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www.vimeo.com/omfnederland

directeur: M.a.w. (Maarten) Kommers

OMF Nederland staat ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 041199451

OMF Nederland is door de 

Belastingdienst erkend als aNBI, 

nummer: 0029.60.801. 

OMF Nederland is lid van Missie 

Nederland (v/h EZa - Evangelische 

Zendingsalliantie) en de Nederlandse 

Zendingsraad (NZr) 

Heb je vragen naar aanleiding van dit 

verslag, dan willen we daar graag een 

nadere toelichting op geven.

Het volledige financiële verslag is op te 

vragen bij de directeur via nd@omf.nl

Voor algemene informatie over onze 

organisatie en werkwijze, zowel in 

Nederland als internationaal,  

verwijzen we naar onze website: 

www.omf.nl

"In dit verslag wordt de verbinding 

gelegd tussen de veranderde context 

waarin OMF Nederland opereert 

en de onvoltooide opdracht die onze 

onverminderde inzet vraagt voor het 

zendingswerk in Oost-azië."

Handelingen 14 vertelt ons dat, nadat 

Paulus en Barnabas terugkwamen van 

hun eerste zendingsreis, ze de gemeente 

bij elkaar riepen en “verslag uitbrachten 

van alles wat god door hen tot stand 

had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor 

de heidenen de deur naar het geloof had 

geopend.”

Zending en ‘thuis’ vertellen over wat 

god doet onder alle volken horen altijd 

al helemaal bij elkaar. Met dit jaarverslag 

verhalen we over gods trouw twintig 

eeuwen na die eerste zendingsreis, over 

wat god ook vandaag tot stand brengt, 

ook door OMF Nederland. Niet om onszelf 

een schouderklopje te geven, maar om in 

verwondering te komen tot aanbidding.

Tegelijkertijd leven we in een verwarrende 

tijd. waar de verhalen ook in dit verslag 

getuigen van de deuren die in Oost-Azië 

voor het geloof opengaan, ervaren we in 

Nederland de gevolgen van secularisatie. 

Dat plaatst mobilisatie in een heel ander 

perspectief. Niet alleen moedigen we 

mensen aan als ze geroepen worden om 

richting het zendingsveld te vertrekken, 

maar meer dan ooit bidden en werken we 

vanuit priesterschap voor een 

opwekking in ons land, in onze 

kerken en in ons eigen hart. In dit verslag 

wordt de verbinding gelegd tussen deze 

veranderde context waarin OMF 

Nederland opereert en de onvoltooide 

opdracht die onze onverminderde inzet 

vraagt voor het zendingswerk in Oost-

Azië.

Dit alles doen we vanuit onze 

gezamenlijke roeping tot aanbidding en 

priesterschap. Deze twee hoofdelementen 

die de identiteit van OMF Nederland 

kenmerken, worden in dit verslag verder 

toegelicht vanuit het bezinningstraject 

in 2017. Het is een voorrecht om met u 

vanuit dit kader samen te werken om ver 

weg en dichtbij te blijven verhalen over 

wat god tot stand brengt!

verbonden in christus,

Geert de Boo

Voorzitter 
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voorzitter: Boudewijn Ridder (afgetreden op 16-02-2018)

Penningmeester: Daniël van Meeuwen 

secretaris: Marga de with 

leden: 

willeke de Vroome 

Zr. greet Verhoeven 

Albert van Blijderveen

Joanne van Meeuwen

geert de Boo (aangetreden per 02-06-2017)

BEsTuur

Joanne van Meeuwen – HR consultant, Berenschot

“Om op deze plek betrokken te zijn bij Gods werk in Nederland en Oost-Azië, maakt me dankbaar.” 

Albert van Blijderveen – Predikant te Veenendaal

"Gods Woord is mijn passie en ik gun alle volken de vreugde en vrijheid die dat geeft."

willeke de Vroome – Kerkelijk opbouwwerker, supervisor en coach

“Mijn verlangen is dat mensen Jezus leren kennen en Hem gaan volgen. Daarvoor ben ik beschik-

baar, lokaal en wereldwijd.” 

Marga de with – Verpleegkundige 

“Ik vind het geweldig om te zien hoe God werkt in harten van mensen voor mensen in Oost-Azië.”
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laaT dE KINdErEN BIj MIj KOMEN: 
MINIsTry ONdEr KINdErEN IN dE FIlIpIjNEN

Faith academy voorziet in onderwijs 

voor honderden zendingskinderen in 

Manilla, zodat hun ouders als zendeling- 

en in heel Oost-Azië het werk kunnen 

doen waartoe God hen geroepen heeft. 

Hans werkt als Adjunct Directeur van de 

Middle School op Faith Academy. Mede 

doordat deze school er is, kunnen veel 

zendelingen hun bediening uitvoeren: 

Bijbelvertaling, kerkstichting, pastor-

training, seminarie-onderwijs, ontwik-

kelingswerk, social justice advocay, anti 

human trafficking, medisch zorg, etc. Op 

deze manier wordt in veel landen in Oost- 

Azië het Koninkrijk van God bevorderd. 

