Op reis naar bewogen
en voor outreach!
Team Outreach (TOR).

Paspoort Team Outreach 2019

Een woordje vooraf
Hi Brugger,
Ik ben Ko Out en de nieuwe fictieve reisgenoot van Team Outreach (TOR)! Ik ben de
journalist van het reisgezelschap. Het is mijn missie om je op de hoogte te houden van
onze ontwikkelingen en jou bij onze activiteiten te betrekken.
Om te beginnen wil ik je laten weten dat wij op reis zijn. Sommige van ons noemen het
een transformatie. Want wij vinden dat het tijd is om onszelf weer op de kaart te zetten in
Pinkstergemeente de Brug! De eerste stap die we gezet hebben is onze naam veranderen.
Wij zijn niet meer de Zendingscommissie maar heten nu Team Outreach.
In dit paspoort wil ik je graag vertellen over onze reis. Je ontdek wie Team Outreach is en
wat wij doen. Ik neem je mee terug in de tijd, vertel je over onze nieuwe plannen en wat
wij willen bereiken.

Het belooft veel leuks. Ik ben enthousiast over de reis die voor ons ligt.
Veel lees plezier en Gods zegen!

Even terug in de tijd
Heel even terug in de tijd met de tijdlijn
Ik zit pas sinds september 2018 bij Team Outreach, maar de oude Zendingscommissie
bestond al 50 jaren. Zij hebben in al die jaren veel bijgedragen aan mooie ontwikkelingen
in het zendingsveld. Herinner jij je een aantal van onderstaande bijzondere en leuke
momenten?

Start Zendingscommissie

Jaap & Judy

Lancering TOR

Ierlandreis
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Ga je mee?

Waarom we zijn begonnen aan deze reis
1. Wij voelden ons een
buitenbeentje
In de tijdlijn kon je zien dat de
Zendingscommise jaren actief is geweest.
Maar, de laatste jaren merkten wij dat we
steeds minder betrokken raakten bij de
gemeente.

2. Wij wilden vernieuwen
De meeste leden van de oude
Zendingscommissie zetten zich al jaren in.
Sommige leden hebben na jaren
toewijding besloten dat het tijd was om er
een punt achter te zetten zoals Jaap en
Judy Blom afgelopen zomer.

Het viel ons op dat er wel animo was voor
zendingsactiviteiten, maar minder voor de
Zendingscommissie. Het was voor Bruggers
niet meer duidelijk waar zij ons voor
konden benaderen.

Dit is ook één van de redenen dat wij
onszelf steeds vaker afvroegen hoe wij
ervoor konden zorgen dat de
Zendingscommissie kon blijven bestaan.

Wij voelden ons een buitenbeentje.
Dit was ons eigen schuld hoor en wij
nemen je niets kwalijk.

Wij wilden er zeker van zijn dat het werk
dat tot nu toe is gedaan voort kon worden
gezet. Het was duidelijk dat het tijd was
voor vernieuwing.

Maar hier wilden wij verandering in
brengen!
Wij wilden weer terug op de kaart in de
Pinkstergemeente de Brug!

Wij bedachten ‘Transformeer
Zendingscommissie’, als actie.
Dit was het begin van onze nieuwe reis “Op
weg naar bewogen harten voor outreach.”
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Van Zendingscommissie naar
Team Outreach (TOR).

Onze eindbestemming
Wat wij willen bereiken?

Hoe wij dit willen bereiken

Onze kernwaarden

Wij hebben een missie

Als het goed is heb je net kennis met ons
gemaakt. Het viel je vast op dat het team
voornamelijk bestaat uit mensen die -hoe
zeg ik dat netjes…- die iets meer
levenservaring hebben. Hier willen wij
graag verandering in brengen, niet omdat

Nou allereerst door te bidden dat er nog
meer mensen met bewogen harten voor
de zending in de Pinkstergemeente de Brug
opstaan.

Daarom hebben wij 3 kernwaarden:

Een missie? Ja die hebben wij ook, want dit
laat zien hoe wij onze visie willen bereiken.

het moet, maar omdat het kan. ☺
Wij willen groeien naar een outreach team
dat bestaat uit tieners, jeugd, volwassenen
en mensen met veel levenservaring. Een
mooie mix met verschillenden mensen die
diverse talenten en ervaringen hebben.
Samen kunnen we op zoveel leuke
manieren uitstappers in het geloof helpen.

Maar wij komen ook in actie! Want we
vinden het belangrijk dat Team Outreach
zichtbaar is bij de kinderen van de
zondagschool, de tieners, de jeugd en de
volwassenen in de kerk.
Daarom gaan wij meer communiceren
zodat we weer zichtbaar worden. We
willen ook de activiteiten aantrekkelijker
en leuker maken.
Wij willen graag dat jij ons beter leert
kennen en herkennen en mag beleven wat
het werk dat wij voor Gods Koninkrijk doen
inhoudt.

• Liefde
• Avontuur
• Strijdvaardig

Onze missie is daarom om voor
zendelingen te bidden, te geven en (naar
ze toe) te gaan.

Liefde in onze communicatie en handelen.
Avontuur en actie in onze activiteiten.
Strijdvaardig in onze gebeden.

