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Bijlage 1 Projectplan
Projectplan Afstuderen Interserve
Projectopdracht: Het bevorderen van het onderlinge missionaire leerproces tussen een Nederlandse
uitzendende kerk en een Partner (zendeling van Interserve NL).
Versie
:4
Datum
: 02-12-2014
Auteur
: Anne Ribberink
Opdrachtgever
: Interserve Nederland - Arco de Leede, directeur

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!' geïntroduceerd1. 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 al aanwezige NGO's.2
Door woorden en daden leven deze Partners, allen christenprofessionals, daar voor kortere of langere tijd.
Interserve NL ervaart hoe ze de voorgaande jaren een expertise heeft opgebouwd in het voorbereiden en
begeleiden van Partners en thuisfrontcommissies3. Maar 'hoewel Partners worden uitgezonden vanuit hun
thuisgemeente heeft Interserve weinig tot geen inhoudelijke contacten met de leidinggevenden van
Nederlandse lokale kerken, zoals voorgangers, kerkenraden, oudstenraad, diaconieën en zendingscommissies’4.
Interserve wil daarom de relatie met Nederlandse kerken bevorderen en de Nederlandse zendende kerk dienen
met leerervaringen op missionair gebied.
Vanuit eerder onderzoek en bezinning door (oud-)Partners, kerken, thuisfrontcommissies en medewerkers van
Interserve is gebleken dat Partners een sleutelfunctie5 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 6.Wat uiteindelijk resulteert in een houding van 'whole life discipleship' van
gemeenteleiding en gemeenteleden in Nederlandse kerken. Andersom kan een Partner van haar zendende
gemeente leren. Idealiter heeft de zendende gemeente al vóór de uitzending een rol gespeeld in het missionair
leerproces van de Partner. Door onderling leren te bevorderen ontstaat meer wederkerigheid in de relatie
tussen een Partner en haar zendende gemeente.
Tijdens gesprekken met Arco de Leede (directeur Interserve NL) en collega Arthur de Bruin (Communicatie en
fondsenwerving) stelden we vast waar het huidige onderzoek dus op gericht zal zijn: Gefundeerd op de eerdere
conclusies wil Interserve NL nu weten op welke manier zij het onderlinge missionaire leerproces tussen lokale
kerken in Nederland en Partners in zendingsgebieden in Azië en de Arabische wereld kan bevorderen7.

1

Interserve website www.interserve.nl en intern beschrijvingsdocument van de opdracht voor een GPW-er
Niet-Gouvernementele Organisaties
3 Een thuisfrontcommissie bestaat uit gemeenteleden in de zendende kerk in Nederland die het contact en de
betrokkenheid tussen gemeente- en Partner (zendeling) blijven verzorgen.
4
Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
5 Interne documentatie Interserve NL (reacties eerdere onderzoeken en bezinningsdag Sept. 2013)
6
De 'Missio Dei': Het uitgangspunt van zending ligt bij Gods eigen beweging naar mensen toe.
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Aanleiding is in het uiteindelijke rapport iets aangepast. Het idee van het leerproces ontstond in
gesprek met Coach Bert Roor, die een onderzoek doet naar missionair-diaconale leerprocessen.
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Het onderzoek sprak mij aan omdat ik me nog niet eerder in de opleiding heb verdiept op missionair vlak, het is
dus een kans voor mij hier meer over te leren. Daarnaast kan dit onderzoek mogelijk leiden tot het maken van
een aanzet van een project of product dat Interserve gaat gebruiken. Ik zou mijn afstudeerperiode graag
gebruiken om iets te helpen ontwikkelen. Ik vind het mooi en relevant hoe Interserve zoekt naar het
stimuleren van een houding van discipelschap onder leidinggevenden en gemeenteleden in Nederlandse
kerken. Dat Interserve hier vanuit een nieuwe insteek naar zoekt (de plek van een zendeling in de zendende
gemeente) lijkt me boeiend.
Dit 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 ook 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’8.
Wat is zending vandaag de dag? En wie is er eigenlijk gezonden? Is dat de Nederlandse zendeling die is
afgereisd naar de lokale kerk in een andere context, of is dat de lokale kerk in een andere context, gezonden
vóór de lokale kerk in Nederland? 'Missionair' zijn is een populair woord in de hedendaagse kerken, die zich
daardoor geïnspireerd vaak richten op de nabije omgeving van de buurt of wijk. 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 de onderzoeken op het gebied van missionaire presentie en gemeente-opbouw
waarin ook de kennisacademie theologie participeert. Dit onderzoek linkt daarnaast ook aan het
promotieonderzoek van docent en afstudeercoach Bert Roor over missionair-diaconale leerprocessen in
protestantse gemeenten.
Probleem en doelstelling
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?
Interserve NL
Organisatie Interserve in 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 in hun context handen en
voeten kunnen geven aan hun zendingsopdracht (missie) die zich uit in discipelschap.
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 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.
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NB: Bovenstaande afbeelding toont (met de donkere kleur) de betrokkenen van dit onderzoek. Ik richt me niet
op het onderling leerproces tussen de uitzendende gemeente in Nederland en de ontvangende gemeente,
maar op het leerproces tussen de Partner en haar uitzendende gemeente. Indirect speelt de context van de
Partner, haar ontvangende gemeente, wel een rol.
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 3. projectresultaten.
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? )
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?
5. Welke handvatten worden er genoemd om het onderlinge missionaire leerproces tussen Interserve-Partners
en hun zendende gemeenten te bevorderen?
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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?
Projectresultaten
Eindresultaat 1:
In maart 2015 heb ik 9 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.
NB: 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).
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.
Doelgroep
De doelgroep voor het door te ontwikkelen product, project of de werkwijze is tweeledig.
Ze bestaat enerzijds uit huidige via Interserve NL uitgezonden Partners in zendingsgebieden in Azië en de
Arabische wereld.
Anderzijds uit (leidinggevenden en gemeenteleden van) huidige via Interserve NL uitzendende lokale
Nederlandse kerken.
De consequenties voor deze tweeledige doelgroep zijn dat het onderzoeksgebied breed wordt.
Tijdens het onderzoeksontwerp dient dus een keuze gemaakt te worden voor een paar Nederlandse
uitzendende kerken in verschillende contexten, en hun uitgezonden Partners in verschillende contexten. Zij
zullen model staan voor algemene aanbevelingen, die leiden tot een algemeen product, project of werkwijze,
terwijl Interserve zich bewust is van het feit dat elke context anders is.
Activiteiten
Dit afstudeerproject zal uit de volgende activiteiten bestaan, om daarmee de deelvragen te kunnen
beantwoorden:
1) Vooronderzoek en vaststellen project
Gesprekken met Interserve NL. Het schrijven (en bijstellen) van een projectplan en maken van een planning.
Het aanvragen van een projectcoach en het aanvragen van groen licht voor het project.
2) Drie deelonderzoeken ontwerpen: een literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek en
vergelijkingsonderzoek.
Voorvragen: 1,2,3
9
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3) Literatuuronderzoek
- Achtergronden van organisatie Interserve (NL), visie en beleid.
- (Samenvattingen van) eerder door Interserve NL gehouden enquêtes en inhoudelijke (groeps-)
- Literatuur over de Nederlandse- interkerkelijke context en de contexten van Azië en de Arabische wereld
waarin Interserve werkzaam is.
- (Missiologische/ ecclesiologische) Literatuur over de relatie tussen de zendeling en zendende gemeente.
- (Missiologische / ecclesiologische) Literatuur over missionair-kerk-zijn.
- Literatuur over het bevorderen van het missionaire leerproces tussen de zendeling en zendende gemeenten.
- Literatuur over leerprocessen in het algemeen.
Deelvragen: 2a, 3a, 4a, 5a
4) Verdiepend kwalitatief onderzoek - Zes interviews
Om het bestaande onderzoek te verdiepen zal ik drie gesprekken voeren met leidinggevenden van
verschillende uitzendende kerken. Daarnaast zal ik drie gesprekken voeren met hun uitgezonden Partners in
verschillende contexten. Deze gesprekken vormen de drie kwalitatieve cases van mijn onderzoek.
Voorvragen: 2, 3
Deelvragen: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 6, 7
5) Vergelijkingsonderzoek - Drie gesprekken
Ten slotte voer ik een klein vergelijkingsonderzoek uit onder
andere (zendings-)organisaties om uit te vinden wat Interserve
NL van hen kan leren wat de (leer)relatie tussen Partner en
zendende gemeente betreft. Ik voer hiervoor drie gesprekken
met verschillende organisaties.
Deelvraag: 5c

45%
40%

1 Literatuur
onderzoek

35%
30%
25%
20%

2 Interviews

15%
10%
5%

0%
NB: Van de deelonderzoeken nemen het literatuuronderzoek en de
interviews de meeste ruimte in, zie daarvoor bovenstaande grafiek.

3 Vergelijkingsonderzoek

Verdeling
deelonderzoeken

6) Uit de vier deelonderzoeken met bijbehorende onderzoeksresultaten stel ik een document met
aanbevelingen op (Eindresultaat 1).
7) Ten slotte maak ik vanuit de aanbevelingen een aanzet tot ofwel een project, ofwel een product ofwel een
werkwijze voor Interserve NL (Eindresultaat 2).
8) Door middel van een presentatie draag ik de ontwikkelde aanzet over aan Interserve NL (Eindresultaat 3).
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Tijd
In tijd gaat dit project er als volgt uit zien:
1. Vooronderzoek en
project vaststellen

Oktober en
November 2014

Initiatieffase en Definitiefase

2. (Deel)onderzoeken
ontwerpen

November tot Half
Januari 2014

Ontwerpfase

3. Literatuuronderzoek

December 2014 en
Januari 2015

Ontwerpfase en
Uitvoeringsfase

5. Kwalitatief onderzoek:
drie cases
(zes gesprekken)

Januari en Februari
2015

Uitvoeringsfase

6. Vergelijkingsonderzoek
(drie gesprekken)

Februari 2015

Uitvoeringsfase

7. Schrijven aanbevelingen:
Eindresultaat 1

Maart 2015

Uitvoeringsfase en
Realisatiefase

8. Aanzet product, project,
werkwijze: Eindresultaat 2

April en Mei 2015

Realisatiefase

9. Overdragen aanzet :
Eindresultaat 3

Juni 2015

Nazorgfase

Vóór November
Week 45 - 03-11
Week 46 - 10-11
Week 47 - 17-11
Week 48 - 24-11
Week 49 - 01-12
Week 50 - 08-12
Week 51 - 15-12
Week 52 - 22-12KERST
Week 01 - 29-12
Week 02 - 05-01
Week 03 - 12-01
Week 04 - 19-01
Week 05 - 26-01
Week 06 - 02-02
Week 07 - 09-02
Week 08 - 16-02
Week 09 - 23-02
Week 10 - 02-03
Week 11 - 09-03
Week 12 - 16-03
Week 13 - 23-03
Week 14 - 30-03 VR (Goede
Vr)
Week 15 - 06-04 Ma (2e
paasdag)
Week 16 - 13-04
Week 17 - 20-04
Week 18 - 27-04 Meiv/
Week 19 - 04-05 Meiv CHE
Week 20 - 11-05
Week 21 - 18-05
Week 22 - 25-05 Do Hemelv.
Week 23 - 01-06
Week 24 - 08-06

Geld/uren
Geld
Aan de meeste activiteiten van dit project zijn geen kosten verbonden. Zo zal ik haast alle activiteiten
zelfstandig uitvoeren: het project vaststellen, onderzoeken ontwerpen, onderzoeken uitvoeren. Voor mijn
werkzaamheden (uren) ontvang ik geen vergoeding, en zolang mijn werkzaamheden doordeweeks gepland zijn,
maak ik ook geen reiskosten. Eventuele reiskosten in het weekend worden door Interserve NL vergoed.
Een enkele keer zal ik kosten maken voor het onderzoek. Te denken valt aan print- of administratieve kosten of
bedankjes voor vrijwilligers en respondenten die meewerken aan het onderzoek. Deze kosten en hun
vergoeding zal ik van tevoren samen met Interserve NL vaststellen.
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In de realisatiefase is duidelijk welk product, project of welke werkwijze ik als aanzet zal ontwikkelen in de
laatste maanden van het project. Aan deze aanzet zullen mogelijk kosten verbonden zijn. De te maken kosten
en de vergoeding van die kosten zal ik in die fase samen met Interserve NL vaststellen.
Uren
Ik heb voor dit afstudeerproject 600 uur beschikbaar, verspreid over de maanden oktober tot(half) juni. In
oktober heb ik zo'n 50 uur aan dit project gewerkt in de beginfase.
De overige 550 uur verdeel ik over 27 weken. (Eerste week november tot de tweede week van juni, met
uitzondering van vakanties). Per week ben ik in deze maanden gemiddeld drie werkdagen met mijn afstuderen
bezig. In verband met andere vakken van mijn opleiding zal ik in sommige maanden wat meer, in andere
maanden wat minder uren maken. Zie daarvoor planning.
(Later te ontwikkelen bijlage)
Tijdens dit project word ik begeleid door Arco de Leede, die daarvoor minstens 12 uur beschikbaar gesteld
heeft.
Ik word tijdens dit project ondersteund door een werkgroepje van vrijwilligers (ambassadeurs van Interserve
NL). Zij denken aan het begin mee over het vormgeven van het project en kunnen mogelijk worden ingezet in
de uitvoeringsfase. In ieder geval zijn zij aan de zijlijn van het project beschikbaar.
Kwaliteit
Tijdens het project let ik op de volgende kwaliteitsnormen 10:
Onafhankelijkheid/herhaalbaarheid: Ik bouw het project en de onderzoeken zo op dat het onafhankelijk is van
persoonlijke voorkeuren. De ontwerpen voor de deelonderzoeken dienen zo te zijn, dat een andere
onderzoeker het zou kunnen uitvoeren. Het onderzoek is daarmee herhaalbaar gemaakt.
Toetsbaar: Ik zorg ervoor dat wat er onderzocht wordt meetbaar en toetsbaar is aan vooraf vastgestelde
criteria. Een idee over de uitkomst van het onderzoek kan daarmee ofwel worden verworpen, of worden
weerlegd. Met betrekking tot de toetsbaarheid is het van belang nu nog geen standpunt in te nemen over de
vorm van de ontwikkelen aanzet (Eindproduct 1).
Openbaar: Door regelmatig contact met de opdrachtgever en afstudeerbegeleider, en met de werkgroep van
Interserve NL, blijft het onderzoek openbaar.
Betrouwbaar: Fouten die ervoor zorgen dat dit project onder andere omstandigheden niet herhaalbaar is, dien
ik te voorkomen of te herstellen. Daarmee is het project betrouwbaar.
Informativiteit: Tijdens dit project formuleer ik informatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk voor de
betrokken tijdens onderzoek: Opdrachtgever, geïnterviewden, contactpersonen van de CHE.
Privacy: Wat betreft de aard van het onderzoek is het wat mij betreft niet nodig gegevens of namen van
personen, gemeenten of organisaties te anonimiseren. Wanneer betrokkenen dit toch op prijs stellen zal ik
voor hun gegevens pseudoniemen gebruiken. Ik vraag de betrokkenen om toestemming hun gegevens te
gebruiken voor het onderzoek.
Generaliseerbaarheid: Omdat het onderzoek een breed domein heeft en er met het eindproduct een brede
doelgroep aangesproken wordt, zullen uitspraken in het onderzoek gegeneraliseerd (op een bredere groep
toegepast) worden. Ik kies drie cases: dat is tien procent van de huidige uitgezonden Partners met hun
gemeenten. Om zo goed mogelijk te kunnen generaliseren maak ik de specifieke context van de
geïnterviewden duidelijk. Wat betreft het missionair leerproces zoek ik de overeenkomsten tussen uitgezonden
Interserve Partners en hun zendende gemeenten. Vanuit de overeenkomsten tussen de cases kan ik algemene
conclusies trekken.
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Normen in eigen woorden overgenomen uit Verhoeven. N, (2011)Wat is onderzoek?, Den Haag,
Nederland: Boom Lemma uitgevers
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Valide: Het uit te voeren onderzoek is valide wanneer ik heb gemeten wat ik wilde meten, en dus de juiste
conclusies kan trekken. Daarnaast is het van belang dat ik deze conclusies kan generaliseren. (zie voorgaande
opmerking).
Ik wil daarnaast waken voor de efficiëntie van dit project, en zorgen dat de uitkomsten bruikbaar zijn voor
Interserve NL. Tenslotte wordt dit project getoetst aan de eisen voor het afstuderen binnen de opleiding
Godsdienst Pastoraal Werk. Aan deze eisen, zoals beschreven in het beoordelingsformulier en de
afstudeernota, dient dit project te voldoen.
Communicatie
Tijdens het project heb ik geregeld contact met Interserve NL. Ik zal normaal gesproken één dag in de week op
het kantoor van Interserve werken. Met Arco de Leede voer ik wekelijks een kort gesprek over de voortgang
van het project.
Op dagen dat ik in het kantoor van Interserve aanwezig ben zal ik ook eens in de maand een werkgroepje van
vrijwilligers ontmoeten en hen op de hoogte houden van- en laten meedenken in het project.
In de nazorgfase verzorg ik een eindpresentatie over de projectresultaten aan Interserve NL waarbij Arco de
Leede, Arthur de Bruin, werkgroepleden en andere betrokkenen aanwezig zullen zijn. Aan hen draag ik de
ontwikkelde aanzet over, en zij zullen het na juni 2015 door ontwikkelen. Het is van belang dat ik in de
verslaglegging (rapporten) over het onderzoek nauwkeurig beschrijf wat ik heb gedaan en hoe ik het onderzoek
heb uitgevoerd, als ook wat de resultaten waren. Ik zorg ervoor dat de gezette stappen helder zijn, zodat
Interserve NL voort kan bouwen op dit project.
Eens in de drie weken plan ik een gesprek met mijn projectcoach op de CHE.
Organisatie
Ik werk grotendeels zelfstandig aan dit project. Twee á drie vrijwilligers (een werkgroepje) zullen mij vanaf de
zijlijn ondersteunen door mee te denken tijdens gepland overleg.
Organisatiestructuur Interserve NL
Interserve Nederland vormt een onderdeel van de grotere organisatie Interserve International.
Bijlage één is een door Interserve Nederland uitgewerkt organigram van de Nederlandse organisatie Interserve.
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Organigram Interserve-Nederland

