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In Lucas 10:2 vertelt Jezus dat er een grote oogst is. Jezus 
stelt geen vraag, of voorwaarde. Nee. Hij maakt een 
statement en zegt: de oogst is groot. Wauw! Heb je daar wel 
eens bij stil gestaan?

Ook noemt Jezus in Lucas 
10:2 dat er weinig arbeiders 
zijn om de oogst binnen te 
halen. Daarom moeten we 
aan de eigenaar van de 
oogst vragen of hij arbeiders 
wil sturen. Vraag jij wel 
eens aan God of hij meer 
zendelingen wil sturen?

Toen ik in 2017 kwam werken 
voor CAMA Zending leerde 
onze directeur Boudewijn mij 
een belangrijke les. ‘Marcel, 
als we meer zendelingen 
willen sturen om de oogst 
binnen te halen kunnen 
we maar één ding doen: 
bidden.’

Daarom bid ik regelmatig 
(om 10.02 uur ’s ochtends, 
n.a.v. Lucas 10 vers 2) of God 
meer zendelingen wil sturen. 
Wil jij met mij meebidden? 

In deze Pionier geven we je 
een overzicht van al de 67 
CAMA zendingswerkers. Dit 
doen we niet omdat we trots 
zijn op dit aantal. Dit doen 
we omdat we dankbaar zijn 
dat God nog steeds mensen 
roept om de oogst binnen 

te halen. Zelfs tijdens deze 
vervelende pandemie! Ik 
wil je in deze editie van 
de Pionier uitnodigen om 
mee te bidden voor meer 
arbeiders. En daarnaast 
nodig ik je uit om de 
zendelingen te bemoedigen. 
Via onderstaande QR-code 
kun je ze een persoonlijk 
berichtje sturen. Stuur ze een 
mooie Bijbeltekst, persoonlijk 
bedankje of een mooie 
bemoediging. Ik weet zeker 
dat ze je berichtje zullen 
waarderen! 

Marcel Oosterkamp
Communicatiemedewerker

 www.camazending.nl/bemoedigen

 Postbus 265, 3970 AG, Driebergen
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56 zendelingen en 11 kandidaat-zendelingen. Dat is goed nieuws voor de minst 
bereikte volken! Veel van de kandidaat-zendelingen staan te popelen om uit te 
gaan. We hopen ook hen snel aan jullie voor te stellen. Vanwege de veiligheid 
noemen we soms pseudoniemen (via een *) en een anonieme foto.

CAMA ZENDINGSWERKERS 2021
EEN OVERZICHT

Danielle woont in een gebied met erg weinig christenen.
Ze is actief vanuit gemeentewerk en heeft een hart voor 
Evangelisatie.

Danielle woont in een gebied met erg weinig christenen.

Turkije, sinds 2018Danielle Adams*

Binnenkort zullen André en Julia een gesloten land betreden. 
D.m.v. het opzetten van een bedrijf willen ze getuigen van Jezus 
en mensen aan een baan helpen. 

Binnenkort zullen André en Julia een gesloten land betreden. 

Zuidoost-Azië, sinds 2021André en Julia*

Lange tijd was Agaath fulltime zendeling in Guinee. Nu woont ze 
in Nederland en gaat ze regelmatig terug naar Hope Clinic
in Guinee.

Lange tijd was Agaath fulltime zendeling in Guinee. Nu woont ze 

Guinee, sinds 2013Agaath Bakker

Ze wonen in Senegal, maar reizen door heel Afrika. Als tech-
nische zendelingen en door middel van fi lm en fotografi e zijn 
Anco en Ewien op veel plekken tot zegen.

Ze wonen in Senegal, maar reizen door heel Afrika. Als tech-

Senegal, sinds 2004Anco en Ewien van Bergeijk

Zuid-Azië is de plek waar hun hart ligt. Jarenlang woonden en 
werkten ze in dit gebied. Sinds 2020 werken ze vanuit Nederland 
om dit volk te bereiken met Jezus. 

Zuid-Azië is de plek waar hun hart ligt. Jarenlang woonden en 

Zuid-Azië, sinds 2016Willem en Jolanda Boer*
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Peter en Annemarie wonen en werken op het eiland Sulawesi. 
Het is een gebied met veel aardbevingen. Maar ze zien duidelijk 
Gods vrucht.

Peter en Annemarie wonen en werken op het eiland Sulawesi. 

