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Nieuws

“Tijdens mijn studietijd kreeg ik voor het 
eerst het verlangen om in de zending 
te gaan. Na een bezoek aan de Logos II 
(schip van Operatie Mobilisatie) in mijn 
laatste studiejaar besloot ik voor twee 
jaar aan boord te gaan. Het werden er zes 
en daarna ben ik tot begin dit jaar bij OM 
actief geweest in  training, organisatie en 
mobilisatie.” 

Hoe ben je bij zending betrokken geraakt?

“Het boek ‘Thuisfront van de zendeling’ 
van Neil Pirolo beschrijft dat terugkeer 
van het zendingsveld moeilijker is dan het 
vertrek ernaartoe. Daarom is aandacht 
hebben voor deze terugkeer (re-entry) 
zo belangrijk. Voor de zomer heb ik twee 

Op welke manier kun jij je kwaliteiten 
inzetten?

re-entry trainingen kunnen geven voor 
de thuisfrontteams en familieleden van 
werkers die naar huis zouden komen, iets 
waar ik enorm van geniet.”

“Tijdens een korte actie kun je meer 
proeven van wat zending inhoudt. Je 
stapt uit je comfortzone, je bent weg van 
je vertrouwde cultuur, familie en vrienden. 
Hierdoor krijgt God vaak meer de ruimte 
en ontdekken we op een andere manier 
wie Hij is. Je ontdekt ook meer over je 
gaven en talenten en hoe God je kan 
gebruiken. Het zal je leven beïnvloeden 
op allerlei vlak, allereerst geestelijk, maar 
ook persoonlijk. Wat houdt je nog tegen?”

Wat is jouw visie op WEC TREK, het short-
term programma van WEC?

“Training, mobilisatie en organisatie zijn 
een deel van mijn rol. Ik vind het enorm leuk 
om betrokken te zijn bij training van nieuwe 
werkers, maar ook om hun achterban en 
thuisfrontteams te begeleiden, waarbij 
ik hen mag helpen bij de volgende stap in 
betrokkenheid bij zending en in hun relatie 
met God. Daarnaast ben ik betrokken bij 
de organisatie van diverse evenementen, 
zoals de WEC Open Dag, Xplore Mission en 
een dag voor thuisfrontteams.”

Sinds een paar maanden werk je bij WEC 
Nederland. Wat is jouw rol bij WEC?

“WEC is een geloofszending. God en het 
vertrouwen op Hem staan centraal! Een 
steviger fundament bestaat niet. Ook de 
manier waarop we de werkers elke week 
weer in gebed ondersteunen is bijzonder 
mooi.”

Wat spreekt je aan bij WEC?

Dit jaar is het WEC-team in Emmeloord behoorlijk 
uitgebreid. Eén van de collega’s die het team 
is komen versterken is Yvonne Verbaan (53), 
getrouwd met Coen en moeder van drie kinderen. 
Een vrouw met vele jaren zendingservaring, dus 
we zijn rijk gezegend met deze aanwinst!

Even voorstellen....
Zorgen voor een
goede herintegratie
van de zendeling TREK de stoute schoenen aan

Met welk Bijbels personage zouden we een short term WEC Trekker het best kunnen vergelijken? Ik denk dat Marcus de 
beste kandidaat is. Marcus ging als helper met Paulus en Barnabas mee op de eerste zendingsreis naar Cyprus en Klein-
Azië. Op de volgende reis gaat hij onder de hoede van Barnabas naar Cyprus, terwijl Paulus, Silas en Timotheüs naar Syrië 
en Cilicië gaan. Jaren later vraagt Paulus aan Timotheüs (2 Tim.4: 10-11) of hij Marcus kan meebrengen omdat hij hem van 
veel nut was voor het werk. Hieruit zijn drie waardevolle lessen op te maken:

Door Harriët Yáñez - Spronk

1. We hebben in de zending helpers nodig 
die voor korte tijd onze lange termijn 
zendingswerkers kunnen bijstaan. Denk 
aan hulp bij thuisscholing, onderhoud aan 
gebouwen en terreinen, kinderwerk en 
andere bedieningen op maatschappelijk 
vlak. Zij kunnen de lange termijn werkers 
ontlasten van deze verantwoordelijkheden, 
zodat die zich volledig kunnen richten op 
werk dat God hen te doen heeft gegeven. 
Neem eens een kijkje bij de vacatures op 

onze website https://www.wec-nederland.
nl/go/vacatures/shortterm/ want misschien 
zit er iets voor jou tussen!