(Bijlage 1PP)

(Okt.2014)
KB: Lid van Klankbordgroepje
Bestuur
Gera den
Dikken KB

Financiële
Commissie

Directeur (1
FTE)

Selectie
Commissie

Business As
Mission
Commissie

Anne
Team Binden

Ad

Sari

KB

KB

Team Gaan

Team Geven

Coör. Comm. (1
FTE)

2 LT Coör (1,26
FTE)

Administrateur
(1 FTE)

Fondsenwerver
(0,6
FTE)

OT Coör (0,4
FTE)

Admin. mdw
(0,4 FTE, vacant)

Coör.
Ambassadeur
(Vrijw., 0,4fte)

MC Coör (0,8
FTE, support)

Adressenbeheer (vrijw. 0,5
FTE)

PR

(Vrijw.,
0,4fte)

3 Admin. Vrijw.
(0,5 FTE)

Schoon-maker.
(0,08 FTE)
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Bijlage 2 Product Verzend
Naam
Verzend

Korte omschrijving product
Verzend bestaat uit vijf enveloppen, gevuld met verschillende opdrachten die
Partner en zendende gemeente (Thuisfrontcommissie) aanzetten tot een gezamenlijk
proces van missionaire bewustwording aan het begin van een uitzending.

Doelgroep
Wie gaan Verzend gebruiken? Medewerkers van Interserve (Team Gaan) versturen het product aan:
Partners die via Interserve uitgezonden zijn of worden en thuisfrontcommissies (TC’s) in hun zendende
gemeenten.
Secundair kan Verzend gebruikt worden door en voor de volgende doelgroepen:
- Verzend kan gebruikt worden in de breedte van de zendende gemeente: onder (jonge)
gemeenteleden en door leiders van de gemeente.*
- Tijdens de uitzending kan team Binden (het Ambassadeursnetwerk) het product gebruiken bij het
toerusten van Partners en gemeenten.
- Interserve NL kan Verzend gebruiken bij workshops voor verschillende doelgroepen. (Predikanten,
kerkenraden, jongeren)
Verzend is gericht op (aan) Partner en thuisfrontcommissie omdat zij degenen zijn met wie Interserve op
natuurlijke wijze het contact onderhoudt. Interserve wordt benaderd door een individu/ een gezin die/dat
uitgezonden wil worden. De gebruikelijke procedure daarna is het vormen van een thuisfrontcommissie die
om deze Partner(s) heen staat, ondersteuning biedt en het contact vanuit de gemeente vormgeeft. Om te
zorgen dat dit product gebruikt wordt in de praktijk is het belangrijk dat het specifiek gericht is op een
doelgroep die er verantwoordelijkheid voor draagt. Omdat de TC om de Partner heen staat en Interserve al
contact met hen onderhoudt vormen Partner en TC de ontvangers van product Verzend. Het product wordt op
zo’n wijze vormgegeven dat Partner en TC het zelfstandig (eventueel met ondersteuning van Interserve)
kunnen gebruiken.
* De breedte van de zendende gemeente
Zoals gezegd is Verzend gericht op Partner en TC. Uit het onderzoek kwam naar voren hoe belangrijk het is dat
een uitzending gedragen wordt in de breedte van de zendende gemeente. Het product biedt daarom telkens
de oproep om de gemeente bij de uitzending te betrekken en te blijven betrekken.

14

Doel van het product
Partner en TC geven door gebruik van Verzend A) inhoud aan hun gezamenlijke missie en B) richting aan hun
onderling missionair leerproces.
Dit doel komt voort uit het onderzoek ‘Samen één missie’. Een conclusie uit het onderzoek is dat de
gezamenlijke missie al voor de uitzending begint. Om vorm te geven aan deze missie is missionaire
bewustwording aan het begin van de uitzending nodig. Verzend is het handvat dat deze missionaire
bewustwording op gang wil brengen.
A) Inhoud aan hun gezamenlijke missie
Door Verzend te gebruiken leren Partner en TC allereerst de inhoud van Gods missie kennen. Zij ontdekken dat
dit een gezamenlijke missie is waarbinnen de uitzending te plaatsen is. Door Verzend te gebruiken geven ze
samen inhoud aan hun gezamenlijke missie. Ze delen hoe zij missie zien, stellen plannen op over de uitzending
en maken afspraken. Ze worden zich bewust van het idee dat missie de uitzending overstijgt en dat de hele
gemeente er een plek in heeft.
B) Richting aan hun onderling missionair leerproces
Door Verzend te gebruiken ontdekken Partner en TC het belang om samen te leren in navolging van God. In de
missie van God zijn Partner en TC beiden leerlingen. Uitdagend is het om voor de uitzending begint richting te
geven aan het onderling missionair leren. Door Verzend te gebruiken ontdekken Partner en TC wat ze van
elkaar kunnen en willen leren tijdens de uitzending en maken ze afspraken over hoe zij dit leerproces
vormgeven.
Secundaire doelen: Verzend biedt daarnaast ook ruimte aan twee andere doelen die voortkwamen uit het
onderzoek. Namelijk het belang verhalen te delen tijdens de uitzending, het persoonlijk contact vorm te geven.
Daarbij het waarborgen van de gezamenlijke missie ná de uitzending. Twee secundaire doelen geven hier
woorden aan:
Partners en gemeenten kunnen door gebruik van Verzend verhalen met elkaar delen.
Partners en gemeenten waarborgen via Verzend hun missie in een breder netwerk.
Deze doelen worden meegenomen in het ontwikkelen van de Verzend, maar vormen niet het hoofddoel omdat
Verzend zich vooral op de beginfase van de uitzending richt. Ze kunnen mogelijk later verder uitgewerkt
worden door Interserve.

Resultaten gebruik product
-

Partner en TC hebben inhoud gegeven aan hun gezamenlijke missie.
Partners en TC hebben richting gegeven aan hun onderling missionair leerproces (OML).
Partners en TC zijn gegroeid in missionair bewustzijn.
Partners en TC zijn gegroeid in de onderlinge communicatie (en het OML).
Partner en TC zijn een sterker team geworden.
De uitzending van de Partner wordt gedragen door de gemeente als geheel.

Gevaren
-
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Dat de focus bij één Partner- gemeente komt te liggen terwijl de missie uitzending overstijgend is. Hoe
kan Interserve die ene missie binnen Nederland vormgeven?
Dat Verzend teveel ‘maakbaarheid’ uitstraalt wat betreft missie en groeien in missionair leren.
Dat Verzend teveel van Partners en gemeenten vraagt en niet gebruikt wordt in de praktijk.

Randvoorwaarden
-

Het product is praktisch, helder en behapbaar voor degenen die ermee werken.
In het product wordt ander materiaal- en worden andere activiteiten van Interserve geïntegreerd
Verzend is een aanvulling op wat er onder andere organisaties bestaat.
Het product biedt aanknopingspunten voor de samenwerking met andere organisaties.
Verzend open en dynamisch:
> Het product biedt ruimte voor het eigene van het leerproces tussen elke PAR-GEM relatie.
> Het product biedt ruimte voor Interserve-overstijgende initiatieven wat betreft de gezamenlijke
missie.
> Het product biedt ruimte voor het werk van de Heilige Geest.

Ideeën voor het product
Bij het bedenken van dit product kwamen verschillende ideeën naar voren:
-

Werkboekje met daarin verschillende werkvormen.
Enveloppen met daarin ontdek kaarten, bezin kaarten, droom kaarten, ervaar kaarten, deel kaarten.

-

Internetplatform

Ik koos er voor het tweede idee van de enveloppen uit te werken. Met dit idee is het mogelijk het doel van dit
product wat betreft de gezamenlijke missie en het onderling leren te realiseren. Daarbij krijgt in het
enveloppen idee ook het tweede doel van ‘verhalen delen’ automatisch een plaats. Het is een product dat
interactie stimuleert. Op letterlijke wijze worden boodschappen ‘verzonden’. In eerste instantie door Interserve
aan Partner en TC. De vorm van dit product stimuleert TC een Partner ook zelf het contact te onderhouden en
aan elkaar te blijven ‘verzenden’.
Werkboekje of online-platform
Het is evengoed mogelijk dit product als werkboekje uit te werken of om het idee online weer te geven:
bijvoorbeeld in de vorm van een internetplatform.
Een online product sluit goed aan bij de vraag van deze tijd en biedt vele extra mogelijkheden om ook aan de
secundaire doelen van het product tegemoet te komen. Zo is het denkbaar dat er naast de enveloppen ook een
forum of gastenboek is waarop de Partner en TC tijdens de uitzending contact kunnen houden. Of is het
mogelijk een netwerk te creëren van uitgezonden Partners en teruggekeerde Partners. Dit online-idee was voor
de capaciteit van dit project te groot om uit te werken. Het is wel een idee om later door te ontwikkelen en ik
adviseer daarin de samenwerking met anderen te zoeken. Het zou een gedeeld platform kunnen worden waar
verschillende organisaties aan mee werken.
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Opbouw van het product
Het product is als volgt opgebouwd. Het bestaat uit vijf enveloppen die in een bepaalde periode één voor één
aan Partner en TC worden verzonden. Door de inhoud van de enveloppen samen door te nemen geven de
Partner en TC inhoud aan hun gezamenlijke missie, en richting aan het onderling leerproces.
Elke envelop bevat een begeleidende brief. In deze brief wordt het thema van de envelop geïntroduceerd,
eventueel is er ruimte voor een persoonlijke noot naar Partner en TC vanuit Interserve. In de eerste envelop
wordt uitgelegd hoe het product er uit ziet.
Enveloppen met thema’s
Elke envelop heeft een thema. Deze thema’s geven kernpunten weer van missie en het onderling missionair
leerproces. De laatste envelop gaat vooral over het vormgeven van het contact.
De thema’s zijn gekozen op basis van de uitkomsten van het onderzoek en op basis van wat Interserve
medewerkers belangrijk vinden wat betreft missie.
Verzend bestaat uit de volgende thema’s:
1.
Een gezamenlijke missie
2.
Wat missie betekent
3.
Leerling-zijn
4.
Een missie over grenzen
5.
Verhalen delen
Vijf kaarten, vijf werkvormen
Elke envelop bestaat uit vijf kaarten met daarop een opdracht(je).
De opdrachten zetten Partner en TC aan tot het geven van inhoud aan de gezamenlijke missie en richting aan
het onderling missionair leerproces. Ze zijn kort en krachtig zodat ze Partner en TC niet overvragen. Ze bieden
tegelijk de mogelijkheid tot verdere verdieping.
Het is mogelijk de opdrachten apart van elkaar uit te voeren, of om te kiezen een opdracht te laten vallen, de
kaarten zijn onafhankelijk van elkaar maar raken elkaar in hetzelfde thema.
De vijf kaarten hebben elk een eigen werkvorm. Zo zijn er Ontdek opdrachten, Ervaar opdrachten, Bezin-,
Droom- en Deel-opdrachten. Door met verschillende kaarten te werken worden Partner en TC-leden in
verschillende leerstijlen aangesproken en wordt het thema van meerdere kanten belicht.
De verschillende kaarten zijn hieronder weergegeven met hun eigen doelen:
Ontdek
Onderwijs door boeken, filmpjes, uitnodigen van een expert
Doel: Partner en TC verdiepen hun missionaire theoretische kennis.
Met de ontdek kaarten worden de thema’s theoretisch belicht en verdiepen Partner en TC hun missionaire
kennis door bijvoorbeeld het lezen van een (gedeelte uit) een boek of een artikel. Door een video, door
achtergronden uit de Bijbel te bekijken of door onderwijs van een deskundige.
Bezin
Gebed, stilte, bezinning
Doel: Partner en TC betrekken God bij de uitzending.
Met de bezin kaarten wordt ruimte geboden om samen stil te worden en God te zoeken bij de uitzending. Met
een Bijbeltekst, muziek of stilte-oefeningen worden Partner en TC gestimuleerd te luisteren naar Gods stem en
samen tot Hem te gaan.
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Droom
Visie-vorming
Doel: Partner en TC formuleren hun dromen (visie) over de uitzending en het onderling missionair leerproces.
Met de droom kaarten wordt ook ruimte geboden. Ditmaal voor de beelden en ideeën die Partner en TC zelf bij
de uitzending hebben. Door reflectie en gesprek worden ze gestimuleerd hun dromen voor de uitzending te
verwoorden (of verbeelden). Ze formuleren hieruit een visie voor de uitzending en krijgen de mogelijkheid deze
vast te leggen.
Ervaar
Samenwerken, doen, ervaren.
Doel: Partner en TC ervaren samen de context waarin de Partner werkt.
Met de ervaar kaarten krijgen Partner en TC gezamenlijk een indruk van de context waarin de Partner
werkzaam zal zijn. Het zijn doe-opdrachten en bezoekopdrachten waarin Partner en TC samenwerken. De
andere omgeving waarin de Partner werkzaam zal zijn, wordt door deze kaarten dichterbij gehaald en
verschillen tussen de culturen komen naar voren.
Deel
Oefenen in de communicatie en maken van afspraken
Doel: Partner en TC communiceren met elkaar over indrukken, verwachtingen en weerstanden bij de
uitzending.
De deelkaarten bieden ruimte om door te praten. De communicatie tussen Partner en TC wordt gestimuleerd.
Ze gaan in gesprek over het thema en krijgen de ruimte indrukken daarover met elkaar te delen. De
enveloppen roepen mogelijk verwachtingen en weerstanden bij de uitzending op. De deelkaarten bieden de
mogelijkheid hierover in gesprek te gaan en vroegtijdig afspraken te maken.
Samen uitvoeren, zelf de uitvoering bepalen
TC en Partner worden gestimuleerd de opdrachten samen uit te voeren. Het uitvoeren van de opdrachten kan
in willekeurige volgorde en het kan ook zijn dat een opdracht overgeslagen wordt wanneer deze voor Partner
en TC niet relevant is.
De opdrachten worden zo kernachtig dat één envelop op een enkele avond/dag kan worden uitgevoerd.
Tegelijk bieden ze mogelijkheden om verder te verdiepen. Partner en TC kunnen dus zelf bepalen hoe zij de
uitvoering van de opdrachten invullen.
Door vertalen naar de gemeente
Op elke kaart worden Partner en TC opgeroepen hun bevindingen bij het uitvoeren van de opdrachtjes door te
geven aan de hele gemeente. Soms worden daar concrete tips voor gegeven, op andere momenten wordt de
vraag gesteld:
‘Bedenk hoe je je bevindingen doorgeeft aan de rest van je gemeente!’
Op deze manier wordt gestimuleerd dat de hele gemeente al vanaf het begin van de uitzending betrokken
wordt.
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Gebruik product Verzend

