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Dit nummer van de Member Care Nieuwsbrief is wel heel speciaal...
Het “speciale” zit in het feit dat wij in Nederland een uniek netwerk hebben als het gaat om
membercare! Iedereen die bij het netwerk hoort is door een selectie-procedure gegaan en heeft
crossculturele ervaring. Het hulpaanbod is breed en divers: praktisch, psychologisch, gebed, pastoraal,
loopbaanbegeleiding, training, medisch, coaching en debriefing. Ook is er zorg voor Mission Kids.
Hieronder vertellen een aantal van onze netwerkleden wat ze doen. We nodigen u uit om het netwerk op
de website op te zoeken: www.membercare.nl onder het tabje netwerk. Mocht u deel willen worden van
het netwerk, ga dan naar de balk onder de tab netwerk en lees de procedure.
Voordat we naar het netwerk gaan
brengen we eerst de komende
toerustingsdag van MCNL onder uw
aandacht.
Datum: 30 september in Amersfoort (Brugkerk)
Thema: Screeing versus roeping?
Doelgroep: mensen die een functie hebben in de
selectieprocedure van missionaire werkers, zoals
personeelsmedewerkers van
zendingsorganisaties, leden van
selectiecommissies, pastors van uitzendende
gemeenten en membercarewerkers.
Programma: inleidingen, groepsgesprekken en
workshops over zaken die van belang zijn in de
selectieprocedure.
Noteer de datum alvast in uw agenda. Nadere bij
zonderheden volgen nog op de website van
MCNL.
Nu een kijkje in ons netwerk.
ISCA: Intercultureel Studie en Carrière Advies
Diederika Hoddenbagh

andere omstandigheden slecht functioneren dan
knikt bijna iedereen. Lees verder

Waarom
debriefen?
Een zendeling klaagt niet (door Irene Blom-

Vrijmoeth- psychotherapeut)
Het fenomeen debriefing is in de zendingswereld
een ondergeschoven kind. Er is dikwijls weinig tijd
en expertise beschikbaar om mensen adequaat te
begeleiden bij ingrijpende dingen die ze
meemaken. Een zendeling klaagt niet: ‘Strijd en
lijden zijn toch immers ‘gewoon’ onderdeel van
mijn opdracht? God is met mij, dus wat zou ik
klagen?’
Volgens onderzoeken houdt 40% van de
ontwikkelingswerkers psychische klachten over
aan hun uitzending. Lees verder
Nelie Schut

Career Coach/Team Facilitator

www.volgendestap.org
Als ik mensen vertel dat ik loopbaanbegeleiding
doe zie ik vaak vage blikken. Mensen begrijpen
niet altijd wat ik doe, als ik zeg dat ik “Career
Coach” ben. Maar als ik mensen vraag of ze
weleens hulp zouden kunnen gebruiken bij het
maken van keuzes, of weleens zouden willen
leren begrijpen waarom ze onder bepaalde
omstandigheden goed functioneren en onder

Hoe ik de debriefing doe is
afhankelijk van de cliënt. Wanneer deze creatief
is ingesteld werkt het goed om creatieve vormen
te gebruiken zoals tekenen, met stenen of
kaarten werken etc. Lees verder
MK Focus is een werkgroep van de
EZA die als doel heeft contacten
tussen MK’s onderling en MK
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ondersteunende netwerken te bevorderen. De
visie van MK Focus is het bevorderen van de
sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling
van Nederlandse Mission-Kids voor, tijdens en na
uitzending naar het buitenland. De werkgroep
zoekt enthousiaste nieuwe werkgroepleden om
het werk onder MK’s de aandacht te geven die
het verdient en uit te breiden. Lees verder

Als speltherapeut bied ik mijn diensten aan om
een aantal keren met een kind te spelen in de
spelkamer. Lees hier het hele artikel

Corry Nap
www.intransit.nl
Margot is direct,
ambitieus en gericht op het behalen van
resultaten. Ze wil in India gaan werken in een
multicultureel team. De uitzendende organisatie
wil weten wat haar sterke kanten en valkuilen zijn
met het oog op die situatie.
Klaas wil gaan werken in Roemenië, maar is in het
verleden meerdere malen depressief geweest. Hij
heeft hiervoor met succes een therapie afgerond.
Kan hij voorkomen weer diep in de put te raken?
Wat heeft hij daarvoor nodig?
Deze en andere vragen over de geschiktheid en
begeleiding van een kandidaat kunnen in een
ASSESSMENT bij InTransit beantwoord worden.
Lees verder
Janna de Zwaan.
Wing-ky
Website
Soms zou ik wel eens met iemand
willen praten over wat ik allemaal
heb gezien en meegemaakt, net als
papa en mama. Ik weet dat papa en mama het
werk van God doen, maar ik vind het niet altijd
leuk om hier te zijn en dan heb ik tranen in mijn
buik, maar aan papa en mama durf ik dat niet zo
goed te zeggen, zij werken zo hard voor God!!!”
Ziehier een dilemma waar een Mission Kid (
bewust of onbewust) in terecht zou kunnen
komen. Wat zou zo’n meisje nodig hebben?
Volwassenen hebben als het goed is debriefing
vanuit hun organisatie. Voor kinderen is zoiets
niet “verplicht” en wordt soms ook niet als
noodzaak gezien.
In veel gevallen worden situaties zoals hierboven
beschreven onderkend door ouders en kan er
binnen het gezin over worden gesproken.
Soms heeft een kind het nodig om met een
andere (vertrouwde) volwassene dingen te delen.

InToMission is een christelijke organisatie die
zich richt op het begeleiden van mensen die
werkzaam willen zijn in andere landen en/of met
mensen uit andere culturen. Deze begeleiding
begint tijdens het proces van voorbereiding tot
uitzending tot en met re-entry. ..........
Op verzoek helpt InToMission ook bij re-entry in
Nederland en debriefing van opgedane
ervaringen in het buitenland (korte en langere
termijn uitzendingen).
Daarnaast organiseert InToMission crossculturele
workshops voor Thuisfrontteams, zendelingen,
mensen die voor korte termijn weggaan .............
Kijk eens op de website: www.intomission.nl
Margriet Muurling
Lees hier het hele artikel
...................................................................................
Bekijk onze agenda voor activiteiten en trainingen
op het gebied van Member Care
http://membercare.nl/agenda
MK focus kinderdag Zaterdag 3 juni
MK 12+ Weekend 23-25 september
Zie: www.mkfocus.nl

European Member Care
Consultation 2012
20 – 24 maart
LeRucher Debriefingsweek
In Nederland.
11 – 17 december 2011
Info
Global Member Care Network
Conference. 23-27 april 2012
Chiangmai Thailand Info
Secretariaat Member Care Nederland
Maria Austriastr. 704a
1087 KH Amsterdam
E: info@membercare.nl
W: www.membercare.nl
ING: 8375791
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