Wij hebben een doel

Wij hebben een visie

Wij bidden en komen in actie voor nog
meer bewogen harten voor outreach in de
Pinkstergemeente de Brug.

Onze visie is om uitstappers in geloof te
bemoedigen in hun gehoorzaamheid naar
de opdracht die Jezus Christus ons
gegeven heeft: ‘’ga heen in de gehele
wereld en verkondigt het evangelie aan de
ganse schepping.’’, Marcus 16:15.
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Wat is outreach?
Wat is outreach?
Wij heten nu Team Outreach. Je vraagt je
misschien af wat outreach is. Daar
moesten wijzelf ook over nadenken. Ik leg
het je graag uit. Outreach is een
combinatie van zending en evangelisatie.
Zending is het evangelie verkondigen in de
hele wereld net zoals het staat geschreven
in Marcus 16:15. ‘’Ga heen in de gehele
wereld en verkondigt het evangelie aan de
ganse schepping.’’,
Dus waar wacht je nog op?! Pak het eerst
volgende vliegtuig naar Kenia, woon bij de
inheemse bevolking, leer de taal en vertel
de bevolking over Jezus. Nee hoor grapje.

😉
De meeste mensen die in de zending zitten
voelen zich door God geroepen. Een paar
zendelingen die wij steunen wonen in
Myanmar, Malawi en China.

Ook in Nederland verkondigen christenen
het evangelie. Dit noemen wij
evangeliseren.
Tegenwoordig zijn er zoveel mensen van
verschillende culturen die nog niet over
Jezus hebben gehoord of vergeten zijn wie
Hij is, dat zij (opnieuw) kennis met Hem
zouden moeten maken.
Daarom wordt er op verschillende
manieren geprobeerd om ook hier in
Nederland het evangelie te verkondigen.
Zoals je waarschijnlijk al door hebt wordt
in beide gevallen gehoor gegeven aan de
opdracht van Jezus zoals die staat in
Marcus 16:15.
Daarom hebben wij ervoor gekozen om
beide activiteiten één naam te geven
Outreachen en dat betekent: uitstappen in
geloof.

Uitstappen in geloof is de liefde van Jezus
laten zien en kan op verschillende
manieren en in de hele wereld. Of het nou
in Nederland is of een ander land.

Is het duidelijk? Ik heb nog een paar
voorbeelden van outreach:

Sommige Bruggers helpen hun buren en
willen op die manier de liefde van Jezus
uitstralen. Ook zijn er activiteiten geweest
zoals met Koningsdag, de chocolademelk
actie, zingen in de gevangenis en
bijvoorbeeld het Charles Dickens koor.
Uitstappen in geloof kunnen wij allemaal!

Onze reisgenoot Joke gaat vaak als clown
naar Roemenië en geeft kinderen daar een
geweldige dag. Ze is daar echt tot zegen.
Zo weet ik ook dat een groep fanatieke
tieners en jeugd uit de kerk naar Servië is
gereisd om samen met vluchtelingen
spelletjes te doen.
Ook is een jonge dame (toen nog maar 17
jaar!) helemaal naar Malawi gevlogen om
kinderen te verzorgen in een ziekenhuis.
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Bidden, Geven en Gaan.

Wat we op onze reis meenemen
Waar wij voor staan

Dat heeft wat extra uitleg nodig

Wij van Team Outreach, Jan, Trienke, Hans,
Joke, Saffira en ikzelf Ko zijn volgers van
Jezus Christus.

In het Koninkrijk van God zijn wij allemaal
even belangrijk. We hebben allemaal van
God talenten gekregen. Hij wil graag dat
wij onze talenten inzetten om te laten wie
God is.

Wij geloven dat Jezus tegen zijn discipelen
heeft gezegd ‘’ga heen in de gehele wereld
en verkondigt het evangelie aan de ganse
schepping.’’, Marcus 16:15.

Wij helpen met onze talenten christenen
die uitstappen in geloof.

Als Jezus dit zegt dan moet het wel goed
zijn!

Het is niet makkelijk om in geloof uit te
stappen.

Daarom helpen wij christenen die
outreach’en (uitstappen) en luisteren naar
de opdracht die Jezus heeft gegeven.

De satan wil niet dat mensen Jezus leren
kennen, laat staan dat zij in Hem gaan
geloven. Hij doet er alles aan om te
voorkomen dat christenen uitstappen.

Dit doen wij door voor ze te bidden, aan ze
te geven en te gaan.

Gelukkig heeft Jezus ons geleerd om er
voor elkaar te zijn en elkaar te helpen.

Daarom bidden wij voor kracht,
ondersteunen wij christenen door ze
middelen te geven en bieden wij ze een
schouder om op te steunen. Soms door
naar ze toe te gaan.

Bidden
Bidden klinkt best zwaar hè. Als ik hoor dat
er een bidstond is, is het eerste wat ik denk
booooriiiing. Erg hè? Ik weet het. Bij Team
Outreach hebben ze mij geleerd dat ik
bidden niet als saai hoef te ervaren. Bidden
is juist kracht!
Wij kunnen met de Maker van Hemel en
Aarde praten! Hoe tof is dat!

