Toerustingsdag
Member Care
2013

De intieme relaties
van zendingswerkers
Vrijdag 15 november 2013
10.00-16.00 uur
Kerkgebouw de Brug
Schuilenburgerweg 2
3816 TB Amersfoort

Programma
9.30 Inloop
10.00 Welkom en opening
10.15 Plenair: Echtparen in de zending (Irene Blom)
11.00 Pauze
11.30 Plenair: Crossculturele relaties in de zending
12.00 Plenair: Alleengaande zendingswerkers (Tim Herbert)
12.30 uur Pauze
13.30-14.20 Workshopronde 1
1. Echtparen in de zending (Anneke Blaauwendraad)
4. Alleengaande zendingswerkers (Tim Herbert)
2. Homoseksualiteit en zending (Corry Nap en René Houtman)
14.30-15.20 Workshopronde 2
1. Echtparen in de zending (Anneke Blaauwendraad)
4. Alleengaande zendingswerkers (Tim Herbert)
2. Kinderveiligheid (Paul Heiligenberg en Marjo Menning)
6. Pornografie (Margriet en Durk Muurling)
15.30 Afsluitende viering
16.00 Uitloop met een drankje

2

Sprekers
Irene Blom-Vrijmoeth is gz-psycholoog / klinisch psycholoog
en psychotherapeut. Ze werkt voor InTransit, crosscultureel
psychologen. Irene deed korte missies in het buitenland en
werkt(e) met vluchtelingen in Nederland. Ze werd zeer
geboeid door het leven van mensen uit verschillende
culturen. Ook werkte ze 14 jaar als diagnosticus en
behandelaar bij Eleos, een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg. Haar specialisaties zijn: het psychologisch
onderzoek van mensen die uitgezonden willen worden en het
behandelen van mensen met psychische problemen,
waaronder uitgezondenen die vanwege confrontatie met
schokkende gebeurtenissen getraumatiseerd zijn.
Tim Herbert works for the Szygy Missions Support Network in
Birmingham, UK. Tim is a Chartered Secretary who spent five
years working as an administrator in southern Africa and has
made numerous short-term missions trips to Africa, Asia and
South America, including leading summer teams. He
continues to work with contacts he has made abroad and
provides support for them. Tim is a member and leader of
Pavilion Christian Community in Birmingham, and has been
extensively involved with OMF International and other
mission organisations. He also has a variety of roles with
Global Connections, the European Evangelical Missionary
Association, Member Care Europe, Springdale College:
Together in Mission and the Fellowship of Churches of Christ.
Tim is also passionate about skiing and watching England play
cricket, even if it keeps him up all night.
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Workshops
Echtparen in de zending - Beminnen en bemind worden
Anneke Blaauwendraad
‘En, heb je gekregen wat je wou van dit leven, ondanks alles?
Jawel. En, wat wou je dan? Mezelf bemind noemen, mezelf
bemind voelen op aarde.’ - RAYMOND CARVER
Je bent betrokken bij echtparen in de zending. Je ziet hoe hun
relatie onder druk komt te staan. Onder invloed van diverse
stressfactoren, verlies van controle en veiligheid, is de
zendingswerker kwetsbaar. Basisonzekerheden als ‘kan ik er
wel tegen’, ‘ben ik veilig,‘ben ik goed genoeg’, ‘ik sta alleen’
komen naar boven en gaan een rol spelen in de contacten.
Oude kwetsuren of onopgeloste conflicten kunnen opspelen.
Seks en aanraking komen onder druk te staan. Ondertussen
wordt een groot beroep gedaan op de verantwoordelijkheid
van de zendingswerker. Er wordt veel van hem of haar
verwacht. Hoe kun je echtparen hierin ondersteunen? In deze
workshop staan we stil bij wat er kan drukken op de balans
van zendingswerkers en gaan we aan het werk wat je kunt
doen om hen te helpen in balans te komen voor stabiliteit,
ontwikkeling en genieten.
Alleengaande zendingswerkers
Tim Herbert
Deze workshop gaat dieper in op de vragen die in de plenaire
sessie van Tim Herbert aan de orde gekomen zijn. Voor welke
uitdagingen staan alleengaande werkers op het gebied van
relaties en intimiteit? Hoe kunnen ze daarmee omgaan? Wat
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kunnen zendingsorganisaties doen om single werkers te
ondersteunen?
Homoseksualiteit en zending
René Houtman en Corry Nap
Er is rond het onderwerp homoseksualiteit veel verlegenheid
in christelijk Nederland. De standpunten liggen ver uit elkaar.
In deze workshop gaat het niet om een inhoudelijk standpunt
of advies, maar samen inventariseren hoe we als
zendingsorganisaties in NL omgaan met dit vraagstuk en met
onze mensen die hiermee worstelen. Wat kunnen we op dit
punt van elkaar leren?
Kinderveiligheid
Paul Heiligenberg en Marjo Menning
Goed nadenken over kinderveiligheid doet denken aan het
houden van een ontruimingsoefening. Voorbereid zijn op iets
waarvan je hoopt dat het nooit gebeurt. Als toch ooit eens
wel het gebouw in brand staat, ben je maar wat blij en
dankbaar dat iedereen weet wat men moet doen om erger te
voorkomen. Ook bij kinderveiligheid steken we ons hoofd niet
in het zand. We weten dat er binnen zendingsorganisaties
soms kindermisbruik voorkomt. Aan de hand van een recente
casus duiken we eerst samen even de diepte in. Hoe zou deze
casus binnen jullie organisatie aangepakt worden?
Daarna gaan we samen kijken naar de meldcode zoals die nu
door professionals in Nederland gebruikt wordt. Wat kunnen
we hier van leren, is ons beleid net zo goed of zelfs beter?
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Zendingswerkers en pornografie
Margriet en Durk Muurling
Seks- en pornoverslaving bestaat al lang, maar door het
gebruik van internet is het de laatste jaren schrikbarend
toegenomen. Overal waar je een internetverbinding kunt
maken, is het mogelijk om seks en porno te kijken en daar dus
verslaafd aan te raken. Je bent als zendeling werkzaam in een
nieuw land met een vreemde cultuur, soms voel je je
eenzaam, er is veel stress en nog maar weinig vrienden. Je
computer staat op tafel, je internetverbinding is redelijk goed,
de verleiding is groot. Het is heel gemakkelijk om een gesprek
te hebben met een volkomen onbekende die aan jou
behoefte van seksueel contact op dat moment kan voldoen.
Door stress en eenzaamheid ben je als zendeling extra
kwetsbaar voor seks- en pornoverslaving. Dit onderwerp is in
de zending jarenlang vermeden, als christenen doe je zoiets
niet, gedreven door je roeping en daarbij ook het feit dat de
mogelijkheden zeer beperkt waren. Het taboe om er over te
praten is groot. Maar de tijden zijn veranderd, veel mensen
zijn seks en porno verslaafd, ook christenen en dus ook
zendelingen. Deze workshop gaat in op de gevaren en risico’s
van seks- en porno verslaving in de zending. Wat is de impact
van seks- en pornoverslaving voor een zendeling, voor zijn
relaties, en voor het werken in de zending? Daarnaast willen
we graag wat handvatten meegeven hoe een organisatie hier
alert op kan zijn en zijn werkers kan begeleiden.
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en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is
van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis
in Gods rijk

