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‘Ons bedrijf komt sterker uit deze crisis’, waren de woorden van
een topman van een groot Nederlands bedrijf. Door Corona
en de reflectie hierop zou deze multinational meer doelgericht,
maatschappelijk verantwoord en duurzaam worden. Dit bedrijf
zag kansen, middenin de crisis. De publiciteit die hiermee werd
gezocht was duidelijk gericht op het vertrouwen herwinnen.
Dat was nodig want deze had een deuk opgelopen vanwege
de manier hoe dit bedrijf met haar werknemers omging en
ondertussen de topman een grotere bonus beloofde.
Het zette me aan het denken
over het Evangelie van Jezus en
zijn kerk. Is het mogelijk dat de
kerk, het Lichaam van Christus
door de Corona-crisis er sterker
uit komt? Dat er nieuwe vormen
worden aangeboord om de
Hoop die ons drijft door te
geven aan de mensen om ons
heen? Dat het vertrouwen wordt
herwonnen dat de kerk levend
en relevant is? Zijn er kansen
door de crisis?
Als CAMA Zending worden we
bemoedigd door de ervaringen
die ‘onze’ zendelingen met ons
delen. Eén van hen gaf aan dat
hij nu dagelijks met zes groepen
in contact is met wie hij de Bijbel
bestudeert (voor Corona was
dit er één). Bovendien stuurt
hij nu dagelijks een meditatie
en gebed rond waardoor hij
contact kreeg met één van
de ontvangers op een ander
continent. Zij besloot hierop Jezus
in haar hart toe te laten.
Deze CAMA zendeling sloot ons
gesprek af met de woorden:

‘Ik ben zo dankbaar voor deze
gelegenheid. Als dit virus voorbij
is ga ik door op deze manier’.
Een mooi voorbeeld dat deze
crisis, die veel beperkingen met
zich mee brengt, ook nieuwe
kansen biedt.
In deze Pionier lees je meer
voorbeelden van hoop en hoe
God door deze crisis heen werkt.
Mijn gebed is dat we in deze tijd
juist open staan voor dat wat
God kan doen door ons heen.
Zodat Zijn ‘bedrijf’, zijn Koninkrijk,
baan breekt met kracht.
Waardoor velen Jezus als hun
Verlosser zullen leren kennen!

Matthijs Westerkamp
Zendelingencoach

DEZE CRISIS, DIE VEEL
BEPERKINGEN MET ZICH
MEEBRENGT, BIEDT OOK
NIEUWE KANSEN
Matthijs Westerkamp

NO
CHOICE

Latifa kan niet voor Jezus kiezen. Ze
heeft geen keus, want ze heeft nog
nooit over Hem gehoord. Net als

3 miljard andere mensen. Dat is
40% van de wereldbevolking.
Ga naar no-choice.nl, lees en deel
hun verhalen!

BID DEEL GA

NO-CHOICE.NL
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PETER & ANNIE

GETUIGEN VAN JEZUS,
EN HEEL HET DORP MAG HET HOREN!
Portugal
De lokale kerk helpen een team te starten om de gemeenschap te dienen , een
sing-out houden vanaf het balkon, jarige gemeenteleden toezingen vanaf de
straat, ouderen bemoedigen in een verzorgingshuis: Peter & Annie Verhoef uit
Portugal draaien hun hand er niet voor om. CAMA zendelingen zijn erg innovatief
en vrijmoedig in deze Coronatijd!

Zo Peter & Annie. Jullie zijn drukker dan voor Corona, of niet?
´Onze tijdsindeling is behoorlijk veranderd, maar het is inderdaad niet rustiger geworden. Vooral Peter heeft veel
nieuwe en spontane ideeën’, vertelt
Annie aan de telefoon met Marcel
Oosterkamp (communicatiemedewerker CAMA Zending). ‘Het is bijzonder
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hoeveel impact we kunnen hebben
tijdens deze Coronacrisis. We zijn allerlei initiatieven gestart vanuit onze lokale
kerk, om de gemeenschap te dienen.
Mensen weten dat we christen zijn en
dit niet zomaar doen. Dat is mooi!’

Kunnen jullie iets meer vertellen over
de balkon sing-out bijvoorbeeld?
‘Ja natuurlijk!’ vertelt Peter enthousiast. ´Als aanbiddingsleider neemt
Annie met onze jongens regelmatig
liederen op die dan op zondag via de
WhatsApp groep van de kerk verstuurd
worden. Maar met Pasen wilden we
wel echt iets feestelijks doen. Geïnspireerd door online video’s kwamen we
op het idee een sing-out te doen vanaf
ons eigen balkon (zie foto). Ons balkon
ligt eigenlijk tussen twee straten in,
waardoor we veel mensen konden bereiken. Veel buren zijn gemeenteleden,

maar ook andere buren deden mee.
Annie vertelt verder. ‘Het is bijzonder hoe verbindend dit werkte. We
hebben met elkaar liederen gezongen en veel mensen waren betrokken.
Vanaf afstand werd er weer met elkaar
gepraat, van achter de ramen werd er
gezwaaid. En mensen weten nu in ieder
geval zeker dat we christen zijn. Niet
alleen onze buren, maar het hele dorp.
Want de ﬁlmpjes en foto’s werden op
Facebook goed rondgedeeld.’

