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Voorwoord
Gemeente en zendeling,
samen op weg
Voor allen, die een warm hart
hebben voor de zending, organiseren
we een speciale bijeenkomst op
zaterdagochtend 24 maart 2012. De
dag wordt georganiseerd door de
stichtingen Nehemia, Filémon en LOF.
Deze ochtend denken we met elkaar
na over de relatie tussen gemeente
en zendingswerker: Wat kan die
relatie inhouden en hoe zijn de
ervaringen daarmee in de praktijk?
De bijeenkomst is voor allen die
in de ‘vergaderingen van gelovigen in
Nederland en België’ belangstelling
hebben voor het zendingswerk en/of
daarin een praktische taak hebben,
zoals kasbeheer, gebedsgroepen, het

begeleiden van zendingswerkers en
thuisfrontcomité’s. Natuurlijk is de
dag ook bestemd voor de
zendelingen en werkers zelf. Speciaal
voor jongeren, die wel eens denken
om ergens op de wereld actief te zijn
in zending, wordt ingegaan op de
wisselwerking tussen een jongere en
een plaatselijke gemeente.
Bij het samenstellen van het
programma voor deze dag, bedachten we dat de hierin verzamelde
informatie te waardevol is om alleen
te delen met de aanwezigen. Daarom
verspreiden we deze brochure in
bredere kring, zodat ook degenen die
niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn,
maar toch een warm hart voor de
zending hebben, kennis kunnen
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nemen van de inhoud. We bidden dat
de Heer deze dag en zijn arbeiders
zal zegenen.
En Hij, de God des vredes, heilige
u geheel en al, en geheel uw geest,
ziel en lichaam moge bij de komst van
onze Here Jezus Christus blijken in
allen dele onberispelijk bewaard te
zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal
het ook doen.
(1 Tessalonicenzen 5:23)
Hartelijke groet,
de voorzitters van Stichtig Nehemia,
Stichting Filémon en Stichting LOF
Jaap van Kampen en
Andries Miedema
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!

PROGRAMMA
09.30 uur

11.15 uur

Zaal open en koffie

Presentatie – Daar ga je dan, samen
maar ook alleen

10.00 uur

11.40 uur

Welkom – Huishoudelijke
Presentatie – Terug van
mededelingen, gebed en samenzang weggeweest; ben geland, maar waar
ben ik nu?

10.10 uur

12.15 uur

Presentatie – Van kraamkamer naar
uitvalsbasis

Panel en zaaldiscussie

11.00 uur

12.45 uur

Koffiepauze

Afsluiting – Lunch en gelegenheid
voor onderling contact

10.00 uur – Welkom
Huishoudelijke mededelingen, gebed en samenzang
Andries Miedema, voorzitter Stichting Filémon en
Stichting LOF

10.10 uur – Van kraamkamer naar uitvalsbasis:
de gemeente als basis van de zendingswerker
Frits Baksteen – Oudste vergadering Alphen a/d Rijn
“Ik ben geboren en getogen in Alphen
aan den Rijn en opgegroeid binnen de
‘vergadering’. In mijn tienerjaren ben ik
actief betrokken geraakt bij het kinderevangelisatiewerk (zondagsschool, club,
vakantiebijbelschool). Toen ik wat ouder
was, kwam ik in aanraking met het
kampwerk en ben ik mee gaan draaien
als leider#in de Oase-kampen. Dit werk heb ik ca. 15 jaar
mogen doen. Ik ben ook jeugdwerk binnen de gemeente
gaan doen, waarbij ik alle leeftijdsgroepen onder mijn
hoede heb gehad en ook nu nog verantwoordelijk ben
voor de groep van 16-25 jaar. Ik ben gelukkig getrouwd
en vader van twee studerende kinderen. Sinds 2004 ben
ik oudste in de vergadering te Alphen aan den Rijn. In de
afgelopen jaren hebben we in Alphen veel tijd geïnvesteerd in gemeente-visie en gemeenteontwikkeling.
Momenteel zijn er drie Alphense gezinnen actief in het
‘werk des Heren’ en we proberen ook als gemeente in