Het onderwijs op Faith Academy is niet 

slechts een toevallig neveneffect van zen-

delingen die werkzaam zijn in Oost-Azië. 

Ons doel is het geven van excellent onder-

wijs, leerlingen vormen in discipelschap en 

hen in staat stellen impact te hebben op de 

wereld om hen heen voor het Evangelie.

Het little children’s home komt op voor 

de allerkleinsten in nood. Annemarie werkt 

als verpleegkundige in dit kindertehuis 

voor baby’s en peuters. We worden dage-

lijkse geconfronteerd met disfunctionele 

gezinnen waar ouders niet kunnen of wil-

len zorgen voor de kinderen die God hen 

geschonken heeft. Vanuit de liefde van Je-

zus geeft het team van het kinderhuis deze 

kleintjes een tijdelijk huis. De verzorgers 

geven hen veel liefde en aandacht, knuffels, 

speeltijd, samen eten… Het doel is om deze 

kinderen uiteindelijk een permanent thuis 

te geven. 

Door een liefdevol huis te creëren voor deze 

kinderen in nood, opkomend voor hun be-

hoeften en ervoor te zorgen dat ieder kind 

een voor-altijd-familie krijgt, geven we in 

dit kinderhuis praktische invulling aan het-

geen waartoe Jezus Zelf ons oproept: “Laat 

de kinderen bij Mij komen”.

Hans en Annemarie Colenbrander

sTaF
Naam   Functie

Maarten Kommers  Directeur

Arie Seip Financieel  Management

Hans van Tol  Financiële Administratie

Nelly Niemeijer  Medewerker Financiën

Harry Lukens  Mobilisatie, TFT’s

Petra van gelswijk  Serve Asia, Communicatie

Denise van den Pol  Communicatie; Grafisch ontwerp

Margreet Korstanje Kandidaten, Member Care

Berlinde Bouw  Kandidaten Coach (per 1 sept.) 

Annelieke Buitenhuis TCK Care (per 1 juli) 

Arine Kommers  Medewerker Member Care en gebed 

Hanneke van Boven  Office Management, Gebed 

Tonny Schuurman  Ondersteuning Kandidaten en Office Management

Klaas warmels  Algemene ondersteuning

Esther den Hartog  Algemene ondersteuning

extern: 

Ondersteuning op gebied van medische 

keuringen komt van de Home Medical Advisor: 

• Cor Portier  

• Marten Bosscha, keuringsarts

• Bureau InTransit, crosscultureel psychologen
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allEs BEGINT MET aaNBIddING

In 2017 hebben we tijd genomen om 

ons als OMF Nederland te bezinnen op 

de kern van onze identiteit. De viering 

van het 50-jarig jubileum in 2016 was 

net achter de rug en er moest een nieuw 

beleidsplan geschreven worden. Twee 

natuurlijke redenen om onszelf als orga-

nisatie een paar lastige vragen te stellen: 

wie willen we zijn? Welke rol willen we 

spelen in het bereiken van de volken van 

Oost-azië en in het leven van christenen 

in Nederland? Wat vraagt deze moderne, 

geglobaliseerde wereld van ons ten aan-

zien van wat wij doen en zeggen? 

Na veel gesprekken met mensen van 

binnen en buiten de organisatie zijn we 

opnieuw bepaald bij de kern van ons 

bestaan. Het resultaat van deze herbe-

zinning is vastgelegd in een ‘identiteits-

bewijs’. Trouw aan de Bijbel, en voortbou-

wend op de waarden en geloofsprincipes 

in 150 jaar zendingsgeschiedenis van OMF 

hebben we tegen elkaar gezegd: ‘Alles be-

gint met aanbidding’. Aanbidding, het met 

vreugde grootmaken en verheerlijken 

van de drie-enige god om wie Hij is, is de 

hoogste roeping van ons als beelddragers 

van Hem. De wereldgeschiedenis loopt 

ook uit op het aanbidden van god door 

alle volken, culturen en talen (Openba-

ring 7). Dit is gods prioriteit en einddoel. 

OMF wil dit ook haar prioriteit maken. 

Het verlangen van OMF Nederland is dat 

haar werk ertoe bijdraagt dat christenen 

in Nederland aangemoedigd worden om 

in een persoonlijke weg met god verbon-

den te raken aan Oost-Aziaten zodat ook 

zij Hem zullen kennen en aanbidden. Als 

dit het doel van ons werk is, dan kan het 

niet anders dan dat dit ook het doel van 

ons persoonlijk leven en het leven op ‘het 

veld’ en op kantoor moet zijn. Daar willen 

we ons naar uitstrekken. Elkaar bemoe-

digen en aansporen de aanbidding van 

god de hoogste prioriteit in ons leven te 

maken.

vIsIe:

we willen zien dat de volken van Oost- 

Azië en christenen in Nederland met 

elkaar verbonden worden en samen in 

beweging komen om god te aanbidden, 

te kennen en Hem in gehoorzaamheid te 

volgen en te dienen. 