Start van de uitzending
De start van een nieuwe uitzending van een Partner vormt de aanleiding voor Interserve medewerkers (team
Gaan) om dit product Verzend aan te bieden. Een belangrijk moment is de start van de Thuisfront Commissie.
Op die avond is een medewerker van team Gaan aanwezig bij TC en Partner. Tijdens deze officiële start van de
uitzending wordt ook door TC en Partner het ‘Samenwerkingscontract’ ondertekend. Deze startavond van de
TC vormt een goed moment om Verzend te introduceren. De medewerker van team Gaan benoemt dat het
belangrijk is dat Partner en gemeente zich naast praktisch- en financieel- ook op geestelijke wijze voorbereiden
op de uitzending. Verzend is daarbij het handvat om hen op weg te helpen.
Leiders uit de gemeente
Tijdens dit eerste moment is het belangrijk te stimuleren dat leiders uit de gemeente (bijvoorbeeld de
voorganger of oudsten) bij de rest van het proces betrokken worden. Onderzoek de mogelijkheid dat deze
leiders deelnemen op de momenten dat de opdrachten worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk en waardevol
om andere gemeenteleden uit te nodigen voor de momenten dat je met Verzend aan de slag gaat.
Uitleg geven product
Aan de start van de uitzending wordt ook uitgelegd hoe Verzend in elkaar zit en hoe de rest van het proces
eruit gaat zien in de maanden die volgen. De thema’s van de enveloppen worden geïntroduceerd en de
werkvormen worden uitgelegd.
Toesturen van de enveloppen
De Partner en gemeente krijgen vijf keer een envelop toegestuurd. Interserve medewerkers versturen de
enveloppen doorgaans om de twee maanden om genoeg ruimte te bieden voor de uitvoering van de
opdrachten en genoeg tijd om te bezinnen. Deze termijn kan worden aangepast per uitzending. Belangrijk is
om hier afspraken over te maken aan de start.
Elke keer dat medewerkers een envelop toesturen is er een natuurlijk contactmoment om even terug te
koppelen hoe het met Partner en gemeente in de voorbereiding gaat en of/waarin zij behoefte hebben aan
ondersteuning.
Ambassadeurs Interserve
Het is voor Partner en TC mogelijk een ambassadeur van Interserve uit te nodigen voor ondersteuning,
bijvoorbeeld in de vorm van aanwezigheid bij de uitvoering van een opdracht.
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Weergave van een kaart

Titel werkvorm

Verdiep
Titel opdracht
Benodigdheden

Tijdsduur

<Uitleg van de opdracht>

Afbeelding op
achtergrond

Titel werkvorm
Boven aan elke kaart staat de aard van de kaart beschreven, daarmee wordt gerefereerd aan de werkvormen.
Mogelijkheden: ONTDEK/BEZIN/ERVAAR/DROOM/DEEL
Tijdsduur
Bijvoorbeeld: 15 min.
Benodigdheden
Beschrijving van de benodigdheden voor het uitvoeren van de opdracht. Zinnen starten met ‘Zorg voor…’ en
verlopen actief en instruerend.
Titel opdracht
De titel beschrijft kernachtig waar de opdracht over gaat.
Vertaal door!
Dit kadertje bevat de stimulans voor Partner en TC om hun bevindingen door te vertalen naar de gemeente.
Het is mogelijk hier een concrete tip voor te geven.
Verdiep
Het Verdiepkader bevat suggesties ter verdieping. Dit kan gaan om literatuurverwijzingen, tips, muziek- of
videosuggesties of een aanvullende vraag of opmerking.
Het verdiepkadertje kan worden weggelaten wanneer een bepaalde kaart geen verdere verdieping nodig
heeft.
Uitleg van de opdracht
Geef de opdracht weer in het grootste kader. De aard van de opdracht verschilt per werkvorm.
Zo kan een opdracht verschillende onderdelen bevatten of juist uit een enkele vraag bestaan.
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Schrijf zinnen in actieve vorm. Breng opbouw in de opdracht aan door instruerende woorden te gebruiken.
Denk aan:
Lees …
Bespreek …
Ga …
Maak…
Onderzoek…
Meer afbeelding dan tekst
Teveel tekst leidt af. Een minimum aan tekst werkt motiverend om de kaart te lezen. Zorg dat de opdrachten
kort en krachtig zijn en letterlijk en figuurlijk weinig ruimte innemen. Zorg voor een kaart met meer afbeelding
dan tekst. Een mooie kaart om naar te kijken met een behapbare opdracht die Partner en TC triggert om aan de
slag te gaan.

Uitwerking eerste envelop: Een gezamenlijke missie
Hierna volgt een uitwerking van de eerste envelop ‘Een gezamenlijke missie’.
Doel: Partner en zendende gemeente markeren de start van een gezamenlijk gedragen uitzending.
Het is de envelop die Partner en TC aan het begin van de uitzending in handen krijgen tijdens de startavond.
Bronnen achtergrond afbeeldingen envelop 1
http://www.fastcocreate.com/1681991/goodbye-campaign-hello-publishing-the-moment-studio-createsbrand-content-built-to-share (Deel)
http://www.roleplaygateway.com/roleplay/guardian-of-the-flame (Ontdek)
http://www.phhub.net/dream-wallpaper/dream-way-hd-desktop-wallpaper-xpx.html (Droom)
http://www.shutterstock.com/video/clip-5287187-stock-footage-candles-light-black-background.html (Bezin)
http://www.huffingtonpost.com/anna-brones/ (Ervaar)
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Brief envelop 1

Beste <Partner en Thuisfrontcommissie>,

Jullie staan aan de start van een bijzondere tijd, aan het begin van een gezamenlijke missie. Prachtig dat jullie
als gemeente een uitdaging aan gaan waarbij het brengen van het evangelie in woorden en daden jullie
drijfkracht is. Eén van de gemeenteleden zal daarvoor verder weg gaan werken. De anderen blijven hier in
Nederland. Ook daar zal het een uitdaging blijven om je missie als gemeente vorm te geven.
Zo aan het begin van een uitzending is er zoveel om met elkaar kort te sluiten. Er zijn vele praktische afspraken
te maken, knopen door te hakken en acties te ondernemen. Terwijl jullie je klaar maken voor de uitzending van
<Partner> hebben wij ook jullie wat verzonden: Een envelop vol inspiratie over missie (zending). In totaal
zullen jullie de komende tijd vijf van deze enveloppen van ons ontvangen.
Met Verzend hopen we dat jullie als Partner en thuisfrontcommissie inhoud gaan geven aan je gezamenlijke
missie. Naast alle praktische zaken voor de uitzending is het zo belangrijk samen de rust te vinden om stil te
staan bij wat missie betekent. Om tijd te nemen voor gebed. En om in gesprekken en ervaringen van elkaar te
leren. We geloven dat de uitzending van <Partner> voor de hele gemeente van betekenis is en dat jullie veel
van elkaar kunnen leren. Het is zo waardevol om samen leren wat het betekent God na te volgen in je eigen
omgeving. We hopen dat jullie in de komende tijd ook dit ‘missionair leerproces’ een vorm gaan geven.
De enveloppen die we jullie toezenden zijn echt bedoeld om jullie wat te brengen. Ze bevatten kleine
opdrachten die je helpen in het proces van uitzenden waarin jullie je bevinden. Ze bieden inspiratie, schetsen
andere perspectieven op de uitzending en bevatten essentiële vragen aan de start. Ga vooral met deze
enveloppen aan de slag op een manier die bij jullie past en kijk wat jullie nodig hebben.
Hoe je met deze enveloppen aan de slag kunt gaan staat beschreven op de achterkant van deze brief. Schroom
niet om contact op te nemen met een medewerker van Interserve voor verdere ondersteuning. Deze eerste
envelop heeft als thema ‘Een gezamenlijke missie’ en zal in gaan op de start van de uitzending.
Namens Interserve wens ik jullie een inspirerende ontdekkingsreis met een gezegende start toe,

Met vriendelijke groeten,
<Medewerker Interserve>
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Hoe je Verzend kunt gebruiken
(Deze uitleg staat op de achterkant van elke begeleidende brief voor Partner en TC, in elke envelop)

Samen aan de slag
De komende tijd ontvangen jullie als Partner en TC vijf keer een envelop met opdrachten. Hiermee
kunnen jullie samen aan de slag. Kies handige momenten om een envelop te openen en bereid de
opdrachten voor. De opdrachten zijn kort en behapbaar, het is (afgezien van een enkele
uitzondering) mogelijk de opdrachten uit een envelop op een avond uit te voeren, dit hoeft niet. Het
is waardevol de tijd te nemen voor de opdrachten om mooie ontdekkingen te doen. Kijk wat bij jullie
past en maak keuzes.
Betrek anderen uit de gemeente
Om de uitzending van de Partner bekend te maken in de hele gemeente kun je ervoor kiezen deze
opdrachten ook met anderen uit de gemeente uit te voeren. Betrek leidinggevenden bij de
uitzending (denk aan je predikant, ouderlingen of oudsten) of vraag andere gemeenteleden bij de
avonden aanwezig te zijn. Bedenk telkens hoe je je bevindingen naar de rest van de gemeente
communiceert.
Enveloppen met thema’s
Elke envelop heeft een thema. Deze thema’s geven kernpunten weer van missie en het onderling missionair
leerproces. De volgende thema’s kunnen jullie in de komende tijd van ons verwachten:
1.
Een gezamenlijke missie
2.
Wat missie betekent
3.
Leerling-zijn
4.
Een missie over grenzen
5.
Verhalen delen
Vijf kaarten in een envelop
Elke envelop bestaat uit vijf kaarten met daarop een opdracht. Het is mogelijk de opdrachten apart van elkaar
uit te voeren, of om te kiezen een opdracht te laten vallen. Op sommige kaarten staan opties om je verder te
verdiepen in het onderwerp. Kies vooral wat jullie nodig hebben.
De verschillende kaarten zijn hieronder weergegeven met hun eigen doelen:
Ontdek

Met de ontdek kaarten verdiepen jullie je missionaire kennis door bijvoorbeeld het lezen van
een gedeelte uit een boek of een artikel. Door een video, door een stukje uit de Bijbel te
bekijken of door onderwijs.

Bezin

Met de bezin kaarten wordt ruimte geboden om samen stil te worden en God te zoeken bij de
uitzending.

Droom

Met de droom kaarten verwoorden of verbeelden jullie je dromen voor de uitzending. Samen
formuleren jullie visie voor de uitzending.

Ervaar

Met de ervaar kaarten krijgen jullie gezamenlijk een indruk van de context waarin de Partner
werkzaam zal zijn. Het zijn doe-opdrachten en bezoekopdrachten waarin jullie samenwerken.

Deel

Met de deelkaarten gaan jullie in gesprek over het thema en krijgen jullie de ruimte
indrukken, verwachtingen en weerstanden met elkaar te delen.

Ondersteuning
Hebben jullie ondersteuning nodig? Laat het ons gerust weten. Er zijn
Interserve Ambassadeurs beschikbaar die de tijd willen nemen voor jullie
vragen.
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Bijlage 3 De relatie tussen Partner, gemeente en Interserve
Het onderzoek begon met de wens van Interserve om de kerk in Nederland te dienen. De Partner bleek in dit
licht een sleutelfunctie te vervullen tussen de kerk hier en de kerk daar.
Tijdens het onderzoek richtte mijn aandacht zich op het leerproces tussen Partner en zendende gemeente.
Daarmee liet ik de relatie tussen twee kerken (hier en daar) los. Mede omdat uit eerdere ervaring 11 bleek dat
wederkerigheid tussen kerken vormgeven een moeizaam proces is. Het past daarnaast ook niet bij de aard van
organisatie Interserve om zich in de eerste plaats op de relatie kerk-kerk te richten. Interserve heeft in de
eerste plaats te maken met christen-professionals die worden uitgezonden 12. Vanwege hun uitzending heeft ze
tegelijk te maken met de Nederlandse uitzendende gemeenten.
Partner en gemeente als twee gelijken
Ik beschrijf Partner en zendende gemeente als twee gelijken die beiden in een eigen context van elkaar mogen
leren op het gebied van Gods missie. Daarin focus ik dus niet op de Partner als sleutel maar stel ik Partner en
gemeente op één lijn, zij delen samen één missie.
Interserve bemiddelende functie
In tegenstelling tot het eerdere idee van de Partner als sleutel wijs ik op de sleutelpositie van organisatie
Interserve. Interserve mag een Go-between-functie vervullen in het contact tussen Partner en gemeente. Zij
mag verbinden, bemiddelen en faciliteren. Dit sluit weer aan bij de wens waarmee ik begon. Inderdaad:
organisatie Interserve mag de kerk in Nederland dienen en ook de Partner. Zij mag hen samen dienen in de
vorm van bemiddelen en verbinden.
De plek van de Thuisfrontcommissie (TC)
De TC zie ik als vertegenwoordiging van de uitzending vanuit de gemeente. De TC onderhoudt het contact en
de (Praktische en financiële) afspraken met de Partner. Zij heeft daarnaast een verantwoordelijkheid naar de
gemeente als geheel. Namelijk om te communiceren over de uitzending. Om vorm te geven aan die
gezamenlijke missie waarin de hele gemeente haar plek heeft. In die zin heeft de TC ook een bemiddelende
functie tussen Partner en gemeente. Interserve kan de TC ondersteunen.
Leidinggevenden
Tijdens het onderzoek sprak ik over leidinggevenden in de zendende gemeenten, zoals voorgangers, oudsten,
leden van de zendingscommissie. In het praktijkonderzoek kwam naar voren dat een uitzending vaak bij een
enkeling begint (de toekomstige Partner), en ondersteund wordt door een paar vertegenwoordigers (de
toekomstige TC). Vaak hebben leidinggevenden in de gemeente helemaal niet- of nauwelijks met de
uitzending van doen. Vanuit het oogpunt ‘Samen één missie’ lijkt het me belangrijk dat vanaf het begin van de
uitzending de leidinggevende gemeenteleden betrokken worden in het proces. Breder dan ‘wat mag het
kosten’, kunnen zij gevraagd worden hoe de uitzending van deze Partner binnen de missie van de gemeente
past. Eén van de gevolgen van dit onderzoek is dan ook hopelijk dat waar Partner en gemeente samen één
missie hebben, leidinggevenden uit de zendende gemeente een grotere rol gaan spelen tijdens uitzendingen.
Ik moedig Partner, TC en organisatie Interserve aan het contact met leidinggevenden met het begin van een
uitzending vorm te geven.

