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Terwijl de zomervakantie in Nederland begint (regenseizoen elders!), sturen we u weer een
gevarieerde nieuwsbrief over de zorg voor missionaire werkers. U vindt hieronder informatie over
bijeenkomsten en cursusmateriaal, relevante websites en nog veel meer.
Nieuwe website & nieuw logo
Achter de schermen zijn we druk bezig geweest
met het ontwikkelen van een nieuwe website.
Behalve dat de website er nu weer fris en actief
uitziet, hebben we ook nieuwe onderdelen
toegevoegd. Het belangrijkste nieuwtje is de
vermelding van het netwerk van MCNL. In het
netwerk van MCNL zitten professionele mensen
en organisaties die de zorg voor missionaire
werkers hoog in het vaandel hebben. Missionaire
werkers die zorg zoeken, kunnen terecht op
www.membercare.nl. Met de nieuwe website
lanceren we ook ons nieuwe logo!

Oproepen op MCNL-website
Zoekt u een collega-zendingswerker om
ervaringen mee te delen? Hebt u een nietelektrische wasmachine te koop? U kunt nu op
de MCNL-website oproepen en advertenties laten
plaatsen. Stuur een mailtje naar
info@membercare.nl en wij doen de rest.
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 Anja Trapman via
gebedsgroepen@membercare.nl
MK-nieuws
In maart hebben we een studiedag georganiseerd
voor ouders, zendingsorganisaties en leerkrachten over onderwijs aan Nederlandse MK’s in
het buitenland en de aansluiting terug in
Nederland. Er waren 27 deelnemers.
Voor mensen die deze dag gemist hebben, zijn er
twee boekjes te bestellen via de
website (www.mkfocus.nl), Wijs met
Onderwijs deel 1 (over basisonderwijs, geschreven door Wilna
Shaw-Karsemeijer) en Wijs met
Onderwijs deel 2 (over middelbaar
onderwijs en de aansluiting in
Nederland, geschreven door Jaap
Oosterhuis). Ook kunnen ouders of
belangstellenden vragen stellen over
onderwijs via de website.
Het weekend voor MK’s is dit jaar gepland van 9
t/m 11 oktober in Voorthuizen, voor Mk’s vanaf
12 jaar, met als thema ‘under cover’. Aanmelden
via de website van MK-focus.
Website: www.mkfocus.nl
E-mail: info@mkfocus.nl
Contactpersoon: Kezia Schoonveld

Definitie van member care
Het uitvoerend team van Member Care NL heeft
zich recent gebogen over de definitie van het
begrip member care. Eigenlijk willen veel mensen
van deze vage term af, maar aan de andere kant
is dit begrip ook wel weer ingeburgerd. Vanuit
het internationale Global Member Care Network
kregen we deze omschrijving aangereikt:
“Member Care is the ongoing preparation,
equipping and empowering of Missionaries for
effective and sustainable life, ministry and work”.
De Nederlandse variant luidt als volgt:
“Member care betekent: Missionaire werkers
(1) ondersteunen bij de voorbereiding op hun
taak,
(2) stimuleren zich te blijven ontwikkelen en
(3) toe te rusten,
zodat ze effectief en evenwichtig zijn in werk en
leven”.

Pagina 1

Studiedag over Missie en moeite
Op vrijdag 2 oktober 2009 organiseert Member
Care Nederland in Amersfoort een dag met als
thema: 'Missie en moeite, over het begeleiden
van missionaire werkers bij tegenstand en
tegenslag' . Deze toerustingsdag is met name
bedoeld voor leidinggevenden en member caregevers. Sprekers zijn o.a. Louise Ho (Azusa Theol.
Hogeschool), Aart Verburg (HKI) en Wilbert van
Saane (NZR). Meer informatie vindt u op de
MNCL-website.

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.
Netwerk-nieuws
 Het Instituut voor Transculturele en
Missionaire Psychologie (ITMP) heeft een
nieuwe naam: InTransit.
 Centra voor counseling en rust
Er zijn in de wereld diverse centra die rust,
counseling en training bieden voor
missionaire werkers. Klik hier voor een
Engelstalig overzicht.

Porno-verslaving
Is ook een probleem op het zendingsveld. Laten
we dit onderkennen en bespreekbaar maken.
Hieronder een website en een brochure die
daarbij kunnen helpen.
 www.settingcaptivesfree.com
 Brochure

Websites - tips
 Goed materiaal op MemCare by Radio
 Er is een Europese website voor iedereen
betrokken bij Third Culture Kids.
 Het Mobile Member Care Team in Ghana
produceert regelmatig een interessante
nieuwsbrief. Stuur hen een mailtje om op de
mailing list te komen.
 De website van People in Aid bevat veel
nuttige downloads. Klik hier.

Kindermishandeling
 Op een studiedag in 2008 hebben we aandacht besteed aan misbruik en mishandeling
van kinderen. Deze website vertelt wat meer
over wat te doen bij (vermoeden van) kindermishandeling in de Nederlandse context:
www.amk-nederland.nl.
 Global Connections (Engelse ‘EZA’) heeft een
richtlijn opgesteld voor de UK-situatie.

Agenda
2009
2 oktober

Richtlijn Member care UK
De Engelse ‘EZA’ (Global Connections) heeft een
richtlijn ontwikkeld over membercare. Op welke
manier ontvangen missionaire werkers goede en
voldoende zorg? De richtlijn geeft daarop
antwoord.

9-11 okt.

Toerustingsdag MCNL: missie en
moeite
MK-Weekend (12+): Under cover

2010
23-27 maart

Eur. Membercare Consultatie
(Spanje)
28 mrt – 1 apr Euro TCK-conferentie (Spanje)

Cursus: Stress Management
Klik op de onderstaande links voor een
Engelstalige cursus over stress management.
Deze workshops zijn ontwikkeld door Debbie &
David Hawker van Interhealth (UK). Klik hier voor
een cursus bedoeld voor een crossculturele
setting en klik hier voor de cursus bedoeld voor
lokale werkers. Goed materiaal!

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