MIssIe:

OMF Nederland komt op voor de Naam 

en eer van god en zet zich in om mensen 

met Hem te verbinden waardoor zij voor 

eeuwig Hem mogen toebehoren. we ma-

ken de geestelijke nood van Oost-Aziaten 

bekend onder christenen in Nederland en 

dagen hen uit in gehoorzaamheid achter 

Jezus aan te gaan. Ook bemoedigen wij 

christenen die zich door god geroepen 

weten tot Zijn dienst, en vervullen een 

stimulerende en coachende rol in het pro-

ces dat hen brengt op de plaats die god 

hen geeft. 

BElEIdsplaN

Het identiteitsbewijs is de basis van het 

beleidsplan 2018-2020. In dit beleidsplan 

zetten we de lijn uit voor de komende ja-

ren. We zetten sterk in op het veranke-

ren van de identiteit in alle onderdelen 

van de organisatie. Ook investeren we 

de interne organisatieprocessen. Hier-

mee willen we onze kernactiviteiten 

mobilisatie, coaching van kandidaten en 

begeleiding van zendingswerkers verder 

ontwikkelen en versterken.

Enkele speerpunten uit het beleidsplan 

uitgelicht: 

• We willen een organisatie worden die de 

verhalen vertelt over wie god is, wat Hij 

doet en hoe Hij mensen gebruikt en vormt

• We willen op proactieve wijze gemeen-

ten, kerken en christelijke organisaties 

zicht geven op de geestelijke nood in Oost- 

Azië

• We willen onze aanwezigheid verster-

ken en zichtbaar vergroten op bijeenkom-

sten waar jonge christenen samenkomen 

en daar consequent een boodschap van 

geloofsgehoorzaamheid delen

• We willen de bestaande infrastructuur 

van begeleiding en coaching van christe-

nen met een roeping uitbreiden en proac-

tief aanbieden
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THE TasK uNFINIsHEd

Met verbazing in haar stem vroeg Floor: 

“Is het echt waar dat 1/3 van de wereld-

bevolking geen toegang heeft tot een 

lokale kerk en het evangelie niet heeft 

gehoord? Hoe kan dat? We hebben al zo-

veel jaren zoveel zendelingen uitgezon-

den naar allerlei plekken in de wereld, 

en er zijn zoveel verschillende kerken…” 

Floor reageerde geschokt en vol onge-

loof, ze kon niet begrijpen dat na 500 

jaar protestantse zending en 2000 jaar 

kerkgeschiedenis er nog steeds gemeen-

schappen zijn die niet bereikt zijn met 

het evangelie. 

Nog niet zo lang geleden was de verde-

ling van christenen in Europa en Ame-

rika ten opzichte van christenen in de 

rest van de wereld 75/25%. Zending was 

eenrichtingsverkeer; ‘from the west to 

the rest’. De hedendaagse cijfers leren ons 

het tegenovergestelde: 75% van alle chris-

tenen wereldwijd wonen buiten Europa 

en Amerika. Zending en missionair werk 

vanuit de kerken in Europa en Amerika 

staan voor de uitdaging; hoe werken we 

samen met ‘de rest’ in het bereiken van 

1/3 van de wereldbevolking?

In de Bijbel wordt gods visie zichtbaar, 

gericht op alle mensen van de wereld 

en van waarde voor de hele mensheid. 

In Openbaringen 7:9-17 krijgt Johannes 

zicht op gods plan: een onafzienbare me-

nigte die niet te tellen is, uit alle landen en 

volken, van elke stam en taal buigt zich 

diep voor de troon en aanbidt god met 

de woorden: “Amen! Lof, majesteit en wijs-

heid, dank en eer en macht en kracht komen 

onze God toe, tot in eeuwigheid, Amen.” Het 

uiteindelijke doel is aanbidding! Op het 

Pinksterfeest werd de Heilige geest uitge-

stort, de gemeente wereldwijd geroepen 

en toegerust voor de uitvoering van gods 

reddingsplan. 

Hoe kunnen christenen betrokken zijn 

bij zending en missionair werk zodat de 

wereld bereikt wordt met het Evangelie? 

Zodat Hij aanbeden wordt in elke bevol-

kingsgroep? 

Voorafgaand aan het jaar waarin OMF 

International 150 jaar bestond (2015) is 

een uitgebreid veldonderzoek gedaan 

met de vraag: welke bevolkingsgroepen 

zijn nog niet of onvoldoende bereikt met 

het evangelie, wat moet er nog gebeuren? 

