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Voorwoord
Het rapport dat u voor zich heeft is bestemd voor organisatie Interserve Nederland. Het is tot stand
gekomen naar aanleiding van mijn afstudeerproject aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk in
Ede. Met het schrijven van het rapport sluit ik een periode van afstuderen en daarmee een periode
van vier jaar studeren aan de CHE af.
Aan het begin van dit project zag ik vooral uit naar het moment dat ik samen met Interserve met de
resultaten aan de slag kon gaan. Ik kon me verheugen op het proces van het ontwikkelen van een
tool voor Interserve waarin ik mijn creativiteit de vrije loop kon laten. Het afronden van dit rapport is
inderdaad een prachtig moment. Tegelijk heeft het doen van onderzoek mij persoonlijk ook veel
opgeleverd. Me begeven in de wereld van missie en discipelschap zorgde ervoor dat ik mijn eigen
beelden van missie verbreedde. Meer dan een opdracht voor enkelingen die ver weg gaan is missie
dichtbij en een opdracht voor mijzelf. Ik mag missie vormgeven in mijn eigen huis in mijn eigen leven.
Door de afstudeerperiode bij Interserve Nederland leerde ik ook het grote plaatje kennen van
christenen die zich over de hele wereld en op hun eigen manier inzetten voor het evangelie. In
woorden en daden en met hun hele leven. Daarnaast mocht ik me verdiepen in leerprocessen,
veranderprocessen bij individuen en in gemeenschappen. Ik ontdekte dat hier een passie van me ligt:
me verdiepen in hoe gemeenschappen en individuen leren, horen van wat zij meemaken met God,
stimuleren dat deze betekenissen gedeeld worden. Wanneer je met God leeft verandert dat je leven,
kan ik vanuit mijn eigen leven zeggen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat gemeenschappen van
christenen veranderen en vernieuwen wanneer gemeenteleden met God leven en leren van Hem.
Gedurende mijn afstudeerproces zijn een aantal mensen mij tot steun geweest op verschillende
wijzen. Allereerst afstudeercoach Bert Roor: Bedankt dat je me inspireerde, uitdaagde en
stimuleerde om helder te zijn in mijn verslaglegging. Opdrachtgever Arco de Leede: bedankt voor de
betrokkenheid en de mogelijkheden die je me vanuit Interserve gaf om zelf te groeien in missie.
Arthur de Bruin, Ad Breedveld en Sari Brunsveld: bedankt voor jullie meedenken, het enthousiasme
en de ondersteuning bij de interviews. Vervolgens Gera den Dikken en Evert te Winkel: bedankt voor
jullie kritisch meelezen, feedback en literaire aanvullingen. Ten slotte mijn ouders en vriendinnen die
in me geloven en me telkens motiveerden om ervoor te gaan.
Al met al was het Onderling Missionair Leerproces voor mijzelf een ontdekkingstocht. Ik hoop dat dit
rapport bijdraagt aan het leerproces van zendelingen en gemeenten. Ik hoop dat het bijdraagt tot
wederkerigheid tussen gemeenten in Nederland en uitgezonden zendelingen. Maar vooral hoop ik
dat de bevindingen in dit onderzoek bijdragen aan gemeenschappen van christenen die samen God
navolgen en leven met Hem. En dat zij daarvan de vruchten zullen ontdekken.
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Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd door Anne Ribberink, vanuit de Christelijke Hogeschool Ede, voor
zendingsorganisatie Interserve Nederland. De organisatie zocht naar een bevorderde wederkerigheid
tussen uitgezonden Partners (zendelingen) en zendende gemeenten. Dit vormde de aanleiding voor
een onderzoek met de volgende probleemstelling: Op welke wijze(n) kan Interserve NL het onderlinge
missionaire leerproces bevorderen tussen Nederlandse zendende gemeenten en huidige door
Interserve uitgezonden Partners in hun zendingsgebied?
Vooronderstelling bij dit onderzoek is dat wederkerigheid bevorderd wordt middels een leerproces.
Het onderzoek is opgebouwd vanuit voorvragen en deelvragen die ik beantwoordde vanuit literatuur
en interviews. De interviews bestonden uit drie cases van Interserve-Partners (zendelingen) en
zendende gemeenten. Daarnaast uit twee diepte-interviews met vertegenwoordigers van (zendings)organisaties.
De literatuur verschafte helderheid rondom het begrip Onderling Missionair Leerproces: (…) het
proces waarin twee of meer christenen gezamenlijk leren om in hun eigen context, in woorden en
daden, de drie-enig God na te volgen in Zijn missie alle volken in Zijn verlossing en zegen te laten
delen.
Hoe kan Interserve dit OML bevorderen? Dit omschrijf ik met: Samen één missie.
Interserve mag volgens mij de ene gezamenlijke missie benadrukken. Het gaat om Gods missie
waarbinnen mensen hun plek hebben. Deze missie is uitzending-overstijgend. Partner (zendeling) en
gemeente zijn samen eigenaar van de ene missie en Interserve mag een verbindende, bemiddelende
rol aan nemen. Ten slotte deelt Interserve haar missie met andere organisaties. Voor de
weerbarstige en veelkleurige praktijk schreef ik aanbevelingen en werkte ik een tool uit gericht op
gezamenlijke missionaire bewustwording voor Partners en zendende gemeenten.
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H1 Inleiding
In dit Hoofdstuk geef ik de achtergronden van het onderzoek weer. In Bijlage 1 is het projectplan te
lezen dat de leidraad vormde voor dit project. Ik bespreek in dit hoofdstuk achtereenvolgens de
aanleiding voor het onderzoek, de centrale vraagstelling en deelvragen. Daarna geef ik de beoogde
resultaten weer, waarvan dit rapport het eerste projectresultaat vormt. Vervolgens beschrijf ik de
klankbordgroep die me tijdens het onderzoek ondersteunde. Ik sluit af met de opbouw van dit
rapport.

1.1 Aanleiding
Interserve Nederland is een interkerkelijke zendingsorganisatie, werkzaam in Azië en de Arabische
wereld. Het doel van Interserve NL is het evangelie bekend te maken in woord en daad. Interserve
gelooft dat een relatie met Jezus Christus verandering brengt in het leven van individuen en
gemeenschappen. De organisatie richt zich op de hele mens: geestelijk, lichamelijk, sociaal en
economisch. Het werk van Interserve wordt gekenmerkt door 'whole life discipleship': Geloven gaat
over je hele leven. Het gaat over je werk, je relaties, keuzes die je maakt, etc. Vanuit deze overtuiging
is in 2014 de slogan 'Geloof wérkt!' geïntroduceerd.1 Interserve ondersteunt Partners (zendelingen)
bij hun uitzending vanuit een gemeente, naar zendingsgebieden in Azië en de Arabische wereld. Daar
helpt Interserve hen zich aan te sluiten bij lokale kerken of NGO's.2 Door woorden en daden leven
deze Partners, allen christenprofessionals, daar voor kortere of langere tijd hun geloof uit. Interserve
wil de relatie met Nederlandse kerken bevorderen en de Nederlandse zendende kerk dienen. Uit
eerder onderzoek bleek dat Partners een sleutelfunctie 3 vervullen in de relatie tussen de lokale
Nederlandse kerk en het zendingsgebied. Door de Partner die ondergedompeld in een andere
context aan zijn geloof handen en voeten geeft, kan de Nederlandse zendende kerk gestimuleerd
worden haar missionaire verantwoordelijkheid te verstaan in Gods missie.4 Wat resulteert in een
houding van 'whole life discipleship' van gemeenteleiding en gemeenteleden in Nederlandse kerken.
Tijdens gesprekken met directeur Arco de Leede en collega Arthur de Bruin (Communicatie en
fondsenwerving) stelden we vast dat het huidige onderzoek gericht zou zijn op het bevorderen van
de wederkerigheid tussen Partners en zendende gemeenten.
In de eerste gesprekken met docent CHE en afstudeercoach Bert Roor kwam naar voren dat het
leerproces een weg bood richting wederkerigheid. Roor promoveert op het thema missionairdiaconale leerprocessen in protestantse gemeenten. In zijn thesis5 komt de nauwe verbondenheid
tussen het diaconale leerproces en het begrip wederkerigheid meerdere malen naar voren.
Vanuit deze gesprekken ontstond de vraag op welke manier organisatie Interserve het onderlinge
missionaire leerproces tussen lokale kerken in Nederland en Partners in zendingsgebieden in Azië en
de Arabische wereld kan bevorderen.

1

Interserve website www.interserve.nl en intern beschrijvingsdocument van de opdracht voor een GPW-er.
Niet-Gouvernementele Organisaties.
3 Interne documentatie Interserve NL (reacties eerdere onderzoeken en bezinningsdag Sept. 2013).
4 De 'Missio Dei': Het uitgangspunt van zending ligt bij Gods eigen beweging naar mensen toe.
5
Roor, B, (2010).
2
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Het onderzoek sprak mij aan omdat het een kans was meer over missie te leren. Daarnaast gebruik ik
graag mijn afstudeerperiode om mee te werken aan het ontwikkelen van een product, project of
werkwijze. Ik vind het boeiend hoe Interserve zoekt naar het stimuleren van een houding van
discipelschap onder leidinggevenden en gemeenteleden in Nederlandse kerken.
Het onderzoek bij Interserve NL is in bredere zin relevant. Met name door de veranderde positie van
het christendom in Europa. De meerderheid van de christenen leeft niet meer in het Westen, maar in
het Zuiden en Oosten van de wereld. In dit tijdperk van postchristendom begint zending te
veranderen. In het Meerjarenbeleidsplan van Interserve wordt dit aangeduid als volgt: 'Zending vindt
niet meer plaats 'from the Christian West to the heathen rest' maar van overal naar overal’.6
Wat is zending vandaag de dag? En wie is er gezonden? Welke impact hebben uitgezonden
zendelingen in het missionair zijn van gemeenten? Dragen ze bij aan de vervulling van de
zendingsopdracht die elke gelovige heeft gekregen? Kunnen zendelingen kerken in Nederland door
hun interculturele ervaring meer leren dan nu gebeurt? Op welke manier? En zit de kerk daarop te
wachten? Dit zijn vragen die aansluiten bij onderzoeken op het gebied van missionaire presentie en
gemeenteopbouw waarin ook de kennisacademie theologie (CHE) participeert.

1.2 Probleemomschrijving
De probleemstelling van dit onderzoek en tegelijk de hoofdvraag van dit rapport luidt als volgt:

Op welke wijze(n) kan Interserve NL het onderlinge
missionaire leerproces bevorderen tussen Nederlandse
zendende gemeenten en huidige door Interserve
uitgezonden Partners in hun zendingsgebied?
Deze probleemstelling bestaat uit de volgende componenten:
Interserve NL
Organisatie Interserve Nederland: een interkerkelijke zendingsorganisatie, werkzaam in Azië en de
Arabische wereld. Het doel van Interserve NL is het evangelie bekend te maken in woord en daad.
Interserve NL ondersteunt Partners (zendelingen) en hun uitzendende Nederlandse gemeenten in
het hele proces van een uitzending.
Onderlinge missionaire leerproces
Het proces waarin Partners en hun zendende gemeenten van elkaar leren hoe zij elk in hun context
handen en voeten kunnen geven aan hun zendingsopdracht (missie).
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Via Interserve NL uitgezonden Partners in hun zendingsgebied
Zendelingen uitgezonden door een Nederlandse lokale kerk, ondersteund door organisatie Interserve
NL, in een gebied in Azië of de Arabische wereld. Deze zendelingen noemt Interserve NL haar
Partners.
Huidige
Het gaat om de Partners die tijdens de duur van dit afstudeerproject en tijdens de periode van
waarborging van dit afstudeerproject uitgezonden zijn via Interserve en om hun zendende
gemeenten.
Nederlandse zendende gemeenten
Gemeenten behorend tot verschillende kerkelijke tradities van waaruit huidige Interserve Partners
zijn uitgezonden naar Azië en de Arabische wereld. Leidinggevenden (op het gebied van zending,
evangelisatie en diaconie, zoals voorgangers, kerkenraden, diaconieën en zendingscommissies) van
deze gemeenten vormen tijdens dit project de vertegenwoordigers van de gemeenten als geheel.

NB: Bovenstaande afbeelding toont de betrokkenen van dit onderzoek. Ik richt me direct op het
leerproces tussen Partner en zendende gemeente. De zendende gemeente staat middenin een
zendende cultuur: de Nederlandse cultuur. De Partner is daar ook aan verbonden. Tegelijk begeeft de
Partner zich in de ontvangende cultuur: de cultuur van een land in Azië of de Arabische wereld. Er is
ook (vaak) een ontvangende gemeente. Deze culturen hebben indirect invloed op het leren van
Partner en zendende gemeente. Daarnaast is de Partner beïnvloed door de Bijbelschool of opleiding
die hij volgde voorafgaand aan zijn uitzending. Al deze ‘actoren’ spelen indirect mee in het
onderzoek. Om het onderzoek qua omvang te beperken tot de kern richt ik me enkel op de Partner
en zendende gemeente zelf. Ook richt ik me op organisatie Interserve Nederland, die het leerproces
tussen hen wil bevorderen.
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1.3 Doelstelling:
Aan het einde van dit afstudeerproject heeft Interserve NL (een) handreiking(en) ontvangen
waarmee zij het onderlinge missionaire leerproces kan bevorderen tussen huidige via Interserve NL
uitgezonden Partners in hun zendingsgebied en hun zendende gemeenten.
(Een)(H)handreiking(en) ontvangen
Het onderzoek in dit project zal resulteren in een aanzet tot een product, project of werkwijze
die/dat Interserve NL na het onderzoek zal door ontwikkelen en gebruiken. Zie projectresultaten.

1.4 Voorvragen
De voorvragen vormen geen deel van het onderzoek zelf, maar zijn nodig om het onderzoeksontwerp
vast te stellen en om de uitkomsten van het onderzoek goed te kunnen plaatsen.
1. Wat is de werkdefinitie van een (onderling) missionair leerproces tijdens dit onderzoek?
2. Wat is de context van de voor het onderzoek benaderde Interserve-Partners?
(Partnergegevens: leeftijd, hoeveelste uitzending, periode van uitzending, waar uitgezonden, in welk
religieus klimaat, gezin/partner/alleenstaand, welk beroep?)
3. Wat is de context van de voor het onderzoek benaderde kerken die een Partner hebben
uitgezonden via Interserve NL?
(Gegevens uitzendende kerk: Welk kerkgenootschap, omvang van de gemeente, wie
vertegenwoordigt de gemeente?)

1.5 Deelvragen
1a. Is er sprake van een onderling missionair leerproces tussen de voor het onderzoek benaderde
uitgezonden Interserve-Partners en hun zendende gemeenten?
b. Hoe wordt het concrete verloop van dit proces door de betrokken Partners en gemeenten
beschreven?
2. Wat kunnen Interserve-Partners en hun uitzendende gemeenten van elkaar leren op missionair
gebied? (Potentieel)
2a. Volgens literatuur?
2b. Volgens henzelf?
3. Hoe zijn de eerder beschreven missionaire leerprocessen tussen de voor het onderzoek benaderde
Interserve-Partners en hun zendende gemeenten te verklaren?
a. Welke factoren zijn daarbij volgens de literatuur bepalend?
b. Welke factoren zijn daarbij volgens de betrokkenen in het onderzoek (Partners en zendende
gemeenten) bepalend?
4a. Hoe ziet een ideaal onderling leerproces eruit volgens de literatuur?
4b. Hoe ziet een ideaal onderling missionair leerproces tussen Interserve- Partners en hun zendende
gemeenten eruit?

