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! Wanneer Oranje een doelpunt maakt springt 
heel Nederland op en juicht: ‘Wij hebben 
gewonnen!’. Wanneer een Nederlandse 
sporter een gouden plak omhoog houdt, zwelt 
Nederland van trots tijdens het zingen van het 
Wilhelmus. ‘Wij hebben gewonnen!’ 

Ook ik doe er aan mee, terwijl ik 

thuis op de bank helemaal niets 

bijdraag aan de prestaties van deze 

topsporters. 

Ik kan een rookworst-muts op mijn 

hoofd dragen, trots zijn en de longen 

uit mijn lijf schreeuwen. Maar daarmee 

ben ik niet medeverantwoordelijk voor 

de resultaten van de sporters. En toch 

roep ik mee: ‘Wij hebben gewonnen!’.

Kun je je voorstellen hoe de kerk 

van Nederland juicht, wanneer een 

zendeling vertelt dat er iemand 

tot geloof is gekomen? Kun je 

je voorstellen hoe de kerk juicht, 

wanneer er een nieuwe gemeente is 

gesticht? Dan juichen wij samen: ‘Wij 

hebben gewonnen!’. 

En dat, is volkomen terecht! 

Misschien heb je het idee dat 

zendelingen helden zijn. Zij zijn 

degenen die uitgaan, die hun leven 

in Nederland achterlaten en grote 

offers brengen. Maar, vergeet niet dat 

zending écht teamwork is.

Doordat jij bidt, geeft, actief bent in 

een thuisfrontteam, meeleeft met 

een zendeling of juist geniet van 

de zendingsverhalen, mag ook jij 

meejuichen: ‘Wij hebben gewonnen!’. 

Zendingswerk is teamwerk. Zending 

doen we samen. En daar zijn we je 

ontzettend dankbaar voor want wij 

kunnen dit alleen maar doen met 

jouw hulp.  

Daarom willen we je in deze Pionier 

verhalen vertellen van mensen die 

betrokken zijn bij zendingswerk. Ieder 

op zijn of haar eigen manier. Allemaal 

even belangrijk!

Dankjewel, dat jij samen met ons dit 

werk wilt doen. Samen staan we op 

en juichen we voor elke getuigenis 

dat we van onze CAMA zendelingen 

horen: ‘Wij hebben gewonnen, in 
Jezus Naam!’. 

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending

WIJ HEBBEN 
GEWONNEN, 

IN JEZUS 
NAAM!

Boudewijn van Schoonhoven
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ZULLEN WE SAMEN JUICHEN?

Bij Johannes en Dorothea in Suriname 
is een nieuwe gemeente gesticht en 

is een moslim familie tot geloof gekomen.

In de nieuwe muziekstudio bij Jan 
Kieviet in Senegal zijn verschillende 

mensen tot geloof gekomen.

Peter en Annie organiseren de 
marriage course in Portugal, 

38 stellen doen mee de waarvan 
veel niet-christen zijn.

Mark en Bibi hebben een grote gift ontvangen voor hun 
bedrijf in een gesloten land in Azië zodat ze belangrijk 

evangelisatiewerk kunnen blijven doen.

Het werk onder 
Vietnamezen bij Liêm 

en Hà in Tsjechië breidt 
zich uit naar Slowakije.

CAMA Zending opent twee nieuwe 
zendingsvelden (in Afrika en Azië) in 

gebieden waar bijna geen christenen zijn

Peter en Anne-Marie openen in Indonesië 
een post om zendingsactiviteiten te doen in 

een gebied met bijna geen christenen.

In de gevangenis in West-Afrika 
bij Carina zijn 22 mensen tot 

geloof gekomen en gedoopt.

Jon en Anja Erickson zijn bezig met het 
uitzenden van 3 lokale evangelisten in Guinee.

Bij Robbert en 
Rianne in Tsjechië is 

iemand door gebed 
genezen, zomaar in een 
restaurant.

Marco en Marjolein hebben 
in Suriname voor het eerst 

Bijbels verspreid in de moeder-
taal van Wayana-indianen.
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Zelf heb ik dat ook ervaren toen ik als 
Nederlandse juf voor twee jaar werd 
uitgezonden naar de Papua, alweer 
zo’n 13 jaar geleden. Als zendeling 
zit je vaak ver weg van Nederland, 
maar via het Thuisfront Team blijf je 
verbonden. 