De uitkomsten van het onderzoek laten 

twee speerpunten zien, namelijk: 1. ge-

bed voor een doorbraak in gebieden of 

groepen die nog ‘gesloten’ zijn en 2. gebed 

voor voortgaande groei en opbouw in ge-

bieden en groepen waar de kerk nog jong 

en pril is. Hieruit volgde een oproep tot ge-

bed en werkers voor deze gebieden onder 

de naam ‘The Task Unfinished’. 

OPrOeP TOT geBeD vOOr: 

1. Doorbraak van het evangelie

• Hooglanden van China en Mongolië

• Noord Korea

• Moslimgebieden

• Aziaten in de Diaspora

• Vietnam en Myanmar 

2. verdere voortgang van het evangelie

• Thailand, Cambodja: groei van jonge 

kerk 

• Filippijnen: animistische bevolkings-

groepen 

• Zuidwest China, Mekong gebied: min-

derheidsgroepen 

• Heel Oost-Azië: stedelijke gebieden 
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MOBIlIsaTIE

Een TFT kwam op bezoek in Terschuur 

voor een instructieavond. Twee dagen 

later lag er een kaartje in de bus: 

“Bedankt OMF team, voor het lekkere 

eten en de goede leerzame avond.” 

2017 kenmerkte zich door veranderingen 

binnen OMF Nederland. Deze hadden 

ook gevolgen voor de afdeling Mobilisa-

tie. Deze veranderingen leidden tot een 

nieuwe samenstelling van deze afdeling 

en uitbreiding van werkgebieden die on-

der Mobilisatie zullen vallen in de nieu-

we beleidsperiode. een aantal punten 

worden hieronder genoemd: 

• Het ‘Bruggenbouwersconcept’ heeft een 

verdere invulling gekregen. Tien mensen 

worden getraind om een bruggenbou-

wer te zijn voor OMF Nederland; in eigen 

netwerk OMF bekend maken en mensen 

betrekken bij zending. Er zijn twee trai-

ningsdagen geweest voor informatieover-

dracht en een sprekerstraining. 

• Het Xplore Mission 

weekend werd gehouden 

van 24-27 maart op Bijbelschool 

Cornerstone te Beugen. Er waren 20 deel-

nemers. OMF zendingswerkers op verlof, 

Sijmen en Annelies den Hartog, waren de 

hoofdsprekers.

• Tijdens de Opwekkingsconferentie  van 

2-5 juni is aandacht gevraagd voor ‘The 

Task Unfinished’ in de Wereld Expo-tent.

• OMF was aanwezig op acht ver-

schillende conferenties of jongerenevene-

menten. Helaas moest de Europese Missi-

on-net conferentie worden geannuleerd 

wegens te weinig deelnemers. OMF Ne-

derland was voor een deel betrokken bij 

de organisatie.

• Het afgelopen jaar hebben 20 Thuis-

frontteams een bezoek gebracht aan het 

kantoor in Terschuur voor toerusting 

over hun rol en taak als TFT en betrok-

kenheid bij zending en OMF.

NederlaNd

oost-aziË

Wie zijN Wij? 

overseas Mission Fellowship (oMF)
is een internationale organisatie die 
meer dan 1400 zendelingen in ruim 
dertig landen ondersteunt. zij richten 
zich voornamelijk op het brengen 
van het evangelie, het opbouwen 
van gemeenten en Bijbels onderwijs 
in oost-azië. de stichting werd in 
1865 opgericht door engelsman 
Hudson taylor als China inland 
Mission. Het werk verspreidde zich 
vanuit China over alle landen in 
oost-azië. serve asia is een short 
term mission van oMF.

Ben je benieuwd wat er mogelijk is in jouw 

persoonlijke situatie? Aarzel dan niet om contact 

met ons op te nemen. We denken graag met je mee. 

Ook voor boeken, filmpjes, gebedsmateriaal  

en andere vragen ben je bij ons op het juiste adres. 

Verbreed je horizon  
ontdek wat zending voor jou betekent

serVe asia - oMF Nederland
Eendrachtstraat 29A

3784 KA Terschuur

T. +31 342 46 26 66

E. info@serveasia.nl

W. www.serveasia.nl

F. www.facebook.com/serveasiaNL

NeeM CoNtaCt Met oNs op

loNg terM MissioN
Een short term mission met Serve Asia kan zo inspirerend zijn, dat je misschien wel veel langer in een land wil blijven om daar gebruikt te worden door God. OMF geeft jou de mogelijkheid om na een short term mission een mid term (1 tot 3 jaar) of long term mission (3 jaar en langer) in een land te gaan werken. Een belangrijk onderdeel daarbij is de taalstudie. Om relaties op te bouwen en gemeenten te stichten is het belangrijk de taal en cultuur van een land goed te kennen. 

serve asia is de naam van het 'short term programma' van OMF. Het programma biedt gelegenheid om voor 

korte tijd (1 week tot 11 maanden) te ervaren hoe het leven op het zendingsveld is, kennis te maken met het werk 

en daar zelf ook concreet een bijdrage aan te leveren. een uitzending van een individuele persoon, een echt-

paar/gezin of een groep via serve asia leidt tot een beter begrip van wat zending is, en meestal ook tot grotere 

betrokkenheid bij het zendingswerk in Oost-azië. serve asia heeft daarom een grote plaats in het geheel van 

mobilisatiewerk binnen OMF International. 