onze eigen plaats Gods blijde boodschap op verschillende manieren te brengen. In het dagelijks leven ben ik,
naast echtgenoot, vader en oudste, manager van de ITafdeling voor internationaal betalingsverkeer bij een grote
bank.”#
Talitha Langeveld – oud-student Bijbelschool en
zendingstraining
“In 2007 zijn we met een groep jongeren
vanuit de vergadering in Alphen aan den
Rijn naar Matunkha in Malawi geweest.
Daardoor begon het bij mij te kriebelen
om ‘iets’ te gaan doen. Dat ‘iets’ werd
uiteindelijk de Bijbelschool en zendingstraining van New Tribes Mission (NTM) in
Engeland. Een paar maanden na de
tweejarige training volgde een half jaar werken in de
kinderopvang van NTM. Inmiddels ben ik weer een aantal
maanden terug in Nederland en het#is nog onbekend#wat
voor vervolg de training gaat krijgen. Momenteel werk ik
op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en bij
een woning voor mensen met een verstandelijke
beperking. Om de lijn met zendingswerk vast te blijven
houden, ben ik binnen de gemeente actief in de
commissie die de doelen voor de collectes selecteert.
Daarnaast ben ik betrokken bij het jeugdwerk voor
kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar.”
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11.15 uur – Daar ga je dan, samen maar ook alleen:
hoe een ex-politieman de overgang naar evangelist
onder straatjeugd heeft ervaren
Ludwig Swinkels – jeugdevangelisatie in Eindhoven
“Geboren in een gezin, waarin mijn
ouders radicaal bekeerd waren vanuit
het Katholicisme en mijn vader net aan
de dood ontsnapte, zat ik als driejarig
jongetje onder de kalmeringspillen. Gods
redding was net op tijd. Ik groeide hierna
op vanuit een radicale evangelische
kerkachtergrond, waarin ons gezin zich
geheel toewijdde in het werk van de Heer. In 1999 startte
ik mijn loopbaan bij de politie Brabant Zuid-Oost. Na een
aantal jaren werkte ik als hoofdagent in de 24 uurs
noodhulpdienst en kwam daardoor in aanraking met veel
crisissituaties in levens van mensen. In die tijd groeide
mijn verlangen om meer te kunnen delen van het echte
leven, waar ik als politieman in beperkt werd. In een
‘burnout’, waar ik in 2009 terecht kwam, sprak God
duidelijk tot mij. Hij liet me zien dat het nu de tijd was uit
te stappen in het delen van mijn geloof richting de
jongeren op straat, hangend aan de rand van de
samenleving. Dat heb ik dan ook gedaan en dat is wat ik
nu nog steeds doe. Uitstrekken naar, en Gods liefde
delen met, hen die de maatschappij tot ‘overlast en zorg’
zijn.”
11.40 uur – Terug van weggeweest; ben geland, maar
waar ben ik nu?
Mathilde Nanninga – zendelinge met een sabbatsjaar
“In 1993 zijn Bert en ik met onze vier
(destijds jonge) kinderen naar Malawi
vertrokken. De eerste zes jaar hebben
we als tentenmakers gewerkt. Bert
werkte die periode als arts en ik had de
zorg voor onze kinderen, inclusief hun
onderwijs. Vanaf 1998 zijn we fulltime ‘in
mission’ geroepen. De focus lag op de

zorg voor wezen en weduwen, met als belangrijkste doel
discipelschapstraining. Die periode heb ik veel
meegewerkt. Onze kinderen hebben hun middelbare
school op een kostschool doorgebracht. In augustus
2011 zijn we teruggekeerd voor een bepaalde periode.
Onze kinderen wonen allemaal weer in Nederland voor
hun verdere studie en we genieten ervan om bij elkaar in
de buurt te zijn. We weten niet wat de toekomst ons gaat
brengen. Gelukkig weet onze Meester dat wel!”
Hanneke van Kampen – ex-personeelsmanager
Doulos
“Van januari 2002 tot maart 2012 heb ik
geprobeerd zeebenen te krijgen op twee
verschillende schepen van OM
International. De eerste zes jaar op de
Logos 2 en de laatste twee jaar op de
Doulos. Met mijn achtergrond als
verpleegkundige kwam ik thuis met de
ervaring van keukenstaf, facilitair
manager en de laatste twee jaar als personeelsmanager.
Werken in internationale teams en samen bouwen aan
ZIJN Koninkrijk; aan land en op zee.”
12.15 uur – Panel en zaaldiscussie
Samenstelling panel:
Karel Remmelink – secr./penningmr. Stichting Nehemia
Andries Miedema – voorzitter stichting Filémon
Frits Baksteen – Gemeente-oudste
Talitha Langeveld – oud-student Bijbelschool
Ludwig Swinkels – jeugdevangelist
Mathilde Nanninga – zendelinge
Hanneke van Kampen – zendelinge
12.45 uur – Afsluiting
Jaap van Kampen – voorzitter Stichting Nehemia
13.00 uur – Lunch en gelegenheid voor onderling contact
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Samen op weg

Boven: Een ‘outreach’ van Operatie
Mobilisatie. Gerard vaart mee op het
zendingschip Logos Hope, dat de
wereld rond vaart in dienst van het
evangelie.
Links: Stefanie is met World Servants
naar Ghana geweest. Zij vertelt: „Ik
ging daarheen om een school te
bouwen en kinderwerk te doen. Het
oude gebouw was te klein.”