11

In gesprekken met de klankbordgroep ging het bijvoorbeeld over kerken hier en daar die met
elkaar in verbinding werden gebracht door andere organisaties. Dit ging nogal eens moeizaam
doordat kerken ‘daar’ wantrouwen koesterden t.o.v. het Westen.
12
Website Interserve NL: visie en missie
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Bijlage 4 Notulen Klankbordvergaderingen
KB 18-12-2014
Aanwezig: Ad Breedveld, Sari Brunsveld, Anne Ribberink
Onderwerp: Start KB, uitleg onderzoek, meedenken over invulling onderzoek (Onderling Missionair
Leerproces)
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ad en Sari beiden onderwijsachtergrond.
Ad: Missionair Leerproces alleen richten op Interserve of ligt dat breder?
Vraag voor Partner: Hoe breng jij de connectie tussen de ontvangende en zendende gemeente?
De cultuur heeft grote invloed op de geloofsbeleving
Zorg dat je in het onderzoek ook zicht houdt op de ontwikkeling. Mogelijk ontwikkelt de Partner zich
heel snel terwijl de kerk achterblijft. Er kan wrijving ontstaan. Hoe werkt dat in de communicatie en
welke rol speelt Interserve hierin?
Let op: Grote verschillen tussen contexten, waarin ligt de overeenkomst?
Interserve kan coachend aanwezig zijn in leerproces
Belangrijke ideeën over selectie cases:
Gemeente waarin uitzending soepel verloopt, bijv. Gouda (T.C. Sari kent hen)
Waarin bewust over zending wordt nagedacht.
Uitzending in conflictgebied, waarin partner eigenlijk niet bekend kan maken…
Startende uitzending
Gezin/alleengaand
Verschillen in kerkgenootschappen
Wat gebeurt er als het goed gaat? Alia, naar andere gemeente gegaan.
In weergave kerken uitzendingen: PKN is heel breed, welke soort?
SIM, handig om mee te nemen in vergelijking.
Aandachtspunt bij benaderen kerken: hoe is de zendingscommisie, heeft die invloed in kerk? Anders
voorganger spreken.
Ik doe een voorstel voor nieuw moment in Januari met Ad en Sari, eind Jan. Voor de interviews.
Ik houd Ad en Sari op de hoogte van belangrijke documentatie wat betreft het onderzoek. (blijven
mailen)

KB 27-01-2015
Aanwezig: Ad Breedveld, Sari Brunsveld, Arco de Leede, Anne Ribberink
Onderwerp: Opzet voor de interviews en organisatie van de interviews
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Ad en Sari gaan mee naar gemeenten. Schrijven graag mee.
Rekening houden met dat meerdere gemeenten betrokken zijn.
Goed inleiden: alle antwoorden zijn goed, het zijn indringende vragen, gericht op hoe Interserve
Partners en kerken beter kan helpen. We willen van jullie leren.
Opletten: Drempels kunnen hoog zijn, vooral bij gemeenten. Moeilijke vragen, tijd nodig om ze door te
nemen.
Namen Kolb en Korthagen uit def. Vragenlijst.
Vanuit gemeente echt opletten dat ik iemand vind die goed zicht heeft op wat in gemeente gebeurt.
Spelling dt. Check
In inleiding vragen: hoe is de vragenlijst op u over gekomen?/ wat verwacht u vh interview??
Welke rol I/S stellingen aanbieden… voorbeelden geven (zie brainstorm)
Organisaties contacten vanuit samenwerkingsidee, van elkaar leren…
Heel helder maken wat mijn doel is en wat het OML is.
Tot slot: Interview beperken, tijd anderhalf uur maken.
Rol HG check

KB 31-03-2015
Aanwezig: Arco de Leede, Ad Breedveld, Sari Brunsveld, Marjolein Runhaar, Marian van de Werken, Annieke
van Dijk, Anne Ribberink (KB en anderen van team GAAN Interserve)
Onderwerp: Conclusies en aanbevelingen onderzoek
Wat springt eruit met conclusies/aanbevelingen? Welke opmerkingen daarbij?
o Wederkerigheid stimuleren, het OML stimuleren, ligt voor een belangrijk deel bij de Partner. Belangrijk
dat deze zich daar bewust van is! De boodschap van de Partner mag zijn dat we allemaal discipelen
zijn en discipelen maken.
o Aan het begin van een uitzending:
o Verbinding creëren: Partner- Gemeente, maar ook organisaties die zich onderling verbinden. Van
belang dat organisaties en kerken op lokaal niveau samenwerken. Een zendingscommissie zou dit
moeten dragen.
o Visie, beleid ontwikkelen. Al tijdens een oriënterend gesprek. Belangrijk dat Kerk en Partner samen
opgaan in het leren en groeien. (Contract dat nu gemaakt is kan daarbij hulpmiddel zijn)
o Wat is de rol en plek van de TC hierin? Dat meenemen.
o Zendingscontext hier in Nederland terugvinden. Bijvoorbeeld: lovingandservingmuslims. Daar de
cultuurverschillen in zoeken.
o Veranderingsbereidheid is van belang
o Ambassadeursnetwerk zou een derde fase kunnen hebben: waarin teruggekeerde Partners als coach
worden ingezet mbt zending in de gemeenten.
o Teruggekeerde Partners. Daarvoor belangrijk: warm welkom heten, ruimte bieden voor hun verhaal,
aansluiten bij de vragen van actieve gemeenten. Bewust inzetten leerervaringen.
o Studiedag predikanten, kerkenraden etc. organiseren
Brainstorm: Hoe verder met deze uitkomsten?
o Bijbelstudiemateriaal ontwikkelen over bijv. Paulus (vanuit boek Paul the missionairy) of vanuit
materiaal Together with God. Studiemateriaal over zendingsthema’s
o Welke praktische werkvormen kunnen we gebruiken in de bestaande contactmomenten met kerken
om zendingsbewustzijn (en over het OML) te creëren?
o In beeld brengen waar initiatieven van Partners ín kerken vandaan komen.
o Predikanten toerusten, een ochtend organiseren voor predikanten.
o Naar voren halen: wat drijft ons? Als Interserve: Hoop
o Passie: er is hoop in het vergrijsde NL
o Beeld: Stefanus, de heerlijkheid van God zien
o Verhalen van hoop vertellen
o Beeld Lijden tegenover succesgerichte NL maatschappij. Door lijden leren vertrouwen in God.
o Belangrijke plek voor ambassadeursnetwerk. Coachend, aansluiten bij wat er is, stap verder helpen.
o Instrumenten voor Ambassadeursnetwerk
o Doelgroep onderscheiden in wat je aanbiedt.
o Filmpje
o Christen-zijn op je werk
Samengevat kom ik op drie belangrijke wegen uit die mogelijk met elkaar samenhangen:
Verhalen delen Partners (hoop en lijden) en droom Interserve: hoop en Passie NL kerk
Werktool voor zendingsbewustwording start uitzendingen team Gaan en Amb. Netwerk
Dag voor Predikanten zendingsbewustwording
KB 27-05-2015
Aanwezig: Arco de Leede, Arthur de Bruin, Henk en Sari Brunsveld, Ad Breedveld, Anne Ribberink
Onderwerp: Reacties op Rapport (H6 conclusies en aanbevelingen)
o Henk: Partner is als een piloot, groot deel vh vliegwerk mogelijk door mensen op de grond
o Ad: Samen één missie is een visie die wij al heel lang hebben. De uitdaging is de praktijk, hoe krijg je ze
in die houding?
o Dat mensen een mentale keuze maken zo’n proces in te gaan? Hoe uitdagen?
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Realiteit is dat startpunt niet direct bij Partner begint. Gemeente vraagt in eerste contact vaak vooral
naar kostenplaatje.
Mogelijk is een manier om niet bij Partner te beginnen maar in gemeenten. Nog voordat een
kandidaat opstaat om zending te doen.
Anne: Juist in eerste contact Partner, zowel Partner als gemeente wijzen op missionaire
bewustwording… hen daarin meenemen. Aanknopingspunt.
TC heeft ook duidelijke plaats, is verantwoordelijk naar de gemeente toe.
Belangrijk dat Interserve formuleert hoe ze de relatie TC- Gemeente, en Partner- TC, en Partnergemeente voor zich ziet
Wat is wat I/S beoogt met relaties?
Plek van het country team
On-trackers mede stimuleren
Ad: Leeractiviteiten op leerstijl, leerniveau vind ik wel heel idealistisch

Onderwerp: Tool advies
o Maak tool breder dan alleen TC, ook voor leidinggevenden, zendingscommissies
o Cursus missionaire bewustwording aanbieden aan werkgroep. Nog voor ze een TC zijn
o Anne: Mijn zoektocht daarbij is wel dat je je met het product op één doelgroep moet richten.
o Envelop 4 en 5, verhalen delen. Verhalen blijken vaak in praktijk niet begrepen te worden. Aarzeling
daarbij. Ook dat is een leerproces. In hoeverre is er ruimte om verhalen te delen?
o Anne: belangrijk mee te nemen als inhoud: Hoe deel je verhalen?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Gaat het product over visie voor missie? Of over de uitzending?
Envelop 1 visie vorming, wat is missie? Algemeen, de uitzending heeft daarin een plek
Envelop 2 inhoud missie
Uitleg over welke kaarten toevoegen eerste envelop
Verzend = nog te abstract. Belangrijk dat ik helder en concreet onderscheid maak tussen de kaarten.
Verzend kan worden ‘deel’: Terugkoppelen, wat hebben we tot nu toe geleerd?
Tijdens overleg input gevraagd, bronnen om mee te nemen in deze tool.
Dit werd een brainstorm. Hiervan een werkdocument gemaakt.
Werkdoc uitwerken, concreter maken welke verschillende kaarten er zijn, dan rondsturen voor
verdere invulling.

Bijlage 5 Onderzoeksopzet

Onderzoeksontwerp
A. Analyse
Versie

:2

Datum

: 16-01-2014

Auteur

: Anne Ribberink

Opdrachtgever
: Interserve Nederland - Arco de Leede, directeur
Projectopdracht:
: Het bevorderen van het onderlinge missionaire leerproces tussen een
Nederlandse uitzendende kerk en een Partner (zendeling van Interserve NL).
Plaats

: Driebergen

B. Statistische gegevens
In 2015 zijn er veertig Interserve uitzendingen en zijn er veertig zendende kerken. In totaal gaat het
om 61 Interserve Partners13 die voor Interserve Nederland werkzaam zijn.
Van deze Partners zijn er 19 alleengaand, en 21 stellen (42 personen).

Kerkgenootschap

PKN

Pinkstergemeente

NGK

Lutherse kerk

Kerk vd Nazarener

GKV

Evangelische kerken

CGK

Baptisten
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UITZENDINGEN PER KERKGENOOTSCHAP (2015)
Bovenstaande grafiek geeft de (40) uitzendingen van Interserve Nederland per kerkgenootschap
weer. De meeste (18) uitzendingen zijn vanuit de PKN, gevolgd door 9 uitzendingen vanuit
Evangelische kerken.

13

Zendeling uitgezonden bij organisatie Interserve Nederland.
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Partner in NL; 2
Afghanistan; 3

In voorbereiding; 1

Bangladesh; 4

Kandidaat; 6

Cambodja; 2
Turkije; 1
Tunesïe; 1

Egypte; 2
India; 2

Pakistan; 3

Indonesïe; 1
Kazachstan; 1

Nepal; 3

Kurdistan; 2

Mongolïe; 1

Kyrgistan; 3
Libanon; 1

Afghanistan
Bangladesh
Cambodja
Egypte
India
Indonesïe
Kazachstan
Kurdistan
Kyrgistan
Libanon
Mongolïe
Nepal
Pakistan
Tunesïe
Turkije
Kandidaat
In voorbereiding
Partner in NL

UITZENDINGEN PER LAND (2015)
In bovenstaande grafiek is te zien naar welke landen de Partners van Interserve Nederland in 2015
uitgezonden zijn. Het gaat hier weer om 41 uitzendingen.
Vanuit de Partnergegevens over 2014 heb ik de onderstaande grafiek gemaakt over de regio’s waar
de Interserve Partners werkzaam zijn. In 2014 ging het om een totaal van 37 uitzendingen (waaronder
2 Partners die in Nederland werkzaam waren.) De meeste Partners zijn uitgezonden in de regio ZuidAzïe, daarop volgen de regio West-Azië en Midden-Oosten, Zuid-Afrika.

14
12
Arabische wereld

10

Midden-Oosten, Noord-Afrika

8

Centraal-Azië
Oost-Azië

6

West-Azië

4

Zuid-Azië

2

(Nederland)

0
Regio's

UITZENDINGEN PER REGIO (2014)

Bron voor de statistische gegevens: Interne documentatie Interserve Nederland: Uitzendingen
overzicht in Excellbestand.
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C. Onderzoek
Aanleiding
Interkerkelijke organisatie Interserve, werkzaam in Azië en de Arabische wereld, wil 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!' geïntroduceerd14. 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 al
aanwezige NGO's15. Door woorden en daden leven deze Partners, allen christenprofessionals, daar
voor kortere of langere tijd.
Interserve NL ervaart hoe ze de voorgaande jaren een expertise heeft opgebouwd in het voorbereiden
en begeleiden van Partners en thuisfrontcommissies 16. Maar 'hoewel Partners worden uitgezonden
vanuit hun thuisgemeente heeft Interserve weinig tot geen inhoudelijke contacten met de
leidinggevenden van Nederlandse lokale kerken, zoals voorgangers, kerkenraden, oudstenraad,
diaconieën en zendingscommissies’17. Interserve wil daarom de relatie met Nederlandse kerken
bevorderen en de Nederlandse zendende kerk dienen met leerervaringen op missionair gebied.
Vanuit eerder onderzoek en bezinning door (oud-)Partners, kerken, thuisfrontcommissies en
medewerkers van Interserve is gebleken dat Partners een sleutelfunctie 18 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 19.Wat
uiteindelijk resulteert in een houding van 'whole life discipleship' van gemeenteleiding en
gemeenteleden in Nederlandse kerken. Andersom kan een Partner van haar zendende gemeente
leren. Idealiter heeft de zendende gemeente al vóór de uitzending een rol gespeeld in het missionair
leerproces van de Partner. Door onderling leren te bevorderen ontstaat meer wederkerigheid in de
relatie tussen een Partner en haar zendende gemeente.
Tijdens gesprekken met Arco de Leede (directeur Interserve NL) en collega Arthur de Bruin
(Communicatie en fondsenwerving) stelden we vast waar het huidige onderzoek dus op gericht zal
zijn: Gefundeerd op de eerdere conclusies wil Interserve NL nu weten op welke manier zij het
onderlinge missionaire leerproces tussen lokale kerken in Nederland en Partners in zendingsgebieden
in Azië en de Arabische wereld kan bevorderen.
NB: Dit onderzoeksontwerp bevat een ingekorte versie van de aanleiding die in zijn geheel te lezen is
in het projectplan.

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?