In 2017 gingen 22 mensen met Serve Asia voor een korte periode naar Oost-Azië om daar het zendingswerk te 

ondersteunen.

Een aantal feiten op een rij:

• De Serve Asia werkers waren werkzaam op de Filippijnen, in het Mekonggebied, China en Thailand.

• 11 mensen van deze groep gingen vanuit twee kerken als team naar de Filippijnen. 

• Twee personen gingen in samenwerking met Driestar Educatief naar Oost-Azië voor hun buitenlandstage. 

• Acht personen waren jongeren dan twintig en drie personen ouder dan zestig.

• Voor drie personen was dit de tweede of derde reis met Serve Asia.

sErVE asIa
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Ellen vertelt: 

Afgelopen zomer ben ik samen met een 

groep mensen naar de Filipijnen geweest. 

We waren uitgezonden door de PKN in Rhe-

nen om een gemeente in Manilla te onder-

steunen: de Lord Of Life Christian Fellows-

hip. Deze gemeente heeft drie locaties die 

alledrie in of rond metropool Manilla liggen. 

In de drie weken dat we er waren, hebben 

we bij elke kerk tijd doorgebracht.

De reiservaring die we hadden, liep erg uit-

een per persoon. Zo zat er in onze groep 

een echtpaar dat al veel jaren als zendelin-

gen in het buitenland had doorgebracht, 

maar voor mij was het de eerste keer buiten 

Europa. Een reis naar de Filipijnen is dan 

natuurlijk niet niks. Ik had ook niet echt 

een idee wat ik me concreet moest voor-

stellen bij de cultuur en het land, ondanks 

de training en lessen die we hadden gehad: 

de echte kennismaking met de Filipijnen 

komt natuurlijk in het land zelf. Toen we 

vrijdagnacht om ongeveer half één de eer-

ste stap buiten het vliegveld zetten, was het 

eerste wat me opviel de plakkerige, druk-

kende lucht, waar ik ook na drie weken nog 

niet helemaal aan gewend zou raken. Het 

tweede opvallende was het verkeer. We 

kwamen er midden in de nacht aan, maar 

kwamen in een file terecht toen we op weg 

waren naar het World Team Guest House. 

Dat wordt gerund door Ate Nona en Kuya 

Ton Ton, twee ontzettend toegewijde men-

sen. Zij hebben ons midden in de nacht op-

gehaald en opgevangen in het Guest House, 

en ze zijn tijdens ons verblijf in de Filipijnen 

heel behulpzaam geweest. De eerste paar 

dagen hebben we vooral bij hen doorge-

bracht, om rustig bij te komen van de reis 

en op een goede manier te wennen aan het 

land. Het tweede deel van die eerste week 

splitste de groep in tweeën, elk naar een 

locatie van LOLCF: een deel naar Carissa 

in de provincie Bulacan en een deel naar 

Doña Carmen (Manilla). Ik zat bij de laatste 

groep en ik was vooral onder de indruk van 

onze gastvrouw: Ate Cita. Zij is een vrouw 

die naast drie tanden een heleboel van Gods 

liefde bezit. Hoe weinig ze zelf ook had, ze 

heeft er alles aan gedaan om ons een goe-

de tijd te geven. Dat bleek ook aan het eind 

van onze reis. Omdat wij weggingen, werd 

er door LOLCF een feest georganiseerd. Er 

waren bijzonder veel mensen, omdat Timos, 

onze reisleider,  alle drie de kerken had uit-

genodigd. Ate Cita was tijdens dat feest niet 

bezig met gezelligheid en alle mensen die er 

waren, maar ze gaf buiten straatkinderen te 

eten.

Iets anders dat niet alleen de chaos, maar 

ook de schoonheid van de Filipijnen illu-

streert, is de medische missie die we twee 

keer hebben georganiseerd: allebei de keren 

in een kerk van LOLCF. De bedoeling was 

om de allerarmsten uit te nodigen zodat we 

hen medische hulp konden bieden, maar hen 

tegelijk ook konden vertellen van God door 

middel van evangelisatie-armbandjes. Het 

was een drukte van jewelste, alles liep door 

elkaar heen en er werden kiezen getrokken 

bij het leven, maar wat was het mooi om te 

zien hoe hard iedereen werkte en hoe duide-

lijk Gods warmte aanwezig was.