Indonesië, sinds 2017Peter en Anne-Marie Dekker

Anja is verpleegkundige en Jon is evangelist en tandheelkundi-
ge. Ze doen veel evangelisatiewerk, medisch werk en communi-
ty development rondom de Hope Clinic. 

Anja is verpleegkundige en Jon is evangelist en tandheelkundi-

Guinee, sinds 1991Jon en Anja Erickson

Hassan heeft enorm veel passie voor zijn volk en evangelisatie. 
Hij werkt vanuit Nederland om een specifi ek volk in het
Midden-Oosten te bereiken met Jezus.

Hassan heeft enorm veel passie voor zijn volk en evangelisatie. 

Midden-Oosten, sinds 2017Hassan*

De schatting is dat ongeveer 0,06 % van de bevolking waar Mark 
en Bibi werkzaam zijn christen is. Ze proberen hier met alles wat 
ze hebben verandering in te brengen.

De schatting is dat ongeveer 0,06 % van de bevolking waar Mark 

Azië, sinds 2013Mark en Bibi Hollander*

Cecilia is al jarenlang betrokken bij zendingswerk in West-Afrika. 
Als Bijbelvertaal-consulent houdt ze zich bezig met Bijbelvertalin-
gen en stuurt ze  projecten aan.

Cecilia is al jarenlang betrokken bij zendingswerk in West-Afrika. 

West-Afrika, sinds 1986Cecilia Holvast

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

Samen met hun drie kinderen zijn Jowan en Lieneke werkzaam in 

Senegal, sinds 2019Jowan en Lieneke

Door middel van een bedrijf verkondigen Jan en Eva het Evan-
gelie en discipelen ze gelovigen. Ze hebben een sterke passie 
om het Evangelie te brengen bij de minst bereikten. 

Door middel van een bedrijf verkondigen Jan en Eva het Evan-

Azië, sinds 2004Jan en Eva Kameraad*
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Ook onder hoogopgeleide studenten is hoge nood om het 
Evangelie te horen. Vandaar dat Anja vooral onder deze 
doelgroep actief is, in Engeland.

Ook onder hoogopgeleide studenten is hoge nood om het 

Engeland, sinds 2014Anja Lijcklama À Nijeholt

Jan werkt samen met de christelijke zanger Cissa, om christelijke 
muziek te ontwikkelen. Tabitha is arts en doet belangrijk medisch 
werk in Senegal.

Jan werkt samen met de christelijke zanger Cissa, om christelijke 

Senegal, sinds 2012Jan en Tabitha Kieviet

Albert en Esther hebben visie om plaatselijke gemeenten te 
stichten. Ze onderhouden goede contacten met onder andere 
Messiaanse gemeenten in de buurt.

Albert en Esther hebben visie om plaatselijke gemeenten te 

Israël, sinds 2008Albert en Esther Knoester

Samen met hun kinderen zijn Arthur en Monique verhuisd naar 
de Black Forest Academy in Duitsland. Dit is een christelijk inter-
naat voor zendingskinderen.

Samen met hun kinderen zijn Arthur en Monique verhuisd naar 

Duitsland, sinds 2018Arthur en Monique Koene

Al 25 jaar zijn Dick en Johanna actief als zendelingen in Azië. 
Ze houden zich vooral bezig met counseling en therapie voor 
stellen en individuen van alle leeftijden.

Al 25 jaar zijn Dick en Johanna actief als zendelingen in Azië. 

Thailand, sinds 1996Dick en Johanna de Koning

Gijs en Truus werkten in een gesloten land. Nu zijn ze in
Nederland en ondersteunen voornamelijk vanuit huis een aantal 
zendingsprojecten in het land waar ze lang zendeling waren.

Gijs en Truus werkten in een gesloten land. Nu zijn ze in

Azië, sinds 2014Gijs en Truus Lam*

Martijn werkt in de lokale gemeente en zet zich in de breedte 
van het kerkenwerk in. Rebecca geeft vooral les aan kinderen. 
Samen hebben ze veel passie voor Jezus.

Martijn werkt in de lokale gemeente en zet zich in de breedte 

Midden-Oosten, sinds 2020Martijn en Rebecca
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Een theologische school, 4 nieuwe kerkplantingen, het discipe-
len van leiders, lesgeven en zo nog meer: Johannes en Dorothea 
zijn vruchtbare zendelingen!

Een theologische school, 4 nieuwe kerkplantingen, het discipe-

Suriname, sinds 1993Johannes en Dorothea Martoredjo

Frans en Anna werken onder Syrische vluchtelingen. Er is tekort 
aan veel dingen, maar ze zien God op verschillende manieren 
duidelijk aan het werk in Arabië.