Voor kasbeheerders
‣ We willen bevorderen dat de verantwoordelijkheid
voor de werving en besteding van gelden voor
‘werkers en hun werk’ gedragen wordt door de
plaatselijke kasbeheerders.
‣ We willen bevorderen dat iedere werker zowel in het
binnenland als in het buitenland een eigen
thuisfrontcomité (TFC) heeft, dat namens de
betrokkene informatie en advies kan geven en vragen.
‣ We willen bevorderen dat vergaderingen
samenwerken, hun activiteiten onderling coördineren
en gezamenlijk beleid en informatie ontwikkelen en
uitwisselen.

Voor de stichtingen Filémon, Nehemia en LOF
‣ De stichtingen willen zich toeleggen op het geven van
advies en begeleiding in samenwerking met
deskundigen, zowel aan ‘werkers voor de Heer’ als
aan kasbeheerders en thuisfrontcomité’s.
‣ Het blad Berichten speelt een belangrijke rol in
informatieverstrekking.
‣ De besturen van de stichtingen hebben onderling
contact om informatie en activiteiten met elkaar af te
stemmen en algemene zaken betreffende het werk te
bespreken.
‣ Voor informatie en advies zijn de bestuurders van de
stichtingen te allen tijde aanspreekbaar.
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Doel van de stichting
Het steunen van evangelisatie-arbeid in en buiten
Nederland, evenals het uitgeven of doen uitgeven van
periodieken of andere geschriften.
Financieel
Het bestaansrecht van de stichting ligt onder andere
op financieel terrein. We zijn ANBI, dus giften zijn voor u
fiscaal aftrekbaar. Verder besparen we op overschrijvingskosten en kunnen we het bedrag dat u aan ons
toevertrouwt zonder aftrek van kosten aan het door u
genoemde doel overmaken. Giften zonder speciaal doel
worden door ons bestemd daar waar ze op dat moment
nodig zijn.
Bijdragen voor de werkers in eigen land sturen we zo
gauw mogelijk door. Bijdragen voor werkers in het
buitenland maken we aan het einde van een kwartaal

over. Het bestuur beschikt over algemene middelen,
zodat we indien nodig (beperkt) kunnen aanvullen.
Giften blijven in principe anoniem en dat wordt door
veel werkers gewaardeerd. In overleg en na wederzijdse
toestemming is het mogelijk hiervan af te wijken.
Onze giftenstroom wordt jaarlijks door een externe
deskundige gecontroleerd.
Communicatie
Het periodiek van de stichting is het maandblad
‘Berichten’, dat we aan Vergaderingen en
belangstellenden sturen rond het midden van de maand.
Het bevat informatie over het werk en de werkers van de
Heer in binnen- en buitenland door broeders of zusters
vanuit onze achterban. Graag informeren we gevers over
de aard en omvang van behoeften. Onderdeel daarvan is
het bezoeken van geloofsgemeenschappen om uitleg en
toelichting te geven. Jaarlijks geven we een overzicht uit
van hen met wie we contacten onderhouden. Eveneens
onderhouden we contacten met zusterorganisaties in de
omringende landen. Belangrijkste doel daarbij is, dat we
de belangen van werkers zo goed mogelijk dienen.
Werving
Gelden komen van geloofsgemeenschappen en
individuen. Ze bestaan uit collecten, schenkingen,
lijfrenten en legaten. Ze zijn onvoldoende om alles te
doen waarom wordt gevraagd. We hebben prioriteiten
bepaald, waarbij het levensonderhoud van de werkers
voorop staat.
Coaching
We verlenen ondersteuning aan werkers door
coaching, debriefing en pastoraal werk aan werkers.
Bezoeken aan werkers komen steeds hoger op onze
agenda.
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Expertise
Een status als werker van en voor de Heer, zeker in
combinatie met een langdurig verblijf in het buitenland
roept heel wat vragen op m.b.t. belasting, verzekering en
kosten. Voor specialistische vragen verwijzen we door
naar de EZA, die op dit gebied gespecialiseerd is.
Werkterreinen
We kennen naast gemeentestichters ook
discipelvormers, naast longstayers ook tentenmakers,
naast echtparen alleengaanden en naast fulltimewerkers,
ook parttimers. We onderhouden contacten met werkers
voor Europa (± 20), Afrika (± 15), Zuid-Amerika (± 10) en
Azië (± 5).
Incidenteel onderhouden we contacten en steunen
we werkers die niet of niet meer uit onze achterban
komen. Een deugdelijk getuigenis en de noodzaak te
helpen kunnen voor ons aanleiding zijn ook hen te
steunen.

