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In deze nieuwsbrief vertellen we u iets meer over de vertrekkende en de inkomende
coördinator van Member Care Nederland. Daarnaast weer aandacht voor conferenties en
voor goed materiaal dat verkrijgbaar is via het internet.

Vertrek Jaap Haasnoot
Vier jaar lang was Jaap Haasnoot de coördinator
van MCNL. Hij legt deze taak per 1 mei neer om
zich voor te bereiden op een uitzending naar
Zuid-Soedan. Daar gaat hij lesgeven op een
theologische school voor voorgangers. Jaap: “Ik
zal het member care-werk missen! Ik heb het met
veel plezier gedaan. Het was boeiend om
betrokken te zijn bij het verder ‘volwassen
worden’ van de zorg voor zendingswerkers”.

Evangelische Zendingsalliantie. MCNL is nauw
betrokken bij de organisatie van deze dag. Op
allerlei manieren werden de deelnemers zich
bewust van het belang van goede zorg voor
uitgezonden werkers. Eén zendingsorganisatie
gaf extra korting aan de tfc’s van de eigen
organisatie om zo mensen te stimuleren meer te
leren over de zorg voor zendingswerkers.
Materiaal van deze dag vindt u op de EZAwebsite.

Voorstellen: nieuwe
coördinator
Mathilde Companjen neemt
per 1 mei het stokje van
Jaap over. Ze stelt zichzelf in
staccato-stijl voor: “Geboren
in 1952. Getrouwd in 1974
met Barth. Moeder van 4
volwassen dochters. Oma
van 3 kleinkinderen. Sinds 1982 betrokken bij
zending in en voor Albanië. Tussen 1991 en 1999
woonden we met ons gezin in Griekenland.
Vooral member care werk voor zendingswerkers
op de Balkan. Nu ben ik, samen met Barth,
Europees Regionaal Co-Leider voor International
Teams.”

TCK-conferentie
Aansluitend op de Europese MC-conferentie in
Spanje werd voor de tweede keer de Europese
TCK-consultatie gehouden. Paul Heiligenberg was
erbij: “Tijdens drie intensieve dagen werd
uitvoerig ingegaan op allerlei zaken die met de
zorg voor kinderen van zendelingen te maken
hebben, zoals: Hoe bereid je kinderen voor op
hun vertrek naar het buitenland? Hoe debrief je
kinderen tijdens verlof en bij terugkomst? Hoe
blijven ze psychologisch gezond en wat zijn de
mogelijkheden voor hun onderwijs? Tijdens de
conferentie kwam de behoefte voor een netwerk
van volwassen TCK’s naar voren. Het goede
nieuws was dat 80% van de TCK’s het later goed
doen.”

Terugblik Europese conferentie
In maart 2010 was er een Europese consultatie
over de zorg voor zendingswerkers. Zo’n 200
mensen bezochten deze conferentie. Jaap
Haasnoot maakte een kort verslag. Dat kunt u
hier downloaden. De powerpoint van dr. Debbie
Hawker over ‘Broken people in a broken world:
member care & suffering’ is ook beschikbaar voor
de lezers van deze nieuwsbrief.

Gebedsgroepen voor & door werkers
Onder de paraplu van MCNL
zijn enkele gebedsgroepen
voor en door werkers actief.
Het is onze droom dat er in
iedere provincie zo’n
gebedsgroep gaat
functioneren. De bedoeling is dat er een vast
adres is (ten huize van zendelingen die nu weer in
Nederland wonen), waar zendelingen op verlof
bij aan kunnen sluiten voor gebed en voorbede.
Wilt u weten of er zo’n gebedsgroep in uw buurt

TFC-dag 2010
Circa driehonderd mensen namen deel aan de
trainingsdag voor thuisfrontcommissies van de
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is of wilt u uw huis openstellen? Neem dan
contact op met Rita Daane.

een mailtje naar info@membercare.nl en wij
doen de rest.

MK-nieuws
Onlangs is Raymond Shaw overleden,
geliefd echtgenoot van Wilna Shaw. Zij leidde(n)
tot voor kort het MK < 12 jaar werk. Graag gebed
voor Wilma en haar jonge kinderen. Hierdoor is
er voor het werk onder MK <12 jaar
een groot gat gekomen.
We zijn dringend op zoek naar
werkgroepleden die het leuk vinden
om mee te doen en zo het werk onder MK’s (PR,
financiën, diverse leeftijdsgroepen 12-, 12+, 18+)
doorgang te laten vinden.
In oktober is er weer een weekend voor
MK’s 12+ . Nader bericht komt nog op de website
van MK Focus.
Nieuws en activiteiten zijn te vinden op
www.mkfocus.nl. E-mail: info@mkfocus.nl.
Contactpersoon: Kezia Schoonveld.

Websites & boekentips
Gratis E-book: Samuel Pfeifer, Supporting
the Weak, Christian Counselling and
Contemporary Psychiatry. Download hier.
De brochure Bruin brood met kaas is een
gezamenlijke uitgave van de ZGG en
InTransit. Het is een praktische
handreiking over verlof houden voor
zendingswerkers. Hij komt binnenkort uit.
Meer informatie is dan te vinden op
www.intransit.nl
U vindt hier goede member careinformatie in het Duits en Engels.
Een website met veel materiaal: Member
Care Media

Agenda
11 sept. 2010

Toerustingsdag
Op vrijdag 8 oktober 2010 (NB: datum is
gewijzigd) 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.

oktober 2010
8 oktober 2010
20-24 maart
2012

Home coming-dag EZA (voor
teruggekeerde werkers)
MK-weekend (12+)
Toerustingsdag MCNL: aandacht
voor Mission Kids (TCK’s)
8e Europese MC Consultatie in
Duitsland

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

Netwerk-nieuws
Op dit moment zijn er meer dan 20 organisaties
en personen deel van 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.
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.
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
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