Geven
Bidden is kracht, maar dat wil niet zeggen
dat de sok daarmee af is.
Zie je het al voor je? We hebben voor jullie
gebeden hoor, succes met inzamelen van
geld voor een nieuw waterreservoir. Dat
zou wat zijn...
Als Gods kinderen moeten wij elkaar en
andere helpen. God vraagt om te geven.
Dat kan op verschillende manieren. Vaak is
het dan zo dat God weer helpt door
iemand op je pad te brengen.

Gaan
We weten allemaal hoe fijn het kan zijn als
iemand je komt bezoeken.
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Wat we op onze reis meenemen
Paulus schrijft in zijn brieven vaak dat hij
ernaar verlangt om de mensen te
bezoeken aan wie hij het evangelie heeft
verkondigt. Ook staat er in de Bijbel dat de
mensen graag wilden dat Paulus ze kwam
bezoeken.
Soms hebben uitstappers steun nodig of is
het gewoon fijn om iemand om je heen te
hebben die even kan helpen.

Wij kunnen gaan om uitstappers te
ondersteunen of om zelf uit te stappen en
mensen, de liefde die Jezus voor hun heeft,
laten ervaren.
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Liefde, Avontuurlijk en
Strijdvaardig.

Wat we doen
Wat we doen

Wat we nog meer doen

Een aantal van onze activiteiten

Heb je het idee dat wij alleen maar zitten
te vergaderen? We doen nog meer hoor.
😉

Nu wij zijn getransformeerd naar Team
Outreach zijn er activiteiten bijgekomen.
Daarmee hebben wij als team ook een iets
andere rol. De activiteiten waar ik je net
over vertelde doen wij nog steeds.

• Nacht van Gebed
• Dag van de leidende kerk
• Kaarten actie voor christenen die
vervolgd worden.
• Charles Dickens Koor
• Aktie Schoenendoos
• Uitstappers laten spreken
• Bezoek Roemenië
• Zingen in de gevangenis
• Presentaties over uitstappers in de Brug
• Tips en ideeën delen met Bruggers via
de communicatiemiddelen van P.G.de
Brug.
• Bruggers faciliteren, stimuleren en
motiveren om uit te stappen.
• De afgelopen jaren zijn er vanuit de kerk
verschillende jongeren geweest die het
op hun hart hadden om Gods liefde te
laten zien.

Als oude Zendingscommissie waren wij
vooral gericht op de zendelingen en de
vervolgde christenen.
Wij onderhielden contact met onze
zendelingen en werden op de hoogte
gehouden van het werk dat zij daar doen.
Wij hielden collectes voor hen en soms als
de mogelijkheid er was gingen we naar ze
toe om te beleven wat het is om in die
landen uit te stappen in geloof.
Daarnaast organiseerde wij ook activiteiten
zoals bijv. Aktie schoenendoos.

Maar, je kan ons nu zien als de
faciliteerders van de uitstappers in geloof.

Tuurlijk organiseren wij zelf ook nog
activiteiten, maar het is niet zo dat wij bij
alle activiteiten de kar trekken. Het kan zo
zijn dat jij een leuk idee hebt om uit te
stappen en wij je in contact brengen met
de juiste mensen of helpen met de
communicatie en organisatie. Het is maar
net, wat je nodig hebt.
Ook gaan wij veel meer communiceren via
Brugnieuws, Brugwijzer etc.

Andere jeugd zamelde spullen in voor
vluchtelingen in de omgeving of gingen
naar Servië om daar met kinderen, tieners
en jeugd activiteiten te doen.
Allemaal activiteiten waar wij als Team
Outreach voor kunnen, bidden, geven en
gaan.
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Even kennismaken met het
reisgezelschap

Maak kennis met Hans
Wist jij dat?
Ik wilde mijn nieuwe reisgenoten beter leren kennen. Daarom heb ik ze gevraagd of zij
wat over zichzelf wilde vertellen. Ik vind het mooie verhalen, want ze geven allemaal even
een kijkje in hun leven. Ik deel hun verhalen graag met jou.

Niet ons programma had hen overtuigd,
maar de manier waarop wij met elkaar
omgingen in de wijk waar ons verblijf was.

Hans Hagemann Ambassadeur China
ICC

Maar toen ik tóch meeging en mijzelf
openstelde voor de kinderen, hadden ze
mij zó ingepakt.

Mijn vrouw Joke en ik
waren al bij
zendingswerk
betrokken voordat wij
bijna 20 jaar geleden in
Pinkstergemeente
de Brug kwamen.

Mijn ideaalbeeld van “outreach” hebben
wij in Ierland een keer meegemaakt. Wij
hebben toen met een groep van 24
mensen, uit onze gemeente, in Letterkenny
twee weken een zomerprogramma
gedraaid.

Verder draai ik ook mee in het
gevangenisteam. Een paar keer per jaar
begeleid het gevangenisteam twee of drie
kerkdiensten op een zondagochtend in
gevangenissen.

Ik ben een keer mee geweest naar China
om in een weeshuis mee te werken. Dat
was een ervaring die mij diep raakte. Ik
riep altijd:
“Ik heb niks met gehandicapte kinderen,
dat kan ik niet.”.

We deden van alles: muziek, dans, mime,
folderen en nog veel meer.
Aan het eind van onze activiteiten kwamen
er mensen tot geloof. Wat was nou het
verbazende?

