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Op de valreep van 2009 sturen we u nog een nieuwsbrief. Er is weer van alles te melden: omdat MCNL
10 jaar bestaat, brengen we 10 tips voor missionaire werkers uit. Daarnaast ook aandacht voor ons
netwerk, de toerustingsdag en voor goed materiaal op andere websites. We wensen u een inspirerend
en ‘care-full’ 2010 toe!

10 jaar zorg voor zendingswerkers
Member Care Nederland bestaat 10 jaar. Ter
gelegenheid van dat 10-jarig bestaan komt MCNL
met 10 tips voor missionaire werkers. Deze 10
vuistregels zijn bedoeld om werkers te stimuleren
om
regelmatig
na te denken
over hun
leven en
werk.
Veel
zendingswerkers bereiden zich inhoudelijk goed
voor op hun missie en dat is ook noodzakelijk.
Daarnaast is het belangrijk dat zendingswerkers
bezig zijn met zaken als persoonlijke groei, de
relatie met de partner en de mogelijkheid om je
verhaal kwijt te kunnen. Want juist dan kun je als
werker effectief en evenwichtig functioneren.
Zaken als een heldere selectieprocedure, een
goede voorbereiding voor zendingswerkers, een
verlofgesprek en opvang na terugkeer raken
steeds meer ingeburgerd bij zendingsorganisaties
en gemeenten. De activiteiten van Member Care
Nederland hebben bijgedragen aan die
bewustwording.

MK-nieuws
De MK-focus werkgroep van de EZA is actief op
diverse terreinen: zo worden er regionale
bijeenkomsten voor en door Mission Kids
georganiseerd en er staat ook weer een
onderwijsdag gepland voor de ouders van MK’s in
het voorjaar van 2010. Op de website van MKfocus vindt u een overzicht van de diverse
activiteiten. Er staan ook instructieve artikelen en
goede informatie op die site.
Website: www.mkfocus.nl
E-mail: info@mkfocus.nl
Contactpersoon: Kezia Schoonveld
Toerustingsdagen
Member Care Nederland doet mee aan de
trainingsdag voor thuisfrontcommissies van de
EZA (zaterdag 6 maart 2010). We zijn daar
aanwezig met een stand en we faciliteren een
aantal van de workshops.
Op vrijdag 1 oktober 2010 staat onze
toerustingsdag voor verleners van member care
gepland. We willen dan de
zorg voor third culture kids
(TCK’s) centraal stellen. U
krijgt daar later meer
informatie over.

Gebedsgroepen voor/door werkers
Onder de paraplu van MCNL zijn enkele
gebedsgroepen voor en door werkers actief. Vaak
functioneren deze groepen ook als een sociaal
netwerk. Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met Rita Daane.
Anja Trapman heeft een poosje de coördinatie
van de gebedsgroepen gedaan, maar zij gaat zich
meer inzetten op andere terreinen van member
care. Via het netwerk blijft zij bij MCNL
betrokken. Anja, bedankt!

Netwerk-nieuws
Op dit moment hebben
we 21 organisaties en
personen in ons netwerk.
Dit zijn mensen en organisaties die wij
aanbevelen als zorgverleners voor missionaire
werkers. We zijn actief bezig met uitbreiding van
ons netwerk om daarmee werkers, organisaties
en gemeenten te dienen. Meer informatie op
onze website.
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Presentatie door MCNL
Wist u dat u ons uit kunt nodigen voor een
presentatie over de zorg voor zendingswerkers?
Voor kerken, trainingsinstituten en organisaties
kunnen we maatwerk leveren. Dit alles tegen een
kleine vergoeding. Neem contact met ons op via
info@membercare.nl voor de mogelijkheden.

Beleidsplan 2010-2012
Als u een beter beeld wilt krijgen van wie wij zijn
en wat wij doen, dan verwijzen we u naar ons
beleidsplan. Daarin vindt u onze doelstelling, hoe
we werken en wat de plannen zijn voor de
komende drie jaar.
Agenda 2010
6 maart
TFC-trainingsdag (EZA i.s.m.
MCNL)
23-27 maart Eur. Membercare Consultatie
(Spanje)
28 mrt – 1 apr Euro TCK-conferentie (Spanje)
1 oktober
Toerustingsdag MCNL: aandacht
voor Mission Kids (TCK’s)

Europese conferentie 2010
De tweejaarlijkse conferentie van Member Care
Europa (23-27 maart) is een mooie gelegenheid
om te ontdekken wat er op het gebied van
member care in en vanuit Europa gebeurd. Het
thema is: Building on Good Foundations. De
conferentie vindt plaats in Spanje. Meer
informatie vindt u hier. Direct aansluitend is er op
dezelfde locatie een Europese TCK-conferentie.

Secretariaat Member Care Nederland
Maria Austriastr. 704a
1087 KH Amsterdam
E: info@membercare.nl
W: www.membercare.nl
ING: 8375791

Oproepen op MCNL-website
Zoekt u een collega-zendingswerker om
ervaringen mee te delen? Hebt u een solar
shower te koop? U kunt op de MCNL-website
oproepen en advertenties laten plaatsen. Stuur
een mailtje naar info@membercare.nl en wij
doen de rest.
Websites - tips
De website van het Global Member Care
Network is (weer) actief. U vindt hier
informatie, links en tips over member care
wereldwijd. Ook over materiaal in diverse
talen.
Missionaire werkers in of uit Spaans- of
Franstalige landen hebben ook ondersteuning nodig. Daarom is het goed dat er
steeds meer materiaal beschikbaar komt in
die talen. Op deze website staan documenten
in het Frans en hier vindt u Spaanstalige
artikelen en presentaties. Om te gebruiken
en/of door te sturen.
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