2. Deze short-term werkers kunnen 
‘proeven’ wat zendingswerk inhoudt 
en later terugkomen als lange termijn 
werkers. God is met hen bezig en bereidt 
hen voor op iets groters: werken in een 
andere cultuur en een multicultureel 
team, een andere taal leren, flexibel zijn, 

je aanpassen, God beter leren kennen en 
stappen in geloof zetten.  

3. We hebben Barnabassen nodig, mannen 
en vrouwen vol van de Heilige Geest en
van geloof, die jonge mensen zoals Marcus 
en Timotheüs aanmoedigen om de zending 
in te gaan. Die de potentie zien in jongelui 
die nuttig en bruikbaar zijn voor het 
Koninkrijk van God. Wie van u wil deze rol 
vervullen?

WEC TREK is het korte 
termijn zendingstraject van 
enkele weken tot twee jaar. 
Je leert het zendingswerk 
kennen en draagt er 
tegelijkertijd op effectieve 
manier aan bij. ‘Trekkers’ 
zetten zich in voor een 
specifiek project in situaties 
waar hun vaardigheden 
hard nodig zijn.
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Het motto van Melusi is Jezus dienen en 
de ander dienen. De activiteiten bestaan 
uit een voedsel-voor-werk programma, 
een trainingscentrum, verschillende 
programma’s voor kinderen, tienerclubs, 
een opvangcentrum voor verslaafden en 
daklozen en outreach programma’s. 
Elske is als moeder van vier kinderen met 
name betrokken bij gastvrijheid en de 
medicatie voor daklozen. Daniël is onder 
meer verantwoordelijk voor het kinder- 
en jeugdwerk. Regelmatig komen er 
short-termers om te helpen bij Melusi. Wij 
vroegen Daniël en Elske naar de impact die 
deze ‘Trekkers’ maken bij Melusi.

“Short-termers zijn van grote waarde 
voor Melusi. Er wordt gewerkt in een 
internationaal team, waarbij dienstbaar zijn 
voor anderen centraal staat. Deelnemers 
spelen een belangrijke rol in kinderclubs, 
Kids Church, kinder- en tienerkampen, 
en voetbal outreaches in de middagen. 
In de ochtenden zijn de mannelijke 
short-termers bezig met reparaties en 
onderhoud, samen met onze daklozen en 
verslaafden. De vrouwelijke deelnemers 
helpen dan bij het schoonmaken van 
gebouwen, het voorbereiden van de komst 
van gasten (gastvrijheid), of in het werk in 
de gezamenlijke keuken of groentetuin. 
Geen dag is hetzelfde.”

Welke verandering heb je gezien bij short-
termers die bij jullie zijn? 
“Veelal komen short-termers met de 
gedachte ‘ik ga Afrika helpen’. Maar 
gedurende hun tijd hier beseffen ze dat 
‘Afrika hen helpt’. Ze gaan de wereld in 
een breder perspectief zien en er begint 
een groeiproces in hun leven met God. Het 
leven in een gemeenschap vraagt om de 

nodige flexibiliteit, maar veel short-termers 
ervaren dit als heel positief en krijgen zelfs 
een soort ‘Melusi familiegevoel’.  Met 
veel deelnemers hebben wij nog steeds 
contact.” 

Kan iedere short-term deelnemer zich 
aanmelden? 
“De allerbelangrijkste voorwaarde is dat 
je een levende relatie hebt met onze 
Verlosser. Omdat we werken met daklozen 
en verslaafden zijn roken en drinken in het 
team niet toegestaan. Verder maakt het 
niet uit waar je vandaan komt of welke 
kerkelijke achtergrond je hebt. Wel moet je 
minimaal 18 jaar oud zijn.”

Hoe is het contact tussen short-term 
deelnemers en de mensen die (tijdelijk) bij 
jullie verblijven?
“In het begin zien we altijd een 
onwetendheid onder 
de short-termers in hun 
contact met de daklozen 
en verslaafden. ‘Vrees 
voor het onbekende’ 
kun je het noemen. 
Gaandeweg ontdekken 
zij dat het ‘gewoon 
mensen’ zijn, net als jij en 
ik, en wordt het een rijke 
ervaring om hun verhalen 
te horen, gebrokenheid 
te zien en soms herstel 
en geestelijke groei. Net 
zoals Jezus reiken we 
uit naar ‘de minsten in 
de samenleving’. Dit is in 
het begin wennen en een 
stap uit je comfortzone. 
Maar we zien hoe Jezus 
de harten van short-

termers opent en ze echt gaan geven om 
de mensen die bij ons verblijven.”