volharding en dat vraagt inzet. Menigeen heeft goede
ervaringen met gebedsadoptie. U adopteert één of
meerdere werkers voor uw gebed en laat zich regelmatig
informeren over zijn of haar situatie.
Het bestuur
- Voorzitter: Jaap van Kampen, (Nijkerk, 033-2456533)
- Secretaris/penningmeester: Karel Remmelink (Ommen,
0529-750906)
- Algemene bestuursleden: Arie Slingerland (Gouda),
Cor Bunk (Leidschendam), Niels Waleson (Middelburg)
Bankrelatie
Postbank 33.99.200 / S.N.S. Bank 93.17.01.139
Stichting Nehemia is een ANBI-erkende stichting.
Secretariaat
J.Tooropstraat 23, 7731 MP Ommen
Tel. 0529-75 09 06, admin.nehemia@solcon.nl

Support
Voorbede wordt door de werkers genoemd als
belangrijkste vorm van steun. Daarbij hoort ook
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en enthousiaste jongeren
Laura heeft een tussenjaar
genomen om zich te oriënteren op
zendingswerk. God's leiding bracht
haar bij een project in Malawi.

Ellen werkt als studentenwerker
op een eigentijdse manier en zo, dat
de studenten hetgeen zij ontvangen
weer doorgeven aan anderen.

Gerdien werkt in de verslavingszorg op Bonaire. Zij wilde
oorspronkelijk één jaar blijven, maar
zit er al meer dan zeven jaar.

Steven is naar Bonaire geweest
naar een christelijke opvang voor
verslaafden. Hij is getuige geweest
van Gods werk in het leven van
verslaafden.

Sophie heeft op Jamaica geholpen
met zomerkampen voor kinderen, die
leven tussen armoede en criminaliteit.
God wil hen een beter leven bieden.

Lydia werkte een jaar als homeschool teacher bij zendingswerkers.
Zij leerde de lokale taal, woonde bij
een lokaal gezin en proefde van het
zendingswerk.

Meer lezen? Kijk eens op de website : www.stichtingfilemon.nl

Stichting Filémon
Bovenstaand een korte selectie uit een aantal
gehonoreerde aanvragen voor financiële hulp, die
binnengekomen zijn bij Stichting Filémon. Wij zijn God
dankbaar dat er aanvragen binnenkomen van jongeren,
die zich geroepen voelen om het evangelie uit te dragen.
Het is een nieuwe generatie die zich de volgende tekst ter
harte hebben genomen:
“Hoe zullen zij (de volken) in Hem geloven
van wie zij niet gehoord hebben?”
Romeinen 10:14
We merken vaak dat jongeren tussen studie en
werken een jaar afzonderen voor de Heer. Niet zelden
gebeurt het dat ze na dit jaar écht besluiten verder het
‘zendingsveld’ in te trekken. Ook deze jongeren willen we
van harte ondersteunen bij het begin van hun missie.
Op weg helpen
Na ontvangst van een aanvraag nemen we contact
op met de aanvrager en bespreken we een aantal criteria
waarop de bestuursbeslissing gebaseerd wordt. We
stimuleren dat de aanvrager zelf fondsen werft voor zijn
of haar levensonderhoud op lange termijn. Met name via
een thuisfrontcomité en/of de thuisgemeente. Juist in de
beginperiode kan dit nog een hele opgave ziijn en daar
willen we dan ook helpen. Naast financiële hulp kunnen
we ook bij praktische zaken verder op weg helpen.