8

5. Welke handvatten worden er genoemd om het onderlinge missionaire leerproces tussen
Interserve-Partners en hun zendende gemeenten te bevorderen?
a. In de literatuur?
b. Door Interserve-Partners en (leidinggevenden van) hun zendende gemeenten?
c. Door vertegenwoordigers van (zendings-)organisaties met een vergelijkbare visie en expertise op
het gebied van zendingsthematiek?
6. Wat is volgens Partners en (leidinggevenden van) zendende gemeenten de specifieke rol van
Interserve NL in het bevorderen van het missionaire leerproces tussen uitgezonden Partners en hun
zendende gemeenten?
7. Op welke wijze(n) kan Interserve NL het onderlinge missionaire leerproces bevorderen tussen
Nederlandse zendende gemeenten en huidige Interserve-Partners in hun zendingsgebied?

1.6 Resultaten
De resultaten van het project formuleerde ik als volgt:
Eindresultaat 1: In maart 2015 heb ik een document met aanbevelingen ontwikkeld dat Interserve NL
antwoord geeft op de probleemstelling en deelvragen, en een leidraad vormt voor het te
ontwikkelen product, project of de werkwijze (zie eindresultaat 2).
Eindresultaat 2: Aan het einde van dit afstudeerproject (juni 2015) heb ik een aanzet ontwikkeld voor
ofwel een product, ofwel een project, of een werkwijze dat/die Interserve NL kan door ontwikkelen
en hanteren om het onderlinge missionaire leerproces tussen huidige via Interserve NL uitgezonden
Partners in hun zendingsgebied en hun zendende gemeenten te bevorderen.7
Eindresultaat 3: Aan het einde van dit afstudeerproject (juni 2015) hebben de medewerkers van
Interserve NL kennis hebben genomen van het verrichte onderzoek en zijn zij toegerust om het
project, product of de werkwijze verder door te ontwikkelen en te gebruiken in hun werkveld.
Dit rapport is het eerste resultaat van het project bij Interserve.
Vanuit de aanbevelingen en vanuit een Brainstorm met een klankbordgroep binnen de organisatie
realiseerde ik ook resultaat twee: de aanzet tot een product, project of werkwijze. Het is een product
geworden dat ik ‘Verzend’ heb genoemd. Een handvat dat Partner en gemeente aan de start van hun
uitzending kunnen gebruiken om inhoud te geven aan de gezamenlijke missie en richting aan het
onderling missionair leerproces. Interserve kan hen daarbij ondersteunen. Een uitwerking van de tool
is te lezen in bijlage 2.
Tijdens het proces communiceerde ik geregeld met de opdrachtgever en een klankbordgroep over
vorderingen en ontdekkingen. Ik rond het project af middels een presentatie voor organisatie
Interserve en genodigden. Hiermee is ook projectresultaat drie bereikt.

7

De keuze voor ofwel een product (folder, cursus, Bijbelstudie o.i.d.), een project (georganiseerd evenement o.i.d.) of een
werkwijze vloeit voort uit de aanbevelingen van het onderzoek (Eindresultaat 1).
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1.7 Klankbordgroep
Tijdens het project werd ik ondersteund door een Klankbordgroep (KB). Deze groep dacht inhoudelijk
mee over het onderzoek en de invulling daarvan. Eén van hen ondersteunde me door aanwezigheid
bij enkele interviews. Ten slotte brainstormde de groep mee over aanbevelingen voor Interserve en
over de invulling van de tool die ik voor Interserve mocht ontwikkelen. Samen met het KB zijn er vier
vergaderingen geweest met wisselende opkomst. Aanwezig tijdens vergaderingen zijn onder andere
geweest: Ad Breedveld, Henk en Sari Brunsveld, Arthur de Bruin, Marjolein Runhaar, en
opdrachtgever Arco de Leede. Notulen van de vergaderingen leest u in bijlage 4.

1.8 Opbouw rapport
In de volgende hoofdstukken werk ik Hoofdvraag, de voor- en de deelvragen uit. Het doel is te
eindigen met een theoretisch gegronde en praktijkgerichte beantwoording van de hoofdvraag. Ik zal
deze uitwerken in concrete aanbevelingen voor Interserve NL.
Hoofstuk 2 vormt een theoretisch kader waarin ik de definitie van het Onderling Missionair
Leerproces uitwerk. Ik beschrijf achtergronden van missie, leren en discipelschap en belicht welke
kenmerken voor het OML volgens mij belangrijk zijn.
Hoofdstuk 3 bevat het onderzoeksontwerp: de opzet van het literatuur- en praktijkonderzoek. Ik
beschrijf de methode van de interviews met Partners, vertegenwoordigers van zendende
gemeenten, en met vertegenwoordigers van organisaties.
In het 4e hoofdstuk geef ik de resultaten van het literatuuronderzoek weer aan de hand van de
deelvragen. Ik eindig het hoofdstuk met handvatten die de literatuur bood om het OML te
bevorderen. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van de interviews. Ik beschrijf de
achtergrondkenmerken van de geïnterviewde personen. Vervolgens geef ik de resultaten van het
onderzoek weer aan de hand van de deelvragen.
Hoofdstuk 6 is het laatste hoofdstuk van dit rapport. Ik evalueer de werkdefinitie van het Onderling
Missionair Leerproces en kom tot een conclusie op de hoofdvraag. In 6.3 werk ik deze hoofdvraag uit
met een weg om te gaan die ik ‘Samen één missie’ noem. Ik eindig het Hoofdstuk met aanbevelingen
voor Interserve Nederland.
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H2 Theoretisch kader: Onderling Missionair Leerproces
In dit onderzoeksrapport spreek ik over het Onderling Missionair Leerproces. Een proces wat ik in
Hoofdstuk 1 als volgt definieerde: ‘Het onderling missionair leerproces is het proces waarin Partners
en hun zendende gemeenten van elkaar leren hoe zij elk in hun context handen en voeten kunnen
geven aan hun zendingsopdracht (missie).’ Voor een helder onderzoek is het van belang de definitie
van het Onderling Missionair Leerproces te onderbouwen vanuit de literatuur en deze later te
evalueren. Ik onderzocht daarom literatuur over missie en leerprocessen. Vandaaruit stelde ik een
theoretisch kader op met daarin de achtergronden van het OML. Hiermee kwam ik ook tot een
aanpassing van de eerste werkdefinitie. In bijlage 17 is deze beschrijving van de achtergronden van
het OML in het geheel te lezen. Om wille van de omvang van dit rapport vol sta ik op deze plaats met
een beknopte weergave. Ik beschrijf het Onderling Missionair Leerproces in een nieuwe werkdefinitie
en noem zes van haar kenmerken. De nieuwe werkdefinitie luidt als volgt (o.a. Wright, 2010):

Het onderling missionair leerproces is het proces waarin
twee of meer christenen gezamenlijk leren om in hun
eigen context, in woorden en daden, de drie-enig God na
te volgen in Zijn missie alle volken in Zijn verlossing en
zegen te laten delen.
2.1 Gezamenlijk leren in interactie
Het eerste kenmerk van dit onderling missionair leerproces is dat het gaat om gezamenlijk leren. Dit
gezamenlijk leren vindt plaats tijdens interactie. Partner en zendende gemeente leren op onbewuste
wijze van elkaar in hun onderlinge communicatie (Bolhuis, 2009, Lanser-van de Velde, 2000). Het is
mogelijk dit onbewuste leren bewust te maken door reflectie (Hendriksen, 2005, Korthagen, 2008).
Reflectie op leerstijlen
Voor mijn onderzoek over het Onderling Missionair Leerproces vind ik allereerst de cirkel van Kolb
(1974) belangrijk. Wat ik vooral mee neem ten opzichte van het OML is dat Partner en zendende
gemeente van nature in verschillende stijlen starten met leren: doen, bezinnen, denken, beslissen
Daarnaast dat het mogelijk is, met behulp van reflectie, invloed uit te oefenen op de manieren
waarop Partner en Zendende gemeente leren (Hendriksen, 2005).
Reflectie op niveaus van leren
Korthagen en Lagerwerf (2008) beschrijven in hun boek ‘Leren van binnenuit’, gericht op het basisen voortgezet onderwijs, het ui-model van Korthagen.8 Het ui-model gaat er vanuit dat er
verschillende ‘krachten’ in en buiten een mens zijn opgebouwd als de lagen van een ui. Zo kom je van

8

Het ui-model bestond al in de versie van Dilts (1990). Korthagen brengt het model in verband met leren, in eerste
instantie met de leraar (2001). Dilts duidt de binnenste laag aan met de term ‘spiritualiteit’, waar Korthagen voor
‘betrokkenheid’ kiest.
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meer oppervlakkige lagen in steeds diepere lagen. Van buiten naar binnen toe doorloop je de
volgende lagen: omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit,
betrokkenheid/spiritualiteit. Deze zesde laag is de kern van de ui. Het gaat in deze laag om wat je
drijft of inspireert. Dat waar je echt voor wilt gaan. Dit kan ook met religieuze beleving te maken
hebben (Korthagen en Lagerwerf, 2008, p. 105-107). De zes lagen van het model hebben invloed op
elkaar (p.105-107). Door reflectie ontdek je de verschillende lagen die je doorloopt tijdens het leren.
Je komt ook achter discrepanties. Het model van Korthagen wijst mij erop dat het Onderling
Missionair Leerproces tussen Partner en zendende gemeente zich op verschillende niveaus kan
afspelen en dat het mogelijk is, met behulp van reflectie invloed uit te oefenen op de niveaus binnen
het leerproces.

2.2 Gemeenschap van christenen, betrokken op Gods missie
Het tweede kenmerk is dat het OML zich voltrekt binnen- en vanuit een gemeenschap van christenen
die betrokken zijn op Gods missie (Interserve, 2014, Lanser- van de Velde, 2000). Christopher Wright
beschrijft in ‘The Mission of Gods people’ (2010) de gedachte dat menselijke missie een onderdeel is
binnen Gods missie.9 Gods missie voor de wereld heeft te maken met verlossing van de schepping,
als ook met het laten delen van de wereld in Zijn zegen. Wright onderbouwt zijn visie op het
handelen van God, en daarbinnen het handelen van de mens met gedeelten en lijnen uit de Bijbel.
Missie begint niet in het Nieuwe Testament met de Messias maar start al in Genesis bij de schepping
en de verstoorde schepping. Vanaf dat moment openbaart God zichzelf in de geschiedenis en werkt
Hij aan Zijn plannen van verlossing en zegen voor de schepping. Waar God zich verbond aan het volk
Israël om een licht (en zegen) voor de volken te zijn, bleek telkens dat het volk dit niet waar kon
maken. Met de komst van de Messias, het licht van de wereld, werd Gods plan van verlossing en
zegen voor de volken vervuld. Wright zet missie daarmee in een Bijbels kader dat breder is dan het
verhaal van het Nieuwe Testament.
Missie heeft ook alles met mensen te maken. God verkoos Zijn volk Israël verkoos om een licht voor
de volken te zijn. Vanaf de vervulling in de Messias was het ook voor heidenen mogelijk bij het volk
van God te horen. Mensen die God navolgen, worden deel van Zijn missie en werken mee in de
uitwerking van Gods missie. De kerk, de vergadering van gelovigen in Jezus Christus, is een onderdeel
in Gods missie. Wright noemt haar het ‘voertuig’ van Gods missie (2010). Vanuit deze achtergronden
kom ik erop uit dat onderling missionair leren vraagt om een gemeenschap met christenen,
betrokken op Gods missie.

2.3 Eigen omgeving
Het derde kenmerk is dat het leerproces plaats vindt in de eigen omgeving. Leren gebeurt in een
omgeving, door Bolhuis (2009) de sociaal-culturele omgeving genoemd. Ook missie heeft alles met
de omgeving te maken. Zowel Partner als zendende gemeente hebben hun eigen omgeving waarin zij
handen en voeten geven aan Gods missie.

9

Interserve NL ondersteunt de gedachte van de ‘Missio Dei’. G. den Dikken schreef er een visiestuk over (2014).
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2.4 Leerling zijn van de drie-enig God
Het vierde kenmerk is dat het OML onlosmakelijk verbonden is aan het als leerling navolgen van de
Drie-enig God. Christenen die zich bezighouden met missie zijn in de eerste plaats discipelen:
leerlingen in navolging van God. Daarbij zijn ze in hun leerproces verbonden met de werking van de
Heilige Geest (o.a. Bosch, 1991, Jongeneel, 1991, Wright, 2010).

2.5 Verlossing en zegen brengen
Het vijfde kenmerk van dit OML is dat het resultaat zichtbaar wordt wanneer de betrokkenen in
woorden en daden verlossing en zegen brengen aan de mensen om hen heen. Wanneer ze het goede
nieuws van het evangelie (zowel OT als NT) brengen aan mensen van alle volken en in alle gebieden
van het leven (Wright, 2010, Mc Neal, 2014, Bosch, 1991).

2.6 Transformatie
Ik ontdekte dat het onderling missionair leerproces een transformatief leerproces is. Een manier van
leren waarbij een deel van het geleerde wordt afgeleerd om plaats te maken voor iets nieuws.
(Bolhuis, 2009, Boekaerts en Simons, 1993). Lanser-van de Velde (2000) beschrijft dat leren altijd
veranderen betekent en dat het gaat om voortdurende verandering. Het zesde kenmerk en resultaat
van het leerproces is dan ook dat de betrokken personen een voortdurende transformatie of
verandering van hoofd, hart en handen ondergaan. McNeal (2014) noemt dit vormingsproces in een
publicatie van Interserve International ‘Spiritual formation’. Het werk van de Heilige Geest neemt in
dit proces een belangrijke plaats in.