Wat is jullie beeld van WEC: past short-
term in dit plaatje?
“Absoluut! WEC gaat voor het evangelie 
verkondigen onder de volken, waarbij een 
heilige geloofswandel, gemeenschappelijk 
leven en opoffering een belangrijke 
rol hebben. Dit is de dagelijkse praktijk 
hier en is in eerste instantie misschien 
confronterend. Maar het is onwijs mooi 
als je short-term deelnemers hierin ziet 
groeien en leren God meer en meer te 
vertrouwen in de keuzes die ze maken. 
Een heel aantal van onze vroegere short-
termers is nu actief in hun kerkelijke 
gemeente, op het zendingsveld of 
betrokken bij maatschappelijk relevante 
projecten.”

Deelnemers aan WEC TREK zijn onmisbaar voor 
WEC-projecten over de hele wereld. Er is volop 

gelegenheid om mee te kijken en mee te doen. Vaak 
leidt dit tot een levensveranderende ervaring en soms 

tot een terugkeer voor langere termijn.

Daniël en Elske v.d. Vlag werken met WEC
bij de ‘Melusi Christian Community’ in Dundee, Zuid-Afrika. 

Ervaringen van WEC TREK deelnemersWEC TREK in Zuid-Afrika

“Ik gaf les aan zes kinderen. Naast schrijven 
en spelling hebben we veel tijd besteed 
aan Nederlandse cultuur. Met de leerlingen 
heb ik een hechte band opgebouwd en dat 
maakte het lesgeven erg leuk. Hoewel ik 
voor een korte termijn bij BCS was, werd 
ik serieus genomen als staflid en was ik 
niet ‘gewoon’ een vrijwilliger.  Het was 
indrukwekkend om de getuigenissen te 
horen van de zendelingen, over wat God 
in hun leven gedaan heeft. Hoewel er voor 
het komende schooljaar nog een tekort is 
aan leerkrachten, ben ik ervan overtuigd 

dat God zal voorzien in wat nodig is. Dat doet Hij al 40 jaar met BCS. WEC TREK is een echte aanrader! Het is een heel goede manier 
om kennis te maken met het zendingsveld en je kunt veel betekenen voor de mensen waar je naartoe gaat. Je doet onvergetelijke 
ervaringen op en je ontwikkelt jezelf enorm!”

“Het was superleuk, misschien wel leuker
dan ik dacht, om met de kinderen op te

trekken en ze les te geven.”

Mette van Hell (19) – heeft een jaar Nederlandse les 
gegeven op BCS, een WEC school in Senegal

“Ik ben nu halverwege mijn Cambodja-
avontuur en werk als leerkracht op een 
christelijke internationale basisschool. 
Daarnaast geef ik Nederlandse les aan 
de kinderen van 2 zendingsgezinnen. Het 
is gaaf om op deze manier gezinnen te 
kunnen ondersteunen en te investeren in de 
levens van de kinderen. En om een stabiele, 
veilige plaats te kunnen bieden waar ze 
kunnen groeien. God heb ik op meerdere 
manieren aan het werk gezien. Hij heeft me 
geholpen om mij hier snel thuis te voelen 
en een netwerk op te bouwen. Hoewel er 
cultuurverschillen bestaan, die niet altijd even makkelijk zijn, is het bijzonder leerzaam om in een internationaal team te werken. WEC 
TREK is een gave ervaring. Je leert er super veel van en komt hoe dan ook veranderd terug!”

“Mijn verlangen is dat ik een veilige
plek mag bieden voor de kinderen
in mijn klas, waar ze zullen groeien

in hun identiteit.”

Sanne Haan (27) – geeft twee jaar les op een 
internationale school in Cambodja  

Lees het volledige verhaal van Sanne op onze website:
https://www.wec-nederland.nl/artikelen/7997/sanne-in-cambodja.html

 Tip: knip deze pagina uit en geef ‘m
 w

eg aan iem
and die geïnteresseerd is of leg deze in de kerk.