In 2011 hebben we op deze manier dertien personen
op weg kunnen helpen. Het betrof uitzendingen naar
landen als Malawi, Roemenië, Bonaire, Zuid-Afrika en
Azië; ook jongeren die binnen Nederland gingen werken
konden we helpen.
Fondsen
De inkomsten van Stichting Filémon komen van
privépersonen, vergaderingen en stichtingen. Helaas
merken we dat in het laatste jaar de inkomsten zijn
teruggelopen. Nieuwe aanvragen liggen al weer klaar ter
beoordeling. Het is mooi als we de nieuwe generatie
zendelingen op weg mogen helpen. Helpt u mee?
Stichting Filémon is een ANBI erkende stichting.
Bankrekening 59.46.80.395 t.n.v. Stichting Filémon te
Bunschoten.
Het bestuur
- Voorzitter: Andries Miedema
- Penningmeester: Ronald Develing
- Algemene bestuursleden: Cor Bunk, Henk Wilts,
Adriaan Westerveld, Gerrit Jan van Kleef
Meer weten?
info@stichtingfilemon.nl
www.stichtingfilemon.nl
of bel de voorzitter Andries Miedema 058-2668453.
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Stichting LOF
Landelijk ondersteuningsfonds
Korte historie
In 1934 werd op voorstel van de
‘werkende broeders’ een ‘Landelijk
Comité voor Armenzorg’ gevormd,
om de nood van de gezinnen van
Nederlandse vergaderingen te
lenigen door het verzamelen en
verstrekken van geld en goederen.
Broeder J.G. Fijnvandraat te
Amersfoort beheerde het
goederendepot, zuster A. de PijperVoorhoeve werd penningmeester en
broeder K. Molenaar nam het
secretariaat op zich.
In het eerste jaar werden 174
stuks mannenkleding, 432 stuks
vrouwenkleding en 545 baby- en
kinderkleertjes ingezameld en
gedistribueerd. De collectes van de
winter- en zomerconferentie brachten
Hfl. 532,- op en van de vergaderingen
en particulieren werd nog Hfl. 673,ontvangen. De hulp geschiedde
zoveel mogelijk in natura en steeds
in overleg met de plaatselijke
vergadering. In 1946 veranderde men
de naam van het comité in: ‘Comité
voor behoeften der heiligen’. In 1960
werd gekozen voor een
stichtingsvorm met de
naam ‘Landelijk
ondersteuningsfonds‘ –
kortweg ‘LOF’. In 2007
is de stichting een
bestuurlijke unie
aangegaan met de
Stichting Filémon: de
stichtingen zijn
zelfstandig en blijven
apart bestaan, maar de
besturen hebben
eenzelfde

samenstelling.
1. Het LOF ondersteunt individuele
Het fonds kende enkele
personen en gezinnen van
piekjaren: In de Honger-winter
vergaderingen, meestal op verzoek
1944/45 verdrievoudigde de
van plaatselijke (kas)beheerders.
ondersteuning; de watersnoodramp
Soms komt het initiatief van anderen.
in 1953 zorgde voor een vervijfvouDe hulp wordt steeds in overleg
diging. Toen in 1990 verschillende
met en via de plaatselijke gemeente
werkende broeders fiscale problemen gegeven. Waar het kan in de vorm
kregen verdubbelde de ondervan een renteloze lening, soms ook
steuning. Vanaf 1970, toen door de
geheel of gedeeltelijk als gift. De
gestegen welvaart en goede sociale
verantwoordelijkheid voor de
voorzieningen er minder ‘behoeftigen’ besteding ligt bij de plaatselijke
in Nederland waren, werden steeds
broeders en zusters.!
meer gelden besteed aan de
behoeften van lokale broeders en
2. In toenemende mate gaan ook
zusters van buitenlandse
gelden naar de ‘werkende
vergaderingen, vooral in de zendings- broeders’. Wij hebben de indruk dat
landen. Vanaf begin jaren tachtig
de inkomsten van veel
kregen meer ‘werkende broeders’
‘webro’s’ (werkende broeders en
ondersteuning van het LOF, dat betrof zusters) afnemen. Wellicht omdat
vooral de ‘starters’.
broeders en zusters hun giften meer
dan voorheen ook buiten onze kring
bestemmen. Het LOF verleent deze
Het LOF nu
steun ter bemoediging, maar vindt
Het LOF houdt zich nog steeds
dat die steun overbodig zou moeten
bezig met het lenigen van materiële
zijn, omdat een ‘arbeider zijn loon
noden van broeders en zusters in
waard is’.
binnen- en buitenland.
3. Een deel van de
middelen gaat naar het
buitenland voor de hulp
aan plaatselijke
gelovigen in
ontwikkelingslanden
en Oost-Europa. De
noden zijn vaak veel
groter dan bij ons. Waar
mogelijk – als er
plaatselijk zendelingen
werkzaam zijn – wordt
het geld overgemaakt
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via stichting Nehemia, die de
contacten met het buitenland
onderhoudt. Donaties aan christelijke
organisaties, vooral werkzaam in
Oost-Europa, met een
vertegenwoordiging in Nederland
waarnaar het geld wordt overgemaakt.
4. De laatste jaren komt er gemiddeld
$ 20.000 aan giften binnen. De helft
van vergaderingen, de andere helft
van individuele broeders en zusters.
Daarnaast ontvangt het LOF soms
legaten, zodat de uitgaven hoger
kunnen zijn dan de jaarlijkse
bovenvermelde inkomsten. Er wordt
gemiddeld $ 20.000 besteed aan
binnenlandse hulp. Daarbovenop
komt nog $ 5.000; dit betreft giften
waarvan de gever zelf de
bestemming aangeeft (deze worden
direct doorgestuurd zonder
vermelding van de naam van de
gever). De ondersteuning aan
‘webro’s’ bedraagt de laatste jaren
ca. $ 15.000. Omdat de hulp in
Nederland vaak via renteloze
leningen verstrekt wordt, die weer
afgelost worden, is de hulpomvang
groter dan uit deze cijfers zou blijken.
Vooruitblik
We zien een aantal
ontwikkelingen op ons
afkomen, waarop we
willen en moeten
inspelen:

Daarom organiseert het LOF samen
met stichting Filémon en stichting
Nehemia voorlichtingsdagen voor
kasbeheerders, webro’s en hun
thuisfrontcomités.

daarvan, zich voor een bepaalde tijd
willen inzetten ter ondersteuning van
zendingswerk, gelovigen en
vergaderingen. De financiering vormt
vaak probleem.

2. Door de economische crisis
verwachten we een groei in het aantal
verzoeken om financiële hulp.
Daarom zullen er meer activiteiten
ontwikkeld worden om de fondsen te
vergroten. Daarbij doen we een
beroep op de beheerders van de
collectes voor diaconale hulp of
‘behoeften der heiligen’ om eventuele
(tijdelijke) overschotten over te maken
aan het LOF.

5. Gelukkig zien we een groeiende
samenwerking van organisaties. Dat
is noodzakelijk omdat de problemen
en de oplossingen steeds complexer
worden en de overlappingen
daardoor groter. Deze positieve
ontwikkeling van de samenwerking
zien we gelukkig niet alleen landelijk,
maar ook lokaal. Zo werkt het LOF
nauw samen met de stichtingen
Nehemia en Hebron. Voorbeelden
daarvan zijn de eerder genoemde
3. Een grotere variatie in vormen en voorlichtingsdagen.
activiteiten van geheel of
gedeeltelijk ‘vrijgestelden’. De
Het bestuur
meeste ‘werkende broeders en
- Voorzitter: Andries Miedema
zusters’ hebben een gespecialiseerd
(Leeuwarden, 058-2668453)
werkterrein. Bijvoorbeeld: beurswerk, - Secretaris: Cor Bunk
literatuurwerk, jeugdwerk,
(Leidschendam, 070-3274116)
studentenwerk. Daardoor zijn hun
- Penningmeester:
activiteiten minder bekend in brede
Gerrit-Jan van Kleef (Eindhoven,
vergaderingkring. ‘Onbekend maakt
040- 2217694)
onbemind’, dat merken ze ook wel
- Algemene bestuursleden: Ronald
vaak aan hun inkomen.
Develing (Zwartebroek,
4. Kort verband werkers Gelovigen,
die of aan het begin van hun
arbeidzame leven, of aan het einde

033-2986082),
Adriaan Westerveld (Baarn"
035-5414247)
Henk Wilts (Apeldoorn,
055-3556790)

,

Bank
Bankrekening
10.70.71.789 t.n.v.
Stichting LOF te
Eindhoven.
Stichting Landelijk
Ondersteuningsfonds
is een ANBI-erkende
stichting.

1. Een toenemende
behoefte aan nietmateriële
ondersteuning, advies
en begeleiding, zoals
deskundige informatie
en begeleiding bij
schuldsanering en
budgetbeheersing.
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Frans + Carly Alkema

Kees + Margreet Beekhuizen

Zuid-Afrika

Uganda en India

• Evangelisatie in
krottenwijk.
• Sociale noodhulp.
• Kinderclubs.
• Gemeenteopbouw

• Geboren 1951
• Dokkum 2006

• Pastorale cursussen
• Begeleiding weeshuis
• Gemeente opbouw

Knysna
1

Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

• Geboren 1942
• Barneveld 1999
Maart 2012

2

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Barend + Dinie Bloem

Kees Jan + Mirjam Bos

Frans Guyana

Cambodja

• Gemeente opbouw
• Bijbelstudies

• Wycliffe
Bijbelvertalers
• Gemeente opbouw

St. Laurens

Maart 2012

Koei-stam

• Geboren 1971
• Heerde 2003

• Geboren 1955
• Apeldoorn 2010

3

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

4
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Heleen van den Brink

Cor + Audrey Bruins
Engeland

Sierra Leone

• Werkt samen met
lokale gelovigen aan
opvang van
getraumatiseerde en
verslaafde mensen.