2.7 Modelweergave onderling missionair leren
Onderstaand model geeft ten slotte een weergave van het Onderling Missionair Leerproces.
Partner en zendende gemeente staan beiden in hun eigen omgeving en delen de boodschap van de
Bijbel, van het evangelie. Deze boodschap van de Bijbel bevat een missie. Het gaat om de boodschap
van de kerk als geheel en om de missie van individuele gelovigen. Deze missie is ten diepste Gods
missie. De missie en het missionair leren van zowel Partner als zendende gemeente hebben te maken
met discipelschap: leerling zijn. Van elkaar kunnen Partner en gemeente leren hoe zij Gods missie in
hun eigen omgeving vormgeven. Hoe ze in woorden en daden alle volken laten delen in Gods
verlossing en zegen.
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H3 Onderzoeksontwerp
3.1 Strategie
Ter beantwoording van mijn voor-, hoofd- en deelvragen koos ik voor drie deelonderzoeken: een
literatuuronderzoek, diepte-interviews met Partners en zendende gemeenten. Ten slotte een
‘vergelijkingsonderzoek’: diepte-interviews met vertegenwoordigers van zendingsorganisaties.
Met het literatuuronderzoek wilde ik ontdekken wat al over missie en leerprocessen geschreven is en
wilde ik mijn onderzoek van een theoretisch kader voorzien. Daarnaast gebruikte ik de literatuur om
mijn definitie van het OML te evalueren en te beschrijven hoe het OML eruit kan zien. Ten slotte
gebruikte ik de literatuur om de opzet van de andere twee deelonderzoeken, en dit
onderzoeksrapport te onderbouwen. Evenals de daaruit te ontwikkelen ‘Tool’. Ik verdiepte me in
boeken en artikelen. Daarna formuleerde ik antwoorden op mijn voor- en deelvragen van het
onderzoek die betrekking hebben op de literatuur. Om het OML in de praktijk te toetsen wilde ik
Partners en vertegenwoordigers van zendende gemeenten zelf spreken over hun Onderling
Missionair Leerproces. Ik koos voor kwalitatief onderzoek in de vorm van diepte-interviews. In drie
cases zoomde ik in op het specifieke leerproces tussen drie Partners met hun drie gemeenten. Wat
betreft het verwoorden van leerprocessen is het van belang de tijd te nemen, goede vragen te stellen
en te reflecteren. De vorm van het diepte-interview leek me hiervoor het meest geschikt. Het aantal
van zes interviews was voor mij haalbaar binnen het tijdsbestek van dit project. Ik miste ten slotte
nog het geluid van andere zendingsorganisaties. Zij staan immers voor dezelfde uitdagingen als
Interserve NL. Ik besloot daarom in een ‘vergelijkingsonderzoek’ op zoek te gaan naar de inzichten
van vertegenwoordigers van andere zendingsorganisaties. Dit deed ik ook in de vorm van diepteinterviews om gericht te kunnen doorpraten over het onderwerp.

3.1.1 Dataverzameling interviews
In bijlage 5 vindt u het complete onderzoeksontwerp zoals ik dat in de opzet van het onderzoek
hanteerde. In alle drie de deelonderzoeken werkte ik volgens de kwalitatieve onderzoeksmethode.
Bij de diepte-interviews koos ik voor de half gestructureerde methode, zodat ik gericht door kon
vragen binnen voorgeselecteerde topics. Zie bijlagen 6 en 7 voor de interviewschema’s.
Om het onderzoek in de praktijk te verdiepen voerde ik drie gesprekken met leidinggevenden van
verschillende zendende gemeenten. Daarnaast voerde ik drie gesprekken met hun uitgezonden
Partners in verschillende contexten. Dit vormden de drie kwalitatieve cases van mijn onderzoek. De
interviewvragen zijn gebaseerd op de hoofd- en deelvragen. Met behulp van de interviews kan ik op
deze vragen een antwoord formuleren.
Ten slotte voerde ik een klein vergelijkingsonderzoek uit onder andere (zendings-)organisaties. Door
middel van deze interviews ontdekte ik wat Interserve NL van de organisaties kan leren wat betreft
het onderling missionair leerproces tussen Partner en zendende gemeente. Ik voerde hiervoor
gesprekken bij twee verschillende organisaties. De interviewvragen zijn gebaseerd op de hoofd- en
deelvragen. Met behulp van de interviews kan ik op deze vragen een antwoord formuleren.
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3.1.2 Steekproef interviews
In 2015 zijn er veertig Interserve uitzendingen vanuit veertig zendende gemeenten. Het gaat om 61
uitgezonden Interserve Partners.10 Van deze uitzendingen in en vanuit verschillende contexten
selecteerde ik drie cases geselecteerd van Partner en zendende gemeente. Vanuit deze cases
organiseerde ik zes interviews. Drie met uitgezonden Partner(s), drie met vertegenwoordigers van
hun zendende gemeenten. De drie cases verschillen in het gebied van uitzending, gezinssituatie van
de Partner, kerkgenootschap van de zendende gemeente en de afstand van de Partner tot
Nederland. De cases heb ik bewust gevarieerd gekozen omdat ze de diversiteit van de uitzendingen
bij Interserve weergeven. Ook interviewde ik twee vertegenwoordigers van zendingsorganisaties.

10

Interne documentatie Interserve NL: uitzendingen overzicht Excel bestand. Verwerkt in Onderzoeksontwerp.
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H4 Resultaten literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk beschrijf ik de resultaten van het literatuuronderzoek. Het bestuderen van literatuur
op het gebied van missiologie, praktische theologie en (godsdienst-)pedagogiek of onderwijskunde
was inspirerend en behulpzaam om tot beantwoording van de hoofd- en deelvragen te komen. Voor
zover er beperkingen waren, benoem ik deze in 4.1 beperkingen. In de overige paragrafen staat
achtereenvolgens een deelvraag centraal. In 4.2 ga ik in op de leermogelijkheden van Partners en
zendende gemeenten: wat kunnen zij van elkaar leren? In paragraaf 4.3 benoem ik verklaringen voor
het wel of niet aanwezige Onderling Missionair Leerproces tussen Partner en zendende gemeente.
Vervolgens schets ik in 4.4 een ideaal OML. Naast mijn eigen definitie bekijk ik twee modellen. Het
eerste noem ik ‘leren in het DNA’, het tweede ‘Interserve als Go-between’. Ik eindig dit hoofdstuk in
4.5 met handvatten waarmee Interserve het OML kan bevorderen.

4.1 Beperkingen
Een beperking voor het literatuuronderzoek was het beperkte tijdsbestek van het project. Over leren
en over missie is veel geschreven, ik kon maar een gedeelte belichten. Desondanks lukte het een
antwoord te vinden op mijn vraagstelling en daarbij vanuit meerdere disciplines het Onderling
Missionair Leerproces te belichten.

4.2 Leermogelijkheden

Deelvraag 2a Wat kunnen
Interserve-Partners en
hun uitzendende
gemeentes van elkaar
leren op missionair
gebied? (Potentieel)
Volgens literatuur?

Dat er een Onderling Missionair Leerproces mogelijk is
veronderstel ik in dit project. Wat kunnen Partner en
zendende gemeente van elkaar leren op missionair
gebied? Ik beschrijf het aan de hand van eerder onderzoek
van Interserve.
Voorafgaand aan een bezinningsdag van Interserve NL11 werd door werkgroepen de vraag
beantwoord wat de kerk in Nederland kan leren van de kerk in het Zuiden en Oosten. Dit is niet exact
dezelfde vraag als de mijne maar de genoemde antwoorden zijn ook dingen die de kerk in Nederland
van de Partner kan leren. Bijvoorbeeld: ’Gebed en vasten, de gemeente als gezin, samen kerk-zijn,
(…) gastvrijheid. Rijkdom maakt niet uit. Geloof, hoop, leven uit genade en door de Geest. (…)
Enthousiasme voor het geloof, afhankelijkheid van God in het dagelijks leven. Omgaan met
verdrukking en tegenslag en toch hoopvol zijn en God prijzen. Verantwoordelijkheid nemen om
sociale en onrechtvaardige problemen helpen op te lossen.’ Deze uiteenlopende antwoorden wijzen
mij op de achterliggende cultuur12 van het Zuiden en Oosten, waarin Interserve Partners werkzaam
zijn. Het gemeenschappelijke spreekt eruit: het samen een gemeente vormen. Daarnaast wat ik
11

Interne documentatie Interserve NL: Samenvatting werkgroepen voor de bezinningsdag, 2013, (p.1).
Sarah Lanier beschreef in haar boek ‘Waarom zijn wij anders?’ (2012) belangrijke cultuurverschillen. Partners van
Interserve zijn veelal uitgezonden naar een ‘wamklimaat’ cultuur: Een relatiegerichte cultuur waarin men vooral indirect
communiceert. Gemeenschap is belangrijker dan privacy. Deze warmklimaat culturen vormen een groot contrast met de
Nederlandse koud-klimaatcultuur: vooral taakgericht, directe communicatie. Privacy en individualiteit zijn in een koudklimaatcultuur belangrijk.
12
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noem een levend geloof: in geloof hoop en liefde, in de Heilige Geest, geloven als orde van de dag.
Een open blik naar de wereld om ons heen, verantwoordelijkheid en sociale gerechtigheid.
Partners13 kunnen daarbij historisch perspectief bieden op het eerdere christendom van voor de
reformatie. De werkgroepen gaven aan dat de kerk in Nederland behoefte heeft aan gebed, een
richting op gewezen worden (een profetische stem), visie voor hedendaagse missie en missionaire
activiteiten, liefde voor moslims, een gevoel van urgentie voor de verkondiging van het evangelie, in
plaats van een intern gerichte blik, een blik op de buitenwereld, training voor remigranten in
kerkopbouw, Business-as-mission.’ Uit de verschillende reacties blijkt verder nog dat Partners veel
ervaring hebben opgebouwd met cross-culturele missie.14 Ervaring die ze wanneer ze in Nederland
terugkeren goed kunnen inzetten. Hoewel in een aantal reacties naar voren kwam dat de kerk in
Nederland weinig behoeften heeft op het gebied van missie zie ik bovenstaande dingen als
leermogelijkheden. Het zijn wat mij betreft zaken die de zendende kerk op missionair gebied kán
leren of ontvangen van haar Partner. Wat de Partner van de zendende gemeente kan leren heb ik in
de literatuur niet teruggevonden.

4.3 Verklaren
Om te verklaren waarom het OML in meerdere of mindere
mate voorkomt kijken we allereerst terug naar de
kenmerken van het Onderling Missionair Leerproces. Deze
beschreef ik in hoofdstuk 2.

Deelvraag 3a Hoe zijn de eerder
beschreven missionaire leerprocessen
tussen de voor het onderzoek
benaderde Interserve-Partners en hun
zendende gemeentes te verklaren?
Welke factoren zijn daarbij volgens de
literatuur bepalend?

Het eerste kenmerk van dit onderling missionair
leerproces is dat het gezamenlijk leren plaats vindt tijdens
interactie. Partner en zendende gemeente leren op onbewuste wijze van elkaar in hun onderlinge
communicatie. Het is mogelijk (ervaringen, stijl- en niveaus van) dit onbewuste leren bewust te
maken door reflectie.
Een verklaring voor het wel of niet voorkomen van het OML is de frequentie waarin- en de wijze
waarop interactie (communicatie) worden vormgegeven. Belangrijk is de ruimte die Partner en
gemeente in hun onderlinge relatie geven aan persoonlijke gesprekken, mailcontact of andere wijzen
van interactie. Een tweede verklaring bij het OML is in hoeverre men bewust omgaat met onbewuste
leerervaringen. Daarnaast in hoeverre leerstijlen en niveaus van leren in het leerproces worden
achterhaald. Kolb wijst ons erop dat mensen verschillende leerstijlen hebben die meespelen in het
OML. Van Korthagen kunnen we meenemen dat leerprocessen zich op meerdere niveaus afspelen.
Factoren in het OML zijn dus de manier waarop geleerd wordt, op welke niveaus er geleerd wordt en
de mate waarin leerervaringen door reflectie bewust worden gemaakt.
Het tweede kenmerk is dat het OML zich voltrekt binnen en vanuit een gemeenschap van
christenen die betrokken zijn op Gods missie.
De Partner is uitgezonden vanuit de zendende gemeente. Op welke manier geeft deze gemeente
vorm aan het idee van gemeenschap? Wel of geen gemeenschap vormen is een factor die invloed
heeft op het Onderling Missionair Leerproces
13
14

Interne documentatie Interserve NL, Schriftelijke reacties Partners (2013).
Ervaring in het werken met/tussen verschillende culturen, op het gebied van zending.
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Ik benoemde eerder dat de kerk ‘voertuig’ in Gods missie is (Wright, 2010). Het is de vraag in
hoeverre Partner en gemeente zich bewust zijn van hun missie in het licht van Gods missie. Wat is
het beeld dat ze van missie hebben? En wat weten zij van de Bijbelse missie? In hoeverre zien zij
zichzelf als discipelen? Een andere factor in het leerproces is dan ook: de mate van bewustzijn van de
Missie van God en het beeld van de eigen missie als discipel van Hem.
Het derde kenmerk is dat het leerproces plaats vindt in de eigen context/omgeving.
Een factor in het OML is daarmee in hoeverre Partner en gemeente gericht zijn op hun omgeving.
Kennen ze hun omgeving en maken ze er deel van uit? Of zijn ze er van geïsoleerd: vormen ze een
eiland?
Het vierde kenmerk is dat het OML onlosmakelijk verbonden is aan het (als leerling) navolgen van
de Drie-enig God en verbonden is met de werking van de Heilige Geest.
Een verklaring voor het OML is in welke mate Partner en gemeente gericht zijn op het navolgen van
de Drie-enig God. Omdat het onderling missionair leerproces een proces is dat te maken heeft met
discipelschap is de rol van de Heilige Geest onmisbaar. De Heilige Geest zorgt voor ‘spiritual
formation’ (McNeal, 2014). Hij bewerkt de verandering van hoofd, hart en handen. Een andere factor
voor het OML is daarom ruimte die gegeven wordt aan het werk van de Heilige Geest.
Het vijfde kenmerk van dit OML is dat het resultaat zichtbaar wordt wanneer de betrokkenen in
woorden en daden verlossing en zegen brengen aan de mensen om hen heen. Aan mensen van alle
volken en in alle gebieden van het leven.
Een factor in het OML is in hoeverre Partner en gemeente zich bezighouden met hoe zij verlossing en
zegen kunnen brengen aan de mensen om hen heen. Een andere factor is in hoeverre zij onderscheid
maken tussen mensen die ze wel bereiken en mensen die ze niet bereiken. In welke mate zijn Partner
en gemeente gericht op alle volken? Ten slotte is een factor in hoeverre álle gebieden van het leven
worden aangesproken. Mogelijk worden sommige terreinen meer belicht dan andere.
Het zesde kenmerk en resultaat van het leerproces is dat de betrokken personen een voortdurende
transformatie van hoofd, hart en handen ondergaan.
Belangrijke factoren voor het OML zijn de bereidheid tot verandering en de mate van weerstand die
bij veranderen hoort. In het boek ‘Oefenruimte’ (2005) bepleit praktisch theoloog Sake Stoppels het
idee dat de kerk of parochie ten diepste geroepen is als een gemeenschap van leerlingen. In een
stukje over de voorwaarden voor een goed leerklimaat benoemt Stoppels dat veranderen pijn doet.
Wat mensen van vroeg af aan weten, dat wat ze gewend zijn, geeft zekerheid. Leren betekent
kritisch kijken en bevragen wat je altijd gewend was. Dit zorgt voor weerstand. Gemeenteleden
hebben het liever meteen bij het rechte eind dan dat zij iets moeten leren.15 Stoppels benoemt dat
deze weerstand ook geloofsweerstand is. Er is verzet tegen Gods rijk en de bevrijdende vernieuwing
van Jezus Christus. Deze staan haaks op de zonde en schuld van mensen. Waar Gods rijk doorbreekt,
daar is weerstand.16 Stoppels concludeert dat er een ambivalentie is tussen de gelovige en het
evangelie: ‘we omarmen het én verwerpen het’ (Stoppels, p. 127). Dit is de praktijk waar we mee te
maken hebben en waarbinnen het OML plaats vindt.

15

Stoppels baseert zich hier op de theorie van John Hull in zijn boek: What prevents christian adults from learning (1985).
(p. 126) haalt hier de woorden aan van godsdienstpedagoog Gijs Dingemans (1986).

