Nieuwsbrief Member Care Nederland
september 2008
We hebben weer een aantal berichten verzameld uit de veelkleurige wereld van de
zorg voor missionaire werkers. We hopen dat er ook voor u iets bij zit. Als u een
bijdrage heeft voor een volgende editie van deze nieuwsbrief of voor de website,
dan horen we dat graag. Veel leesplezier.
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ons aanbevolen! Mail naar
info@membercare.nl
Boekentip
We kregen recent een
aantal vragen over
literatuur rond
interculturele
huwelijken. Op de
website van MCNL worden diverse boeken
genoemd. Een recent boek In Love But
Worlds Apart werd door iemand van harte
aanbevolen. Klik op de link voor meer
informatie. Het is ook verkrijgbaar bij het CLC
in Amsterdam.

4-10: Inburgeren in je thuisland
Heeft u zich al aangemeld voor de
toerustingsdag van MCNL op zaterdag 4
oktober in Amersfoort? Het wordt een
boeiende en veelzijdige dag over begeleiding
tijdens het verlof en de terugkeer van
missionaire werkers. De volledige
aankondiging leest u hier.

Verslag EEMC-6 op website
Op de website van MCNL vindt u een kort
verslag van de 6e Europese Membercare
conferentie die in het voorjaar in NoordFrankrijk werd gehouden. Er waren ca. 25
Nederlanders (op ca. 150 deelnemers)
aanwezig en dat laat zien dat membercare
leeft in ons land! De volgende Europese
conferentie staat gepland van 23-27 maart
2010 in Spanje.

Gebedsgroepen voor werkers
Als MCNL willen we de
gebedsgroepen voor en door
missionaire werkers weer
meer op de kaart zetten.
Deze gebedsgroepen
kunnen een belangrijke vorm
van 'onderlingen
membercare' bieden voor
werkers op verlof of na terugkeer. Anja
Trapman gaat deze groepen coördineren. Er
draaien op dit moment groepen in Dordrecht
en Veenendaal. Ook op andere plekken
kunnen groepen worden gestart. Als u
hierover meer wilt weten, stuur dan een
mailtje naar het secretariaat.

Bijeenkomst Problematische seksualiteit
Op 28 mei 2008 organiseerde MCNL een
bijeenkomst voor membercare-verleners over
'Problematische seksualiteit op het zendingsveld'. Het ging daar vooral over pornoverslaving en seksueel misbruik van
kinderen. Op de MCNL-website vindt u de
inleiding op deze dag van Corry Nap. Alleen
voor nieuwsbrieflezers is hier de volledige
tekst van de inleiding. Als u meer wilt weten
over dit onderwerp, stuur dan een mailtje
naar het secretariaat.

Plannen voor nieuwe website
We zijn bezig met het ontwikkelen van een
nieuwe website voor MCNL. Als u ideeën
en/of goede adviezen hebt, dan houden we

MK-nieuws
MK Focus is een werkgroep van de EZA die
als doel heeft contacten tussen MK’s
onderling en MK-ondersteunende netwerken
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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

te bevorderen. We willen MK’s die
terugkomen naar Nederland helpen bij het
integratieproces. Dit doen we door het
organiseren van bijeenkomsten op regionaal
en landelijk niveau en door middel van onze
website. Ook willen
we informatie geven
aan MKondersteunende
netwerken en ouders.
We organiseren 2
keer per jaar een
bijeenkomst voor kinderen in de
basisschoolleeftijd en voor kinderen van 12
jaar en ouder organiseren we elk jaar in
september een weekend. Tussendoor
worden regionale bijeenkomsten gehouden in
het land. De MK’s houden met elkaar contact
door middel van hyves, msn, email en ze
chatten op de website.

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 Adri Veldwijk (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).
Agenda (zie websites voor details)
2008
4 oktober
Toerustingsdag MCNL
4 nov.
Verlofgangersdag (HKI)

MK Focus verstrekt informatie over scholing
en andere MK zaken aan wie daar maar om
vraagt, o.a. via ons e-mailadres. Ook hebben
we een boekje gemaakt voor TFC’s, getiteld
Focus op MK’s. Verder is er een brochure te
downloaden voor ouders om aan de
leerkrachten van hun kinderen te geven, als
ze op verlof of definitief terug zijn in
Nederland en hier weer naar school gaan.

2009
5-9 jan.

Bemoedigingsconferentie voor
missionaire werkers
(EZA; onder voorbehoud)
3 februari
Verlofgangersdag (HKI)
6-7 februari Teruggekeerdenweekend (HKI)
7 maart
TFC-trainingsdag (EZA)

W: www.mkfocus.nl
E-mail algemeen: info@mkfocus.nl
E-mail regiobijeenkomsten: regionaal@mkfocus.nl
T: 0527-616521
Contactpersoon: Kezia Schoonveld

Intercultureel Studie en Carrière Advies
Voor werkers die advies willen over een
(vervolg)studie of loopbaan is er het ISCA.
Download hun folder hier.
Secretariaat Member Care Nederland
Maria Austriastr. 704a
1087 KH Amsterdam
E: info@membercare.nl
W: www.membercare.nl
Postbanknummer: 8375791

Centra voor counselling en rust
Er zijn in Europa diverse centra die rust,
counselling en training bieden voor
missionaire werkers. U vindt hier meer
informatie.
ITMP-workshops
Het Instituut voor Transculturele en
Missionaire Psychologie (ITMP) verzorgt het
hele jaar door workshops voor
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