Interserve NL
14

Interserve website www.interserve.nl en intern beschrijvingsdocument van de opdracht voor een GPW-er
Niet-gouvernementele organisaties
16 Een thuisfrontcommissie bestaat uit gemeenteleden in de zendende kerk in Nederland die het contact en de
betrokkenheid tussen gemeente- en Partner (zendeling) blijven verzorgen.
17
Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
18 Interne documentatie Interserve NL (reacties eerdere onderzoeken en bezinningsdag Sept. 2013)
19
De 'Missio Dei': Het uitgangspunt van zending ligt bij Gods eigen beweging naar mensen toe.
15
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Organisatie Interserve in 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 in hun context
handen en voeten kunnen geven aan hun zendingsopdracht (missie) die zich uit in discipelschap.
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 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 (met de donkere kleur) de betrokkenen van dit onderzoek. Ik
richt me niet op het onderling leerproces tussen de uitzendende gemeente in Nederland en de
ontvangende gemeente, maar op het leerproces tussen de Partner en haar uitzendende gemeente.
Indirect speelt de context van de Partner, haar ontvangende gemeente, wel een rol.
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 3. projectresultaten.
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?
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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? )

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?

5. Welke handvatten worden er genoemd om het onderlinge missionaire leerproces tussen InterservePartners 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?
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7. Op welke wijze(n) kan Interserve NL het onderlinge missionaire leerproces bevorderen tussen
Nederlandse zendende gemeenten en huidige Interserve-Partners in hun zendingsgebied?

D. Hypothese
H120 Interserve NL kan het onderlinge missionaire leerproces bevorderen tussen huidige via
Interserve uitgezonden Partners in hun zendingsgebied en hun zendende gemeenten op de volgende
wijzen:
- Een via Interserve NL uitgezonden Partner vervult een sleutelfunctie in het contact tussen de
uitzendende NL gemeente en de context waarin hij/zij zelf werkzaam is. Als persoon is hij/zij dus het
instrument binnen het onderling missionair leerproces21. Door de persoon van de Partner voor de
gemeente meer zichtbaar te maken en ontmoetingen te stimuleren, bevordert Interserve NL het
onderlinge missionair leerproces.
- Partners hebben hun uitzendende gemeente wat te bieden op missionair gebied door hun ervaring
met het werken in een andere context. Gemeenten hebben Partners wat te bieden op missionair
gebied door de veelkleurigheid aan gaven. Interserve NL kan een rol spelen in het 'vertalen' van
leerervaringen over en weer. Bijvoorbeeld in de vorm van bijbelstudiemateriaal, een cursus, of door
een (of meerdere) mediaboodschap(pen).
- Wanneer Interserve NL de factoren die een rol spelen in leerprocessen voor zowel Partner als
gemeente in beeld brengt, kan zij het onderlinge missionaire leerproces tussen een Partner en hun
zendende gemeente bevorderen.
H1 Interserve kan het OML tussen partners en zendende gemeenten bevorderen, maar...
- verwacht hierbij terughoudendheid onder de betrokkenen, die voorkomt uit de vraag 'Hoe doen we
dat dan?' Interserve heeft geen handvatten/tools om het OML te bevorderen.
- De culturele afstand en de 'cultuurkloven' zorgen voor veel knelpunten in het bevorderen van het
OML.
- Slechte communicatie tussen Partner en zendende gemeente zorgen voor knelpunten in het
bevorderen van het OML.
H0 - Interserve NL kan het onderling missionair leerproces niet of nauwelijks bevorderen tussen
huidige via Interserve uitgezonden Partners in hun zendingsgebied en hun zendende gemeenten
omdat:
- Er onder gemeenteleiding en/of gemeenteleden te weinig of geen draagvlak is voor het bevorderen
van het onderling missionair leerproces.
> Het ontbreken van draagvlak heeft te maken met een individualistische instelling onder
gemeenteleden - er ontbreekt een gevoel van gemeenschap - in samenhang met de plaats van de
kerk en/of geloof in het leven van de individuele gelovige. De betrokkenheid bij de kerk en het
christelijk geloof neemt af in Nederland. De verwachting is dat in 2020 nog 28% van de Nederlanders
lid is van een kerk. Ook het persoonlijk geloof, kerkgang en geloofsopvoeding nemen af22.
- Het werk (het werk- en de leerervaringen) van de uitgezonden Partner te weinig zichtbaar zijn voor
de zendende gemeente en andersom.
> Dit kan te maken hebben met de manier waarop de Partner zijn ervaringen communiceert naar de
gemeente.
20

De term H1 staat voor een positief geformuleerde hypothese, H0 is een negatief geformuleerde hypothese.
De termen zijn ontleend aan Verhoeven, N.,Wat is onderzoek? (2011) p. 254
De hypothesen zijn gebaseerd op gesprekken met Arco de Leede, directeur Interserve NL.
21
Interne documentatie Interserve NL (reacties eerdere onderzoeken en bezinningsdag Sept. 2013)
22

Boersema, P., Paas, S., Onder Spanning, een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en
samenleving. p. 21-25
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- Nederlandse zendende gemeenten niet willen leren van hun uitgezonden Partners of andersom:
omdat uitgezonden Partners niet willen leren van Nederlandse zendende gemeenten.

E. Ontwerp en verantwoording
Ik kies voor dit onderzoek de kwalitatieve onderzoeksmethode. Het onderzoek valt in drie
deelonderzoeken uiteen:

1. Literatuuronderzoek
2. Interviews - Drie Cases van gemeenten met hun uitgezonden Partners: zes interviews totaal.
3. Vergelijkings onderzoek - Drie interviews met vertegenwoordigers van andere (zendings/missionaire) organisaties.

1. Literatuuronderzoek
Deelonderzoek 1 (Kwalitatieve methode)
Tijdsduur: ong. 90 uur
Met het literatuuronderzoek verdiep ik me in boeken en (wetenschappelijke) artikelen. Aan de hand
van de geformuleerde probleemstelling, voor- en deelvragen, waarvan ik de zoektermen noteer, zoek
ik relevante informatie op. Ik maak literatuurlijsten met (suggesties van) te bestuderen boeken,
Hoofdstukken en artikelen. Ik vat de literatuur samen en verwerk deze in mijn documenten. Aan het
einde van het literatuuronderzoek hoop ik een antwoord te formuleren op verschillende voor- en
deelvragen van de van het onderzoek die betrekking hebben op de literatuur. Daarnaast onderbouwt
de literatuur de opzet van de andere twee deel-onderzoeken, en het te schrijven
aanbevelingendocument. Evenals de daaruit te ontwikkelen aanzet23.
Met de literatuur geef ik antwoord op de voorvragen 1 tot 3 van het projectplan, daarnaast op
deelvraag 2a, 3a, 4a en 5a. In dit overzicht geef ik per voor- of deelvraag belangrijke
literatuursuggesties.

Ik onderbouw mijn onderzoek en project (tijdens de voorbereiding) door het lezen van de volgende
literatuur:

Literatuurlijst:
(Dit is een overzicht van alle literatuursuggesties. Het gaat om literatuur die ik kan bestuderen ter
onderbouwing van mijn onderzoek en de beantwoording van mijn voor- en deelvragen, als ook de
probleemstelling.)
Interne documentatie Interserve NL - (Samenvattingen) eerder onderzoek
Alii, E.T. Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden. Zoetermeer, Meinema, 2009
D.B. Baarda, M.P.M. de Goede en A.G.E. van der Meer/Middelburg. Basisboek interviewen. Handleiding voor het
voorbereiden en afnemen van interviews. Groningen/Houten, 2007 NIET GESCHIKT
T. Bernts, G.Dekker en J. de Hart, God in Nederland 1996-2006, Kampen 2007 Naslag
415.4 M. Boekaerts en P.R. Simons. Leren en instructie. Psychologie van de leerling en het leerproces.
Assen, 1993 H1, H3-8

23

Projectresultaten, projectplan
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J.T. Billings, What makes a church missional?, Christianity Today, 2008, Academic Search Elite
P. Boersema, S. Paas, Onder Spanning, een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving, Kok,
2011, Inleiding, 21-25
415.9 S. Bolhuis, Leren en veranderen, Couthino, 2009, H1, H2, H4, H5
David, J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, Maryknoll: Orbis Books, 1991
Introduction (P.1-8), H12 Elements of an Emerging Ecumenical Missionary Paradigm (368-507), H13 Mission in
many modes (511-518)
J. Hendriksen, Cirkelen rond Kolb, begeleiden van leerprocessen, Uitgeverij Nelissen, Soest, 2005
(252.8) Dr. J.A.B. Jongeneel, Missiologie, I Zendingswetenschap, II Missionair theologie, 1991, 5.3 (5.3.6
Missionaire catechetiek) H2 Naam van de missiologie (21-53), H3.2.1 Naam en begrip van de zendingstheologie
(57), H 5.3 Missionaire theologie, inleiding (p. 13-17)
D.J. Hesselgrave, Communicating Christ Cross Culturaly, 1991, ZondervanPublishingHouse, Grand Rapids,
Michigan, H1,23, H4, 38, H7, 79, H11, 161, H39, 527
Hoek, J, De kerk leeft, (Hoofdstuk de Kock)
John M. Hull, What prevents Christian adults from learning, Londen 1985 NIET HEEL BEHULPZAAM.
J. de Kock, W. Verboom, Altijd leerling, handboek voor catechese, boekencentrum, 2011, H1-5, H6.10, H7-11
450.45
F. Korthagen en B. Lagerwerf. Leren van binnenuit. Onderwijsontwikkeling in een nieuwe tijd. Soest,
2008, H4, H7
S. Lanier, Waarom zijn wij anders? CBC, 't Gulden boek B.V., 2012J. Hendriksen, Cirkelen rond Kolb, begeleiden
van leerprocessen, Uitgeverij Nelissen, Soest, 2005
252.4 A. Lanser-van der Velde. Geloven leren. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar wederkerig
geloofsleren. Amsterdam, 2000, H1, H2, H11
ed.), Dr. Melanie McNeal. 2014. Discipleship: Reclaiming Mission's Strategic Focus. Kuala Lumpur: Grassroots
Mission Publications No. 8.
L. Miedema, Wederkerigheid in het diaconaat, proefschrift
Norma Cook Everist, The Church as Learning Community. A Comprehensive Guide to Christian Education,
Nashville 2002, p. 21
R. Osmer, Practical Theology, an introduction, 2008, William B Eerdmans Publishing Co
G. W. Peters, Mission-Church Relationship part I&II, Bibliotheca Sacra, 1968 Galaxie Journals 252.7

Protestantse Kerk Nederland - Dertig kansrijke modellen voor de missionaire gemeente., Inleiding
G. Schuiiling, W. Heine, Koninklijke van Gorcum B.V., Leren stimuleren, Assen, 2005
L. Schuringa, Projectmatig werken, Boom Lemma uitgevers, 2009
S. Stoppels, 'Leer van mij...'. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen, 2012, pdf (op pc)
Stoppels, Oefenruimte, gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen, Boekencentrum, 2013
B. Roor, De leerzijde van diaconaat, Een praktisch-theologische verkenning van diaconale leerprocessen onder
vrijwilligers, 2010
parochie als gemeenschap van leerlingen, Boekencentrum, 2013
N. Verhoeven, Wat is onderzoek?, Boom Lemma uitgevers, 2011
L. Verschaffel, Beïnvloeden van leerprocessen. In: J. Lowyck & N. Verloop (red.), Onderwijskunde. Groningen:
Wolters-Noordhoff, H6, en H7 Ontwerpen van leeromgevingen, Joost Lowyck en Jan Terwel
Christopher, J. H. Wright, The Mission of God's people, A biblical theology of the Church's Mission, Zondervan,
Grand Rapids, Michigan, 2010 Vertaling: De Bijbelse Missie, 2012
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for Theological Education, 2012

Eventueel
I.B.H, Abram, Joodse traditie als permanent leren. Kampen: Kok, 1980
J. Becker en J. de Hart. Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken
en de christelijke traditie, Den Haag 2006 Naslag
R. Boyd, God's Mission in Asia: A Comparative and Contextual Study of This-Worldly Holiness and the Theology
of Missio Dei in M. M. omas and C. S. Song, Mission Studies: Journal off the International Assocation for Mission
Studies. 2008 Academic Search Elite
M. ter Borg e.a. (red.), Handboek religie in Nederland. Perspectief, overzicht, debat, Zoetermeer, 2008 Naslag
A. Bröckmoller, G. Sanders, M. Weggeman, In goed gezelschap, de sleutel tot succesvolle meester-gezelrelaties, 2011, Gorcum
L. de Caluwé, H. Vermaak, Leren veranderen, een handboek voor de veranderdeskundige, 2006, Kluwer,
Deventer
Tim Chester en Steve Timmis, Total Church. Evangelie en gemeenschap. kerk voor het leven van alledag. Een
leermodel voor de kerk van de toekomst, Amerongen 2011, p. 45.
Wim Dekker, Marginaal en missionair Kleine theologie voor een krimpende kerk, Zoetermeer 2011
G.D.J. Dingemans, In de leerschool van het geloof. Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk
vormingswerk, Kampen 1986
252.7 B. Hybels, M. Mittelberg, Zo word je een aanstekelijk Christen, 1994 (Willowcreek, vertaald) discipelschap, tools om zelf aanstekelijk christen te zijn
M.Kalsky en P.Nissen (ed.), A glance in the Mirror, Dutch and Polish religious cultures, Münster, 2012 Naslag
Kim, Sang-Bok David1, Changes and Trends in World Christianity, Transformation, Okt. 2013, Academic Search
Elite
H.K.im.1, Receiving Mission: Reflection on Reversed Phenomena in Mission by Migrant Workers from Global
Churches to the Western Society, Wycliffe Diaspora Ministry in Europe/Korean Research Institute for Diaspora,
Jan2011, Academic Search Delite
M. Lee, The Five Marks of Mission, Evangel. Autumn 2008, Academic Search Elite
252.8 C.H. Kraft, Christianity in culture, a study in dynamic biblical theologizing in cross-cultural perspective.,
1990
S. Paas, ‘Mission among Individual Consumers’, in: Ryan K. Bolger (ed.), The Gospel After Christendom: New
Voices, New Cultures, New Expressions, Baker: Grand Rapids 2012, 150-163
M. Ruijters, liefde voor leren, 2008

2. Verdiepend kwalitatief onderzoek - Drie cases: zes interviews
Deelonderzoek 2 (Kwalitatieve methode)
Tijdsduur: ong. 25 uur voor het voeren van zes gesprekken

Om het onderzoek te verdiepen zal ik drie gesprekken voeren met leidinggevenden van verschillende
uitzendende kerken. Daarnaast zal ik drie gesprekken voeren met hun uitgezonden Partners in
verschillende contexten. Dit vormen de drie kwalitatieve cases van mijn onderzoek.
In dit deel van het onderzoek staan de volgende voor- en deelvragen uit het projectplan centraal.
Deze werk ik uit tot interviewvragen.
Voorvragen: 2,3
Deelvragen: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7
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Selectie Partners en gemeenten
Ik selecteer de Partners en gemeenten voor de cases op de volgende criteria:
-

Het zijn Partners en zendende gemeenten die door Interserve NL aan elkaar gekoppeld zijn.
Ik kies deze Partners en gemeenten in hun samenhang.

-

Het zijn Partners en zendende gemeenten waarbij de Partner in 2015 uitgezonden is of aan
een uitzending begint.
De geselecteerde Partners zijn allemaal voor langere tijd (long track) uitgezonden.

-

De cases verschillen van elkaar in kerkgenootschap uitzendende gemeente, land van uitzending
Partner, gezin/alleengaand, duur uitzending en mate van betrokkenheid/draagvlak van de gemeente.
Deze verschillen geef ik weer in de beschrijving van de cases. Deze verschillen passen ook bij het
interkerkelijk karakter van Interserve en de brede aanwezigheid in Azië en de Arabische wereld.