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als
specialist informatievoorziening bij de
Purmerendse ScholenGroep. Ik ben dus
getrouwd met Joke en ik ben vader van
drie kinderen en opa van 7 kleinkinderen!
Mijn grote hobby is muziek maken.
Daarnaast maak ik ook graag foto’s, lees ik
regelmatig en houd ik van spannende
films.

De schepping is een andere ‘hobby’ van
mij. Het verbaasd mij hoe ik jarenlang
kijkend naar de schepping kan staan en
steeds weer nieuwe ingenieuze dingen
ontdek die God bedacht heeft.
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Maak kennis met Joke
Joke Hagemann Ambassadrice
China, ICC

De tumor was gedeeltelijk open en
verspreide een enorme stank. De vrouw
had een vreselijke aanblik.

Soms zijn er
gebeurtenissen
die in je leven een
verschil uitmaken
momenten, waar
je door de Heer
wordt aangeraakt.

De vrouw werd door een arts bekeken en
gelukkig kwam ze in aanmerking voor een
operatie die succesvol werd uitgevoerd.
Aan boord, tijdens één van de diensten,
kwam de vrouw tot geloof.

Bij mij gebeurde dat tijdens een bezoek
aan één van de Mercy Ships. We kregen
een rondleiding en daarna vertelde een
verpleegkundige een verhaal wat me diep
raakte.
Zij vertelde: we waren in Afrika en hadden
aangelegd in de haven. Daar stonden de
eerste mensen al te wachten. Sommigen
mensen waren al weken lang op pad om bij
de haven te komen.
Een vrouw kwam aan boord met een
enorme tumor aan haar hoofd.

Voordat ze weer naar huis ging was er een
evaluatiegesprek, want wat had de vrouw
doen besluiten om voor een leven met
Jezus te kiezen? Was het omdat ze genezen
was en eindelijk een normaal leven zou
kunnen leiden in de gemeenschap?
Het huisje van de vrouw stond buiten het
dorp, nu zou ze zeker geaccepteerd
worden. Maar nee dat was niet de reden.
Was het omdat ze voor het eerst het
evangelie had gehoord? Nee ook dat niet.

De vrouw vertelde: toen ik ziek en vuil en
stinkend de loopplank opliep was daar een
verpleegkundige die mij welkom heette en
een liefdevolle arm om mij heen sloeg. Op
dat moment raakte God mij aan en
ervaarde ik tot diep in mijn hart de liefde
van God voor haar”.
Na het horen van het verhaal was ik diep
ontroerd, want vaak dacht ik dat ik niets
kon of niet bruikbaar was voor God. Maar
toen besefte ik dat ik twee armen heb en
als God het wil kan ik die gebruiken en ze
liefdevol om mensen en kinderen slaan.
Toen heb ik mezelf in gebed aan God
gegeven om daar te zijn waar mensen Hem
nodig hebben en daar te gaan waar Hij mij
zend.
Eerst gebeurde er niets, maar na 7 jaar
kwam een collega met het verhaal van een
weeshuis in China voor gehandicapte
kinderen en de afschuwelijke
omstandigheden daar.

De collega vertelde ook dat je daar heen
kon gaan om te helpen. Toen wist ik ineens
mijn belofte aan God, om te gaan. Ik heb
me aangemeld om mee te gaan. Alles viel
als een puzzel met losse stukjes in elkaar.
Ik wist dat ik moest gaan.
Dat heeft mijn leven veranderd en mij een
paar keer naar ICC in China gebracht, naar
Lesbos bij de vluchtelingen, naar Ierland
met een groep uit onze gemeente en naar
Roemenië als clown om kinderen in
weeshuizen te omarmen en te zegenen.
Maar het heeft er ook toe geleid dat ik bij
de Zendingscommissie betrokken was, wat
nu TOR is. Ik mag ook hier aandacht geven
projecten zoals ICC en mensen die op
outreach zijn zoals Chris en Jop en Yvonne
ondersteunen. En ook straks aan mensen
die willen uitgaan en hun op weg helpen.
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Maak kennis met Jan
Jan van der Lei Ambassadeur
Malawi, Chris Onderstal
Mijn naam is
Jan van der Lei.
Sinds 2016 woon ik
met Trienke in
Zwaag. Daarvoor
ruim 35 jaar in
Medemblik.
Vóór Medemblik woonden wij 7 jaar in
Hoogezand. Wij zijn gezegend met drie
kinderen en zeven kleinkinderen.
Wanneer ik terugreken in jaren is het lang
geleden dat ik tot een levend geloof in de
Heer ben gekomen. Zekerheid hebben in
wat de Heere Jezus in je leven kan en wil
betekenen is levensreddend.

Samen met dierbare vrienden probeerden
we, Trienke en ik, in de jaren 1973-1985
elke Hemelvaartsdag naar de Jaap Edenhal
in Amsterdam te gaan. Daar werd de
wereldwijde “Eza Zendingsdag” gehouden.
Tientallen zendingsgenootschappen
konden zich daar presenteren en zelf
stonden wij ook achter een
zendingsinformatie stand. Er ontstonden
vele kostbare ontmoetingen met
christenen afkomstig uit de verschillende
kerkelijke gemeenten. En, we hoorden de
sprekers zoals Anne vd Bijl van Open
Doors. Een bepaalde prediking staat nog in
mijn geheugen gegrift.
Elk jaar namen vele jongeren een
beslissing zich serieus te oriënteren voor
een bediening op het zendingsveld.
Met onze aansluiting bij de
Pinkstergemeente de Brug in 2007 mocht
ik ook terugzien op een gezegende tijd in
de gemeenten die wij eerder gediend
hebben.