Ook zijn we een belangrijke schakel 
in de relatie tot de uitzendende ge-
meente. Zo kunnen Hans en Mirjam 
op de hoogte blijven van de kerk 
in Nederland, maar kunnen zij ook 
gebedspunten aan de uitzendende 
gemeente doorgeven. Dat is erg 
belangrijk.

Een biddend, meelevend en actief 
steunend thuisfront zorgt ervoor dat 
Hans en Mirjam zich volledig kunnen 
richten op het werk en leven in de 
Hoorn van Afrika. We zijn dankbaar 
dat wij een onderdeel mogen zijn 
van dit stukje zendingswerk en gaan 
dit avontuur samen met hen aan.

We zijn al een langere tijd bevriend 
met Hans en Mirjam en zullen ook 
zeker het initiatief nemen om re-
gelmatig te vragen hoe het met ze 
gaat. En op die manier blijven we, 
op fysiek grote afstand, toch nauw 
met elkaar verbonden.

Onze droom voor Hans en Mirjam is 
dat ze vanuit hun natuurlijke gaven 
met de lokale bevolking zich kunnen 
verbinden. We bidden dat ze juist 
daar vriendschappen aan gaan en 
vanuit ontspanning een kring van 
mensen om zich heen krijgen met 
wie ze hun geloof kunnen delen.

De ultieme droom is dat er uitein-
delijk een gemeente of kerkje gaat 
ontstaan. Zo bouwen we samen aan 
Gods Koninkrijk: Hans en Mirjam in de 
Hoorn van Afrika, Koos en ik vanuit 
Nederland.

Hoi hoi, mijn naam is Janita de Frel. En samen met mijn man Koos ben 
ik deel van Thuisfront Team van kersverse zendelingen Hans en Mirjam 
Duin. We nemen onze taak erg serieus, want het werk van het Thuisfront 
Team is heel belangrijk bij een uitzending.
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Johan is namelijk één van de 
honderden giftgevers van CAMA 
Zending. Regelmatig leest hij de 
gebedskalender door, om te 
ontdekken wat er speelt bij de ze-
ndelingen. Hij is een trouwe bidder 
en leeft betrokken mee met de 
zendelingen. 

De meeste zendelingen heeft hij 
nog nooit ontmoet. Toch ervaart 
Johan de urgentie om ze te 
ondersteunen, bemoedigen en 
zegenen. Hij beseft dat zending-
swerk teamwerk is en draagt zijn 
steentje bij. 

Als CAMA Zending zijn we enorm 
dankbaar voor mensen als Johan. 
Regelmatig als hij een gebedso-
proep leest, koppelt hij daar een 
gift aan. 

Juist door dit soort giften kunnen 
CAMA zendelingen van waarde 
zijn bij de minst bereikte volken. 
En mogen we samen juichen 
wanneer er getuigenissen zijn.

Doe jij ook mee met Johan? Via 
www.camazending.nl/doneer kun 
je een eenmalige gift geven of 
maandelijkse donateur worden.

DOOR JOHAN 
KUNNEN WIJ 
SAMEN JUICHEN
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In het dagelijks leven is Johan freelance tekst- en speechschrijver. Hij 
werkt vooral vanachter zijn bureau en de laptop is daarin zijn beste 
vriend. Toch heeft Johan wereldwijd impact. Door zijn inzet kunnen 
zendelingen wereldwijd het Evangelie van Jezus delen.

JANITA
GAAT VANUIT 

NEDERLAND OP 
AVONTUUR MET 

ZENDELINGEN

Doneren
camazending.nl/doneer

https://www.camazending.nl/doneer
https://camazending.nl/doneer 
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Gebed
Gebed en voorbede zijn enorm krachtig en hard nodig om 
zendingswerk te kunnen doen. Ook al ken je de zendelingen 
persoonlijk niet, toch kun je iets belangrijks betekenen. Bid je met 
ons mee?

www.camazending.nl/bidden

Geven
Zendingswerk heeft partners nodig. Sommige mensen worden 
zendeling, anderen hebben de kans om financieel betrokken te 
zijn bij zending. Wil jij zending financieel ondersteunen?

www.camazending.nl/doneer

Gaan
Heb jij interesse om te ontdekken of zending echt iets voor jou 
is? Kom gerust eens langs voor een informeel koffie-gesprek. Of 
ontdek onze actuele zendingsvacatures op de website.

www.camazending.nl/koffie-afspraak

https://www.erwintenham.nl
https://www.camazending.nl/bidden
https://www.camazending.nl/doneer
http://www.camazending.nl/koffie-afspraak