• Met pensioen
• Gewerkt in MiddenOosten
• Lectuur, radiowerk,
Bijbelonderwijs
Leeds

• Geboren 1979
• Utrecht 2003

• Geboren 1930
• Den Haag 1955

Freetown
5

Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

6
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Rob + Annet van Eck

Roeli Elbers-Heij

Albanië

Noorwegen

• Ondersteuning lokale
christenen
• Gevangeniswerk
• Sociale
hulpprogramma’s

• Evangelisatie onder
zeelieden
• Gospel Recordings
Nederland

Korça
• Geboren 1953
• Eindhoven 1997

• Geboren 1942
• Rotterdam 1983
7

Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

8
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Hans + Diet Hoddenbagh

Wim + Anita Hoddenbagh

Franssprekend Afrika – Nederland

Duitsland

• Consultant
vertaalteams (Hans)
• Career-coach (Diet)

• Gemeente opbouw
• Bijbel onderwijs,
kampwerk.
• Afrika: Bijbel Cursussen
• Ethiopië: 1-€uroschool
Trier
• Geboren 1950
• Den Haag Centrum 1985

• Geboren 1955
• Hilversum 1986
9
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

10
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Debbie de Jong
Brazilië

Frank + Irene Jabini
Zuid-Afrika

• Studieleider
Bijbelschool voor
externe studenten

• Werk onder
straatkinderen

Johannesburg
• Geboren 1984
• Veenendaal 2008

• Geboren 1979
• Paramaribo 2009
11
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Belo Horizonte
12

Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Arnoud Kramer

Hans + Corrie van Kampen
Swaziland

Balkan – Macedonië

• Met pensioen
• Gewerkt met TWR
• Technisch
medewerker

• Evangelisatie onder
moslims

Manzini
• Geboren 1969
• Eindhoven 2007

• Geboren 1945
• Utrecht 1981

Skopje

13
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Jean + Liliane Lacombe

Frans + Liset Langeveld

Zwitserland

Kameroen

• Lectuurwerk voor
Afrika
• Samen met P-E Pfister

• Stafleden Wycliffe
Centrum voor
administratief en
onderhoudswerk
• Tijdelijk in Nederland

Yaoundé

• Geboren 1979
• Alphen aan den Rijn 2009

• Geboren 1956
• Oost-Souburg 1983
Maart 2012

14
Maart 2012

15

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

16
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

John + Viola Lentink

Daniël + Inge Malschaert
Ierland

Peru

• Medisch/technisch
personeel in
zendingsziekenhuis

• Geboren 1976
• Brunssum 2011

• Gemeente opbouw

Curahuassi

• Geboren 1967
• Alphen a/d Rijn 2011

17
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Tramore

18
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Peter + Annemarie Maris

Herbert + Iny Martin-ten Haaken

Albanië

DR Congo

• Coördinator Hulp
Centrum
• Zorg aan
gehandicapten

• Emmaüs
Bijbelcursussen
• Reizen naar DR Congo
• Voor onderwijs en
controle

• Geboren 1962
• Ermelo 2009

Tirana

• Geboren 1954
• Bochum 1990
19

Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

20
Maart
Mei 2012
2012

Eddy + Mirja Moorrees

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Bert + Mathilde Nanninga

Finland

Nederland - Malawi

• Evangelisastie onder
gevangenen, studenten
en immigranten.

• Schoolproject voor
aids-wezen
• Voorlichting, training
en begeleiding dorpen
voor opvang van deze
kinderen

• Geboren 1946
• Meppel 1986

Mzuzu

• Geboren 1961
• Zwolle 1993

Joensuu
21
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

23
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Marijan Nijhof

Peter + Annemarie Nunn
Engeland

Albanië

• Leidster kinderhuis
• Op dit moment 12
kinderen

• Met pensioen
• Gemeente opbouw in
Colombia

Gjirokastër
• Geboren 1979
• UK 2009

• Geboren 1950
• Warnsveld 1994

Redhill

24
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

25
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Philip + Anneke Nunn

Dorothee + Caio Peres-Pellegrom
Brazilië

Nederland en Colombia

• Gemeente opbouw
• Bijbel onderwijs
• Auteur

• Opvang en hulp
straatkinderen

• Geboren 1962
• Sutton (UK)- Gouda 1992
Maart 2012

Sao Paulo

• Geboren 1983
• Utrecht 2006
26

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

27
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Wilfred + Regina Schenk

Fred + Jitske Renkema
Roemenië

Paraguay

• Distributie
hulpgoederen
• Bijbelonderwijs

• Promoten christelijk
onderwijsmateriaal
• Werken mee aan
medische
hulpprogramma’s
Asuncion

