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T CAMA Zendelingen Gijs en Truus Lam maken 
met hun werk het verschil in  Zuidoost-Azië. Ze 
zijn geroepen om impact te maken. En daar zijn 
ze zich zeer van bewust!  Het is niet voor niets 
dat hun missionaire bedrijf de naam
‘Impact Communities’ draagt. Prachtig! Met 
deze naam geven zij aan wat zij willen bereiken. 
En deze naam geeft ook goed weer waar 
CAMA Zending voor staat: gemeenten bouwen 
en ondersteunen die impact hebben op hun 
omgeving; discipelen die het verschil maken.

Dit zien we ook terug in het boek 
Handelingen. We lezen hoe de 
Heilige Geest door de apostelen 
heen werkt om impact te hebben. 
Zo kwamen er door één preek 
maar liefst drieduizend mensen tot 
geloof! Drieduizend mensen die 
een nieuw leven met Jezus kregen, 
vergeven, verzoend en vernieuwd. 
Wat een impact! 

Terugkijkend op 2019 zijn we enorm 
dankbaar dat God CAMA Zending 
gebruikt om impact te hebben 
wereldwijd. Handelingen is nog 
steeds actueel, anno 2019 (en 
2020!). Mensen bij de minstbereikte 
volken geloven het Evangelie. 
Ze vernieuwen hun levens naar 
de wil van Jezus. De Bijbel wordt 
vertaald naar de hartentaal van 
de mensen. Discipelen worden 
opgeleid. Kwetsbare vrouwen 
worden weerbaar. Zieken genezen 
in missionaire klinieken.

De impact van CAMA Zending 
is de impact van jou! Door jouw 

hulp, gebedssteun, tijdsinvestering 
en fi nanciële giften maken we het 
verschil wereldwijd. Samen met 
Jezus hebben we impact. 

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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63
zendelingen

52
koffi egesprekken

6
sollicitanten

5
partnergemeenten

met Turkije

1
partnergemeente

met India

CAMA Zending in 2019
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West-Afrika
Carina begeleidde
14 jonge mannen
bij hun doop in een
West-Afrikaanse
gevangenis.

West-Afrika
Voor het eerst heeft 
een specifi eke groep 
van 50 kwetsbare 
vrouwen toegang 
tot het Evangelie.

Noord-Afrika
In dit gesloten gebied zijn
4 mensen gedoopt!

Suriname
Meer dan 150 
studenten volgden 
een studie aan de 
Evangali School of 
Theology. 

IMPACT VAN CAMA ZENDING IN 2019
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Indonesië
3 studenten uit de 
CAMA Bijbelschool 
hebben stage gelopen 
in een moslimgebied. 
Dit heeft het verlangen 
aangewakkerd bij meer 
studenten om te werken 
onder moslims.

Turkije
43 mensen zijn tot geloof gekomen.
24 mensen zijn gedoopt.
2 mensen zijn opgeleid tot kerkleider.

Zuid-Azië
De eerste lichting studenten 
is afgestudeerd!
17 studenten hebben 
een diploma ontvangen 
van het Bijbel Instituut.

Israël
De Bijbelstudiegroep en 
huisgemeente groeien. 
Er zijn zeker 6 nieuwe 
mensen aangesloten
in 2019.

Tsjechië
Het aantal gelovigen onder
Vietnamezen in Tsjechië groeit.
35 mensen zijn tot geloof 
gekomen!

IMPACT VAN CAMA ZENDING IN 2019
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CAMA ZENDELINGEN AAN HET WOORD:
WAT WAS JOUW IMPACT MOMENT IN 2019?

Peter en Anne-Marie Dekker (Indonesië)
“Tranen van dankbaarheid! Zo waren wij onder de 
indruk toen een studente, op een school zonder
christenen, met jongens uit Openbaring las.”

Jowan en Lieneke (Senegal)
“Toen we dit jaar een tijdje samenwoonden met een 
Senegalese studente, kwam sociale uitsluiting en 
verstoting erg dichtbij: als christen was zij niet meer 
welkom bij haar moslimfamilie. Maar een diepe, 
hemelse vrede vervulde haar!”

Arjo en Adrie de Vroome (Guinee)
“De Heer heeft héél veel gedaan voor de Hoop Kliniek 
in Guinee: voor vijf projecten die we hebben inge-
diend kwamen veel meer fi nanciën dan gedacht!”

Dick en Johanna Koning (Thailand)
“Het was een mooi en kwetsbaar moment toen een 
Thaise client vertelde hoe God haar nu aan het vrijzet-
ten is van de trauma’s uit haar verleden.”

Heleen Veen (West-Afrika)
“Wekelijks werk ik in het ziekenhuis met een viertal 
jonge mannen. We lezen met elkaar de Bijbel en 
spreken over Jezus en hoe we hem kunnen volgen. 
Ik mag hen zien groeien in geloof. Een ‘bijwerking’ 
hiervan is dat er regelmatig allerlei mensen langsko-
men en meeluisteren en vaak voor het eerst iets over 
Jezus horen!”
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Jaap en Maaike de Vries (Noord-Afrika)
“Dit jaar zijn vier mensen gedoopt!”

Anco en Ewien van Bergeijk (Afrika) 
“De aftakeling en radicalisering in West-Afrika de 
afgelopen jaren is heftig. We kunnen als ‘blanke zen-
dingswerkers’ minder actief zijn in bepaalde gebieden. 
Maar tegelijkertijd is de kerk getuige van opwekkingen 
op duistere plekken.”

Ton en Agnes Zeeuw (Spanje)
“Op kerstavond organiseerden wij een maaltijd voor 
armen en daklozen. Er werd een overdenking meege-
geven met het thema ‘Immanuel, God met ons’. Een 
van de gasten, een atheïste, zat met tranen in haar 
ogen en zei: ‘Ik heb nooit gedacht dat ik zo geraakt 
kon worden.’ God is aan het werk!”

Arthur en Monique Koene (Duitsland)
“Wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt is toen 
mijn studenten na de kerstvakantie terugkwamen. De 
ouders van onze leerlingen zijn werkzaam als zendelin-
gen in 51 verschillende landen. Elke leerling in mijn klas 
kwam binnen met een geweldig verhaal!” 

Robbert en Rianne Sinon (Tsjechië) 
“We hebben in 2019 echt veel leiding van God 
ervaren. Zo kregen we letterlijk een droom over hoe 
ons huis verkocht zou worden. En die kwam uit ook!
We zijn enorm gezegend door God!”
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Gebed
Sluit je aan bij onze gebedsgroep 
en ontvang de gebedskalender 

elke maand in je mail.
Schrijf je in via

www.camazending.nl/gebed 

Geven
Door jouw fi nanciële steun kunnen 

we de minst bereikte volken 
bereiken.

Ga voor meer informatie naar
www.camazending.nl/doneer 

SAMEN IMPACT 
DOE JIJ MEE?   

Zendeling worden
Je bent van harte welkom op het kantoor van CAMA Zending! We vinden 
het leuk je te ontmoeten en zetten graag wat extra koffi e of thee voor je 

klaar om nader kennis te maken.
www.camazending.nl/zendeling-worden
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