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Missie en moeite
over het begeleiden van
missionaire werkers
bij tegenstand en tegenslag

Toerustingsdag voor membercare-verleners
vrijdag 2 oktober 2009 in Amersfoort

Programma
Tijd

Onderdeel

09.30-10.00

Registratie en koffie

10.00-10.20

Opening (dagleiding: Jaap Haasnoot)

10.20-10.50

Lezing over Missie en moeite (Louise Ho)

10.50-11.00

Plenair doorpraten over lezing

11.00-11.15

Koffiepauze & transfer naar workshops

11.15-12.30

Workshopronde 1

12.30-13.30

Pauze & lunch

13.30-14.45

Workshopronde 2 (hetzelfde als ronde 1)

14.45-15.15

Plenaire afsluiting

15.15-15.30

Koffie, napraten & vertrek

Keuze uit 3 workshops:

Workshop 1: Missionary go home… (Aart Verburg)
Workshop 2: Begeleiding na trauma (Irene Blom)
Workshop 3: Beleid rond evacuatie (Wilbert van Saane)
<><><><><><>
Wat is member care?
Het begrip 'member care' is een technische term geworden voor de
ondersteuning van missionaire werkers. Wij hebben de volgende definitie
ontwikkeld op basis van een recente Engelstalige omschrijving.
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.
De Engelse definitie zegt: "Member Care is the ongoing preparation, equipping
and empowering of Missionaries for effective and sustainable life, ministry and
work” (Global MC network).
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Omschrijving van lezing en worskhops
Lezing over Missie en moeite
Louise Ho-van den Berg, Azusa Theol. Hogeschool & OWZ/VPE
We denken samen na over het theologische referentiekader waarin tegenstand en tegenspoed (moeite en lijden) een plaats hebben. We doen dat
door een aanzet te geven tot een theologie van het lijden en daarna ook kort
aandacht te geven aan drie theologische elementen die duidelijk
gerelateerd zijn aan en van invloed zijn op het begeleiden, als ook het
begeleid worden als missionaire werker in tijden van moeite: Godsbeeld,
mensbeeld en wereldbeeld. De relatie tussen ‘voorbereiding’ en
‘begeleiding’ zal kort aan de orde komen. Vervolgens wordt een en ander
geïllustreerd en toegepast binnen enkele van de contexten, zoals de
spirituele, sociaal-economische of fysieke context waarin de moeite
plaatsvindt en ervaren wordt door de missionaire werker. Ook zal
verwezen worden naar bepaalde literatuur die zeer relevant en waardevol
kan zijn voor de begeleider en uiteraard ook voor de begeleidende
organisaties of gemeenten.

Workshop 1: Missionary go home…

Aart Verburg, Hendrik Kraemer Instituut
Voorbereiding van uit te zenden medewerkers op tegenstand en tegenslag.
1. Korte introductie van de deelnemers aan de workshop
2. Toelichting op de titel van de workshop. De titel is ontleend aan een
documentaire van de EO over een zendingsgezin dat een heel
ingrijpende ervaring had ‘overzee’.
3. Wat vinden de deelnemers aan de workshop de belangrijkste thema’s bij
de voorbereiding in dit verband?
4. Toelichting van 3 onderdelen uit de HKI-cursus:
a. Het niveau van de werkrelaties
b. Het niveau van de persoonlijke relaties (‘verwanten’)
c. Het niveau van traumatische ervaringen en herstel
5. Gesprek n.a.v. de presentatie.
6. Wat doet uw organisatie (nog niet)?
Hand-outs: a. Bali-driehoek; b. Verwantenavond; c. ‘Mijn doodsangst
verdween niet vanzelf’.
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Workshop 2: Begeleiding na trauma
Irene Blom-Vrijmoeth, InTransit

Met elkaar bekijken we hoe een trauma eruit ziet. We bespreken welke
factoren van belang zijn voor (spontaan) herstel. We verhelderen aan de
hand daarvan wat een organisatie kan bijdragen aan dit herstel. Ook is
daarbij van belang rode vlaggen te herkennen bij de getroffene.
Verder kijken we naar de nazorg die nodig is. En tot slot lopen we een
traumaprotocol na, dat de organisatie kan gebruiken. Een en ander wordt
aan de hand van een casus uitgewerkt.

Workshop 3: Beleid rond evacuatie: lijden ontlopen of
meelijden?
Wilbert van Saane, NZR