Frans en Anna werken onder Syrische vluchtelingen. Er is tekort 

Arabië, sinds 2020Frans en Anna van der Meer*

Liêm en Hà zijn echte evangelisten. Onder de Vietnamese 
bevolking in Praag zien ze veel mensen tot geloof komen en 
hebben ze al meerdere gemeenten gesticht.

Liêm en Hà zijn echte evangelisten. Onder de Vietnamese 

Tsjechië, sinds 2000Liêm en Hà Ngô Công

Carina is een echte powervrouw. Ze doet evangelisatiewerk in 
een gevangenis, helpt vrouwen die in de prostitutie zitten en ziet 
veel mensen tot geloof komen.

Carina is een echte powervrouw. Ze doet evangelisatiewerk in 

West-Afrika, sinds 1997Carina Saarloos

In de diepe binnenlanden van Suriname werken Marco en Mar-
jolein bij de Wajana-indianen. Ze rustten er met name gemeen-
teleiders toe en ondersteunen de lokale gemeente.

In de diepe binnenlanden van Suriname werken Marco en Mar-

Suriname, sinds 2012Marco en Marjolein Schuurmans

Robbert en Rianne zijn nieuwe zendelingen bij CAMA 
Zending. Ze gaan werken in het meest atheïstische land van 
Europa: Tsjechië. 

Robbert en Rianne zijn nieuwe zendelingen bij CAMA 

Tsjechië, sinds 2021Robbert en Rianne Sinon

Net als veel landen in Europa is ook Spanje zendingsgebied ge-
worden. Maarten en Nelleke werken vanuit de lokale gemeente 
en delen veel van Jezus.

Net als veel landen in Europa is ook Spanje zendingsgebied ge-

Spanje, sinds 2005Maarten en Nelleke Slot
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Heleen Veen woont in een gevaarlijk gebied. Maar ondanks de 
gevaren blijft ze van Jezus vertellen en samen met de kerk helpt 
ze kwetsbare meisjes.

Heleen Veen woont in een gevaarlijk gebied. Maar ondanks de 

West-Afrika, sinds 2011 Heleen Veen*

Johan reist op en neer tussen Senegal en Nederland. Meerdere 
maanden per jaar is hij in Senegal om samen met Senegalezen 
de Bijbel te bestuderen.

Johan reist op en neer tussen Senegal en Nederland. Meerdere 

Senegal, sinds 2017Johan Velema

Samen met Boaz, Lucas, Joas en Noah leven en werken Peter 
en Annie in Portugal. Hun visie is om jonge leiders die Jezus willen 
volgen toe te rusten en te laten groeien.

Samen met Boaz, Lucas, Joas en Noah leven en werken Peter 

Portugal, sinds 2019Peter en Annie Verhoef

In Noord-Afrika runnen Jaap en Maaike een onderneming 
en ondersteunen ze de lokale gemeenten. Ze werken in een 
gebied met maar weinig christenen.

In Noord-Afrika runnen Jaap en Maaike een onderneming 

Noord-Afrika, sinds 1998Jaap en Maaike de Vries*

Sebastiaan en Jeana zijn zendingspartners van CAMA Zending. 
Zij hebben een holistische aanpak, waarbij evangelisatie en 
ontwikkeling hand in hand gaan.

Sebastiaan en Jeana zijn zendingspartners van CAMA Zending. 

Senegal, sinds 2008Sebastiaan en Jeana de Vroome

Omzien naar de hulpbehoevenden, armen en daklozen is wat 
Ton en Agnes typeert. Ze zien mensen tot geloof komen en zijn 
veel mensen tot hulp.

Omzien naar de hulpbehoevenden, armen en daklozen is wat 

Spanje, sinds 2014vTon en Agnes Zeeuw

Maar liefst 11 kandidaat zendelingen staan te popelen om het 
zendingsveld te betreden. Ze bidden en zoeken naar de juiste 
plek en timing om uit te gaan.

Maar liefst 11 kandidaat zendelingen staan te popelen om het 

Divers, sinds 202111 kandidaat zendelingen
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Wil jij ook de zendelingen in het zonnetje 
zetten? Via onderstaande gegevens of 

QR-code kun je de CAMA zendelingen een 
persoonlijk berichtje sturen. Stuur ze een 

kaartje, kort tekstje, gebed of bemoediging. 
Wij zorgen uiteraard dat de berichtjes

goed aankomen! 
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