16 Stoppels
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Overige verklaringen of factoren
Het ontbreken van een visie of leerplan is volgens Stoppels een belemmerende factor in
leerprocessen in de gemeente. (Stoppels, 2013) Hij noemt dat lange-termijn visie vaak ontbreekt. De
kritische vraag die hij erbij stelt: ‘In hoeverre draagt het leeraanbod bij aan de groei van de gelovigen
in navolging van Christus?’ (p.132) Naast visie en leerplan zijn er de factoren van leerdoelen en
leeropbrengst: Wordt er een leerdoel geformuleerd? En in hoeverre wordt dit doel geëvalueerd? Een
factor in het leerproces is dan ook in hoeverre de vraag gesteld wordt wat het leren heeft op
gebracht.
Bij leerprocessen spelen naast dit alles ook vele kenmerken van leerlingen mee. Partners en
gemeenten verschillen van elkaar op veel manieren. Denk alleen al aan de manier waarop mensen
van elkaar verschillen op het gebied van psychologische kenmerken. 17 Maar ook de manier waarop je
opgroeide, de omgeving waarin je leeft of werkt speelt een rol bij het leren.

4.4 Ideaal Onderling Missionair Leerproces
Om aan de slag te gaan met onderling missionair leren is het
belangrijk een richting te hebben om te gaan. In deze paragraaf
wil ik u meenemen naar een ideaalplaatje. In Hoofdstuk twee
kwam ik al tot een definitie van het onderling missionair
leerproces.

Deelvraag 4a Hoe ziet een ideaal
onderling leerproces eruit volgens
de literatuur?

Het onderling missionair leerproces is het proces waarin twee of meer christenen
gezamenlijk leren om in hun eigen context, in woorden en daden, de drie-enig God na
te volgen in Zijn missie alle volken in Zijn verlossing en zegen te laten delen.
Deze definitie is beschrijvend. Tegelijk vormt ze een ideaalplaatje. Het is mooi wanneer twee of meer
christenen gezamenlijk leren hoe zij God kunnen navolgen in Zijn missie. Wanneer dit zichtbaar en
merkbaar wordt in het delen van verlossing en zegen met alle volken. Het OML is wat mij betreft
geen ideaal om in de lucht te laten hangen maar iets om praktisch na te streven. Ik vul het
ideaalplaatje van het OML aan met twee modellen. Het ene model noem ik ‘leren in het DNA’, het
tweede model noem ik ‘Interserve als go-between’.
Leren in het DNA
Volgens onderzoekers van het Indianapolis Center for Congregations (VS) hebben sommige
gemeenschappen een ‘learning framework’ in hun DNA. Sake Stoppels (2013) neemt in zijn boek de
‘zeven leerzame’ elementen die deze gemeenschappen kenmerken.18 Lerende gemeenschappen:
1. Vinden en gebruiken bronnen van buiten de gemeenschap
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Denk bijvoorbeeld aan de Big Five, Carver en Scheier, (2000). Er zijn volgens hen vijf eigenschappen waarop mensen van
elkaar kunnen verschillen: extraversie, vriendelijkheid, nauwgezetheid, emotionele stabiliteit en autonomie (Lowyck
J.,Verloop, N. (red.)(2003).
18 De zeven leerzame elementen vertaalde ik in het Nederlands, vanuit het boek van Stoppels (2013) p.136-140.
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Volgens het onderzoek in de VS is het zeer leerzaam om naar buiten te kijken en elementen,
inzichten en perspectieven te leren kennen die anders zijn dan de eigen traditie. Het ‘vreemde’
wordt dan tegenover het ‘vertrouwde’ gezet en nieuwe wegen ontstaan. Stoppels geeft aan dat er
veel leerpotentieel is wanneer lokaal en bovenlokaal (ook op digitale wijze) van elkaar geleerd wordt.
2. Leven in een worldview van theologische samenhang
Een heldere theologische identiteit draagt bij aan het leervermogen van gemeenschappen (p.137).
3. Stellen open vragen en beoefenen actief luistergedrag
Over en weer is het voor Partners en gemeenten belangrijk actief naar elkaar te luisteren en open
vragen te stellen.
4. Leren succesvol door samen te leren
In het onderzoek werd aangegeven dat leken en geestelijken samen leren. Er is geen scheiding of
ondergeschiktheid tussen de ene en de andere groep. Wederzijds respect en vertrouwen groeien op
deze wijze.
5. Leren succesvol door aan te sluiten bij rites de passages.
Stoppels stimuleert hier om aan te sluiten bij scharniermomenten: belangrijke momenten in het
leven van mensen.
6. Leren succesvol wanneer ze een lagere versnelling aannemen
Stoppels geeft aan dat een haastige samenleving om een lagere versnelling vraagt. In
gemeenschappen met leren in het DNA neemt men de tijd.
7. Leren succesvol wanneer ze ‘nee’ en ‘ja’ zeggen
Lerende gemeenschappen doen goede dingen goed. Ze hebben daarnaast ook het vermogen
ontwikkeld om nee te zeggen wanneer nodig. Ze stellen prioriteiten.
Dit model geeft volgens mij zeven heldere elementen weer die ook toe te passen zijn op het
Onderling Missionair Leerproces. In een ideaalplaatje vormen Partner en zendende gemeente samen
een lerende gemeenschap: een gemeenschap die leren in het DNA heeft. Ideaal gezien richten ze zich
op bronnen van buiten, hebben ze een heldere theologische identiteit (o.a. betreft missie), luisteren
ze actief naar elkaar, leren ze samen in gelijkwaardigheid, sluiten ze aan bij belangrijke
levensmomenten, nemen ze de tijd en stellen ze prioriteiten.
Interserve als Go-between
Het tweede model is dat van Lútzen Miedema (2005). Hij onderzocht het begrip oecumenisch
diaconaat en stelde de vraag of diaconaat wederkerig kan en zou moeten zijn. Eén van de uitkomsten
van het onderzoek was dat diaconaat en missie heel dicht bij elkaar liggen. Ook Lútzen spreekt in zijn
onderzoek over een leerproces. Hij maakt onderscheid tussen een diaconaal- en een missionair
leerproces. Omdat missie en diaconaat zo verbonden zijn voel ik mij vrij lijnen uit het onderzoek van
Miedema door te trekken naar mijn eigen onderzoek.
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Een belangrijke ontdekking doet Miedema tijdens analyse van de Griekse terminologie van het
diaconaat. Hij ontdekt dat diakoneo niet dienen, maar ‘go-between’ betekent.19 Dat wil zeggen:
‘bemiddelen, het overbrengen van berichten of goederen, communicatie (met goden). De conclusies
die Miedema trekt op basis van deze andere weergave van diakonos zijn volgens mij ook relevant
voor het Onderling Missionair Leerproces. Ik wil de rol van de diakonos als beeld gebruiken voor de
Partner van Interserve en voor organisatie Interserve zelf.
Volgens Miedema is een diakonos iemand met een opdracht vanuit de gemeente voor diaconale
communicatietaken. Diegene is daarvoor tijdelijk in het ambt gesteld. De praktijk van de Interserve
Partners is anders. Zij staan niet in het ambt, maar zijn wel uitgezonden door de gemeente om in
woorden en daden het evangelie te verkondigen. Ze fungeren daarbij als bemiddelaar tussen de
gemeente en het zendingsgebied. In het licht van Miedema’s betoog mogen zij in wederkerigheid de
onderlinge communicatie vormgeven. De communicatie tussen ver en dichtbij maar ook de
communicatie binnen de zendende gemeente. Miedema zegt hierover (p.131) ‘Diakenen hebben een
bijzondere opdracht ontvangen in hun kerkelijke gemeenschap om aangaande het diaconaat uitleg
en bemoediging te geven. Tevens hebben zij de opdracht om in het licht van de barmhartigheid en
de gerechtigheid te bemiddelen bij conflicten en tegenstellingen.’ Interessant vind ik het wanneer je
in bovenstaand citaat voor ‘het diaconaat’, ‘missie’ in de plaats stelt. Gezien de nauwe onderlinge
band tussen missie en diaconaat kun je volgens mij met de woorden van Miedema de rol van de
Partner weergeven in het onderling missionair leerproces. Namelijk: in hun kerkelijke gemeenschap
uitleg en bemoediging geven over missie. Daarnaast bemiddelen bij conflicten en tegenstellingen.
De Partner heeft dus een bemiddelende functie in de uitzending. Zoals Interserve zelf stelt is hij een
sleutelfiguur. Ik zou een stapje verder willen gaan en het beeld van de Go-between willen toepassen
op organisatie Interserve.20 Als het gaat om het Onderling Missionair Leerproces denk ik dat
organisatie Interserve zelf de Go-between mag zijn. Interserve kan vanuit haar ervaring bemiddelen
en verbinden tussen Partner en zendende gemeente. Interserve heeft volgens mij de rol om de
missionaire communicatie vorm te geven. Idealiter is de organisatie een verbinder en bemiddelaar.
Ze geeft uitleg en bemoediging over missie, bemiddelt daarnaast bij conflicten en tegenstellingen.

4.5 Handvatten
Hiervoor schetste ik een ideale weergave van Onderling Missionair
leren. Partner en gemeente als lerende gemeenschap met leren in
het DNA, organisatie Interserve als Go-between: verbinder en
bemiddelaar. Vanuit het voorgaande wil ik praktische lijnen
doortrekken in de vorm van handvatten.

Deelvraag 5a Welke handvatten
worden er genoemd om het
onderlinge missionaire leerproces
tussen Interserve-Partners en hun
zendende gemeenten te bevorderen?
In de literatuur?
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visie die hij ontdekte bij het bestuderen van het werk van J.N. Colins (1990,1992), die een grondige woordstudie over
diakoneo deed.
20 Ik gebruik hier het beeld van de Go-between voor organisatie Interserve. Ik begrijp dat het hermeneutisch gezien te kort
door de bocht zou zijn om Interserve met de Bijbelse functie van de diakonos te vereenzelvigen. De diakonosfunctie van
toen is niet één op één toe te passen op de rol van Interserve vandaag de dag. Alleen al omdat de diakonos een ambtelijke
functie was. De rol van de diakonos inspireerde mij om de rol van organisatie Interserve te beschrijven. De go-between blijft
hier dus enkel een beeld.
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In onderstaand overzicht is te zien op welke periode van de uitzending de handvatten betrekking
hebben en voor wie de handvatten vooral bedoeld zijn. De handvatten die ik in de literatuur vond
gaan in op de periode vóór en op de periode tijdens de uitzending. De in het schema genoemde
handvatten zal ik daarna één voor één uitwerken.

Voor

Partner en gemeente
Stimuleer missionaire bewustwording

Interserve
Zorg voor missionaire cultuurvorming

Ontwikkel visie en structuur voor leren tijdens
de uitzending

Reik bronnen aan

Wees open en bereid
Creëer rust en ruimte
Maak weerstand bespreekbaar

Tijdens

Stimuleer gelijkwaardige
interactie/communicatie

Verbind (Als Go- between)

Reflecteer op het leerproces.

Handvatten gericht op de periode vóór de uitzending
Zorg voor missionaire bewustwording
Partners en gemeenten
Zorg dat Partners en gemeenten aan het begin van de uitzending zich verdiepen in wat missie
inhoudt voor beiden. Welke beelden en ideeën roept het woord missie op? Toets deze beelden en
stimuleer bewustwording over missie: laat Partners en gemeenten een nieuw beeld bij missie
vormen. In dit nieuwe beeld nemen de thematiek van Gods missie, Bijbelse lijnen over missie en de
opdracht tot discipelschap een belangrijke plaats in. Bedenk: Wat is de visie en (theologische)
identiteit van waaruit missie en missionair leren plaats vinden? Tijdens missionaire bewustwording
kunnen vragen worden beantwoord als: hoe kan het evangelie worden verstaan in de omgeving van
<deze gemeente>, of <deze Partner>?21 Door een helder beeld te hebben van de eigen identiteit,
wordt leren bevorderd (Stoppels, 2013). In het ontwikkelen van visie en identiteit ligt een rol voor
Partner en gemeente die verbonden zijn door de uitzending, als ook voor Interserve NL die toerust
en ondersteunt.
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In een artikel getiteld ‘What makes a church missional?’ (Christianity Today, 2008) gaat .J.T. Billings in op de verbasterde
terminologie van missionair-zijn. Billings pleit ervoor dat elke kerk en organisatie zich de vraag stelt: ‘wat betekent het om
missionair te zijn en… (anglicaans, gereformeerd, luthers, etc.) Volgens mij is dit een vraag die elke Partner en gemeente
mogen stellen. Artikel geraadpleegd 16 Maart, 2015.
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Ontwikkel een structuur voor leren tijdens de uitzending
Partners en gemeenten
Naast missionair bewustzijn is het belangrijk na te denken over inrichting van het onderling
missionair leerproces. Hoe willen Partners en gemeenten van elkaar leren op het gebied van God
navolgen en wat willen ze dan leren?22
Leg van te voren vast hoe je het leerproces inricht: de structuur van het leren. Je maakt onbewust
leren op deze manier tot een bewust leerproces. Houd hierbij rekening met de voorkennis van
Partners en gemeenten en op de kenmerken van de lerenden. Zorg voor verschillende
leeractiviteiten waarbij de denker, dromer, beslisser en doener allemaal worden aangesproken
(Hendriksen, 2005). Maak de lerenden bewust van de voorkeursstijl die ze aannemen tijdens
leerprocessen. Zorg dat de verschillende niveaus aangesproken worden tijdens het leren stem ze op
elkaar af zodat ‘flow’ ontstaat. (Korthagen, Lagerwerf, 2008). Laat Partners en gemeenten ‘Ja’ zeggen
op de zaken waarop ze zich richten in het OML, en ‘Nee’ op de bijzaken (Stoppels, 2013). Stel zo de
prioriteiten die nodig zijn om gefocust van elkaar te leren. Deze prioriteiten sluiten idealiter aan bij
de visie die Partner en gemeente hebben op missie en het onderling missionair leerproces.
Wees open en bereid
Partners en gemeenten
Stimuleer openheid en bereidheid voor verandering bij zowel Partners als gemeenten. Het onderling
missionair leerproces is een transformatief leerproces. Partners en gemeenten zijn discipelen in
navolging van de Drie-enig God. Hem navolgen betekent veranderen. Ruimte geven aan het
leerproces betekent de bereidheid gevormd te worden. Het is belangrijk daarbij ook ruimte te geven
aan de Heilige Geest, die leerlingen vormt zodat ze meer op de Meester gaan lijken. McNeal (2014)
duidt dit proces aan met de term ‘spiritual formation’.
Maak weerstand bespreekbaar
Partners en gemeenten
Leren gaat gepaard met veranderen en veranderen zorgt van nature voor de nodige weerstand.23
Erken de weerstand door erover in gesprek te gaan. Bevraag de angst voor men denkt te verliezen
tijdens het leren. Biedt perspectief tegenover de weerstand waardoor de openheid en bereidheid
voor verandering groeit.
Zorg voor missionaire cultuurvorming
Interserve
Vanuit managementheoriën wijst Stoppels op het belang van de cultuur van een
geloofsgemeenschap. Deze is beslissend voor de kans op vernieuwing en transformatie (p. 133). Door
het introduceren van een nieuw taalveld en metaforen kun je volgens Stoppels aan een
cultuurverandering bijdragen.24 Zo deed ook Jezus dat: hij werkte met beelden en metaforen om een
boodschap over te brengen. Gericht op het missionair leerproces is de cultuur van de gemeente
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voorbeeld van een missionair leerdoel geeft Miedema (2005): ‘contextuele vormgeving en herijking van het geloof in
eschatologisch perspectief’ (p 131, 132).
23 Stoppels (2013) p.126 Naast de weerstand tegenover veranderen in het algemeen is er de weerstand en het verzet die
overal optreden waar Gods rijk doorbreekt.
24 Cultuur betreft hier dus niet in de eerste plaats de cultuur waarin de Partner werkzaam is maar de cultuur van de
gemeente waarin het onderling leren plaats vindt. Ook deze heeft haar eigen taalveld, beelden en metaforen. Stoppels
beroept zich hierbij achtereenvolgens op Breen en Cockram (2011, 2012) en op Doornenbal (2012).
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waarin het deels plaatsvind dan ook een belangrijke factor. Welke taal wordt er gebruikt en welke
beelden zijn gangbaar? Welke verborgen boodschappen zitten er in de manier waarop Partners en
gemeenten met missie en missionair leren omgaan? Is dit ook de cultuur die Interserve beoogt voor
een onderling missionair leerproces? Waar Partners en gemeenten zich bezighouden met missionaire
bewustwording, kan Interserve zich richten op cultuurvorming. Het gaat dan om een cultuur die
gunstig is voor onderling missionair leren. Je zou het een missionaire cultuur kunnen noemen.25 In
deze cultuur staan idealen centraal zoals ‘leren in het DNA’, of ‘wederkerige communicatie’. Het is
belangrijk in zo’n cultuur ruimte te geven aan betekenisgeving door het delen van elkaars verhalen te
stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat er ruimte is voor verandering en groei. In de cultuur die
Interserve schept zijn woorden als ‘Gods missie’ en ‘discipelschap als levenshouding’ niet vreemd.
Stoppels benoemt de moeizaamheid van een cultuurverandering en de lange adem die daarvoor
nodig is (2013). Het is daarom volgens mij belangrijk al in het voortraject van een uitzending een
heldere cultuur te scheppen en niet op te geven.
Reik bronnen aan
Interserve
Waar Partner en gemeente een proces van missionaire bewustwording beginnen kan Interserve
vanuit haar expertise bronnen aanreiken bij deze bewustwording. Vooral bronnen die Partner en
gemeente nog niet kennen. Stoppels (2013) benoemt dat leren te bevorderen is het gebruik van
bronnen die voor de lerenden ‘vreemd’ zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het koppelen van een
zendende gemeente aan een migrantengemeente. Een zendende gemeente wordt zo uitgedaagd
haar missie vorm te geven terwijl ze in aanraking komt met ‘vreemde’ context.
Creëer rust en ruimte
Interserve
Om missionaire bewustwording en visievorming te stimuleren is het van belang dat Interserve rust
en ruimte creëert. Stoppels (2013) benoemt dat het aannemen van een lagere versnelling het leren
bevordert. Neem de tijd om samen te bouwen aan het onderling missionair leerproces. Zorg voor
momenten van bezinning en reflectie en maak ruimte voor het werk van de Heilige Geest.