Missionaire werkers krijgen soms te maken met geweld in het land waar zij
werkzaam zijn. Als er sprake is van gevaar voor geestelijke en lichamelijke
gezondheid, dan komt onvermijdelijk de vraag: blijven we of evacueren we?
De belangrijkste reden om te blijven is solidariteit met de mensen die wij
dienen. De belangrijkste reden om te vertrekken is onze veiligheid en
gezondheid. Kort gezegd komt het dilemma neer op lijden ontlopen of
meelijden.
In deze workshop denken wij met elkaar na over dit dilemma. Het is zeker
niet de bedoeling om tot een recept of een formule te komen die in iedere
situatie een oplossing biedt. Het doel is om de verschillende factoren die
een rol spelen te doordenken met het oog op beleidsvorming rondom
evacuatie.
We beschouwen het dilemma in het licht van enkele richtinggevende
bijbelse lijnen en voorbeelden uit de kerkgeschiedenis. We denken na over
de zorgen, belangen en overwegingen van de verschillende partijen die aan
de uitzending deelnemen. We gaan na in hoeverre de stem van de civiele
autoriteiten (zoals ambassades) geldt voor missionaire werkers. We
denken na over roeping in tijden van crisis.
Na een inleiding en een open gesprek verwerken we het besprokene aan de
hand van een fictieve casus.
<><><><><><>
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Sprekers
Irene Blom is getrouwd en moeder van vijf kinderen. Zij is
sinds 1992 werkzaam als psycholoog/psychotherapeut. Zij
heeft een brede ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, en specifiek ook met traumabehandelingen.
Verschillende malen was zij betrokken bij projecten in het
buitenland. De laatste jaren spitst zij haar know-how toe op
de multiculturele werk-setting. Ze is sinds 2005 betrokken
bij Intransit.
Louise Ho-van den Berg is een Nederlandse, getrouwd met Melvin, van
Chinese achtergrond uit Maleisië. Ze hebben een dochter en twee
kleinkinderen, die in de VS wonen.
Na verpleegkunde en zending/theologie gestudeerd te hebben is ze in 1972
als missionaire werker naar Taiwan gegaan. Ze heeft sindsdien gediend in
Taiwan, en daarna samen met Melvin in Malaysia, de VS (in een Chinese
kerk gepionierd), de Filippijnen, Cambodja en China. Ze is
voornamelijk betrokken geweest bij medische
zendingsprojecten, alsook theologisch en missiologisch
onderwijs.
Zending, overal en wereldwijd, is haar passie. Sinds 2002
dienen Melvin en zij in Nederland als docenten op Azusa
theologische hogeschool in Amsterdam, en Louise dient
ook als Coördinator VPE Zending en als bestuurslid van
OWZ (Opdracht tot Wereldzending) en VPE Moslim
Bedieningen. Melvin en Louise zijn lid van een nieuwe
internationale gemeente in Almere, New Day International Church, en
dienen deze gemeente ook als adviseurs. Ze zijn heel dankbaar dat ze mee
mogen werken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk in Nederland ook in
overkoepelende organisaties.
Wilbert van Saane werkte tussen 2002 en 2008 als
zendingspredikant voor de GZB te Beiroet, Libanon. Tijdens
de oorlog tussen Israël en Hezbollah in 2006 kreeg hij met de
vragen rondom evacuatie te maken. Sinds september 2008 is
hij als stafmedewerker verbonden aan de Nederlandse
Zendingsraad (NZR).
Aart Verburg over zichzelf: van huis uit kreeg ik wortels in het gereformeerde geloofsleven mee. Zowel de bevindelijke als de meer rationele
maatschappelijk bewuste traditie leerde ik in de jaren vijftig en zestig
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kennen. De studie theologie in de jaren zeventig was een mooie weg naar
het predikantschap.
Als dorpspredikant in de jaren tachtig meedenken over
het zendingswerk van de kerk leerde me dat kennismaken
met de kerk in de wereld een dubbele ervaring oplevert.
Je kijkt eerst uit een open venster naar hoe mensen in een
andere cultuur samen kerk zijn. En als je het raam dicht
doet blijkt het een spiegel te zijn geworden. De spiegel
vraagt je: Hoe zit dat met de rol van geloof in jouw
samenleving?
Zeven jaar als studentenpredikant in Indonesië (1986 –
1993) leerden me schakelen en tolken tussen diverse culturen en manieren
van geloven. Het Hendrik Kraemer Instituut zag in 1993 in mij iemand die
eigen ervaring en deskundigheid zou kunnen inzetten om mensen voor te
bereiden op uitzending in het kader van Zending en
Ontwikkelingssamenwerking. Docent en pastor, denker en doener,
begeleider en bestuurder, gastheer en stimulator; in die rollen voel ik me
erg thuis als rector van het HKI sinds 2001.
<><><><><><>

Afsluitende viering
[openingsgebed]
Bijbellezingen
a. Jeremia 20:7-9
b. Paar verzen uit 2 Kor. 11 & 12
c. Evangelielezing
Citaat
So easily do we pray for the wrong things: for strength that we may achieve,
and God gives us weakness that we may be humble; for health that we may
do great things, and God gives us infirmity that we may do better things; for
riches that we may be happy, and God gives us poverty that we may be
wise; for power that we may have the praise of men, and God gives us
weakness that we may feel the need of him; for all things that we may enjoy
life, and God gives us life that we may enjoy all things; and so, receiving
nothing that we have asked for but all that we have genuinely hoped for,
our prayer has been answered and we have been blessed. (anonymous
writer)
[Stilte]
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O Lord, hear my prayer
O Lord, hear my prayer
When I call answer me
O Lord, hear my prayer
O Lord, hear my prayer
Come and listen to me
Gebeden
Zegenbede
We bidden dat de Heer voor ons zal zijn, om ons de weg te wijzen,
dat de Heer achter ons zal zijn, om ons te beschermen,
dat de Heer naast ons zal zijn, om ons te leiden alle dagen van ons leven,
dat de Heer onder ons zal zijn, om ons op te vangen wanneer we struikelen,
dat de Heer boven ons zal zijn, om ons met zijn zegen en met zijn vrede te
vervullen.
Amen
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