De belangstelling voor zending in het
algemeen is nooit weggeëbd. Sinds een
paar jaar horen we bij de
Zendingscommissie.
Wij (Trienke en ik) vertellen zo nu en dan
over het werk van Chris Onderstal in
Malawi. Daarnaast zijn wij namens
Pinkstergemeente de Brug contacten in het
Thuisfront Comité van Chris Onderstal.
Samen met enkele gemeenten uit ZuidHolland verzorgen we voor Chris haar
tweejaarlijks verlof onder andere met een
vriendendag.
Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij
te dragen in de gemeente. Niet omdat het
moet, maar omdat het een gevolg is van
de liefde van de Heer Jezus in mijn leven.
Ik prijs me gelukkig en dankbaar dat ik
Trienke al jaren aan mijn zijde heb. Samen
de Heer kennen en mogen dienen is
kostbaar en genade van God.
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Maak kennis met Trienke
Trienke van der Lei Ambassadrice
Malawi, Chris Onderstal

Met onze kinderen bezochten we de Logos
en de Doulos, toen ze in de havens lagen in
Nederland.

Ko heeft mij gevraagd
Iets over mijzelf te
vertellen. Dat is best
lastig. Want waar moet
ik beginnen?

Jaarlijks bezochten we de Eza dagen, waar
heel veel zendingsorganisaties zich
presenteerden.

Mijn naam is
Trienke van der Lei. Ik ben 70 jaar en heel
rijk met Jan (mijn man), onze kinderen en
kleinkinderen.
Al van jongs af aan, betekent het geloof
veel voor mij. Vanaf mijn twintigste heb ik
veel mogen doen op evangelisatiegebied.
Kinderclubs bij woonwagenbewoners en in
de buurt, campingevangelisatiewerk enz.
Veel later raakten wij (mijn man Jan en ik)
betrokken bij allerlei zendingsprojecten.
O.a. Operatie mobilisatie.

We hebben veel zendelingen mogen
ondersteunen, vooral ook door
persoonlijke contacten.
Ongeveer 10 jaar geleden kwamen we in
Pinkstergemeente de Brug. Ook hier zijn
we alweer lange tijd betrokken bij het
zendingswerk. Speciaal zijn Jan en ik
ambassadeurs van Chris Onderstal.
We zitten in het thuisfront comité en
onderhouden contacten met Chris.
Wanneer Chris met verlof is in Nederland,
verzorgen wij met andere gemeenten de
vriendendag.
Jan verzorgt de nieuwsbrieven en stuurt ze
naar de achterban.

Zelf vind ik het ook belangrijk om buiten de
gemeente contacten op te bouwen, door
o.a. vrijwilligerswerk. Eerst bij Ridderickhof
en nu bij het leescafé in de bibliotheek in
Hoorn.
De liefde van de Here Jezus laten zien aan
de mensen, die hier werken. Mensen, met
een beperking, die ik mag helpen en
begeleiden. Zo kostbaar!

Ook met het SiS-team proberen we
vrouwen van buiten de gemeente te
bereiken. Bijvoorbeeld kledingruilavonden,
crea-avond, en nu de afgelopen
kerstavond.
Ik ben heel benieuwd hoe we als Team
Outreach kunnen vernieuwen en ook de
gemeente meer actief erbij kunnen
betrekken.
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Maak kennis met Saffira en Ko
Saffira Parker Ambassadrice
Myanmar, Jop en Yvonne en de
kinderen
Ik heb in mijn
studententijd best wat
gereisd en in die landen
heel wat armoede gezien.
Tijdens mijn verblijf in
Peru en Maleisië ging ik
naar de kerk en kwam ik
vaak in contact met zendelingen. Het werk
dat zij daar deden vond ik mooi.
Omdat ik altijd al interesse heb in reizen en
andere culturen vind ik dat Team Outreach
goed bij mij past.
Sinds kort mag ik Job, Yvonne en de
kinderen in Myanmar vertegenwoordigen.
Dit houdt in dat ik contact met ze
onderhoudt en jou op de hoogte houdt
hoe het met ze gaat.

Jaap en Judy Blom gingen er vaak naartoe.
Wie weet kan ik ze ook een keer bezoeken.

Naast ambassadrice is de Nacht van Gebed
(NvG) één van de activiteiten waar ik de
kartrekker van ben.
Voor het jaar 2019 wil ik er graag een
verfrissende draai aangeven, zodat meer
mensen de NvG komen bezoeken.

Ko vroeg mij om nog een leuk weetje te
vertellen. Ik ben dol op eten en er is maar
weinig dat ik niet lust. Een
lievelingsgerecht heb ik dan ook niet echt,
het zijn er zoveel! ☺
Als je vragen hebt over onze uitstappers in
Myanmar of leuke verfrissende ideeën
voor activiteiten, ik hoor het graag!