Handvatten gericht op de periode tijdens de uitzending
Zorg voor gelijkwaardige interactie/communicatie
Partners en gemeenten
Eerder concludeerde ik dat leren en interactie met elkaar verbonden zijn. Bevorder daarom tijdens
de uitzending de interactie en communicatie tussen Partner en gemeente. Beoefen actief
luistergedrag en stel open vragen. Van belang voor het OML is dat Partner en gemeenteleden zich
richten op leren van de gewone vragen van het dagelijkse leven. Op momenten die daarin van
betekenis zijn. Stoppels (2013) noemt dit scharniermomenten.26 Leer samen in gelijkwaardigheid en
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Breen en Cockram (2011, 2012) spreken in hun boeken over een ‘discipling culture’. Voor een beeld van dergelijke
cultuurvorming in de praktijk zijn NL Zoekt en Navigators LEF een inspiratie. Zij moedigen aan een cultuur van discipelschap
te vormen binnen geloofsgemeenschappen.
26 Ook Miedema (2005) benoemt dat het in wederkerige communicatie belangrijk is om uit te gaan van het gewone
dagelijkse leven van gewone mensen (p.154-159).
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zonder machtsverschillen. Partners en gemeenteleden staan op dezelfde hoogte. Er is tussen hen
geen onderscheid. Zorg dat je zonder afstand met elkaar leert in het OML (Miedema, 2005).
Reflecteer op het leerproces.
Partners en gemeenten
Voor de uitzending werd de structuur van het leerproces vastgesteld. Tijdens de uitzending kunnen
Partners en gemeenten zich hier aan houden. Door vragen en reflectie worden Partners en
gemeenten zich bewust van leerervaringen en kunnen zij deze met elkaar delen. Ook blijven ze zich
door reflectie bewust van de manieren en de niveaus waarop ze leren. Tijdens de uitzending kunnen
ze het leerproces bijsturen, met ondersteuning van Interserve.
Verbind (Als Go-between)
Interserve
Interserve mag tijdens de uitzending de communicatie tussen Partner en gemeente en hun culturen
verbinden en vertalen. Dit kwam naar voren uit eerder onderzoek. Volgens reacties op de rol van de
organisatie mag Interserve zorgen voor visieontwikkeling en bewustwording, reizen organiseren vanen naar de zendingsgebied en toerusting en training faciliteren. Eén van de reacties was dat
Interserve de ervaringen van Partner en zendende gemeente in een groter perspectief mag en kan
zetten.27 Interserve mag de rol van een ‘go-between’ aannemen (Miedema, 2005).28 De organisatie
mag bemiddelen tussen de zendingscontext en de gemeente.29

27 Interne

documentatie Interserve NL: Samenvatting werkgroepen voor de bezinningsdag, (2013), Reacties kerken
bezinningsdag, (2013).
28 Collins (1990) in Miedema (2005) P.130 Ik gebruik de Go-between- rol als beeld voor Interserve.
29 Zowel organisatie Interserve als de Partner van Interserve mogen die bemiddelende rol aannemen.
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H5 Resultaten Interviews

Weergave van de antwoorden van Partners en Zendende gemeenten bij ‘de missie van elke christen’.

In dit hoofdstuk geef ik de resultaten van de diepte-interviews weer. De gesprekken met Partners via
Skype, vertegenwoordigers van gemeenten en organisaties zijn voorspoedig verlopen. Voor zover er
beperkingen waren, benoem ik deze in 5.1 beperkingen. In paragraaf 5.2 beschrijf ik de context van
de geïnterviewde Partners, zendende gemeenten en organisaties. Dan volgen de resultaten uit de
interviews in de volgorde van de deelvragen. In 5.3 bespreek ik of ik in de praktijk onderlinge
missionaire leerprocessen terug vond. Daarna benoem de leermogelijkheden voor Partners en
gemeenten in 5.4. In paragraaf 5.5 noem ik verklaringen voor het wel of niet aanwezige Onderling
Missionaire Leerproces, om in 5.6 in te gaan op een ideaalplaatje. In 5.7 bespreek ik de handvatten
die de betrokkenen aandroegen om het OML te bevorderen. Ten slotte bespreek ik in 5.8 wat
geïnterviewden als de rol van organisatie Interserve beschouwden. In de bijlagen 8 tot en met 15 zijn
de uitgeschreven interviews met Partners en gemeenten weergegeven.
Legenda bij dit Hoofdstuk:
P= Partner
Gem= zendende gemeente
De cijfers duiden op de Casus. (P1 is dus Partner van Casus 1)
OM= Operatie mobilisatie
CAMA=CAMA (Christian and Missionairy Alliance)

5.1 Beperkingen
Drie cases Partner-zendende gemeente
Een beperking tijdens deze interviews vormden de tijd en ruimte die ik had voor elk interview terwijl
voor het nadenken over leren ruimte en rust belangrijk zijn. Daarnaast was het werken met Skype
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een beperking. Er was letterlijke afstand tussen mij en de geïnterviewde personen en soms
ondervonden we storingen in het gesprek. Ik onderving dit door de vragenlijsten van tevoren op te
sturen naar degenen die ik interviewde. Verschillende Partners beantwoordden de vragen al digitaal
voordat wij in gesprek gingen. Dit werkte goed: De Partners zaten door het digitaal beantwoorden
van de vragen goed in het onderwerp, en tijdens onze Skype-interviews kon ik kort en krachtig wat
doorvragen stellen. Ook met één van de vertegenwoordigers van zendende gemeenten heb ik
geskypet.
Hiermee kom ik op de beperking dat de interviews verschillend verliepen. Sommige geïnterviewden
hadden zich voorbereid, anderen stapten er blanco in (zij hadden wel de kans gehad zich voor te
bereiden). Sommige interviews vonden in real life plaats, andere via Skype. Het interviewen van
mensen uit heel Nederland en over de hele wereld vroeg van mij enige flexibiliteit. Vanuit mijn half
gestructureerde methode was het niet mijn doel om op elke vraag letterlijk een antwoord te vinden.
Uit de gesproken antwoorden (soms aangevuld met schriftelijke antwoorden) schreef ik een verslag
waarmee ik mijn deelvragen kon beantwoorden.
Ten slotte vormde een beperking de moeizaamheid geschikte vertegenwoordigers uit de zendende
gemeentes te vinden. Het ontbrak leidinggevenden dan wel aan tijd, dan wel aan verbondenheid met
de Partner, om daadwerkelijk in gesprek te willen gaan. Om die reden ben ik in één van de interviews
door een Thuisfrontcommissielid te woord gestaan.
Vergelijkingsonderzoek organisaties
Een beperking bij deze interviews was dat het niet lukte binnen het tijdsbestek van mijn project drie
gesprekspartners te vinden uit organisaties die met Interserve NL te vergelijken waren. Omdat ik met
de overige twee interviewverslagen mijn hoofdvraag en deelvragen goed kon beantwoorden, besloot
ik de nadruk te leggen op de interviews met Partners en gemeenten en één interview met een
vertegenwoordiger van een organisatie te laten vervallen.

5.2 Achtergrondkenmerken betrokkenen interviews
In deze Paragraaf belicht ik achtereenvolgens de achtergrondkenmerken van de Partners, zendende
gemeenten en de organisaties. In elk interview vroeg ik wat de betrokkenen als de missie van elke
christen beschouwden. De antwoorden op die vraag geef ik weer in de titels van elke beschrijving.
Partner Casus 1 – Jezus volgen, doorleven, voorleven
S. is een uitgezonden man van middelbare leeftijd. Hij is uitgezonden naar Ulaanbaatar, de hoofdstad
van Mongolië. Zijn uitzending wordt ondersteund vanuit een Evangeliegemeente te Nunspeet, en
door twee gemeenten in Harderwijk. Mongolië ligt in de regio Centraal-Oost Azië. Het is een breed
uitgestrekt land, gelegen op een hoogvlakte,. De regeervorm is een democratie.
Ongeveer een derde van de bevolking leeft in de hoofdstad, de rest leeft een nomadisch bestaan.
Landbouw, veeteelt en mijnbouw zijn belangrijke pijlers van de economie van Mongolië. De grootste
bevolkingsgroep in het land is die van de Khalkha-Mongolen, de belangrijkste religie het Boeddhisme
(Tibetaans) en het Sjamanisme. Daarna volgen achtereenvolgens het christendom en de Islam.30
S. werkte eerder op een Bijbelschool, nu is hij taal- en cultuurcoördinator bij Joint Christian Services
International. Hij mentort daarnaast jongeren die in hun gemeenten actief zijn in jeugdwerk, muziek

30

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mongoli%C3%AB
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of op andere wijze. S. typeert zijn uitzending als ‘flexibel zijn’. De missie van elke christen is volgens
hem: Jezus volgen, doorgeven en voorleven’.31
Partners Casus 2 – Je geloof uitleven, het navolgen van Jezus in alle aspecten van het leven
De Partners van Casus twee zijn een familie, sinds 2005 uitgezonden vanuit een Gereformeerd
Vrijgemaakte kerk, naar de regio Noord-Afrika. De belangrijkste godsdienst in het land van uitzending
is de Islam, daarnaast wonen er ook joden en christenen. O. werkt als directeur voor een NGO, een
organisatie met veel verschillende projecten op het platteland of in de zorg. H. zorgt thuis voor de
kinderen en het huishouden. Beiden volgen een taalstudie en O. doet een master in Development.
De missie van elke christen is volgens deze Partners: ‘Je geloof uitleven, het navolgen van Jezus in
alle aspecten van het leven. Dat uitdragen in je context (…) Christen-zijn beïnvloedt je hele leven, je
dagelijkse keuzes, het is wie je bent (…).32
Partners Casus 3 – Gods karakter bekend maken aan de wereld
De Partners van Casus drie zijn een gezin (M van 30 en P van 29) met twee jongens van 4 en 7. Ze zijn
sinds 2011 uitgezonden naar Phnom Penh, de hoofdstad van het land Cambodja en worden
ondersteund vanuit twee PKN gemeenten in Gouda. M en P waren voor hun uitzending beiden
werkzaam in het basisonderwijs, hij als onderwijzer, zij als secretaresse. De familie werkte het eerste
jaar van hun uitzending onder straat- en weeskinderen in de stad. Na een verhuizing naar een
arbeidersbuurt, richten zij zich vooral op het toerusten en trainen en ondersteunen van een
wijkcentrumteam. Daarnaast hebben ze aan huis een kleuterschool geopend, waarvan ze de
leerkrachten trainden. Het verlangen van het stel: ‘vanuit de bewogenheid en liefde van God te
investeren in relaties die een blijvende verandering brengen in het leven van kinderen en
volwassenen’.33 Cambodja behoort tot de regio Zuidoost Azië. Het is een dichtbevolkt land. De
bevolking leeft onder leiding van een koning in een constitutionele monarchie. De meeste inwoners
van Cambodja behoren tot de bevolkingsgroep Khmer. De belangrijkste en staats- godsdienst in het
land is het (Theravada-) Boeddhisme. Economisch is Cambodja een arm land door vernielingen
tijdens de vele oorlogen. Men leeft vooral van de landbouw en de opkomst van het toerisme. Het
land kampt onder andere met aidsproblematiek, migranten toestroom, politieke rivaliteit en
corruptie en armoede op het platteland.34 De missie van elke christen is volgens deze Partners: Gods
karakter bekend maken aan de wereld, de mensen om ons heen laten zien wie Hij is (…).35
Gemeente Casus 1 – het koninkrijk van God bekend maken
De gemeente van Casus 1 is een Evangeliegemeente in Nunspeet. De gemeente bestaat uit zo’n 150
leden en werd door de vertegenwoordiger getypeerd als een soort huiskamergemeente. Er is een
gemoedelijke, warme sfeer. Missie heeft in de gemeente een grote plaats. Naast S. zijn er nog
anderen (gezinnen en jongeren) uitgezonden. Deze uitzendingen worden door meerdere kerken
gedragen waardoor ze interkerkelijk karakter hebben. De vertegenwoordiger die ik interviewde is
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Interviewverslag Partner Casus 1.
Interviewverslag Partners Casus 2.
33 Verlangen geciteerd van de website over de uitzending van deze Partners.
34 http://nl.wikipedia.org/wiki/Cambodja
35 Interviewverslag Partners Casus 3.
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coördinator van de verschillende thuisfrontcommissies in de gemeente. Volgens haar is de missie van
elke christen: ‘Het koninkrijk van God bekend maken’.36
Gemeente Casus 2 – Gods liefde laten zien aan je medemens, doen zoals Jezus deed…
De gemeente van Casus 2 is een Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente. De vertegenwoordigers die
ik interviewde zijn of waren lid van de thuisfrontcommissie van de Partners. Ze zijn familie. Volgens
hen is de gemeente veelkleurig maar ook afwachtend. Er gebeurt veel maar dit zit nog wel in de dop.
Missie heeft in de gemeente een plaats maar doorgaans worden zendelingen uitgezonden via de
Verre Naasten, de zendingsorganisatie verbonden aan de GKV. Het heeft gevoelig gelegen dat H. en
O. via Interserve werden uitgezonden. Op hart-voor-zendingszondagen is er aandacht voor de
uitzendingen in de gemeente, en er zijn speciale collectes voor de missie. Volgens de
vertegenwoordigers die ik interviewde is de missie van elke christen: ‘Gods liefde laten zien aan je
medemens. Doen zoals Jezus deed, dit uitstralen naar de mensen om je heen’.37
Gemeente Casus 3 – Leven als christen in de omgeving waar je bent
De Partners van Casus 3 werden uitgezonden vanuit twee gemeenten. Ik bezocht een PKN gemeente
in Gouda: een grote gemeente die tijdens een gemiddelde dienst door zo’n 1000 mensen wordt
bezocht. De gemeente wordt door de vertegenwoordiger getypeerd als een ‘volkskerk’, ondanks de
grootte. Er zijn in de gemeente veel hoogopgeleiden. De liturgie is traditioneel maar er worden ook
opwekkingsliederen gezongen. Het accent in de gemeente ligt op het Woord, de gemeente is breed
qua opvattingen. Er zijn in de gemeente meerdere uitzendingen, drie via Interserve NL, maar ook via
andere organisaties. Ook worden jongeren voor kortere tijd uitgezonden. Er is een
zendingscommissie die visie ontwikkelde op missie en mensen die uitgezonden willen worden
begeleidt. De vertegenwoordigster die ik interviewde is lid van de thuisfrontcommissie van de
Partners. Volgens haar is de missie van elke christen: ‘Leven als christen in de omgeving waar je bent.
(…)’.38
Operatie mobilisatie
OM is een interkerkelijke zendingsorganisatie die zich richt op het ondersteunen van lokale kerken in
hun evangelisatie werk. Medewerkers van OM werken voor kortere of langere tijd in verschillende
internationale teams. In verschillende landen, en reizend op het schip de Logos Hope maken ze Jezus
Christus bekend. De visie van OM is als volgt: ‘Transformatie van mensenlevens wereldwijd door Jezus
Christus.’ In Nederland houdt OM zich bezig met evangelisatie, en het werven van mensen en
middelen. Terreinen waarin OM werkzaam is zijn onder andere: evangelisatie, noodhulp en
wederopbouw, kerken stichten, gerechtigheid, training en discipelschap.39
CAMA
Ook CAMA is een interkerkelijke zendingsorganisatie. CAMA noemt zichzelf een beweging van
gemeenten, met ervaring in het stichten en ondersteunen van gemeenten. Er bestaat verbinding
tussen de ABC-gemeenten in Nederland en stichting CAMA in de rest van de wereld. De visie van
CAMA: ‘onder elk volk een gemeente’. Dit leidde tot de volgende doelstellingen:
36