Wat inspirerend hoe vrijmoedig jullie zijn!
Wat hebben jullie nog meer ondernomen?
‘Inmiddels al een heel scala aan activiteiten’, vertelt Peter. We focussen ons
op de mensen in de lokale gemeenschap, de buurt en mensen uit het
dorp. Zo hebben we een poster van 30
meter lang gemaakt om de ouderen
en het personeel in het verzorgingshuis
te bemoedigen (zie foto). We hebben
ze bemoedigd met een Bijbeltekst uit
Jesaja 41:10a, waarin staat: ´Wees niet
bang, want ik ben bij je, vrees niet, want
ik ben je God.´ Annie: ‘Mensen waren
ontzettend bemoedigd en dankbaar
voor wat we gedaan hebben. Het was
ontroerend om te zien.
Het ´Handen uit de mouwen´ team
dat we mede hebben opgestart in de

kerk wordt regelmatig gebeld door
het gemeentehuis met de vraag of we
mensen kunnen helpen. Van telefonisch contact houden met eenzame
ouderen, boodschappen doen, medicijnen bezorgen tot en met de vuilnis
buiten zetten, we helpen waar dat
nodig is.´
Daarnaast werkt Peter sinds kort ook als
vrijwilliger bij Serve the City om dak- en
thuislozen op te vangen. ´Met Pasen
heb ik bossen veldbloemen meegenomen en daar met dakloze vrouwen
boeketjes van gemaakt.´ Er zijn kansen
genoeg tijdens deze Coronacrisis.
Kansen om van Jezus te getuigen!

BEKIJK HIER

DE DIENST
OP YOUTUBE
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KANSEN TIJDENS DE CORONACRISIS
CAMA ZENDELINGEN AAN HET WOORD
Marco en Marjolein Schuurmans

Suriname

‘We hebben goud in handen.’ Ons leven en werk zijn totaal
veranderd. We hebben zo min mogelijk contact met de
mensen voor wie we hier gekomen zijn. We leggen de
mensen uit wat de overheid heeft afgekondigd. Maar dat
betekent niet dat Corona nu het laatste woord heeft! Ons
contact met God staat niet in de lijst van de beperkende
maatregelen. Wij bidden veel (ook vaak met anderen via
internet) en zien hoe God ons telkens leidt om voor onze
stam op de bres te staan.

Albert en Esther Knoester

Israël

Ook deze crisis geeft een nieuwe impuls aan de gemeenten.
Het zijn met name de jongeren in de gemeente die er nu
voor zorgen dat de samenkomsten door kunnen gaan via
internet. Zij monteren de preek, de liederen en de andere
onderdelen van de dienst. Soms zijn ze urenlang bezig om
alles tot een geheel te maken. Een lastige klus, zeker nu alles
moet gebeuren in vier verschillende talen. We merken dat
het werk van de jongeren onder de ouderen erg wordt gewaardeerd. Zo verbindt ook deze crisis jongeren en ouderen
sterker aan elkaar.

Maarten en Nelleke Slot

Spanje
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Hoewel we al zeven weken niet op straat komen en weinig
mensen spreken, merken we dat er een nieuwe openheid
is voor het Evangelie. En er is ruimte om bestaande relaties
te verdiepen. Er zijn zelfs Bijbelteksten en Bijbels uitgedeeld!
Vooral de oudere generatie staat sinds de crisis erg open
voor het Evangelie. Ook wordt er meer gebeden voor de
Spaanse overheid dan voorheen.

Jaap en Maaike de Vries

Noord-Afrika

Zonder geldige reden mag je in ons land de deur niet
uit. Toch zijn er nieuwe kansen ontstaan om over Jezus te
vertellen. Sommige vrouwen met wie Maaike moeite had
om samen te komen vanwege drukke schema’s zijn juist nu
heel bereikbaar. Tijdens deze gesprekken kan ze over Jezus
getuigen, wat eerst minder goed lukte. Juist nu groeit ook
de waarde en intensiteit van het netwerk van huisgroepen
in het land. Er worden boodschappenpakketten gekocht en
verspreid onder gezinnen die hun inkomen zijn kwijtgeraakt.
Ook aan ongelovigen!

Jan en Tabitha Kieviet

Senegal

Bij de oprichting was het eerste evangelische ziekenhuis
van Senegal een daad en symbool van eenheid. Maar
toen er zware tijden kwamen en er zaken fout liepen, had
iedereen zijn eigen mening en ontstond verdeeldheid.
Totdat plots een aantal personeelsleden Corona kregen. De
verdeeldheid lijkt als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Alle
betrokken kerken bidden mee en bemoedigingen worden
verstuurd. De eenheid is terug. Kerken werken schouder aan
schouder. Dat is bijzonder!

Ton en Agnes Zeeuw

Spanje

In deze crisis verliezen veel mensen hun werk en inkomen.
Er is dus geen geld voor voedsel, huur of medicijnen. We
helpen met voedselpakketten. En om toch iets van het
Evangelie te delen stoppen we kleine overdenkingen in de
tassen. We maken kaarten en sturen die rond. We bellen
veel en blijven zo op de hoogte. We richten ons veelal op
de alleenstaanden en bieden pastorale ondersteuning. De
mensen staan meer open voor het Evangelie en smachten
naar bemoediging.
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STEUN HET WERK VAN

CAMA ZENDING
MAANDELIJKS
Draag bij aan het verspreiden van het Evangelie.
Wij zoeken 100 nieuwe partners.

Word jij ook partner?

€10

60 nieuwe partners

€50

10 nieuwe partners

€25

25 nieuwe partners

€100

5 nieuwe partners

Online
machtiging
geven?

COLOFON

camazending.nl/doneer
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