Solovastru
• Geboren 1985
• Bodegraven in 2004

• Geboren 1979
• Hoogezand 2011
29
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

30
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Cees + Corinne Snetselaar

Jacqueline Stolk

Guinee

Oostenrijk

• Evangelisatie
• Gemeente opbouw
• Moslim cultuur

• Jongerenwerk
• Evangelisatie
• Partime diëtiste
(onbetaald)

Boké

• Geboren 1957
• Utrecht 1997

• Geboren 1979
• Amsterdam 2003
31

Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Feldkirchen

32
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Patrick + Hanneke Tanck

Michel + Gerdien de Jager

Suriname

Bonaire

• Directeur Christelijk
Radiostation
• Hanneke heeft leiding
tehuis voor lichamelijk
gehandicapte kinderen

• Leiding van
behandelcentrum voor
verslaafden Krusada
• Filiaal van “De Hoop”

Paramaribo
• Geboren 1979
• Ede 2001

• Geboren 1975
• Dordrecht 2011
Maart 2012

33

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

34
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Jaap + Francien Vergouwe

Carlos + Els Villamil

België

Nederland en Spanje

• Gemeente opbouw
• Bijbel onderwijs
• Bestuursfunctie
Evangelische scholen

• Gospel Recordings
• Gemeente opbouw in
Spanje

Poperingen
• Geboren 1953
• Breskens 1992

Barcelona

• Geboren 1961
• Colombia 2000
35

Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

36
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Heleen Voorhoeve

Frédéric + Siglinda Walraven

Egypte

Nederland + Kameroen

• Coaching en opbouw
plaatselijke gemeenten
• Reizen naar Kameroen
voor gemeente opbouw

• Basisschool in Tema
• Evangelisatie onder
vrouwen
• Zorg voor armen

Tema
• Geboren 1912
• Den Haag 1937

• Geboren 1962
• Hilversum in 1995
37

Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

38
Maart 2012

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

Henk + Anneke Wassink

Danny + Marian Wetshay-v.d.Snoek

Suriname

DR Congo

• Evangeliseren met
model van tabernakel
• Bijbelstudies
• Gemeente opbouw

Paramaribo

• Geboren 1946
• Den Haag Centrum 1987
Maart 2012

• Plaatselijk
gemeentewerk
• Pastorale en medische
zorg aan gelovigen

Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia

39

Kisangani

• Geboren 1963
• Alphen 1992
Maart 2012

40
Foundation
Nehemiah
Stichting Nehemia
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• evangelisatie d.m.v. sport via
Athletes in Action
• teamleider communicatie

Dit betreft een overzicht van werkers, die vanuit de
vergaderingen ondersteund worden en jonger zijn dan
65 jaar
Vermeld is het geboortejaar en de vergadering, die het
meest bij hen betrokken is.
Adresgegevens zullen de komende maand (na hun
toestemming) op de website
vergaderingvangelovigen.info worden opgenomen.
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Anneke Breet
Nederland, België

;-'-&)$.)<$=,-)3>-&5?)
Nederland, België, Duitsland

• kinderevangelisatie
• training en coaching
kinderwerkers
• i.s.m. IKEG (CEF)

• Vluchtelingenwerk

Bijbelstudie en ondersteuning
op allerlei gebied

• Spreekbeurten en
getuigenis
)
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Heiko en Agnes van den Broek
Rotterdam

Gerard en Gerda Hoddenbagh
Zuid Limburg

• Evangelisatie onder
studenten
• i.s.m. Agape

4
4

• Bijbelonderricht in
binnen- en buitenland
• Pastoraat (o.a. d.m.v.
huwelijkscursussen)
• Evangelisatie
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Jaap en Frouwke Noorlander
Nederland

Arie en Christel Pellegrom

• vertaalwerk
• tolken
• werk onder
asielzoekers

• Evangelisatie op beurzen

•
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Dick en Anneke van Scharrenburg

• G-%&1$>-.7$,:'-?$)9K)
L-%&1$.)$.)6%-+$%:$M.
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• Evangelisatie op straat
• Presentaties met de
tabernakel
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Bertus en Anke Span
Nederland

!O

Ludwig en Heike Swinkels
Eindhoven
• straat evangelisatie
• begeleiding van jongeren

• Evangelisatie op
markten
• Bijbelstudiecursussen
Emmaüs
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