Interviewverslag Zendende gemeente Casus 1.
Interviewverslag Zendende gemeente Casus 2.
38 Interviewverslag Zendende gemeente Casus 3.
39 http://operatiemobilisatie.nl/
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1. Nieuwe gemeenten stichten onder bevolkingsgroepen op plaatsen waar nog geen gemeenten zijn.
2. Bestaande gemeenten ondersteunen.
3. In Nederland kerken en gemeenten betrokken maken bij missie.
4. Jong volwassenen als nieuwe generatie enthousiast maken voor missie.40

5.3 Is er sprake van een Onderling Missionair Leerproces?
Er is sprake van een onderling missionair leerproces tussen de
voor het onderzoek benaderde uitgezonden InterservePartners en hun zendende gemeenten. Maar dit leerproces
wordt door alle betrokkenen als zeer minimaal (weinig,
nauwelijks, een beetje) omschreven. Een enkeling noemt het
contact dat bestaat tussen Partner en gemeente geen
leerproces (Gem1). De beschrijvingen van Partners en
zendende gemeenten van het onderling missionair leerproces
gaan in op twee momenten: voorafgaand aan de uitzending
en tijdens de uitzending. Tijdens de uitzending wordt in het
bijzonder geleerd in periodes van verlof.

Deelvraag 1a Is er sprake van een
OML tussen de voor het onderzoek
benaderde Interserve-Partners en
hun zendende gemeenten? b Hoe
wordt het concrete verloop van dit
proces door hen beschreven?

Voorafgaand aan de uitzending wordt er door sommige Partners en gemeenten van elkaar geleerd.
Sommige Partners waren voor hun uitzending al jaren lid in hun gemeenten en leerden in die tijd met
de gemeente (P2). Tijdens de uitzending wordt er nauwelijks onderling geleerd. Er bestaat
betrokkenheid van Partner en gemeente op elkaar. Maar die betrokkenheid is vooral terug te
brengen tot praktische en financiële steun (P3, Gem3). Daarnaast is er betrokkenheid op informatief
vlak: De Partner houdt de gemeente op de hoogte van ervaringen door middel van de nieuwsbrief en
de gebedsbrief. Daarin wordt soms ingegaan op ‘wat heeft God gedaan?’ de mooie ervaringen en de
struggles (Gem2). De gemeente stuurt soms (bewonderende) respons (P3). In de gemeenten worden
gebedsbijeenkomsten georganiseerd voor de Partners. Ondanks deze betrokkenheid geven twee
Partners aan het contact met de gemeente als eenrichtingsverkeer te ervaren (P1,2). Tijdens verlof
wordt onderling meer van elkaar geleerd. Omdat er ruimte is voor persoonlijke gesprekken tussen de
Partner en gemeenteleden, of tussen de Partner en de voorganger of een ouderling. Tijdens verlof
worden daarnaast presentaties gegeven door de Partner (P2, Gem2). De Partners van casus 3 geven
aan weleens miscommunicatie te ervaren in het contact met de gemeente, de gemeente van casus 3
geeft op hun beurt aan dat de Partners ver weg zijn en dat er cultuurverschillen zijn.

5.4 Leermogelijkheden
Wat kunnen Partners en gemeenten van elkaar leren op
missionair gebied? Deze vraag werd verschillend
beantwoord en antwoorden gaan ook in op wat Partners
en gemeenten elkaar kunnen bieden. Wat missie betreft
kunnen Partners van gemeenteleden in Nederland leren

40

Deelvraag 2a Wat kunnen
Interserve-Partners en
hun uitzendende
gemeentes van elkaar
leren op missionair
gebied? (Potentieel)
Volgens literatuur?

http://www.cama.nl/
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wat de tendensen in de Nederlandse cultuur zijn en hoe zij christen zijn in hun omgeving. De
gemeente kan de Partner helpen zich te ontspannen tijdens verlof of helpen acclimatiseren. Partners
zouden van gemeenten in Nederland gebedssteun of bemoediging willen ontvangen. De zendende
gemeente kan hen laten delen in de warmte van de gemeenschap, ze een thuisgevoel geven, hen
ook geestelijk begeleiden. Dit gebeurt niet altijd maar zou moeten gebeuren volgens sommigen
(Gem2). Partners kunnen tijdens hun uitzending op de hoogte blijven van hoe gemeenteleden in
Nederland leven en ook wat de gemeente leert, bijvoorbeeld in een gemeenteproject. Daarin weten
Partners zich verbonden met hun gemeente als christenen.
Gemeenteleden kunnen ook van Partners leren. De meest genoemde antwoorden gingen over het
uit-de-comfortzone stappen: Partners kregen te maken met het zetten van stappen (in geloof) en
moesten daarin soms flexibel zijn. Andere antwoorden gingen over het leven in een andere cultuur:
vaak gaat het om culturen die meer relatiegericht zijn en waarin gemeenschap of familie belangrijk
zijn. Partners hebben geleerd zich tot de andere cultuur te verhouden, om te gaan met
cultuurverschillen en om het evangelie in de andere context over te brengen. Ze hebben door het
leven in de andere cultuur God anders leren kennen, omdat Hij zich in een andere cultuur anders
openbaart. De houding richting God werd genoemd: Partners leerden afhankelijkheid, nederigheid,
gehoorzaamheid en vertrouwen. Een gemeente (Gem1) gaf terug dat de Partner een sterk
geloofsleven had ontwikkeld. Gemeente 2 sluit daarbij aan door de positie van de Partner te
omschrijven als: ‘in de frontlinie’. Partners doen leerervaringen op over Gods plan, gebed als wapen,
een bepaalde levensstandaard en over dat het gaat om wie je bent in plaats van om wat je doet. Dit
soort leerervaringen kunnen relevant zijn voor gemeenteleden in Nederland.
Ten slotte noemden geïnterviewden een houding richting mensen in de omgeving die dienend en
gastvrij is. Partners leerden hun eigen gelijk opzij te zetten en te ‘leren’ van de cultuur waarin ze
wonen en werken. Ze doen leerervaringen op met betrekking tot delen en familie zijn en hebben
geleerd de buurt in te gaan waar ze wonen. Gemeenteleden kunnen leren van deze ervaringen van
de Partner. De Partner kan daarbij vragen stellen aan de gang van zaken in de zendende gemeente.
De gemeente in Nederland kan ook leren van de moeilijke situaties die een Partner meemaakt.

5.5 Verklaren
De belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de
beschreven missionaire leerprocessen tussen Partners en
zendende gemeenten, door hen zelf genoemd, geef ik
hieronder weer in de volgorde van belangrijkheid. Factor 1
werd het meest genoemd.

Deelvraag 3a Hoe zijn de eerder
beschreven missionaire leerprocessen
tussen de voor het onderzoek
benaderde Interserve-Partners en hun
zendende gemeentes te verklaren?
Welke factoren zijn daarbij volgens de
betrokkenen in het onderzoek
bepalend?

1 Drukte
Gemeenteleden hebben het druk en hebben het nodig
gestimuleerd te worden even een berichtje naar de Partner te sturen. Ook Partners hebben het druk
in het zendingsgebied. Zij hebben vaak dubbele contacten om te onderhouden (P2, Gem2,3, CAMA,
OM).
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2 Persoonlijk contact
Partners en gemeenten geven aan dat wanneer er persoonlijke gesprekken zijn, bijvoorbeeld tijdens
verlof, zij meer van elkaar leren. ‘Persoonlijk contact is een sleutel’ (Gem1). Tegelijk is het lastig dit
vorm te geven omdat de Partner ver weg is, en niet alle gemeenteleden kent, terwijl zij de Partner
wel kennen (P2,3, Gem2,3).
3 Afstand
Partners en gemeenten zijn fysiek vaak ver van elkaar verwijderd door de uitzending. Maar ook bij
een kleinere geografische afstand ervaart men afstand. Dit komt door het gebrek aan persoonlijke
ontmoeting maar ook door de verschillende contexten waarin de Partner en waarin de gemeente
leven (P2,3, Gem1,3). Er zijn vele praktische bezwaren die de afstand en het tijdsverschil met zich
meebrengen (P3, Gem2). Het is bijvoorbeeld niet mogelijk voor de Partner tegelijk met de gemeente
naar een preek te luisteren. Ook organisaties CAMA en OM benoemen afstand als een belangrijke
factor voor het onderling missionair leerproces. Een kleine afstand bevordert volgens hen het
leerproces.
4 Structuur en of visie voor missie in de gemeente
In de zendende gemeenten is er maar weinig structuur voor missie of ontbreekt deze geheel.
Praktische en financiële steun is vaak wel ingebed in de gemeente. De Thuisfrontcommissie van de
Partner geeft er handen en voeten aan of men besteedt missie uit aan een organisatie (P2, CAMA). Er
is niet of weinig nagedacht over hoe de gemeente het contact of het onderling missionair leerproces
met de Partner onderhoudt. Of men bedenkt: de Partner vertrekt, hij/zij mag ons informeren. De
uitzending is daarmee tot een particulier iets geworden (P1,2, Gem2). Het lijkt alsof de kerk vooral
druk is binnen de eigen kerkmuren (P2, Gem2). Ook in het gesprek met CAMA en OM kwam naar
voren dat het kerken vaak aan een visie voor missie ontbreekt. Beide organisaties noemen dat het
belangrijk is dat missie vanuit de kerk begint. Missie gaat om de hele gemeente, en ligt niet alleen bij
zendeling en thuisfrontcommissie. De zendeling is tegenwoordig vaak zoals een Arjen Robben die
aangemoedigd wordt door gemeenteleden: de gemeente is toeschouwer. CAMA geeft aan dat er
meer mogelijk is: een zendeling kan een gemeente ‘leren spelen’, en de gemeente kan ‘meespelen’.
Ook OM geeft aan dat het belangrijk is de gemeente actief te betrekken bij missie.
5 Zendingscontext bekend of onbekend
De geïnterviewde Partners wezen op een verschil in contact met gemeenteleden in de zending
hebben gezeten en zij die geen buitenland-ervaring hebben. Daarnaast zijn er gemeenteleden die het
zendingsgebied van de Partner hebben bezocht en zij die dit niet hebben gedaan. Voor de laatsten is
de zendingscontext een ver-van-hun-bed show. Er is te weinig overlap tussen de situaties hier en
daar en het werk van de Partner is niet altijd zichtbaar gemaakt. Het maakt verschil of
gemeenteleden een beeld hebben bij de omgeving, de cultuur en bij cross-culturele missie, voor de
manier waarop het contact en het leerproces verlopen. Soms leven er paradigma’s onder
gemeenteleden van wat de Partner nodig heeft, of is er miscommunicatie tussen Partner en
gemeente(P1,2,3, Gem1, CAMA).
6 Verschil leertempo en bewustzijn leerervaringen
Partners geven aan dat zij veel geleerd hebben in korte tijd. De leerervaringen van de Partner liggen
op een heel ander vlak dan wat gemeenteleden leren en de Partners hebben grote stappen gezet.
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Gemeenten zijn ‘thuisgebleven’. De geïnterviewden uit de gemeenten geven aan dat zij zich niet
altijd bewust zijn van wat ze leren (P1,2,3, Gem1,3).
7 Houding gemeenteleden: Mate van betrokkenheid en initiatief.
De houding van gemeenteleden wordt door de Partners als terughoudend en weinig belangstellend
(P1), weinig betrokken (P2) of zakelijk, oppervlakkig (P3) beschouwd. De vertegenwoordiger van de
gemeente van Casus 3 benoemt de grootte van de gemeente en de sfeer die afstandelijk is. Dit is
gemeente-breed het geval. Je groet elkaar na de dienst en vertrekt naar huis. In de gemeente van
casus 1 ligt dat anders, maar ook zij geven aan weinig betrokken te zijn op de Partner (P1,2,3, Gem
1,3). Belangrijk is dat ook de voorganger van de gemeente betrokkenheid tot de Partner toont (P2).
Organisatie OM benoemt dat gemeenteleden het steunen van de zendeling eerder als plicht zien dan
als passie. CAMA beaamt dat gemeenteleden weinig betrokken zijn.
8 Verlof
Tijdens verlof komen persoonlijke gesprekken meer aan bod, en is er dus meer ruimte om van elkaar
te leren. De gemeente van casus 3 benoemt dat het verlof maar zo’n beperkte tijdsduur heeft.
9 Communicatie
Partners wijzen erop niet altijd respons te ontvangen op de brieven en berichten die ze sturen (P2).
Gemeenten benoemen dat zij soms meer input zouden willen ontvangen van de Partner. Zij willen
bijvoorbeeld ook op de hoogte worden gehouden wanneer de Partner problemen ervaart in de
zendingscontext (P2,3, Gem1,3). Volgens CAMA ligt de slechte communicatie tussen Partner en
gemeente vooral aan de kant van de Partner. De gemeente van casus 3 geeft aan dat de TC meer
gemotiveerd is wanneer zij input ontvangt van de Partner. De gemeente van casus 1 vindt het ook
positief dat de Partner veel deelt.
10 Aansprekendheid werk Partners
De gemeente van casus 3 benoemt als bevorderende factor in het OML dat het werk van de Partner
aansprekend is voor gemeenteleden. De Partners werken met kinderen. Dit vinden onder andere
jongeren in de gemeente interessant. Daaruit concludeer ik dat het belangrijk is aansprekende
ervaringen te delen als Partner, die gemeenteleden herkennen.
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5.6 Ideaal Onderling Missionair Leerproces
Ideaal gesproken is er tweerichtingsverkeer tussen Partner
Deelvraag 4b Hoe ziet een ideaal
en zendende gemeente (P1, Gem1,2). Het is een wederzijdse
onderling missionair leerproces
relatie waarin ervaringen worden overgedragen. Partner en
tussen Interserve- Partners en hun
gemeente luisteren naar elkaars input, zijn betrokken op
zendende gemeentes eruit?
elkaar, nieuwsgierig. Ze hebben aandacht voor elkaar en
bouwen elkaar op. Er is een goede informatievoorziening
(P1, Gem1,3). De relatie is intiem en direct (P2). Wanneer Partners in NL worden zij verrast en
hartelijk ontvangen (Gem2).
Ideaal is het ook wanneer Partner en gemeente elkaars context beter leren kennen. In de interviews
werd meerdere keren genoemd dat het ideaal zou zijn wanneer er reizen zouden zijn van de
zendende gemeente naar de Partner (P1,2).
De Partners van casus II benoemden verder als ideaal dat de gemeente ‘ownership’ ervaart over de
uitzending. Dat zij een roeping ervaart voor een bepaald gebied en zelf een keuze maakt meer naar
buiten te treden. Ook het ideaal van CAMA brengt missie terug in de kerk: een kerk in Nederland
heeft zelf een visie om ergens een kerk te stichten. Een zendeling fungeert daarin niet als Arjen
Robben ver weg, maar als een voetbalspeler die de gemeente leert spelen, Partner en gemeente
‘spelen samen’. OM benoemt als ideaal een wederkerig leerproces waarin de kerk al vanaf het begin
van de uitzending meegenomen wordt.