Als ons na de reis werd gevraagd wat we 

het meest indrukwekkende vonden aan de 

Filipijnen, werden er meestal twee dingen 

geantwoord: het eten en de mensen. Ze heb-

ben nog verbazingwekkend veel met elkaar 

te maken: het eten in de Filipijnen is vooral 

belangrijk vanwege de mensen, het samen-

zijn. Filipino’s – en dan vooral degenen die 

ik heb ontmoet – vinden het belangrijk om 

te geven: Gods liefde, eten, aandacht, heel 

veel groepsfoto’s, nog meer eten, nog meer 

van Gods liefde. We kwamen naar de Fili-

pijnen om Gods liefde te geven, maar kregen 

dat nog meer terug van de Filipino’s zelf. 

Een zendingsreis als deze lijkt voornamelijk 

te gaan over geven (liefde, aandacht, geld), 

maar het is misschien vooral een kwestie 

van ontvangen.

GEVEN EN ONTVaNGEN
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KaNdIdaTEN

Het begeleiden van potentiële zendings-

kandidaten is een intensief en zorgvuldig 

proces. Het voorbereidingstraject omvat 

onder meer een psychologisch- en me-

disch assessment, een Bijbelschool (zen-

dingsopleiding), contacten met ‘het veld’ 

over plaatsing e.d. In 2017 waren circa 18  

volwassenen – zes singles en zes echtpa-

ren - in dit proces; in verschillende stadia 

van het traject.

Vier van hen waren in voorbereiding op 

uitzending als leerkracht. Drie van hen 

werden in de loop van het jaar uitgezon-

den. 

Celine, de families Roest en Mol volgden 

een zendingsopleiding op Bijbelschool 

All Nations Christian College in Enge-

land. Voor de familie Roest geldt dat 

het voorbereidingstraject wordt door-

lopen in samenwerking met de gZB.  

De voorbereiding op uitzending van de 

familie Mol vindt plaats in samenwerking 

met de deputaten zending van de CgK in 

Nederland. 

Eén single en twee echtparen rondden 

in 2017 het voorbereidingstraject af en 

werden uitgezonden vanuit hun thuisge-

meenten. Ook werden drie leerkrachten 

voorbereid en uitgezonden om voor een 

schooljaar les te geven aan de kinderen 

van drie Nederlandse gezinnen.

GOds wErK IN IsaaN, THaIlaNd

De zendelingen in het OMF Isaanteam 

voelen zich aangesproken door de tekst uit 

Mattheüs 28: ‘Gaat heen, maakt alle volken 

tot mijn discipelen’. In Isaan is het overgrote 

deel van de bevolking niet-christen. Door 

het eeuwenoude geloof in geesten, voorou-

derverering en leer van Boeddha is het vaak 

een lange weg om God als Schepper, Vader 

en Verlosser te erkennen. Maar steeds meer 

mensen hebben gehoord van het goede 

nieuws van de Here Jezus. Het team werkt 

nu ruim 10 jaar in Isaan en ziet langzaam 

een groep gelovigen ontstaan in de vier pro-

vincies waar zij werken. 

Het team ziet ernaar uit dat God wordt ge-

ëerd door Bijbelgetrouwe kerken, die zich 

vermenigvuldigen in heel Isaan. Door evan-

gelisatie en het vertellen van getuigenissen 

aan familieleden door christenen worden 

geïnteresseerden ontdekt. Deze geïnteres-

seerden worden aangemoedigd om God be-

ter te leren kennen door te bidden, Bijbel te 

lezen en de gemeenschap van gelovigen te 

ontmoeten. De zendelingen werken samen 

met lokale leiders uit de opgestarte gemeen-

ten. Bij deze begeleiding ligt de focus op het 

aanmoedigen van gelovigen om Jezus te vol-

gen in hun dagelijkse leven en op het starten 

van kerken in de dorpen waar de gelovigen 

wonen. 

Sijmen en Annelies den Hartog geven leiding aan het Isaan-team. (i.s.m. GZB)
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ErVarINGEN VaN HET 
THuIsFrONTTEaM (TFT)

In november 2016 zijn wij als Thuis Front 

Team gestart ter ondersteuning van gert 

en Marjo Jonkheer. Ter voorbereiding 

van hun uitzending met OMF naar Thai-

land in september 2017.

In februari 2017 zijn wij een avond naar 

Terschuur geweest om kennis te maken 

met OMF Nederland. De avond begon 

met een stukje Thaise cultuur waarbij 

wij soep met groente met stokjes hebben 

gegeten. Dat ging niet zo gemakkelijk en 

wij waren lang bezig met het eten, maar 

het was een erg leuke ervaring. Door 

Harry Lukens en Hanneke van Boven 

werd ons uitgelegd wat onze taak is als 

TFT. Het was een hele leerzame avond 

en er werd alle tijd genomen om ons din-

gen uit te leggen. 

Later in het jaar kwam nog een ander 

echtpaar het TFT versterken. wat zo 

leuk is dat zij ook een dagdeel op kantoor 

zijn geweest en uitleg hebben gekregen. 