Ko Out Journalist
Ik ben Ko en het is mijn
missie om je op de hoogte
te houden van leuke en
belangrijke
informatie over
activiteiten, onze uitstappers en
Team Outreach.
Ik ben blij met mijn rol als journalist
en heb zin in mijn eerste jaar!
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Even kennismaken met onze
uitstappers in het buitenland

Maak kennis met onze uitstappers in het buitenland
Wist jij dat?

ICC, in Changsha en Heny Yang, China

Ook onze uitstappers in het buitenland heb ik beter leren kennen. Zij hebben mij verteld
wat voor werk zij daar doen en hoe ze de liefde van Jezus uitdragen. Ik vind het bijzonder
hoe deze uitstappers familie en vrienden hebben achtergelaten en zijn gaan wonen in een
ander land.

Helaas heb ik David Gotts, de oprichter van
ICC niet kunnen spreken, maar Joke heeft
mij veel kunnen vetellen over ICC.

Buitenland
Chris Onderstal, in Malawi Afrika
(Ahava Ministries)
Ahava Ministries is een kliniek in het dorp
Lauji One. Chris Onderstal is de oprichtster
en woont al jaren in Malawi. Ze is in
Nederland geboren, maar voor Chris is
Malawi haar thuis.
Ahava Ministries geeft voorlichting over
ziektes zoals Malaria, Bilharzia, Cholera en
HIV/AIDS zij behandelen ze en bestrijd ze.
Hiermee wil Ahava Ministries op de lange
termijn de gezondheidssituatie verbeteren.

Ze onderwijzen de lokale bevolking. Zo
willen zij de leefsituatie van de kwetsbare
kinderen, wezen en weduwen verbeteren.

Chris vindt het belangrijk dat er veel wordt
samengewerkt met de lokale bevolking.
Hierdoor hebben ze goede relaties met
bijvoorbeeld de dorpsoudsten uit de
omgeving. Een dorpsoudste kan je
vergelijken met een burgemeester.
Als kerk ondersteunen wij Chris door te
geven en te bidden. Wil je weten wat
Ahava Ministries nog meer doet kijk dan
op blz. 28.

ICC helpt met de zorg voor gehandicapte
weeskinderen of gehandicapte verlaten
kinderen in China.
Gehandicapte kinderen in China worden
vaak verstoten. In het boek van David
Gotts…. vertelt hij hoe de kinderen
vastgebonden zaten op po stoeltjes en dat
het sterftecijfer onder gehandicapte
kinderen in 30 jaar geleden 90% was.

Er is nog veel meer te vertellen over ICC,
David Gotts en onze relatie als kerk met
hun.
Wil je meer weten kijk dan op blz. 26 en27
Familie Engelage in Myanmar, Azië
World concern is een christelijke
ontwikkelingsorganisatie. Jop Engelage is
landendirecteur van World Concern. Samen
met zijn vrouw, Yvonnne en hun twee
kinderen Tim en Joya wonen zij in
Mynamar.

Als kerk ondersteunen wij ICC al sinds 2001.
Wij ondersteunen ze door te bidden, te
geven en te gaan.

Het sterftecijfer onder kinderen in
Myanmar is hoog. Van de 10.000 kinderen
sterven er 50 voor hun vijfde levensjaar. In
sommige gebieden is het sterfte cijfer nóg
hoger 142!

Het geld dat wij als kerk geven wordt
gebruikt voor operaties zoals een hazenlip,
open rug en bijvoorbeeld hartoperaties.

World Concern vindt dat dit sterfte cijfer
naar beneden moet. Daarom hebben ze
verschillende projecten.
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Maak kennis met onze uitstappers in het buitenland
Familie Engelage in Myanmar, Azië
Als kerk ondersteunen wij Jop en Yvonne al
heel wat jaren. Wij ondersteunen ze door te
bidden, te geven en te gaan.
Wil je meer weten over de familie? Op blz.
29 en 30 lees je meer.
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Hoe wij kunnen helpen
Waarvoor je ons kan benaderen
Outreach activiteiten
Heb jij het op je hart om naar het
buitenland te gaan en daar Gods liefde te
laten zien? Wil je met een groep,
vluchtelingen in Nederland een
onvergetelijke dag geven? Weet jij een
leuke actie die je graag zou willen steunen?
Of wil je mensen de liefde van Jezus laten
ervaren?
Wij kunnen helpen!

Samen bereiken we meer
Het kan natuurlijk ook zijn dat jij ons wil
helpen. Zet die stap! Help ons met het
organiseren van één van onze activiteiten.
Of kom (tijdelijk) bij ons team en maak
kennis met outreach.

Alles kan! Koffiekan, theekan, melkkan,
limonadekan en zo kan ik nog wel even
doorgaan. ☺

Wij zijn enthousiast over aankomend jaar
en benieuwd hoe God zijn grootheid gaat
laten zien!

Ideeën, tips of een mooi verhaal?

Vind je het begin van deze reis tot nu toe
leuk en interessant? Er zit nog veel meer
aan te komen. Maar voor nu zeg ik

Vertel het ons, samen weten we en
bereiken we zoveel meer!

Gewoon een praatje
Mijn reisgenoten staan altijd open voor
een praatje. Gezellig!

Wil je meer weten over Team
Outreach?
Stap op ons af voor of na de samenkomst.
Liever niet op mij, want ik ben nogal schuw
in het echt.☺ Of stuur een e-mail naar
Ko.out@pgdebrug.nl
dan reageer ik terug.