5.7 Handvatten
Genoemd door Partners en vertegenwoordigers van
zendende gemeenten
Partners en zendende gemeenten benoemden voor het
bevorderen van het Onderling Missionair Leerproces
verschillende handvatten. De volgende twee handvatten
werden vaker genoemd:

Deelvraag 5 Welke handvatten
worden er genoemd om het
onderlinge missionaire leerproces
tussen Interserve-Partners en hun
zendende gemeenten te bevorderen?
door b) Interserve-Partners en
(leidinggevenden van) zendende
gemeenten en c) door
vertegenwoordigers van
zendingsorganisaties.

>Zorg aan het begin van de uitzending voor een heldere
structuur
Zet (aan het begin van een nieuwe uitzending) de structuur van de uitzending goed op. Bespreek de
visie van de gemeente en stel vragen als: hoe gaat de gemeente de Partner toerusten? Hoe
onderhouden Partner en gemeente het contact? Onderzoek vooronderstellingen over wat de Partner
nodig heeft en stel samen vast wat nodig is (P1, Gem1).
>Laat de zendende gemeente de Partner bezoeken
Organiseer een reis waarbij de gemeente de Partner in het zendingsgebied bezoekt (P2,3). Het gaat
er dan om dat gemeenteleden bekend raken met de context van hun Partner. Pas wel op voor
zendingstourisme (P3) waarbij de zendingscontext overspoeld wordt door groepen onvoorbereide
enthousiastelingen.
Verder nog de volgende handvatten die eenmalig genoemd werden:
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>Zorg voor bereidheid, voor openheid om te leren, voor de vrijheid het leerproces zelf vorm te
geven bij Partners en gemeenten.
>Laat een zendingsorganisatie coachend ondersteunen.
>Leer van andere zendende gemeenten.
>Laat Partners voorgaan tijdens verlof.
>Organiseer Explore-avonden41 voor jongeren in zendende gemeenten. Spreek de jeugd aan.
>Zorg voor een goede ondersteuning van de Partner in gebed.
>Organiseer als zendende gemeente activiteiten gericht op leren van elkaar waarin de Partner
persoonlijk aanwezig is en getuigt.
> Zorg voor goed leiderschap. Zorg voor een leider die visie uitdraagt (over van elkaar leren),
bewustzijn creëert. Zorg voor een herder die ons daarnaartoe leidt.
> Zorg dat gemeenteleden .zelf bewust worden van wat God in hun leven doet.
> Communiceer meer
> Zorg voor rust en visie.
> Dominee, ouderlingen en diaconie zouden handvatten moeten ontvangen. Organiseer een
predikantenworkshop!

Genoemd door vertegenwoordigers van zendingsorganisaties
Vertegenwoordigers van zendingsorganisaties voegden daar de volgende handvatten aan toe:
Blijf wie je bent: Sterk in het uitzenden van professionals
Interserve mag vooral dichtbij haar unieke kracht blijven als organisatie. Interserve onderscheidt zich
van andere organisaties in het uitzenden van professionals. Interserve heeft ervaring met christenzijn op je werk. De organisatie kan gemeenteleden in NL kerken ook helpen christen te zijn op de
werkvloer (CAMA).
Werk samen met andere organisaties en voorgangers kerken
Samen met andere zendingsorganisaties kan Interserve het gesprek aangaan over missie en het
onderling missionair leerproces. Interserve kan hier ook voorgangers en oudstenraden bij betrekken.
De kracht van Interserve is, naast het uitzenden van professionals, dat ze een goede voorbereiding
doet (CAMA, OM).
Onderwijs in kerken aan het begin van een nieuwe uitzending uitbouwen
Aan het begin van een nieuwe uitzending kan Interserve vragen stellen aan de gemeente en het
gesprek aangaan. Nog voor de uitzending begint kan Interserve onderwijs aan kerken aanbieden over
wat belangrijk is bij een uitzending (OM). CAMA geeft aan dat het om trage processen gaat wanneer
je bewustwording met betrekking tot missie wilt stimuleren in kerken. Belangrijk hierbij is dus: neem
de tijd en gun gemeenten rust om te bezinnen.
Zet oud-zendelingen in
Bij CAMA worden oud-zendelingen zendingscoach in zendende gemeenten. OM en CAMA benoemen
beiden dat oud-zendelingen ervaren zijn in missie en in de andere cultuur. Ze krijgen lang niet altijd
41

Explore-avonden zijn avonden die Interserve NL organiseert voor geïnteresseerden op het gebied van cross-culturele
zending. Ze worden bijvoorbeeld bezocht door gemeenteleden die zich oriënteren op een uitzending, of door
thuisfrontcommissies.
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de ruimte te delen wat ze hebben geleerd. Het is belangrijk meer ruimte te maken voor oudzendelingen en ze in te zetten (CAMA, OM).

5.8 Rol van Interserve
Tijdens de interviews stelde ik de vraag wat de rol van
Interserve is in het bevorderen van het Onderling Missionair
Leerproces. De antwoorden waren als volgt:

Deelvraag 6 Wat is volgens Partners
en (leidinggevenden van) zendende
gemeenten de specifieke rol van
Interserve NL in het bevorderen van
het OML tussen uitgezonden Partners
en hun zendende gemeenten?

Toerusten
Interserve kan Partners en zendende gemeenten toerusten en
hen bewustmaken van het belang van leren. Ze kan Partners en
gemeenten ook toerusten in wat het betekent in een andere cultuur te leven (P1,3). Mogelijk kan ze
daarbij gebruik maken van korte reizen naar het zendingsgebied (P2).
Ondersteunen bij ontwikkelen visie voor missie (navolgen God)
Interserve kan vanuit haar ervaring gemeenten helpen visie voor missie te ontwikkelen. Dit kan ze
doen op een coachende manier (P1,3, gem2).
Verbinding creëren
Interserve kan een in haar rol als tussenpersoon Partner en gemeente dichter bij elkaar brengen
zodat haar eigen rol uiteindelijk kleiner wordt. Interserve kan Partner en gemeenten stimuleren in
het verstevigen van de onderlinge band. Interserve kan dit in het klein doen via persoonlijk contact
en niet op de voorgrond. Zorg dat het geen Interserve-ding wordt (P2,3, Gem1,2).
Communicatie verzorgen, toerusten bij de communicatie
Uit de interviews kwam naar voren dat de manier waarop informatie gedeeld wordt, hoe de
communicatie verloopt, invloed heeft op het leerproces. Interserve kan Partners en gemeenten
helpen de onderlinge communicatie te bevorderen (P3, Gem3).
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H6 Conclusies en aanbevelingen
In dit Hoofdstuk geef ik de conclusies weer op mijn hoofdvraag. Deze conclusies werk ik uit in de
vorm van aanbevelingen voor Interserve Nederland. Allereerst evalueer ik voor de tweede maal de
werkdefinitie van het Onderling Missionair Leerproces. Daarna geef ik een antwoord op de
Hoofdvraag. Ik sluit af met de aanbevelingen.

6.1 Evaluatie werkdefinitie
Met het beantwoorden van alle deelvragen aan de hand van het literatuuronderzoek en de
verwerking van de acht interviews, komen we aan het einde van het rapport. Naar aanleiding van de
interviews en het literatuuronderzoek is het denkbaar dat ik de definitie van het Onderling Missionair
Leerproces bijstel. De werkdefinitie die ik voor de interviews gebruikte luidde als volgt:42
Het onderling missionair leerproces is het proces waarin twee of meer christenen
gezamenlijk leren om in hun eigen context, in woorden en daden, de drie-enig God na
te volgen in Zijn missie alle volken in Zijn verlossing en zegen te laten delen.
Naar aanleiding van de interviews en het literatuuronderzoek stel ik deze definitie van het OML niet
bij. Daartoe gaven de resultaten mij inhoudelijk geen reden. Wel maak ik de opmerking dat
bovenstaande definitie een ideaal weergeeft om na te streven. In de praktijk bevindt elke Partner en
elke gemeente zich ergens in het onderling missionair leerproces. De mate en vorm van
communicatie tussen Partner en gemeente verschilt, de manier van God navolgen verschilt.
Sommige Partners en gemeenten zijn zich meer bewust van Gods missie voor alle volken dan
anderen. Daarmee hebben we te maken met een weerbarstige en veelkleurige praktijk.

6.2 Beantwoorden Hoofdvraag: Samen één missie
Op welke wijze(n) kan Interserve NL het onderlinge missionaire leerproces bevorderen tussen
Nederlandse zendende gemeenten en huidige Interserve-Partners in hun zendingsgebied?43
Interserve NL kan het Onderlinge Missionaire Leerproces bevorderen op meerdere wijzen.
De belangrijkste wijze waarop Interserve het leerproces kan bevorderen geef ik weer met de
volgende woorden: samen één missie. Dit is volgens mijn bevindingen een weg om te gaan.

Eén missie
Partners, gemeenten en organisatie Interserve delen één missie. Deze missie is ten diepste Gods
missie: alle volken te laten delen in Zijn verlossing en zegen. Mensen mogen meewerken in deze
missie door in woorden en daden de boodschap van het evangelie bekend te maken aan alle volken

42

In de interviews gebruikte ik een versimpelde weergave van de definitie om Partners en gemeenten uit te leggen wat het
OML is. Namelijk: Partner en zendende gemeente leren van elkaar hoe ze God kunnen navolgen in Gods plannen voor de
wereld. Ik legde uit dat dit navolgen gebeurde in de eigen omgeving. In de opbouw van de interviews heb ik de uitgebreide
definitie gehanteerd.
43 De hoofdvraag is daarnaast ook deelvraag 7 uit het projectplan.
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en in alle gebieden van het leven. De missie van Partners en gemeenteleden heeft te maken met
discipelschap: Zij worden opgeroepen leerlingen te zijn en leerlingen te maken.

Een uitzending-overstijgende missie
De missie van Partner en gemeente komt tot uitdrukking in de uitzending van de Partner. Van belang
is dat die missie daar niet begint en ook niet eindigt. Gods missie is al aan de gang en duurt voort ook
na de uitzending. Het is een missie waar elk gemeentelid altijd een plek in heeft.
In de resultaten vanuit de literatuur (H4) beschreef ik het OML al in twee fasen: voorafgaand aan- en
tijdens de uitzending. Tot nu toe is de focus van zendingsorganisatie Interserve vooral geweest om
zich bezig te houden met de periode ‘tijdens’ de uitzending. Mijn onderzoek richt zich ook op
‘huidige’ uitgezonden Partners en hun gemeenten. Vanuit mijn bevindingen over missie en over het
Onderling Missionair leerproces moedig ik aan om de aandacht ook te richten op de periode
voorafgaand aan de uitzending. Om zogezegd het vormen van missionair bewustzijn en structuur
voor het OML te stimuleren. Ik moedig Interserve ook aan zich te richten op de periode na de
uitzending: De missie van Partner en gemeente gaat dan door. Van belang is de vraag op welke
manier Partner en gemeente na de uitzending hun gezamenlijke missie vormgeven. Om deze reden
beschrijf ik de aanbevelingen voor Interserve in drie fasen: voor, tijdens en na de uitzending.

Partner en gemeente samen eigenaar
Het ideaalbeeld waar Interserve NL naar mag reiken in het bevorderen van het Onderling Missionair
Leerproces is dat van tweerichtingsverkeer tussen Partner en zendende gemeente. Een wederkerig
leerproces waarin Partners en zendende gemeenten elkaars context kennen en waarin ze actief,
intiem en direct van elkaar leren. Een leerproces waarover Partner en gemeente beiden ownership
ervaren. De Partner kan als professional de relatie vormgeven, maar missie begint in de kerk en
worden zowel door de Partner als de gemeente gedragen. Samen hebben zij één missie. Partner en
gemeente mogen samen een lerende gemeenschap zijn die leren in het DNA draagt.

Interserve als Go between
Interserve mag in dit leerproces een Go Between zijn. De organisatie maakt geen deel uit van de
onderlinge leerrelatie maar staat aan de zijlijn om te verbinden en te faciliteren. Interserve kan het
OML bevorderen door Partners en gemeenten toe te rusten. Door hen te ondersteunen bij de
ontwikkeling van visie en door een verbinding te creëren tussen context van de Partner en die van de
zendende gemeente. In het bijzonder is daarvoor belangrijk dat de organisatie adviezen en
stimulansen geeft wat betreft persoonlijke communicatie tussen Partner en gemeente. Het gaat dan
om hoe zij het contact vormgeven, hoe ze omgaan met miscommunicatie, hoe ze elkaar in het vizier
houden. Daarnaast kan de organisatie er vanuit haar ervaring en netwerk voor zorgen dat de
omgeving van de Partner voor gemeenteleden in Nederland dichterbij wordt gebracht. Dit kan
bijvoorbeeld door het creëren van overlap-ervaringen. Een idee dat ik in de aanbevelingen uitwerk.