Geselecteerde cases
Gemeente

Plaats

Partner

Gebied

Contactgegevens

Duur
uitzending

Gezin/alleengaand

1

Evangeliegemeente

- Gegevens
voor dit doc.
anoniem
gemaakt. -

-

Mongolië

Dhr Anoniem

Long track

Alleen

2

GKV

-

-

NoordAfrika

FAM Anoniem

Long track

Gezin

3

PKN

-

-

Cambodja

FAM Anoniem

Long track

Gezin

Methode: Interviews
Ik organiseer zes geplande interviews in de maand Februari.
-

Drie met uitgezonden Partners
Drie met vertegenwoordigers van bijbehorende zendende gemeenten

Met de Partners voer ik de interviewgesprekken als dat mogelijk is face to face, anders via skype- of
telefoonverbinding.
Met de vertegenwoordigers op het gebied van zending (mogelijk de voorganger) van zendende
gemeenten voer ik de gesprekken face-to-face.
Ad Breedveld en Sari Brunsveld van het KB-groepje vergezellen mij tijdens de interviews die ongeveer
een uur tijd in beslag nemen. Zij ondersteunen mij door het maken van aantekeningen en het
eventueel stellen van vragen, tegelijk zijn zij als ambassadeur het gezicht van Interserve tijdens de
ontmoeting. Ik geef richting aan de interviews en stel de voorbereidde vragen.
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Ik kies voor een gedeeltelijk/half gestructureerd interview24. De opzet en volgorde van de
interviewvragen staan in principe vast. Tijdens het interview voel ik mij vrij om andere keuzes te
maken en door te vragen, mits de topics allemaal aan bod komen. Ook Ad en Sari mogen mij
ondersteunen in het doorvragen, ik geef zelf richting aan het gesprek.
Tijdens de interviews vraag ik toestemming een geluidsopname te maken, die ik bij het verwerken van
de gegevens kan gebruiken. Ik vraag daarnaast hoe ik de gegevens van de gesprekspartner mag
vermelden in de rapportage.

Interviewschema
Voor de Partners bereid ik andere vragen voor dan voor de vertegenwoordigers van de zendende
gemeenten.

3. Vergelijkingsonderzoek - Drie interviews
Deelonderzoek 3 (Kwalitatieve methode)
Tijdsduur: Ong. 15 uur voor het voeren van drie gesprekken

Tenslotte voer ik een klein vergelijkingsonderzoek uit onder andere (zendings-)organisaties om uit te
vinden wat Interserve NL van hen kan leren wat betreft de (leer)relatie tussen Partner en zendende
gemeente. Ik voer hiervoor drie gesprekken bij verschillende organisaties.
In dit deel van het onderzoek staan de volgende voor- en deelvragen uit het projectplan centraal.
Deze werk ik uit tot interviewvragen.
Deelvraag: 5c, 7

Selectie organisaties
De organisaties die ik interview selecteer ik op de volgende criteria.
-

Zij vertonen overeenkomsten/raakvlakken met de visie- en expertise op zending die Interserve
NL heeft. Samengevat in de volgende punten25:

o

Individuele levens en gemeenschappen veranderen door een ontmoeting met Jezus Christus.

o

Discipel van Jezus Christus zijn heeft betrekking op je hele leven: werk, relaties, keuzes, enz. We willen
hierin zelf een voorbeeld zijn en anderen helpen ook zo te leven. De woon- en werkomgeving is de
meest natuurlijke plaats om dit te doen.

o

Het evangelie richt zich op de hele mens met zijn geestelijke, lichamelijke, sociale en economische
nood. Verkondiging gebeurt niet alleen in woorden, maar ook in daden.

o

Wij richten ons vooral op de meest kwetsbaren in Azië en de Arabische wereld.

o

Het bekendmaken van het evangelie in woord en daad is de verantwoordelijkheid van de lokale kerk,
waar ook ter wereld. Daarom zoekt Interserve de samenwerking met lokale gemeenten om gezamenlijk
hun taak in Gods zending uit te voeren.

24

Baarda, B., Hulst, van der, M., Goede, de, M., (2012) Basisboek interviewen, handleiding voor het
voorbereiden en afnemen van interviews. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv
25
Website Interserve NL: visie
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-

Daarnaast houden zij zich bezig met het onderling missionair leerproces tussen ofwel Partner
en zendende gemeente, ofwel tussen kerkelijke christenen onderling.

Geselecteerde organisaties:

Organisatie

Contactgegevens

Visie, missie, expertise

OM

- In dit rapport weggelaten-

Transformatie van mensenlevens wereldwijd
door Jezus Christus.
Dit doet OM in Nederland door:
• Jezus Christus bekend te maken;
• Het werven van mensen, middelen en
gebed.
Bron: website OM

CAMA

-

CAMA is een wereldwijde interkerkelijke
zendingsbeweging die jarenlange ervaring
heeft in het stichten en ondersteunen van
gemeenten. Er is een unieke verbinding met
de ABC-gemeenten in Nederland en de
Stichting CAMA wereldwijd.
CAMA staat voor Christian and Missionary
Alliance.
Bron: website CAMA

- Nog twee andere opties, in
dit rapport weggelaten-

Methode: interviews
Ik organiseer drie geplande interviews in de maand Februari. Ik interview vertegenwoordigers van
andere (zendings-)organisaties.
Ad Breedveld en Sari Brunsveld van het KB-groepje vergezellen mij tijdens de interviews die ongeveer
een uur tijd in beslag nemen. Zij ondersteunen mij door het maken van aantekeningen en het
eventueel stellen van vragen, tegelijk zijn zij als ambassadeur het gezicht van Interserve tijdens de
ontmoeting. Ik geef richting aan de interviews en stel de voorbereidde vragen.
Ik kies voor een gedeeltelijk/half gestructureerd interview26. De opzet en volgorde van de
interviewvragen staan in principe vast. Tijdens het interview voel ik mij vrij om andere keuzes te
maken en door te vragen, mits de topics allemaal aan bod komen. Ook Ad en Sari mogen mij
ondersteunen in het doorvragen, ik geef zelf richting aan het gesprek.
Tijdens de interviews vraag ik toestemming een geluidsopname te maken, die ik bij het verwerken van
de gegevens kan gebruiken. Ik vraag daarnaast hoe ik de gegevens van de gesprekspartner mag
vermelden in de rapportage.

26

Baarda, B., Hulst, van der, M., Goede, de, M., (2012) Basisboek interviewen, handleiding voor het
voorbereiden en afnemen van interviews. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv
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Bijlage 6 Interviewopzet Partners en gemeenten
Interview Partners
Inleiding
Hartelijk dank dat u bereid bent met ons in gesprek te gaan voor dit onderzoek. Ik zal u kort uitleggen
wat het doel is van dit gesprek. Vanuit mijn opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede doe ik een
onderzoek bij Interserve Nederland naar hoe een zendeling en een gemeente van elkaar leren op
missionair gebied. Daarnaast kijk ik hoe Interserve het leerproces tussen Partner en gemeente kan
bevorderen. Ik spreek van het onderling missionair leerproces. Daarmee bedoel ik: Partner en
zendende gemeente leren van elkaar hoe ze God kunnen navolgen in Gods plannen voor de wereld.
Ik ga er vanuit dat een uitgezonden Partner dingen leert omdat hij in een hele andere cultuur zijn
geloof uitleeft. Daarnaast ga ik er vanuit dat elke christen dingen leert in zijn/haar leven met God. Ik
onderzoek nu hoe dit leren specifiek gebeurt bij zendeling en zendende gemeente. Ik onderzoek hoe
dit leren tussen Partner en gemeente er in de praktijk uit ziet en hoe er over en weer van elkaar
geleerd kan worden.
Allereerst stel ik u een paar algemene vragen over uw eigen achtergrond. Vervolgens ga ik in op ‘God
navolgen’ en uw leerproces daarin, daarna voeren we een gesprek over het ‘onderlinge, missionaire
leerproces’.
I1 Hoe zijn de vragen die ik u van tevoren gestuurd had op u overgekomen?
Sommige vragen in dit interview kunnen indringend zijn, misschien omdat u er niet eerder over na had
gedacht. Er zijn geen goede of foute antwoorden. U kunt gerust even nadenken over vragen die u
moeilijk vind of aan mij om verduidelijking vragen. Het doel van dit gesprek is voor mij om van u te
leren, daarom ben ik blij met alle antwoorden.
Gaat u er mee akkoord dat ik een geluidsopname maak? De dingen die u mij vertelt wil ik graag in de
verslaglegging gebruiken: in het onderzoeksrapport en de aanbevelingen die ik schrijf. Ik zal u het
uitgewerkte interviewverslag eerst voorleggen voordat ik het in het onderzoeksrapport verwerk, zodat
u eventuele vertrouwelijke uitspraken kunt aanwijzen, ik zal er voorzichtig mee omgaan.
Het gesprek zal ongeveer anderhalf uur duren.
I2 Heeft u van te voren nog vragen aan mij?
Vragen
27
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?)
Algemeen
De volgende vragen stel ik wanneer genoemde zaken nog niet bij I/S kantoor bekend waren:
A1 Wat is uw leeftijd?
A2 Wat is uw burgerlijke staat?
A3 Hoe ziet uw gezinssituatie eruit?
A4 Welke opleiding(en) heeft u/hebben jullie gevolgd?
A5 Welke eerdere werkervaring heeft u/hebben jullie?
A6 Is/ wordt dit uw eerste uitzending of bent u vaker uitgezonden? Zoja, hoe vaak en waarheen?
A7 Naar welk land en gebied bent/wordt u op dit moment uitgezonden?
A8 Wat is de duur van uw uitzending tot nu toe?
A9 In wat voor een religieus klimaat bent u nu werkzaam? /Zult u gaan werken?
(denk aan: een moslim gebied, veel boeddhisme, of juist een christelijk
gebied…meerderheid/minderheid)
27

In blauw geef ik de voor- en deelvragen weer waarop ik de interviewvragen baseer. Andere
achtergronden voor de interviewvragen vormen voor mij de hypothesen uit de Onderzoeksopzet en
de literaire achtergrond van H2, evenals de opgestelde werkdefinitie.
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A9 Wat is het beroep dat u uitoefent/zal uitoefenen op de plek waar u uitgezonden bent/wordt?
A10 Hoe zou u uw uitzending als Partner van Interserve in … voor mij typeren in enkele zinnen?

Zending/missie
Wilt u de volgende vragen voor mij beantwoorden als gemeentelid en vertegenwoordiger van de
gemeente:
ZM 1 Wat is volgens u de missie van elke christen?
Doorvraag: Waarop baseert u deze overtuiging?
ZM 2 De volgende tabel toont stellingen over zending/missie. Ze geven verschillende ideeën over
zending/missie weer. Wilt u voor mij de volgende stellingen waarderen met een score tussen de één
en tien punten? Eén betekent dat u de stelling niet belangrijk vind of er nooit over na heeft gedacht.
Tien betekent dat u de stelling heel belangrijk vindt.
Zending/missie heeft te maken met alle noden
van alle mensen in de hele wereld.
Zending/missie is vooral gericht op het vertellen
van het evangelie: dat Jezus aan het kruis stierf
en daarmee verlossing bracht voor onze
zonden.
Zending/missie is een verhaal van de hele
Bijbel, niet alleen van het Nieuwe Testament.
Elke christen heeft een missie in Gods
koninkrijk.
De belangrijkste missie van de kerk is het
steunen van de eigen zendingswerker.
Zending/missie hoort in de kerk het middelpunt
te zijn.
Zending/missie wordt vooral duidelijk door wat je
doet voor de mensen dichtbij of ver weg.
Zending staat helemaal in het teken van Gods
missie: dat Hij de wereld wil verlossen en
zegenen.
De zending of missie van mensen is alleen
mogelijk door de kracht van de Heilige Geest.
Zending/missie is iets waar je een roeping voor
moet hebben.
Zending/missie is vooral gericht op de mensen
in je eigen omgeving.
Zending/missie betekent alles achterlaten en ver
weg gaan.
Doorvraag:
Het valt me op dat u … heel belangrijk vind. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Dit juist helemaal niet, hoe zit dat?
Missionair leerproces/Discipelschap
ML1 Wat betekent ‘God navolgen’ in uw dagelijks leven in de zendingssituatie?
ML 2 God navolgen heeft onder meer te maken met leerling van Jezus-zijn. Wat leert u zoal op het
gebied van ‘Jezus/God navolgen’?
ML3 Leren in ‘God navolgen’ kan op verschillende manieren. Je kunt leren met je hoofd (kennis), je
kunt leren met je hart (gevoel en overtuiging), of met je handen (door in de praktijk bezig te zijn).
Bedenkt u op welke manier u voorál leert. Maakt u op basis daarvan een volgorde van de woorden
hoofd, hart, handen. Bijvoorbeeld ‘hart, hoofd, handen/ handen, hoofd, hart…)
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ML 4 Wat is voor u het doel van leren in het navolgen van God?
ML 5 Op welke manier(en) wordt wat u heeft geleerd zichtbaar voor de mensen in uw
zendingsomgeving?
Onderling Missionair Leerproces
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?
OML 1 In welke mate herkent u de volgende stelling over het onderling missionair leerproces:
‘Mijn zendende gemeente en ik leren van elkaar hoe we God kunnen navolgen in onze eigen
omgeving.’
Herkent u dit heel sterk, een beetje of helemaal niet?
Doorvragen:
- Wilt u dat toelichten?
- Op welke manieren leren uw zendende gemeente en uzelf van elkaar?
- Hoe ziet dat onderling leren eruit?
- Kunt u daar wat meer over vertellen?

2. Wat kunnen Interserve-Partners en hun uitzendende gemeenten van elkaar leren op missionair
gebied? (Potentieel)
2b. Volgens henzelf?
OML 2 Wat zou uw zendende gemeente van u kunnen leren op het gebied van God navolgen in Zijn
plannen voor de wereld?
OML 3 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in <land van uitzending> op het
gebied van God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van
de vragen een gemiddelde werkdag in <land van uitzending> in uw achterhoofd.
Kennis: Welke kennis over God navolgen
heeft u opgedaan in <land van uitzending>?
Doen: Uit wat voor soort ervaringen hebt u
geleerd God na te volgen in <land van
uitzending>?
Beslissen: Met welke keuzes over God
navolgen wordt u geconfronteerd in uw
dagelijks leven/werk?
Bezinnen: Hoe bent u in <land van
uitzending> (anders) tegen God navolgen
aan gaan kijken?
Hoe hebben uw kennis, ervaringen, en
keuzes uw overtuiging over God navolgen
veranderd?
Vind u het belangrijk deze ervaringen over
God navolgen te delen met uw zendende
gemeente?
Waarom wel/niet?
Wat zou u de gemeenteleden vooral willen
overbrengen?
Doorvragen: Hoe werd of wordt er op uw ervaringen in God navolgen gereageerd?
Wat doet dat met u?
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OML 4 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in <land van uitzending> op het
gebied van God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van
de vragen een gemiddelde werkdag in <land van uitzending> in uw achterhoofd.
Omgeving: Wat heeft u vooral geleerd over
de omgeving waarin u leeft als Partner?
Gedrag: Wat heeft u geleerd over uw gedrag
in deze omgeving?
Vaardigheden: Welke vaardigheden heeft u
geleerd in te zetten in <land van
uitzending>?
Overtuigingen: Wat heeft u geleerd/is er
veranderd in uw overtuiging door het leven in
<land van uitzending>?
Identiteit: Wat heeft u geleerd over uw eigen
rol in <land van uitzending>?
Betrokkenheid/spiritualiteit: Wat heeft u
geleerd over uw missie in <land van
uitzending>?
Zijn deze leerervaringen volgens u van
waarde voor gemeenteleden in uw zendende
gemeente?
Waarom wel?
Waarom niet?
Wat zou u de gemeenteleden vooral willen
overbrengen?
Doorvragen:
Hoe werd of wordt er op uw ervaringen in God navolgen gereageerd?
Wat doet dat met u?
OML 5 Wat zou u graag willen leren van uw zendende gemeente op het gebied van God navolgen in
Zijn plannen voor de wereld?
Doorvraag: wordt bovengenoemde ook van elkaar geleerd?
3. Hoe zijn de eerder beschreven missionaire leerprocessen tussen de voor het onderzoek benaderde
Interserve-Partners en hun zendende gemeenten te verklaren?
b. Welke factoren zijn daarbij volgens de betrokkenen in het onderzoek (Partners en zendende
gemeenten) bepalend?
OML 6 Wat vormen volgens u verklaringen voor de mate waarin uw zendende gemeente en uzelf van
elkaar leren?
Sub/doorvragen:
Wat zijn volgens u de factoren die bevorderen dat er op deze manier van elkaar geleerd wordt?
Wat zijn volgens u de belemmeringen die in de weg staan voor het onderling leerproces?
Interactie Partner en zendende gemeente
We gaan kijken naar een aantal factoren/belemmeringen die meespelen bij het proces van interactie
tussen u en de zendende gemeente. Interactie betekent dat Partner en gemeente met elkaar
communiceren, ervaringen delen en uitwisselen.
Zender/ontvanger
(Partner)
Bewustwording:
Op welke manier(en) reflecteert u op wat u doet, ervaart en
leert?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u daarbij?
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Zender/Ontvanger
(Zendende gemeente)