Liederen bij de opening en
de afsluitende viering

The steadfast love of
the Lord
The steadfast love of the Lord
never ceases
His mercies never come
to an end
They are new every morning
New every morning
Great is Thy faithfulness
O Lord
Great is Thy faithfulness

Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart
En niets in dit leven
zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw
hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Heer U bent mijn leven
Heer, U bent mijn leven de
grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de
waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg
waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft,
zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want
U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Vader van het leven,
ik geloof in U
Jezus de Verlosser,
wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden,
Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht
En op duizend wegen,
zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn
van Godsrijk

k geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God,
die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons
en met God de Vader

Groot is uw trouw
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw
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van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

other
Walk the mile and bear the
load.
I will hold the Christ-light for
you
In the night time of your fear.
I will hold my hand out to
you;
Speak the peace you long to
hear.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

I will weep when you are
weeping.
When you laugh, I'll laugh
with you.
I will share your joy and
sorrow
Till we've seen this journey
through.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop
voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid.

When we sing to God in
heaven,
We shall find such harmony
Born of all we've known
together
Of Christ's love and agony.

The servant song
Brother, let me be your
servant.
Let me be as Christ to you.
Pray that I might have the
grace
To let you be my servant, too.

Brother, let me be your
servant.
Let me be as Christ to you.
Pray that I might have the
grace
To let you be my servant, too.

We are pilgrims on a journey.
We are brothers on the road.
We are here to help each

8