Samen één missie: ook als organisaties
Het creëren van zendingsbewustzijn in kerken, het bevorderen van leerprocessen in gemeenten, het
werken aan idealen over missie en discipelschap: dat zijn zaken waarin organisatie Interserve NL niet
alleen de kar hoeft te trekken. Belangrijk is dat Interserve de samenwerking op zoekt met andere
(Zendings-)organisaties, predikanten en kerkenraden. Samen met hen vormt ook Interserve een
leerpartner in Gods Missie. In plaats van apart van elkaar te werken kunnen organisaties elkaar
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opzoeken en samenwerken. Ieder met de eigen unieke identiteit. Interserve is sterk in het uitzenden
van professionals. Ik moedig Interserve aan deze identiteit te behouden en de unieke kracht van
anderen daarbij zoeken.
Het bevorderen van het Onderlinge Missionaire Leerproces is mogelijk omdat er een leerproces is
tussen Partners en gemeenten. Hoewel minimaal: er bestaat onderlinge interactie tussen Partners en
gemeenteleden. Daarbij hadden alle geïnterviewden een beeld bij missie. Voor beide partijen zijn er
vele leermogelijkheden. De belangrijkste gebieden waarop men van elkaar kan leren zijn:
cultuurverschillen, gewone ervaringen in het dagelijks leven, de houding richting God, de houding
richting mensen in de omgeving. Het idee om een onderling missionair leerproces te bevorderen is
nieuw en idealistisch. Wanneer Partner en zendende gemeente van elkaar leren is er ruimte voor
wederkerigheid, groei en gezamenlijke stappen in Gods missie. Het Onderling Missionair Leerproces
is een prachtig normatief uitgangspunt. Zoals gezegd is de praktijk weerbarstiger. Bij het OML spelen
vele factoren mee die ofwel een bevorderende, dan wel een belemmerende invloed hebben. Ik
beschreef ze vanuit de literatuur (H4) en vanuit de praktijk (H5). Het is van belang deze factoren
serieus te nemen en erop te reageren. In de aanbevelingen heb ik hiertoe een handreiking gegeven.
Daarnaast zijn deze aanbevelingen gebaseerd op de genoemde handvatten uit literatuur (4.5) en
praktijk (5.7).
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6.3 Aanbevelingen
Partner en gemeente
Voor, tijdens, na

Interserve
Werk samen met anderen

Voor

Zorg voor missionaire bewustwording

Zorg voor missionaire cultuurvorming

Samen één missie

Ontwikkel visie en structuur voor leren tijdens
de uitzending

Reik bronnen aan

Wees open en bereid
Creëer rust en ruimte
Maak weerstand bespreekbaar

Tijdens

Zorg voor gelijkwaardige communicatie

Verhalen delen

Deel persoonlijke verhalen

Verbind (Als Go-between)

Faciliteer ‘overlap’ ervaringen
Reflecteer op het leerproces.

Creëer rust en ruimte

Waarborg de missie

Waarborg de missie: ondersteun- en werk
samen met oud-Partners en gemeenten

Na
De missie gaat door…

Aanbevelingen: Vóór, tijdens en na de uitzending
Werk samen met anderen
Interserve
Stel vast en communiceer waar Interserve haar unieke terrein afbakent. Wat is eigen en wat is
gezamenlijk terrein in het kader van die ene missie? Zoek op gezamenlijk terrein de samenwerking
met andere organisaties, kerkenraden en voorgangers. Blijf als organisatie wie je bent: sterk in het
uitzenden van professionals.
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Vóór de uitzending: Samen één missie
Zorg voor missionaire bewustwording
Partners en gemeenten
Zorg aan het begin van de uitzending voor missionaire bewustwording. Maak duidelijk dat zending
begint in de gemeente. Laat Partners en gemeenten samen een nieuw beeld van missie vormen.
Hierin belangrijk zijn: de thematiek van Gods missie, Bijbelse lijnen over missie en de opdracht tot
discipelschap. Bedenk: Wat is de visie en (theologische) identiteit van waaruit missie en missionair
leren plaats vinden? Tijdens missionaire bewustwording kunnen vragen worden beantwoord als: hoe
kan het evangelie worden verstaan in de omgeving van <deze gemeente>, of <deze Partner>?
Ontwikkel een structuur voor leren tijdens de uitzending
Partners en gemeenten
Geef richting aan het onderling missionair leerproces. Hoe willen Partners en gemeenten van elkaar
leren op het gebied van God navolgen en wat willen zij dan leren? Leg van te voren vast hoe je het
contact en het leerproces inricht: de structuur van het leren. Houd hierbij rekening met de
voorkennis van Partners en gemeenten en op de kenmerken van de lerenden. Zorg voor
verschillende leeractiviteiten waarin de leerstijlen en niveaus van leren worden meegenomen. Stel
vast hoe je het onderling contact onderhoudt en hoe je de relatie gelijkwaardig houdt. Stel
prioriteiten.
Wees open en bereid
Partners en gemeenten
Stimuleer openheid en bereidheid voor verandering bij zowel Partners als gemeenten. In het besef
dat God navolgen veranderen betekent. Ruimte geven aan het leerproces betekent de bereidheid
gevormd te worden. Het is belangrijk daarbij ook ruimte te geven aan de Heilige Geest.
Maak weerstand bespreekbaar
Partners en gemeenten
Erken weerstanden bij het onderling missionair leren door erover in gesprek te gaan. Biedt
perspectief tegenover de weerstand waardoor de openheid en bereidheid voor verandering groeit.
Zorg voor missionaire cultuurvorming
Interserve
Stel voorafgaand aan de uitzending vast welke cultuur Interserve schept. Wat verstaat Interserve NL
onder missie, discipelschap en het onderling missionair leerproces? Wat is de passie en de hoop van
de organisatie? Hoe geeft Interserve vorm aan de relatie naar boven? Welke prioriteiten stelt
Interserve in het contact tussen Partner en zendende gemeente en in hun onderling leren?
Zorg voor een cultuur die gunstig is voor onderling missionair leren. Onderdeel van de cultuur van
Interserve zijn: Gods missie, discipelschap en een houding van tweerichtingsverkeer tussen Partner
en gemeente, waarbij zending in de gemeente begint. Bedenk welke taal en metaforen bij deze
missionaire cultuur passen. Communiceer de missionaire cultuur op heldere wijze aan Partners en
gemeenten in toerusting, onderwijs en coaching. In het proces van cultuurvorming is een lange adem
belangrijk.
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Reik bronnen aan
Interserve
Reik bronnen aan wanneer Partners en gemeenten zich bezighouden met missionaire
bewustwording. Rust toe, coach of geef onderwijs over dat wat volgens Interserve past bij missie: De
eerder geformuleerde missionaire cultuur. Creëer mogelijkheden waarop Partners en gemeenten
kennis kunnen maken met een andere (vreemde) missionaire context. Voorafgaand aan de
uitzending kunnen coaches uit team Gaan of uit het Ambassadeursnetwerk een rol spelen in het
aanreiken van bronnen. Interserve kan ook (samen met anderen) bronnen aanreiken in de vorm van
workshops of onderwijs aan predikanten en kerkenraden. Zo kan Interserve vanuit haar ervaring
bijdragen aan een missionaire cultuur die herkenbaarder wordt in Nederland.
Creëer rust en ruimte
Interserve
Om missionaire bewustwording en visievorming te stimuleren is het van belang dat Interserve rust
en ruimte creëert voor Partners en gemeenten. Zorg voor momenten van bezinning en reflectie en
maak ruimte voor het werk van de Heilige Geest.

Tijdens de uitzending: verhalen delen
Zorg voor gelijkwaardige communicatie
Partners en gemeenten
Bevorder tijdens de uitzending de interactie en communicatie tussen Partner en gemeente. Zorg dat
het contact op regelmatige wijze vormgegeven wordt. Grijp hierbij terug op gemaakte afspraken.
Zorg dat de verhouding tussen Partner en gemeente gelijkwaardig blijft. Wijs hen op het belang van
tweerichtingsverkeer. Zij hebben samen een missie.
Deel persoonlijke verhalen
Partners en gemeenten
Deel tijdens de uitzending persoonlijke verhalen. Maak het contact tussen Partner en gemeente zo
persoonlijk mogelijk: Skype regelmatig, houd briefwisseling up-to-date en richt verlof zo in dat
Partners hun predikant of kerkenraad persoonlijk ontmoeten. Deel verhalen die van betekenis zijn en
die over het gewone dagelijks leven, over de werkvloer en over belangrijke levensmomenten. Laat
Partner en gemeente de ervaringen beschrijven die ze opdoen op het gebied van God navolgen, over
momenten waarbij ze uit-de-comfortzone stappen. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn: ‘Wat doet
God in Nederland? Wat in de zendingscontext? Wat in mijn eigen leven?’ Laat Partners en
gemeenteleden elkaar bevragen op wat ze meemaken.
Reflecteer op het leerproces.
Partners en gemeenten
Voor de uitzending werd de structuur van het leerproces vastgesteld. Grijp hier tijdens de uitzending
op terug. Door vragen en reflectie worden Partners en gemeenten zich bewust van leerervaringen en
kunnen zij deze met elkaar delen. Ook blijven ze zich door reflectie bewust van de manieren en de
niveaus waarop ze leren. Tijdens de uitzending kunnen ze het leerproces bijsturen met
ondersteuning van Interserve.
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Verbind (Als Go-between)
Interserve
Verbind Partners en gemeenten tijdens de uitzending in hun communicatie en leerproces op de
manier van een Go-between: bemiddel, verbind, rust toe. Zorg voor visieontwikkeling en
bewustwording, faciliteer toerusting en training. Wees coachend aanwezig in de relatie tussen
Partner en gemeente. Coach hen vooral op de communicatie en het vormgeven van het onderlinge
leren. Tijdens de uitzending kunnen coaches uit het Ambassadeursnetwerk een rol spelen in dit
verbinden.
Faciliteer ‘overlap’ ervaringen
Interserve
Verklein de afstand tussen Partner en gemeente door het creëren van ‘overlap’ ervaringen. Denk aan
het bezoeken van de zendingscontext van de Partner, of dichterbij: door gemeenteleden
vergelijkbare contexten in Nederland te laten bezoeken. Wanneer de Partner in een moslimland
werkt kunnen gemeenteleden bijvoorbeeld een migrantenkerk in Nederland bezoeken die met
dezelfde doelgroep te maken heeft. Daag gemeenteleden uit om uit hun comfortzone te stappen en
een beeld te krijgen van de andere cultuur waarin de Partner werkt.
Creëer rust en ruimte
Interserve
Creëer ook tijdens de uitzending momenten van rust en ruimte waarbij Partners en gemeenten
(gezamenlijk of apart van elkaar) kunnen herbezinnen op hun missie en gemaakte afspraken.
Momenten waarin ruimte is om God te zoeken.

Na de uitzending: De missie gaat door…
Waarborg de missie
Partners en gemeenten
Communiceer dat de missie van Partner en gemeente voortduurt ook bij terugkomst van de Partner
in Nederland. Bedenk waar teruggekeerde Partners ingezet kunnen worden en hoe ze samen met
hun gemeente van betekenis kunnen blijven. Maak nieuwe afspraken waarbij je de missie samen
doorzet op een nieuwe manier.
Waarborg de missie: ondersteun- en werk samen met oud-Partners en gemeenten
Interserve
Ondersteun Partners en gemeenten in het waarborgen van hun missie. Biedt daarvoor toerusting,
ervaring en het eigen netwerk. Zet Partners en eventueel gemeenteleden op die manier in op
plekken die passen bij hun missie, en waar ze nodig zijn. Bedenk op welke manier een afgeronde
uitzending van betekenis kan zijn voor nieuwe uitzendingen. Laat oud-Partners ondersteunen bij
nieuwe uitzendingen of verbind hen aan organisaties uit het eigen netwerk.
Opmerking bij deze aanbevelingen: Wat je ook doet en vraagt als organisatie: zorg dat het behapbaar
is. Gemeenteleden en Partners zijn druk dus overvraag hen niet. Zorg voor kleine stappen die
bijdragen aan het grote ideaal: Samen gaan voor die ene missie!
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Nawoord

Samen één missie: Interserve Partners, zendende gemeenten, organisaties, de lezer van dit rapport,
vele anderen en ik zelf. Daar pleit ik voor. Na het lezen van dit rapport kan de vraag blijven hangen
over hoe je vorm kunt geven aan zo’n gezamenlijke missie. Ik geef er een paar handreikingen voor.
Tegelijk is het een vraag die aanmoedigt samen op zoek te gaan naar invulling en dat is precies mijn
bedoeling. Het mooie vind ik dat het antwoord de vraag al inhaalt. In maart 2015 werd door de EA en
de EZA een Netwerkdag over discipelschap georganiseerd, waar ik samen met Arco de Leede
aanwezig was. Het thema van de bijeenkomst was: ‘Geloven anno 2050’.44 Verschillende organisaties
brainstormden over hoe zij elkaar konden dienen en aanvullen in een veranderend kerkelijk
landschap. Tegen de versombering in was deze ochtend gericht op samen bouwen en op investeren
in de volgende generatie. Een gevolg van de netwerkochtend was het plan met meerdere
organisaties een kleine leergemeenschap te vormen op het gebied van discipelschap. Initiatieven als
deze45 verheugen mij in lijn van het onderzoek en ook vanuit een persoonlijk verlangen. Namelijk dat
alle pionnen op het wereldtoneel die het evangelie uitleven in hun eigen expertise en
(werk)omgeving terug keren naar waar het volgens mij om gaat: Samen Jezus Christus volgen.

44

Dit thema komt voort uit de visie van Jelle Jongsma (2013), tot zijn overlijden werkzaam bij de Navigators en NL Zoekt.
Achtergronden zijn te lezen op: http://jellejongsma.nl
45 Denk ook aan het platform lovingandservingmuslims.
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Bijlagenoverzicht
De bijlagen van dit rapport zijn te lezen in het bijgevoegde document. Het document bevat de
volgende bijlagen:

Bijlage 1 Projectplan
Bijlage 2 Tool: Verzend
Bijlage 3 Weergave onderlinge relaties n.a.v onderzoek
Bijlage 4 Notulen klankbordvergaderingen
Bijlage 5 Onderzoeksopzet
Bijlage 6 Interviewopzet Partners en gemeenten
Bijlage 7 Interviewopzet organisaties
Bijlage 8 Interview Partner Casus 1
Bijlage 9 Interview zendende gemeente Casus 1
Bijlage 10 Interview Partner Casus 2
Bijlage 11 Interview zendende gemeente Casus 2
Bijlage 12 Interview Partner Casus 3
Bijlage 13 Interview zendende gemeente Casus 3
Bijlage 14 Interview CAMA
Bijlage 15 Interview OM
Bijlage 16 Gegevens analyse
Bijlage 17 Beschrijving van het Onderling Missionair Leerproces (OML)
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