg klein. 
De leiders van deze gemeenschap schat-
ten in dat er niet meer dan vijfhonderd 
christenen zijn op een bevolking van 
meer dan 1 miljoen Toearegs. We bidden 
dat God mensen en middelen geeft om 
hier verandering in te brengen.”

Anco en Ewien van Bergeijk
Senegal - 0,2 % is christen
“Na 10 dagen filmen mochten we de 
korte christelijke film aan het dorp pre-
senteren. Monden vielen open toen de 
dorpsgenoten het Evangelie hoorden, 
in hun eigen hartstaal! Een kroon op ons 
werk, tot eer van God!”

Agaath Bakker
Guinee - 0,7 % is christen
“Afgelopen jaar zijn er in de kliniek waar 
ik als verpleegkundige werk ruim 13.000 
patiënten ontvangen en 600 mensen 
geopereerd. Maar nog belangrijker: 
400 mensen vroegen om gebed en 30 
mensen zijn tot geloof gekomen!”

BEN JE GEÏNSPIREERD DOOR DE 
WOORDEN VAN ONZE ZENDELINGEN OF 

GEÏNTERESSEERD IN DE VACATURES?

NEE?

JA!

PLAN EEN KOFFIE-AFSPRAAK
WE HELPEN JE GRAAG OP WEG. 
KOM GERUST EENS LANGS OM 
KENNIS TE MAKEN!

GEEF DEZE PIONIER DOOR
KEN JE IEMAND DIE INTERESSE HEEFT IN ZENDING? 
LAAT HEM/HAAR ONZE VACATURES ZIEN!O

BEN JE ER NOG NIET UIT? 
KIJK OP DE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE
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afspraak in met Boudewijn (onze directeur) of geef deze Pionier door!

CONTACT

Mail ons: 
info@camazending.nl

Bel ons: 
0343-443392

Kom langs: 
Hoofdstraat 55, 3971 KB 

Driebergen

Schrijf ons: 
Postbus 265, 3970 AG, 

Driebergen

Vacature Evangelist - Turkije
Werk vanuit de kleine (maar groeiende!) Turkse gemeente om 
lokale inwoners over Jezus te vertellen en nieuwe gelovigen te 
discipelen. 0,6 %

christen

80 miljoen
inwoners

MEER WETEN OVER DE 
MOGELIJKHEDEN?

NEEM CONTACT 
MET ONS OP!

Vacature Onderwijs - Senegal
Geef les op een internationale school (meerdere 
disciplines en niveaus zijn mogelijk) en bouw mee aan de 
groeiende kerk, samen met een team van Nederlandse en 
internationale zendelingen.

0,2 %
christen

16 miljoen
inwoners

Vacature Gemeentestichter - Frankrijk
Houd je van pionieren, werken in teamverband, discipelschap 
en leiders trainen? Samen met internationale en Franse  
CAMA zendelingen dromen we van nieuwe lokale kerken. 1,2 %

christen

65 miljoen
inwoners

Vacature Theologisch Onderwijs - India
Help voorgangers en kerkelijk werkers aan gedegen theo-
logisch onderwijs door les te geven op een Bijbelschool in 
India, zodat de Indiase kerk kan groeien.0,1 %

christen

1,3 miljard
inwoners

HEB JIJ EEN PASSIE VOOR 
JEZUS EN HET VERSPREIDEN 

VAN HET EVANGELIE?

WORD ZENDELING!

Vacature Sociaal Werker - Noord-Afrika
Werk samen met een Nederlands zendingsechtpaar in het 
begeleiden, counselen en coachen van jonge vrouwen 
die uit jeugdzorg komen richting zelfstandigheid in de 
maatschappij.

0,1 %
christen

30 miljoen
inwoners

Vacature Medisch Werker - Guinee
Verpleegkundigen, verloskundigen en artsen: De Hoop 
Kliniek heeft verschillende vacatures voor medisch perso-
neel, waarbij evangelisatie en zorg goed samen gaan.0,7 %

christen

13 miljoen
inwoners