Communicatie:
Op welke manier(en) communiceert u wat u doet, ervaart en
leert aan uw zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij de communicatie
van uzelf, bij de zendende gemeente, of er tussenin?
Afstand:
Hoe ervaart u de mate van (letterlijke en figuurlijke) afstand
tussen u en de zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze afstand bij
uzelf, bij de zendende gemeente, of er tussenin?
Verschillende (culturele) contexten:
In hoeverre verschilt uw omgeving met die van de zendende
gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze verschillende
contexten bij uzelf, bij de zendende gemeente, of er tussenin?
Betrokkenheid/draagvlak:
In hoeverre ervaart u betrokkenheid voor uw werk in <land van
uitzending> vanuit de zendende gemeente?
In hoeverre voelt u zich betrokken bij (het werk van) uw
zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u hierbij bij uzelf, bij de
zendende gemeente, of er tussenin?
Rol van de Partner en gemeente
Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke rol ziet u voor de zendende gemeente weggelegd in het
missionaire leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart hierbij bij uzelf, bij de
zendende gemeente, of er tussenin?
Manier van leren en tempo van leren
Merkt u verschillen in de manier waarop u leert en de manier
waarop uw zendende gemeente leert? Zo ja, welke?
Merkt u verschillen in het tempo waarin u leert en het tempo
waarin uw zendende gemeente leert? Zo ja, welke?
Ideaal
4b. Hoe ziet een ideaal onderling missionair leerproces tussen Interserve- Partners en hun zendende
gemeenten eruit?
I1 Als u een ideale situatie mocht beschrijven waarin u en uw zendende gemeente van elkaar leren op
missionair gebied, hoe zou deze situatie er dan uit zien?
(Doorvraag: welke elementen zijn daarbij belangrijk?)
Handvatten
5. Welke handvatten worden er genoemd om het onderlinge missionaire leerproces tussen InterservePartners en hun zendende gemeenten te bevorderen?
b. Door Interserve-Partners en (leidinggevenden van) hun zendende gemeenten?
H1 Welke handvatten kunnen volgens u bevorderen dat u en uw zendende gemeente meer van elkaar
leren op missionair gebied?
Doorvraag: Wat zou u zelf kunnen bijdragen?
Rol Interserve
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?
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R1 Welke rol ziet u weggelegd voor Interserve Nederland in het bevorderen van het onderling
missionair leerproces tussen Partner en gemeente?
Wilt u van deze opties aangeven welke ideeën u deelt, of in het anders- vakje een ander idee
opperen.
De rol van Interserve in het bevorderen van het onderling leren is vooral:
Een verbinding creëren: verbinding stimuleren en
ondersteunen tussen Partner en gemeente.
Communicatie verzorgen: Het maken van de vertaalslag
tussen de omgeving van de Partner, en de omgeving van de
zendende gemeente.
Toerusting: Interserve kan zowel Partner als gemeente
toerusten in het onderling missionair leerproces.
Ontwikkelen visie: Interserve kan Partners en gemeenten
ondersteunen in het ontwikkelen van visie op zending en God
navolgen.
Anders namelijk…
Afsluiting
We zijn aan het einde van het interview gekomen.
Af1 Heeft u nog wat toe te voegen aan wat ik gevraagd heb?
Af2 Wat vond u van het interview?
Af3 Als u mij nog wilt bereiken over het interview kunt u mij mailen, u heeft mijn mailadres?
Af4 Ik ga de gegevens verwerken tot een verslagje, stelt u het op prijs dat ik dat nog toemail?
(evt afspreken wanneer)
De gegevens wil ik graag gebruiken voor mijn onderzoeksrapport.
Hartelijk dank voor uw medewerking. Overhandigen bedankje.
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Interview zendende gemeenten
Inleiding
Hartelijk dank dat u bereid bent met ons in gesprek te gaan voor dit onderzoek. Ik zal u kort uitleggen
wat het doel is van dit gesprek. Vanuit mijn opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede doe ik een
onderzoek bij Interserve Nederland naar hoe een zendeling en een gemeente van elkaar leren op
missionair gebied. Daarnaast kijk ik hoe Interserve het leerproces tussen Partner en gemeente kan
bevorderen. Ik spreek van het onderling missionair leerproces. Daarmee bedoel ik: Partner en
zendende gemeente leren van elkaar hoe ze God kunnen navolgen in Gods plannen voor de wereld.
Ik ga er vanuit dat een uitgezonden Partner dingen leert omdat hij in een hele andere cultuur zijn
geloof uitleeft. Daarnaast ga ik er vanuit dat elke christen dingen leert in zijn/haar leven met God. Ik
onderzoek nu hoe dit leren specifiek gebeurt bij zendeling en zendende gemeente. Ik onderzoek hoe
dit leren tussen Partner en gemeente er in de praktijk uit ziet en hoe er over en weer van elkaar
geleerd kan worden.
Allereerst stel ik u een paar algemene vragen over de achtergrond van uw gemeente. Vervolgens ga
ik in op ‘God navolgen’ en hoe uw gemeente daarin leert. Daarna voeren we een gesprek over het
‘onderlinge, missionaire leerproces’.
Sommige vragen in dit interview kunnen indringend zijn, misschien omdat u er niet eerder over na
heeft gedacht. Er zijn geen goede of foute antwoorden. U kunt gerust even nadenken over vragen die
u moeilijk vind of aan mij om verduidelijking vragen. Het doel van dit gesprek is voor mij om van u te
leren, daarom ben ik blij met alle antwoorden.
Gaat u er mee akkoord dat ik een geluidsopname maak? De dingen die u mij vertelt vanuit uw
gemeente wil ik graag in de verslaglegging gebruiken: in het onderzoeksrapport en de aanbevelingen
die ik schrijf. Ik zal u het uitgewerkte interviewverslag eerst voorleggen voordat ik het in het
onderzoeksrapport verwerk, zodat u eventuele vertrouwelijke uitspraken kunt aanwijzen, ik zal er
voorzichtig mee omgaan.
Het gesprek zal ongeveer anderhalf uur duren.
Heeft u van te voren nog vragen aan mij?
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? )
Algemeen
De volgende vragen stel ik wanneer genoemde zaken nog niet bij I/S kantoor bekend waren:
A1 Tot welk kerkgenootschap behoort de gemeente?
A2 Wat is de omvang van de gemeente?
A3 Hoe zou u uw gemeente voor mij typeren?
A4 Vanuit welke positie vertegenwoordigt u de gemeente tijdens dit gesprek? (Bent u de predikant,
voorganger, vertegenwoordiger zendingscommissie?)
A5 Op welke manier houdt de gemeente zich bezig met zending en missionair werk?
(Is er bijv. een werkgroep, taakgroep, tc-commissie, visie beleid?)
A6 Welke plek heeft zending en missionair werk in uw gemeente?
A7 Welke plek heeft de uitzending van uw Partner in uw gemeente?
Zending/missie
Wilt u de volgende vragen voor mij beantwoorden als gemeentelid of vertegenwoordiger van de
gemeente:
ZM 1 Wat is volgens u de missie van elke christen?
Doorvraag: Waarop baseert u deze overtuiging?
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ZM 3 De volgende tabel toont stellingen over zending/missie. Ze geven verschillende ideeën over
zending/missie weer. Wilt u voor mij de volgende stellingen waarderen met een score tussen de één
en tien punten? Eén betekent dat u de stelling niet belangrijk vind of er nooit over na heeft gedacht.
Tien betekent dat u de stelling heel belangrijk vindt.
Zending/missie heeft te maken met alle noden
van alle mensen in de hele wereld.
Zending/missie is vooral gericht op het vertellen
van het evangelie: dat Jezus aan het kruis stierf
en daarmee verlossing bracht voor onze
zonden.
Zending/missie is een verhaal van de hele
Bijbel, niet alleen van het Nieuwe Testament.
Elke christen heeft een missie in Gods
koninkrijk.
De belangrijkste missie van de kerk is het
steunen van de eigen zendingswerker.
Zending/missie hoort in de kerk het middelpunt
te zijn.
Zending/missie wordt vooral duidelijk door wat je
doet voor de mensen dichtbij of ver weg.
Zending staat helemaal in het teken van Gods
missie: dat Hij de wereld wil verlossen en
zegenen.
De zending of missie van mensen is alleen
mogelijk door de kracht van de Heilige Geest.
Zending/missie is iets waar je een roeping voor
moet hebben.
Zending/missie is vooral gericht op de mensen
in je eigen omgeving.
Zending/missie betekent alles achterlaten en ver
weg gaan.
Doorvraag:
Het valt me op dat uw gemeente … heel belangrijk vind. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Dit juist helemaal niet, hoe zit dat?
Missionair leerproces/Discipelschap
ML1 Wat betekent ‘God navolgen’ voor uw gemeente?
ML 2 God navolgen heeft onder meer te maken met leerling van Jezus-zijn. Wat leert uw gemeente
zoal op het gebied van ‘Jezus/God navolgen’?
ML 3 Leren in ‘God navolgen’ kan op verschillende manieren. Je kunt leren met je hoofd (kennis), je
kunt leren met je hart (gevoel en overtuiging), of met je handen (door in de praktijk bezig te zijn).
Bedenkt u op welke manier uw gemeente voorál leert. Maakt u op basis daarvan een volgorde van de
woorden hoofd, hart, handen. Bijvoorbeeld ‘hart, hoofd, handen/ handen, hoofd, hart…)
ML 4 Wat is voor u het doel van leren in het navolgen van God?
ML 5 Op welke manier(en) wordt wat gemeenteleden leren zichtbaar voor de wereld om hen heen?
Onderling Missionair Leerproces
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?
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In welke mate herkent u de volgende stelling over het onderling missionair leerproces:
‘Onze gemeente en onze uitgezonden Partner leren van elkaar hoe we God kunnen navolgen in onze
eigen omgeving.’
Herkent u dit heel sterk, een beetje of helemaal niet? Wilt u dat toelichten?
Doorvragen:
- Wilt u dat toelichten?
- Op welke manieren leren uw zendende gemeente en uzelf van elkaar?
- Hoe ziet dat onderling leren eruit?
- Kunt u daar wat meer over vertellen?
2. Wat kunnen Interserve-Partners en hun uitzendende gemeenten van elkaar leren op missionair
gebied? (Potentieel)
2b. Volgens henzelf?
OML 2 Wat zou uw Partner van uw gemeente kunnen leren op het gebied van God navolgen in Zijn
plannen voor de wereld?
OML 3 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in uw gemeente op het gebied van
God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van de vragen
uw plek in de gemeente in uw achterhoofd.
Kennis: Welke kennis over God navolgen
doet u zoal op in uw gemeente?
Doen: Uit wat voor soort ervaringen hebt u
geleerd God na te volgen in uw gemeente?
Beslissen: Met welke keuzes over God
navolgen wordt u geconfronteerd in uw
dagelijks leven in Nederland?
Bezinnen: Hoe bent u in uw gemeente
(anders) tegen God navolgen aan gaan
kijken?
Hoe hebben uw kennis, ervaringen, en
keuzes uw overtuiging over God navolgen
veranderd?
Vind u het belangrijk deze ervaringen over
God navolgen te delen met uw Partner?
Waarom wel/niet?
Wat zou u Partner vooral willen
overbrengen?
Doorvragen: Hoe werd of wordt er op uw ervaringen in God navolgen gereageerd?
Wat doet dat met u?
OML 4 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in uw gemeente op het gebied van
God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van de vragen
een gemiddelde werkdag in Nederland in uw achterhoofd.
Omgeving: Wat heeft u vooral geleerd over
de omgeving waarin u leeft als christen?
Gedrag: Wat heeft u geleerd over uw gedrag
in deze omgeving?
Vaardigheden: Welke vaardigheden heeft u
geleerd in te zetten in uw omgeving?
Overtuigingen: Wat heeft u geleerd/is er
veranderd in uw overtuiging?
Identiteit: Wat heeft u geleerd over uw eigen
rol als christen in Nederland?
Betrokkenheid/spiritualiteit: Wat heeft u
geleerd over uw missie in Nederland?
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Zijn deze leerervaringen volgens u van
waarde voor uw Partner?
Waarom wel?
Waarom niet?
Zo ja, wat zou u de Partner vooral willen
overbrengen?
Doorvragen: Hoe werd of wordt er op uw ervaringen in God navolgen gereageerd?
Wat doet dat met u?
OML 5 Wat zou u graag willen leren van uw Partner op het gebied van God navolgen in Zijn plannen
voor de wereld??
Doorvraag: in hoeverre wordt dit van elkaar geleerd?
3. Hoe zijn de eerder beschreven missionaire leerprocessen tussen de voor het onderzoek benaderde
Interserve-Partners en hun zendende gemeenten te verklaren?
b. Welke factoren zijn daarbij volgens de betrokkenen in het onderzoek (Partners en zendende
gemeenten) bepalend?
OML 6 Wat vormen volgens u verklaringen voor de mate waarin uw gemeente en de uitgezonden
Partner van elkaar leren?
Interactie Partner en zendende gemeente
IN 1 We gaan kijken naar een aantal factoren/belemmeringen die meespelen bij het proces van
interactie tussen uw gemeente en de Partner. Interactie betekent dat Partner en gemeente met elkaar
communiceren, ervaringen delen en uitwisselen.
Zender/Ontvanger
(Zendende gemeente)
Bewustwording:
Op welke manier(en) reflecteren gemeenteleden op wat zij
doen, ervaren en leren?
In hoeverre heeft uw gemeente nagedacht over wat
zending/missie voor u betekent?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u tijdens deze
bewustwording bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Communicatie:
Op welke manier(en) communiceert uw gemeente wat zij doet,
ervaart en leert aan uw Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij de communicatie
bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Afstand:
Hoe ervaart u de mate van (letterlijke en figuurlijke) afstand
tussen uw gemeente en de Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze afstand bij
uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Verschillende contexten:
In hoeverre verschilt uw omgeving met die van de Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze verschillende
contexten bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Betrokkenheid/draagvlak:
In hoeverre ervaart u betrokkenheid bij uw gemeente vanuit de
Partner?
In hoeverre voelt u zich betrokken bij (het werk van) uw
uitgezonden Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u hierbij bij uw
gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Rol van de Partner en gemeente
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Ontvanger/Zender
(Partner)