“Wij Bidden, wij geven en wij gaan!”
Namens Team Outreach de groetjes en tot
het volgende bericht!
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Reisjargon
Wat is nou precies een uitstapper?
Vraag jij je af wat sommige woorden
betekenen?
Ik heb een woordenlijst voor je gemaakt
met jargon die wij in ons paspoort
gebruiken.
Zendingscommissie
De oude naam van Team Outreach.
TOR
Tor is de afkorting van Team Outreach.
Brugger
Een Brugger is een christen die de
Pinkstergemeente de Brug in Hoorn
bezoekt.
Outreach
Ourtreach is het Engelse woord voor
uitstrekken. Voor ons betekent het ook
uitstappen in geloof en is outreach een
combinatie van zending en evangelisatie.

Outreach’en
Is het daadwerkelijke uitstappen in geloof.
Of dat nou in het land is waar je woont of
in een ander land.

Zendeling
Iemand die zich aan de opdracht van Jezus
houdt, zoals deze staat geschreven in
Marcus 16:15 en dit in een ander land doet
dan waar hij/zij woont.

Uitstappen
De liefde die Jezus voor de wereld heeft
aan andere mensen laten ervaren in
Uitstapper
Een christen die uitstapt in geloof en op de
liefde die Jezus voor de wereld heeft aan
andere mensen laat zien en ervaren.
Reisgezelschap
De teamleden van TOR en iedereen die
tijdelijk of voor een langere periode bij
TOR betrokken is.
Zending
Zending is het evangelie verkondigen in de
hele wereld net zoals het staat geschreven
in Marcus 16:15. ‘’Ga heen in de gehele
wereld en verkondigt het evangelie aan de
ganse schepping.’’.
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Meer informatie over onze
uitstappers in het buitenland

ICC
Wat is ICC?
ICC een christelijke ontwikkelingsorganisatie die samenwerken met de
lokale overheid en met de zorg helpt voor
gehandicapte weeskinderen of
gehandicapte verlaten kinderen.
Ze hebben verschillende soorten
activiteiten:
Full time zorg voor kinderen die dat nodig
hebben zoals:
• Liefde
• Voeding
• Woonruimte
• Medische zorg
• Onderwijs
• Therapie
Begeleiding voor jongvolwassenen:
• Woonruimte
• Aangepast werk / dagbesteding

• Begeleiding naar zoveel mogelijk
zelfstandigheid.
• Integreren in de samenleving
Begeleiding en ondersteuning van de
ouders:
• Training
• Advies
• Supportgroepen
• Respijtzorg (een soort time-out voor
ouders)
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Speciaal onderwijs, beroepsonderwijs
• En soms financiële ondersteuning.
Veel Chinese mensen zijn niet in de
gelegenheid om de zorg voor een ziek of
gehandicapt kind te dragen. Om die reden
worden deze kinderen vaak te vondeling
gelegd of verlaten.
ICC heeft projecten in twee steden in de
provincie Hunan: Changsha en Heng Yang.

Hoe we bij ICC betrokken zijn
geraakt
We zijn als kerk betrokken geraakt bij ICC
doordat Joke dit werk van dichtbij heeft
mogen zien en een stukje meegeholpen
heeft in daad en woord.

Doordat hij ging, jong en onervaren as die
was, is een prachtig werk ontstaan waarbij
de levens van honderden kinderen zijn
veranderd. Van een zekere dood naar een
volwaardig leven. Van verstoten en
ongeliefd naar opgevangen in liefdevolle
armen en hoop voor de toekomst.
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In 1999 is Joke mee geweest op een China
reis. Ik werkte twee weken mee in een
internationaal team in een project van ICC
Ik heb bij terugkomst iedereen verteld over
de situatie van de gehandicapte kinderen
in China. In 2001 zijn we met een kleine
groep uit de kerk mee geweest op een
China reis.
Wat heel bijzonder is, is het verhaal van
een jonge man David Gotts, die de stem
van God volgde en alleen op pad ging om
gehoorzaam te zijn aan die stem.

David Gotts, oprichter van ICC

ICC
De ontwikkelingen
In de afgelopen 25 jaar hebben zo’n 900
kinderen zorg van ICC ontvangen. Er zijn
290 kinderen geadopteerd, in China en in
het buitenland.
Ongeveer 300 gezinnen die leven met een
gehandicapt kind hebben ondersteuning
van ICC ontvangen. Meer dan 5000
vrijwilligers hebben inmiddels meegewerkt
in hun zorgcentra.
Als kerk geven wij maandelijks een bijdrage
voor het “medisch Fonds”. Vanuit dit potje
worden operaties voor kinderen betaald
die vanuit de overheid niet of nauwelijks
worden uitgevoerd: behandelingen van
hazenlip, hartoperaties, open rug enz.

