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Het is onze gezamenlijke plicht om zo snel mogelijk 
wereldwijde toegang tot het Evangelie mogelijk te 
maken. Nog steeds zijn er 3 miljard mensen die nog 
nooit over Jezus hebben gehoord. Dit is onnodig 
onrecht. En dat raakt mij enorm. 

Bij CAMA Zending vinden we dat 

iedereen de mogelijkheid moet 

hebben om Jezus te leren kennen. Dat 

zien wij als onze plicht. Op dit moment 

is dat niet het geval: nog steeds zijn er 

3 miljard mensen die geen toegang 

hebben tot het Evangelie. Heb jij 

er wel eens over nagedacht hoe 

onvoorstelbaar veel mensen dat zijn?

3 miljard mensen wonen in gebieden 

waar geen kerken zijn en waar 

niemand is die hen over Jezus kan 

vertellen. 3 miljard mensen hebben 

niet de mogelijkheid om Jezus te leren 

kennen zoals jij en ik Hem kennen. 

3 miljard mensen hebben niet de 

mogelijkheid om christen te worden.

Maar dit hoeft niet zo te blijven. 

Samen kunnen we hier verandering in 

brengen.

We zijn gemotiveerd om zo veel 

mogelijk mensen te bereiken met 

het geweldige Evangelie van Jezus 

Christus. Naast de 65 zendelingen 

die wij samen met jullie uitgezonden 

hebben, is het hard nodig dat dit 

aantal snel verder groeit. Zendelingen 

kunnen namelijk Jezus zichtbaar 

maken juist op die plekken waar Hij 

niet of nauwelijks gezien wordt.

In deze Pionier lees je onder andere 

een kort getuigenis van een vrouw die 

door júllie inzet tot geloof is gekomen. 

Doordat we samen bidden en geven 

kunnen zendelingen naar die plekken 

gaan waar mensen geen toegang tot 

het Evangelie hebben.

Samen kunnen we aan onze plicht 

voldoen, samen kunnen we zoveel 

mogelijk mensen toegang tot het 

Evangelie bieden.

Wat doe jij?

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending

Dit raakt
mij enorm.
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Dolma
3 jaar geleden was er geen christen te vinden in dit gebied 
in Zuidoost-Azië. Dolma was alcoholist, demonisch belast, 
beïnvloedt door het boeddhisme en had een uitzichtloos 
leven. Bidders en gevers maakten het mogelijk dat CAMA 
zendelingen naar dit specifieke gebied in Azië uitgezonden 
konden worden, om daar toegang tot het Evangelie te 
bieden. Hierdoor heeft Dolma Jezus leren kennen en is ze 
nu overtuigd christen. Ze is dankbaar dat ze nu een 
persoonlijke relatie met Jezus heeft en toegang heeft 
gekregen tot het Evangelie.

Albert en Esther Knoester
13 jaar geleden werden Albert en Esther Knoester naar de Negev-woestijn in 
Israël gezonden. Ze wonen in de stad Dimona midden tussen de Joodse mensen. 
Dimona is een stad van 34.000 inwoners waar geen enkele kerk was. Daar wilden 
ze, samen met een trouwe achterban, verandering in brengen. Nu 13 jaar later 
zien ze mensen tot geloof komen, bouwen ze aan de lokale gemeente en zijn ze 
begonnen met een ‘open huis’ om mensen te vertellen over Jezus.  

Zuidoost-Azië

Israël

Wil jij samen met CAMA Zending toegang tot het Evangelie wereldwijd mogelijk maken? Geef een maandelijkse gift (of eenmalige donatie) door de QR-code te scannen of via onderstaande gegevens. 

www.camazending.nl/toegang
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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
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