OMF had ook kunnen zeggen dat wij als 

TFT de informatie aan hen konden door-

geven. 

wij ervaren dat OMF ons goed begeleid 

bij onze taak, door de avond op kantoor 

en het duidelijke handboek. wij hebben 

bijvoorbeeld hulp gehad om het financië-

le plaatje van de zendelingen duidelijk te 

krijgen. Het was fijn dat OMF een “spe-

ciale” financiële man heeft die ons kon 

uitleggen hoe de financiën zijn geregeld. 

Ook kregen we tips om het werk van 

OMF en gert en Marjo meer bekendheid 

te geven en ideeën over hoe we een ac-

tie konden organiseren. Hier hebben 

wij ook wat mee gedaan; we verkochten 

kerstbakjes op de kerstmarkt. Daarnaast 

kregen we heel praktisch advies over het 

maken van een planning voor de verzen-

ding van de gebeds- en nieuwsbrieven. 

Verder kunnen wij bij vragen altijd bel-

len of mailen, de lijnen zijn kort. 

Namens TFT van 

Gert en Marjo Jonkheer, 

Jacqueline Durieux

Nu, vier jaar later zijn zij uitgezonden van-

uit de Vrije Baptistengemeente De Fontein 

te Emmeloord op 3 september 2017. Voor 

een korte taal- en cultuurstudie zijn ze nu in 

Lopburi. Daarna volgt de Oriëntatiecursus 

in Singapore en reizen ze naar hun basis 

Chiang Mai, een stad in het noorden van 

Thailand. Ze werken daar voor zendelingen 

in Thailand in het zogenaamde Mekong ge-

bied. Steeds zes maanden per jaar in Thai-

land en zes maanden terug in Nederland, 

waar Gert als waarnemend huisarts zal 

werken. In die periodes blijven ze op afstand 

voor OMF werken. 

Blijf op de hoogte via onze website:

www.gertenmarjo.nl 

dIENsTBaar ZIjN 
aaN ZENdElINGEN

Dit  zijn Gert en Marjo Jonkheer; verse loten 

aan de OMF Nederland-tak. Ze hebben vier 

kinderen, de meeste al jaren uit huis. In die 

jaren kwam er aanhang bij; de jongste en de 

oudste hebben trouwplannen voor 2018! 

Gert (58 jaar), werkte 23 jaar als huisarts op 

Urk, eerst zelfstandig en de laatste 12 jaar in 

een huisartsenpraktijk. In zijn vrije tijd is hij 

graag in de natuur; met name (wilde) vogels 

hebben zijn grote belangstelling. 

Marjo (55 jaar) heeft vele jaren bijgespron-

gen bij alles wat speelde in en rondom de 

huisartspraktijk. Van oorsprong werkzaam 

in de (jeugd)hulpverlening en vele jaren be-

trokken bij pastoraat. In haar vrije tijd is ze 

in de tuin te vinden, of verdiept in een dik 

boek. 

Vier jaar geleden waren ze drie maanden 

‘op proef’ in Thailand via het Serve Asia 

programma van OMF. Na een aantal jaren 

zoeken wilden ze weten of zending een optie 

was; of de Here God hen wellicht riep. Die 

maanden bevestigden hen in het verlan-

gen de Here God te dienen in zending. Met 

name wilden ze zich dienstbaar maken aan 

de zendelingen; Gert als medisch adviseur 

en Marjo in member care. Dus op een breed 

vlak ondersteuning geven aan de mensen die 

daar voor OMF werken. 
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NEDERLAND

ZENdINGswErKErs

In 2017 vertrokken acht personen als nieuwe zendingswerkers 

naar Oost-Azië. Vier van hen werden uitgezonden voor lange 

termijn en vier personen gingen voor een periode van 1 tot 3 

jaar. Drie van hen werden uitgezonden als leerkracht voor de 

kinderen van Nederlandse gezinnen op het veld. Ook kwamen 

mensen terug na afronding van hun veldperiode; in totaal 

keerden zeven mensen terug, waarvan twee leerkrachten. 

Een dieptepunt was het overlijden van één van onze zendings-

werkers. Nelly van Kampen overleed in mei aan de gevolgen 

van een slopende ziekte. we zijn dankbaar voor wat zij voor de 

broeders en zusters in Oost-Azië en ook voor ons in Nederland 

heeft mogen betekenen.