Er is nog zoveel te vertellen over het eerste
bezoek van David in 1993 in Changsha,
toen gehandicapte kinderen vastgebonden
op po stoeltjes zaten en het sterfte cijfer
90% was, hoe het nu is en de weg hiernaar
toe.
Wil je meer weten over de toekomst van
ICC hun hoop en wensen, neem eens een
kijkje op de site.

https://www.chinaconcern.org

2
7

Ahava Ministries (Chris Onderstal)
Wat is Ahava ministries?
Ahava Ministries zet zich in voor een goed
uitgeruste kliniek in het dorp Lauji One.
Daar zorgen ze voor goede medische zorg
voor de bevolking.
Zij geven ook voorlichting, behandelen en
bestrijden diverse ziekten zoals Malaria,
Bilharzia, Cholera en HIV/AIDS. Op deze
manier willen ze op de lange termijn de
gezondheidssituatie verbeteren in het
verzorgingsgebied.
Naast medische zorg geeft Ahava
Ministries de lokale bevolking ook training
en scholing om een structurele verbetering
van de leefsituatie van de kwetsbare
kinderen, wezen en weduwen te
realiseren.

Zij hebben projecten op het gebied van
voeding & hygiëne, vervolgonderwijs en
landbouw.

Met de opgedane kennis zou vanuit
Nederland weer een bijdrage geleverd
kunnen worden voor de nodige medische
zorg in de kliniek.

Wat betekent Ahava?
Ahava is het Hebreeuwse woord voor
liefde. Liefde is de grote drijvende kracht
achter al het werk dat ze doen. Vanuit hun
Christelijke geloofsovertuiging laten ze met
door liefde zien dat ze het werk voor de
Heere God doen.

Hoe we bij Ahava Ministries
betrokken zijn geraakt
Al enige jaren is de kerk betrokken bij het
werk van Chris Onderstal in Malawi.

Ze werken zoveel mogelijk samen met de
lokale bevolking. Zo is er een goede en
langdurende relatie opgebouwd met de
dorpsoudsten uit de omgeving.
Via hun netwerk zouden ze ook graag in
contact komen met een Nederlands
ziekenhuis, dat een partnerschap aan wil
gaan. Vanuit medisch oogpunt zijn in
Chikhwawa diverse mogelijkheden voor
onderzoek op het gebied van tropische
ziekten.

Chris Onderstal, oprichter Ahava Ministries
Malawi ligt in het zuidwesten van Afrika,
tussen Zambia, Tanzania en Mozambique.
Lilongwe is de hoofdstad van Malawi en
Blantyre is de grootste stad.

Het land is niet in oorlog en heeft een
democratisch bestuur.
Armoede, honger en AIDS maken dat er
toch dringende aanleiding is om de
mensen in dit land hulp te bieden.
Malawi wordt het ‘warme hart van Afrika’
genoemd omdat de bevolking van Malawi
als zeer vriendelijk wordt ervaren.
Wil je meer weten? Neem een kijkje op de
website: https://www.ahava-malawi.com/
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World Concern (Job & Yvonne van Engelage en de kinderen)
Wat is World Concern?
World concern is een christelijke
ontwikkelingsorganisatie. World Concern
helpt mensen over de hele wereld.

Jop is landendirecteur van van World
Concern. Samen met het gezin: zijn vrouw
Yvonne en twee kinderen Tim en Joya
wonen zij in Myanmar en werken zij in
verschillende gebieden. Ayeyarwaddy,
Bago Division, Kayin State, Kachin State en
Northern Shan State.

De Missie
Van de 10.000 kinderen die er worden
geboren, overlijden er in Myanmar
gemiddeld 50 kinderen voor hun vijfde
verjaardag. In 2014 waren dit er in totaal
46.000.

In sommige gebieden van Myanmar
overlijden er 142 van de 10.000 kinderen
voor hun vijfde verjaardag.
World concern wil deze cijfers veranderen.
Dit willen ze bereiken door kinderen en
volwassen toegang te geven tot.
•
•
•
•
•
•

Veilig drinkwater
Voedzaam eten
Gezondheidszorg
Verminderen van de risico’s op rampen
Levensonderhoud
Veilige en schone omgeving

Hoe we bij World Concern
betrokken zijn geraakt
Kees en Corrie zaten vroeger
bij de oude Zendingscommissie.
Zij kenden Jop en Yvonne al.
Jop kwam vroeger ook bij ons in
de gemeente.

Jop, Yvonne en Tim en Joya
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World Concern (Job & Yvonne van Engelage en de kinderen)
De rol van Yvonne
Yvonne houdt zich veel bezig met het gezin
en huishouden. Maar daarnaast gebed,
gebedspastoraat met vrouwen. Ze doet
een studie “counselling”. Ze helpt bij
verschillende weeshuizen door te bidden,
bezoekjes te doen, fondsenwerving en
helpt ze mee om stageplekken voor de.
Soms wordt Yvonne gevraagd om te
preken in een weeshuis of in een dorp. In
de internationale gemeente leidt ze het
zondagschoolwerk.

De kinderen
Tim (16) en Joya (130 wonen bij hun
ouders in Myanmar. Ze zitten op een
Engelstalige Internationale school met wel
meer dan 50 nationaliteiten. De school is
lekker dicht bij hun huis.
Tim is heel goed in sport. Hij houdt van
voetbal, basketbal en volleybal.

Joya speelt ook basketbal, maar rijdt ook
paard en houdt van muziek.
Joya heeft een hond: Rosebud,
haar grote liefde.
Joya en Tim gaan naar een
Christelijke Jeugd Groep.
Wil je meer weten over
World Concern? Neem een
kijkje op de website:
https://worldconcern.org/
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