Nieuwsbrief Member Care Nederland
juli 2007

Member Care Nederland (MCNL) heeft de ondersteuning van missionaire
werkers hoog in het vaandel. In deze nieuwsbrief geven we u een aantal
zaken door die te maken hebben met deze ondersteuning.
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Hoe houden we werkers op het veld?
De uitkomsten van een groot internationaal
onderzoek naar factoren die missionaire
werkers helpen goed te functioneren, zijn
gebundeld in het boek “Worth Keeping,
Global Perspectives on Best Practice in
Missionary Retention”. Jaap Ketelaar (oud
EZA-medewerker) is één van de auteurs. Dit
nieuwe boek over de begeleiding van en zorg
voor zendingswerkers kunt u o.a. bestellen
via deze link.
Gezocht: mensen met hart MK’s
Kinderen die met hun ouders mee naar het
zendingsveld gaan (Mission Kids), maken
heel wat mee. Als het gezin terugkeert naar
Nederland, is dat weer een hele overgang.
Ouders beleven teruggaan naar hun thuisland
vaak anders dan hun kinderen. Zij gaan naar
huis, terwijl de kinderen hun 'thuis' achterlaten en naar een voor hen nieuwe cultuur
gaan. Hoewel ze er Nederlands uitzien, weten
ze totaal niet hoe je je moet gedragen als
een Nederlands kind. Wat hen heel erg helpt
bij die aanpassing is het ontmoeten van
andere MK's. Ze herkennen veel in elkaar en
voelen zich hierdoor gesterkt.
MK Focus, een werkgroep van de EZA die
zich inzet voor Nederlandse MK's, wil graag
een netwerk van
adressen in Nederland
opzetten waar deze
kinderen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Oudere tieners kunnen dit zelf
organiseren, maar jongere kinderen & tieners
hebben volwassenen nodig die gastvrijheid
aanbieden en ook een programma om elkaar
te leren kennen en het gesprek op gang te
brengen. Wilt u uw huis en hart voor hen
openstellen? Neem dan contact op met MK
Focus: info@mkfocus.nl.

Nieuwe folder
We zijn best een beetje
trots op onze nieuwe
folder. Op de voorkant ziet
u een ‘let-op-bord’.
Daarmee willen we zeggen:
u mag best verder, maar
zorg wel voor uw missionaire werkers! Op de
komende studiedag kunt u
een folder meenemen. Wilt
u één of meerdere folders om door te geven
aan uitgezondenen of ‘ondersteuners’ die
MCNL nog niet kennen? Stuur dan even een
berichtje naar het secretariaat van Member
Care Nederland.
Mobile Member Care team
Voor werkers in West-Afrika is er een ‘mobile
member care team’. Dit team is beschikbaar
in geval van crises. Op de Engelstalige
website leest u meer over dit team en over
de diensten die ze aanbiedt. Onder
‘resources’ vindt u op de site een heel aantal
nuttige artikelen (ook in het Frans). Het is
mogelijk het team financieel te
ondersteunen. Meer informatie:
www.mmct.org
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MK-weekend
Van 21 tot 23 september wordt er in "De
Riethoeve" in Willemsoord (bij Steenwijk) een
MK-weekend georganiseerd voor alle Nederlandse kinderen van zendelingen vanaf 12
jaar tot begin 20. Kosten: 40 euro (30 euro
bij inschrijving en 10 euro bij aankomst).
Uiterste opgavedatum: 1 september 2007.
Zie voor verdere informatie: www.mkfocus.nl

Studiedag 10 nov. 2007: bemoedigen
van werkers
Vindt u het soms ook lastig om de
uitgezonden werker die u ondersteunt te
begrijpen? Is de werker veranderd of zijn wij
in Nederland misschien anders geworden?
Hoe kunnen we werkers het best
bemoedigen en ondersteunen? Op de
studiedag van MCNL op zaterdag 10 nov. in
Veenendaal gaan we op deze vragen in. Via
toespraken, workshops en onderlinge
ontmoeting willen we nadenken over deze
vragen. Meer informatie volgt.

Verslag van conferentie over kinderen
van zendingswerkers
In maart dit jaar vond er in Duitsland een
Europese conferentie over Third Culture Kids
(dit is een andere benaming voor MK’s)
plaats. Op de website van de MK focus vindt
u een persoonlijk getint verslag van de
bijeenkomst.

Bestuur en coördinatieteam
Wie zitten er achter de schermen bij MCNL?
Het bestuur bestaat uit Gijs Lammerts van
Bueren (voorzitter), Margreet Korstanje
(secretaris), Wijgert Teeuwissen (penningmeester), Wout van Laar (lid), Gert Noort
(adviseur) en Marco Schuurmans (lid). Het
bestuur vertegenwoordigt de brede achterban van MCNL.
Het coördinatieteam voert het beleid uit.
De leden zijn: Arie Baak, Rita Daane, Paul
Heiligenberg, Corry Nap en Jaap Haasnoot
(voorzitter).

Verlofhandleiding beschikbaar
Wycliffe Bijbelvertalers heeft een nuttige
handleiding voor verlofgangers gemaakt. Via
de website van de EZA kunt u een algemene
versie (zonder de specifieke informatie van
Wycliffe) downloaden: www.eza.nl
Europese Member Care conferentie
Van 26 februari t/m 1 maart 2008 vindt de
Europese Member Care conferentie plaats in
de buurt van Lille, Noord-Frankrijk. Tijdens
deze Engelstalige conferentie wordt nagedacht over ‘new ways of doing member care’
en ‘new ways of being member care providers’.

Agenda
2007
21-23 sept.
6 oct.
10 nov.

MK-weekend
Reünie werkers GZB & Kerkinactie
studiedag MCNL

2008
9 febr.
TFC-dag EZA
26 feb-1 mrt. Eur. MC conferentie

Handige links op MCNL-website
Wanneer heeft u voor het laatst op de website van MCNL gekeken (www.membercare.nl)?
Onder de tab ‘links’ vindt u een heel aantal
nuttige links voor de diverse fasen van de
uitzending.
ITMP-workshops
Het Instituut voor Transculturele en
Missionaire Psychologie (ITMP) verzorgt het
hele jaar door goede workshops voor
uitgezondenen. Deze workshops over bv.
stress, cultuurschok, verlof en re-entry
vormen een goede basis voor werkers om de
moeilijke kanten van een uitzending te (h)erkennen. De details vindt u op de website van
dit instituut: www.itmp.nl

Secretariaat Member Care Nederland
T: 020-6599833
E: info@membercare.nl
W: www.membercare.nl
Postbanknummer: 8375791
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