Uitzendingen in 2017:

- Januari: Mark & Anne-Marie Bak, met Celeste, Irene, David en 

Anna – naar Thailand als Daniël Training Coordinators

- September: gert & Marjo Jonkheer, naar Thailand als Field 

Medical Advisor en Member Care

- Oktober: wies, naar Oost-Azië als onderwijsadviseur en 

Member Care ondersteuning

• Leerkrachten, allen naar Thailand:

- Augustus: Carina Immink 

- September: Leander Schaddelee 

- November: Patricia de Bruin

Terugkerende werkers in 2017:

- Juli: Henk & Annelies, met Tim en Dave

- Augustus: David & grea van der Lee, met Joshua, Juda,  

Hadassah en gideon 

- Augustus: Marieke 

• Leerkrachten: 

- Juli: Petra Lugthart

- Juli: Kely Kuiper 

MEMBErCarE

Binnen OMF Nederland is ongeveer zes jaar geleden een start ge-

maakt met het meer structureren van de zorg voor zendingswer-

kers door het vormen van een team voor Member Care. Member 

Care is zorg voor crossculturele werkers, zodat ze veerkrachtig zijn 

en vrucht mogen dragen op alle gebieden van hun leven en in alle 

fasen van hun uitzending: vanaf de kandidaatsfase, gedurende hun 

uitzending, tot en met hun terugkomst en weer ‘thuiskomen’ in 

Nederland. De zorg gedurende de veldperiode is in de eerste plaats 

voor de Member Care verantwoordelijken op het veld. In de kandi-

daatsfase, tijdens verlof en bij terugkeer is het team Member Care 

van OMF Nederland verantwoordelijk voor deze zorg. 

Binnen het team Member Care werkt ook een TCK (Third Culture 

Kid/ zendingskind) Advisor. Deze persoon is, naast de TCK Advisor 

op het veld, degene die zich inzet voor het welbevinden van onze 

zendingskinderen, in de verschillende fasen van hun leven. 

In 2017 bestond het Member Care team uit vier personen, aange-

stuurd door Margreet Korstanje als Member Care Coordinator. 

Annelieke Buitenhuis heeft vanaf 1 juli de vakante plaats van TCK 

Advisor vervuld.
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FINaNCIElE HIGHlIGHTs 2017
Financiele highlights 2017

- Resultaat 2017 (excl. mutatie bestemmingsfonds): overschot van EUR 13.304 (2016: tekort van EUR 66.461)
- De kosten zijn in 2017 met EUR 21.371 (5%) gestegen t.o.v. 2016, met name door hogere personeelskosten
  en ondanks lagere SVB gerelateerde kosten
- De baten zijn in 2017 met EUR 101.136 (28%) gestegen t.o.v. 2016, met name door een extra eenmalige gift
  en het gerealiseerde koersresultaat na verkoop van een groot deel van de portefeuille Rabocertificaten

Kosten 2017: EUR 445.181 Kosten 2016: EUR 423.810

Baten 2017: EUR 458.485 Baten 2016: EUR 357.349

2017 2016

Algemene giften 271.618 201.788
Giften kantoorstaf 75.518 87.387
Baten als tegenprestatie voor geleverde producten 10.287 15.952
Saldo financiele baten en lasten 79.669 45.071
Overige baten 21.393 7.151

Baten 458.485 357.349 28% 101.136

Peroneelskosten 254.483 213.969
Kantoorkosten (incl. huisvesting) 37.156 29.195
Publicatie en communicatie 24.285 21.480
Overige kosten 129.257 159.165

Kosten 445.181 423.810 5% 21.372

77% 34.599
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Kely Kuiper

juF IN THaIlaNd; 
KENNIsMaKEN MET ZENdINGswErK. 

Van juli 2015 tot en met juli 2017 was ik als 

leerkracht in Thailand, ter ondersteuning 

van het plaatselijke zendingwerk. Ik gaf les 

aan de kinderen van zendelingen, zodat zij 

tijdens schooltijd de handen vrij hadden, en 

dus ruimte en tijd, om zich volledig te kun-

nen richten op hun werk. 

Zelf had ik lang voordat ik naar Thailand 

ging al interesse voor zending. Dit werk was 

voor mij dan ook de ideale situatie om echt 

kennis te maken met het zendingswerk; wat 

houdt het in en hoe werkt het in de prak-

tijk? Mijn verantwoordelijkheid lag bij het 

onderwijs aan de kinderen, maar nadat ik 

daar een goede start mee had gemaakt en 

mijn weg in had gevonden, kreeg ik ook de 

kans om mee te werken in het plaatselijke 

zendingswerk. Dit deed ik door samen met 

een collega een kinderclub te organiseren in 

het dorp. Dit maakte dat ik eigenlijk langza-

merhand steeds meer in het zendingswerk 

groeide en nog meer een hart kreeg voor 

zending. 



Noord- Korea
Dit land kent een homogene 
bevolking van 99,8% etnisch 
Koreanen: het percentage 
christenen wordt geschat op 1,5% 

Isaan, Thailand 

In de provincie Isaan in 

Thailand zijn
 2500 districten, 

waarvan 1500 zonder een kerk. 

MinderheidsgroepenIn de landen in het stroomgebied van 

de Mekong-rivier gebeurt veel onder de 

vele minderheidsgroepen. In totaal gaat 

het om 65 miljoen mensen; er zijn zeer 

weinig christenen.

Diaspora
In Nederland studeren ongeveer 

9000 Chinese studenten. Veel van 

hen staan open voor het geloof. 

De vier focusgebieden 
van 'The Task Unfinished” in 2017.