Welke rol ziet u voor uw gemeente weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke rol ziet u voor de Partner weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart hierbij bij uzelf, bij uw
gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Manier van leren en tempo van leren
Merkt u verschillen in de manier waarop uw gemeente leert en
de manier waarop uw Partner leert? Zo ja, welke?
Merkt u verschillen in het tempo waarin uw gemeente leert en
het tempo waarin uw Partner leert? Zo ja, welke?
Ideaal
4b. Hoe ziet een ideaal onderling missionair leerproces tussen Interserve- Partners en hun zendende
gemeenten eruit?
I1 Als u een ideale situatie mocht beschrijven waarin uw gemeente en uw uitgezonden Partner van
elkaar leren op missionair gebied, hoe zou deze situatie er dan uit zien?
Doorvraag: Welke elementen zijn daarbij belangrijk?
Handvatten
5. Welke handvatten worden er genoemd om het onderlinge missionaire leerproces tussen InterservePartners en hun zendende gemeenten te bevorderen?
b. Door Interserve-Partners en (leidinggevenden van) hun zendende gemeenten?
H1 Welke handvatten zijn volgens u nodig om te bevorderen dat uw gemeente en uw uitgezonden
Partner meer van elkaar leren op missionair gebied?
Doorvraag: op welke wijze kan uw gemeente daar zelf aan bijdragen?
Rol Interserve
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?
R1 Welke rol ziet u weggelegd voor Interserve Nederland in het bevorderen van het onderling
missionair leerproces tussen Partner en gemeente?
De rol van Interserve in het bevorderen van het onderling leren is vooral:
Een verbinding creëren: verbinding stimuleren en
ondersteunen tussen Partner en gemeente.
Communicatie verzorgen: Het maken van de vertaalslag
tussen de omgeving van de Partner, en de omgeving van de
zendende gemeente.
Toerusting: Interserve kan zowel Partner als gemeente
toerusten in het onderling missionair leerproces.
Ontwikkelen visie: Interserve kan Partners en gemeenten
ondersteunen in het ontwikkelen van visie op zending en God
navolgen.
Anders namelijk…

Concluderend:
7. Op welke wijze(n) kan Interserve NL het onderlinge missionaire leerproces bevorderen tussen
Nederlandse zendende gemeenten en huidige Interserve-Partners in hun zendingsgebied?
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Bijlage 7 Interviewopzet organisaties
Organisaties

Inleiding
Hartelijk dank dat u bereid bent met ons in gesprek te gaan voor dit onderzoek. Ik zal u kort uitleggen
wat het doel is van dit gesprek. Vanuit mijn opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede doe ik een
onderzoek bij Interserve Nederland naar hoe een uitgezonden zendeling en een gemeente van elkaar
leren op missionair gebied. Daarnaast kijk ik hoe Interserve het leerproces tussen Partner en
gemeente kan bevorderen. Ik spreek van het onderling missionair leerproces. Daarmee bedoel ik:
Partner(zendeling) en zendende gemeente leren van elkaar hoe ze God kunnen navolgen in Gods
plannen voor de wereld.
Ik ga er vanuit dat een uitgezonden zendeling dingen leert omdat hij in een hele andere cultuur zijn
geloof uitleeft. Daarnaast ga ik er vanuit dat elke christen dingen leert in zijn/haar leven met God.
Tijdens mijn onderzoek interview ik verschillende Partners en gemeenten om te kijken hoe dit
onderling leerproces op dit moment vormgegeven wordt. Ik bezoek ook verschillende organisaties die
zich bezig houden met ofwel zending, of wel discipelschap in gemeenten, of met beiden. Ik denk dat
we als organisaties weer van elkaar kunnen leren. Ik ben dus benieuwd wat ik kan leren vanuit de
ervaring die uw organisatie heeft opgebouwd in haar eigen werkgebied.
Allereerst stel ik u een paar algemene vragen over de visie, expertise en het werkveld van uw
organisatie. Vervolgens ga ik met u in gesprek over hoe uw organisatie vorm geeft aan het onderling
missionair leerproces tussen zendeling en zendende gemeente of tussen christenen onderling.
Gaat u er mee akkoord dat ik een geluidsopname maak? De dingen die u mij vertelt vanuit uw
organisatie wil ik graag in de verslaglegging gebruiken: in het onderzoeksrapport en de aanbevelingen
die ik schrijf. Ik zal u het uitgewerkte interviewverslag eerst voorleggen voordat ik het in het
onderzoeksrapport verwerk, zodat u eventuele vertrouwelijke uitspraken kunt aanwijzen, ik zal er
voorzichtig mee omgaan.
Het gesprek zal ongeveer anderhalf uur duren.
Heeft u van te voren nog vragen aan mij?
Algemeen:
Allereerst wil ik u graag een paar algemene vragen stellen.
A1 Wat is de visie en missie van uw organisatie?
A2 Wat is het werkveld waarop uw organisatie zich richt?
A3 Hoe omschrijft u de expertise die uw organisatie heeft opgebouwd?
alt. Waarin bent u gespecialiseerd?
A4 Vanuit welke positie vertegenwoordigt u de organisatie tijdens dit gesprek?
Doorvragen:
Algemeen: Kunt u daar wat meer over vertellen/kunt u dat toelichten/het is mij nog niet helemaal
duidelijk.
Specifiek: Hoe zit dat precies? Zoals… Waarom denkt u dat?
Leerprocessen
L1 (Op welke wijze) houdt uw organisatie zich bezig met leerprocessen van christenen (onderling) op
het gebied van God navolgen?
alt. met discipelschap?
Doorvragen:
Algemeen: Kunt u daar wat meer over vertellen/kunt u dat toelichten/het is mij nog niet helemaal
duidelijk.
Specifiek: Hoe zit dat precies? Zoals… Waarom denkt u dat?
Wanneer dat op uw organisatie van toepassing is:
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L2 Hoe ziet u deze leerprocessen terug in de specifieke relatie tussen een zendeling en de zendende
gemeente?
Doorvragen:
Algemeen: Kunt u daar wat meer over vertellen/kunt u dat toelichten/het is mij nog niet helemaal
duidelijk.
Specifiek: Hoe zit dat precies? Zoals… Waarom denkt u dat?
Onderling missionair leerproces
Met het onderling missionair leerproces bedoel ik het volgende: het proces van interactie tussen twee
of meer christenen die de drie-enig God navolgen in Zijn missie alle volken in Zijn verlossing en zegen
te laten delen.
Vertaald naar de context van Interserve: een zendeling en haar zendende gemeente leren van elkaar
hoe zij God kunnen navolgen in Zijn plannen voor de wereld.
Over dit leerproces wil ik nu graag met u in gesprek gaan. In uw organisatie is de insteek en mogelijk
anders, maar leren in het navolgen van God zult u wellicht herkennen. Ik ben benieuwd naar uw
inzichten hierover.
Wilt u nadenken over antwoorden op deze vragen in de omgeving die voor u van toepassing is: ofwel
de zendingscontext, of leerprocessen tussen christenen (in gemeenten) onderling.
OML 1 Welke inzichten vind uw organisatie belangrijk als het gaat om onderling leren in het navolgen
van God?
Doorvragen:
Algemeen: Kunt u daar wat meer over vertellen/kunt u dat toelichten/het is mij nog niet helemaal
duidelijk.
Specifiek: Hoe zit dat precies? Zoals… Waarom denkt u dat?
OML 2 Welke factoren bevorderen volgens u leerprocessen tussen een zendeling en de zendende
gemeente?(/of tussen christenen onderling?)
Doorvragen:
Algemeen :Kunt u daar wat meer over vertellen/kunt u dat toelichten/het is mij nog niet helemaal
duidelijk.
Specifiek: Hoe zit dat precies? Zoals… Waarom denkt u dat?

OML 3 Welke factoren belemmeren volgens u leerprocessen tussen een zendeling en de zendende
gemeente?(/of tussen christenen onderling?)
Doorvragen:
Algemeen: Kunt u daar wat meer over vertellen/kunt u dat toelichten/het is mij nog niet helemaal
duidelijk.
Specifiek: Hoe zit dat precies? Zoals… Waarom denkt u dat?
OML 4 Hoe ziet volgens uw organisatie een ideale onderlinge leerrelatie tussen zendeling en
zendende gemeente eruit? (/of tussen christenen onderling?)
Doorvragen:
Algemeen: Kunt u daar wat meer over vertellen/kunt u dat toelichten/het is mij nog niet helemaal
duidelijk.
Specifiek: Hoe zit dat precies? Zoals… Waarom denkt u dat?

OML 5 Op welke wijze bevordert uw organisatie dat een zendeling en de zendende gemeente (of dat
christenen onderling) van elkaar kunnen leren op het gebied van God navolgen?
Doorvragen:
Algemeen: Kunt u daar wat meer over vertellen/kunt u dat toelichten/het is mij nog niet helemaal
duidelijk.
Specifiek: Hoe zit dat precies? Zoals… Waarom denkt u dat?
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Handvatten Interserve
Tenslotte ben ik op zoek naar handvatten om onderling leren te kunnen bevorderen. Ik ben benieuwd
naar uw visie daarop.
H1 Welke handvatten zou Interserve NL volgens u kunnen inzetten om het onderling missionair
leerproces tussen hun Partners en hun gemeenten te bevorderen?
Doorvragen:
Algemeen: Kunt u daar wat meer over vertellen/kunt u dat toelichten/het is mij nog niet helemaal
duidelijk.
Specifiek: Hoe zit dat precies? Zoals… Waarom denkt u dat?
EVT voorbeelden:
Interserve kan een rol spelen in de vertaalslag van leerervaringen
Interserve kan zich vooral bezig houden met het leggen van verbindingen
Interserve zou zich vooral moeten richten op het ontwikkelen van zendingsvisie in kerken.
Etc.

Afsluiting
We zijn aan het einde van het interview gekomen.
Af1 Heeft u nog wat toe te voegen aan wat ik gevraagd heb?
Af2 Wat vond u van het interview?
Af3 Als u mij nog wilt bereiken over het interview kunt u mij mailen, u heeft mijn mailadres?
Af4 Ik ga de gegevens verwerken tot een verslagje, stelt u het op prijs dat ik dat nog toe mail?
(evt afspreken wanneer)
De gegevens wil ik graag gebruiken voor mijn onderzoeksrapport.
Hartelijk dank voor uw medewerking. Overhandigen bedankje.
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Bijlage 8 Interview Partner Casus 1
Partner CASUS 1
Interview met S. die voor langere tijd uitgezonden is naar Mongolië vanuit een Evangeliegemeente.
Algemeen
A1 Hoe zou u uw uitzending als Partner van Interserve in Mongolië voor mij typeren in enkele zinnen?
S. was in Nederland docent Engels van beroep. Hij groeide op in de Gereformeerde kerk synodaal en
is later lid geworden in de Evangeliegemeente. In Nederland deed hij veel tienerwerk bij een
interkerkelijk initiatief waar zo’n 110 tieners kwamen. Toen een ander stel het tienerwerk overnam,
besloot S. dat dit een moment was om de zending in te gaan. Hij werd door Interserve uitgezonden
naar Mongolië. Daar gaf hij Engels, Hoe Doe Je Goed Tienerwerk, en andere lessen op een
Bijbelschool. Ook werd hij mentor van enkele studenten daar. Tegenwoordig werkt hij niet meer op de
Bijbelschool omdat het visum daarvoor in 1997 niet verlengd kon worden. Sinds die tijd heeft hij een
visum als taal- en cultuurcoördinator bij Joint Christian Services International, een overkoepelende
zendingsorganisatie in Mongolië. Zo geeft hij cultuurseminars aan nieuwe zendelingen, helpt hen met
hun studie Mongools en werkt aan een Engels-Mongools woordenboek. Daarnaast is hij nog steeds
mentor van zo’n 8 jongeren die actief zijn in hun gemeenten op het gebied van jeugdwerk, muziek, of
anderszins.
De uitzending naar Mongolië typeert S. als ‘flexibel zijn’. Je komt vaak in situaties terecht (tweedekeus-situaties) die je niet van tevoren verwacht. Een voorbeeld is dat S. werkzaam was bij een
Bijbelschool, maar geen Bijbelschoolvisum kreeg, waardoor hij niet meer op de school les kon geven.
S. geeft aan dat je beter niet te gefocust kunt zijn op: ‘ik wil het zo hebben’.
Zending/missie
ZM 1 Wat is volgens u de missie van elke christen?
‘De missie van elke christen is Jezus volgen, doorgeven en voorleven.’
(Red: Jezus) doorgeven doet S. bijvoorbeeld in het mentoraat maar hij maakt het ook praktisch: Hoe
ga je om met problemen?
Het gaat om discipel zijn en anderen helpen discipel te zijn.
De overtuiging van S. is ontstaan vóór zijn uitzending. Zelf is hij in zijn studententijd gestopt met het
bezoeken van de kerk, de kerk was voor hem niet relevant; je kunt het vergelijken met het cadeau
krijgen van een fiets, terwijl je die niet nodig hebt. Dus laat je die in de schuur staan. Hij heeft als
uitwisselingsstudent 2 jaar in Engeland gestudeerd. Daar ontmoette hij christenen (van de organisatie
Christian Union, onderdeel van IFES) waarbij de puzzelstukjes van het geloof allemaal op hun plaats
vielen. S. kende de Bijbelverhalen maar had die in de kerk niet begrepen. In Engeland kwam bij hem
ook het idee op de zending in te gaan, maar midden in zijn studie kon dat niet; later ervoer hij dat het
tienerwerk dat in Nederland op zijn weg kwam zijn zendingswerk was. Hij wist dat dat was wat God
wilde voor hem.
ZM 2 De volgende tabel toont stellingen over zending/missie. Ze geven verschillende ideeën over
zending/missie weer. Wilt u voor mij de volgende stellingen waarderen met een score tussen de één
en tien punten? Eén betekent dat u de stelling niet belangrijk vind of er nooit over na heeft gedacht.
Tien betekent dat u de stelling heel belangrijk vindt.
Zending/missie heeft te maken met alle noden
10
van alle mensen in de hele wereld.
Zending/missie is vooral gericht op het vertellen
5
van het evangelie: dat Jezus aan het kruis stierf
en daarmee verlossing bracht voor onze
zonden.
Zending/missie is een verhaal van de hele
10
Bijbel, niet alleen van het Nieuwe Testament.
Elke christen heeft een missie in Gods
10
koninkrijk.
De belangrijkste missie van de kerk is het
3
steunen van de eigen zendingswerker.

58

Zending/missie hoort in de kerk het middelpunt
te zijn.
Zending/missie wordt vooral duidelijk door wat je
doet voor de mensen dichtbij of ver weg.
Zending staat helemaal in het teken van Gods
missie: dat Hij de wereld wil verlossen en
zegenen.
De zending of missie van mensen is alleen
mogelijk door de kracht van de Heilige Geest.
Zending/missie is iets waar je een roeping voor
moet hebben.
Zending/missie is vooral gericht op de mensen
in je eigen omgeving.
Zending/missie betekent alles achterlaten en ver
weg gaan.

10
8
8

10
???
1
1

Aanvulling uit gesprek: S. vindt wholistic ministry heel belangrijk, mensen het evangelie vertellen.
Maar het moet niet blijven bij woorden. WM betekent kijken naar de hele mens, ook, bijvoorbeeld, naar
iemands gezin. Een voorbeeld is een situatie waarin een zendeling tegen iemand die tot geloof was
gekomen zei dat hij niet meer in een wodkafabriek mocht werken. Maar dat was de enige bron van
inkomsten van die persoon en ander werk was er ook niet. Je kunt zoiets niet zeggen als je kijkt naar
de hele mens.
S. ziet als belangrijkste missie van de kerk het evangelie door te geven en voor te leven. Mensen
daarvoor stimuleren.
Zending is voor de hele gemeente, voor de mensen dichtbij en ver weg.
Iedereen heeft de roeping christen te zijn en dat uit te dragen, dat noem je de algemene roeping.
Zending en missie zijn voor iedereen.
De ‘speciale roeping’ gaat over de plaats waar je dat doet. Ik (S.) zeg weleens: heb je de roeping om
thuis te blijven? Blijf dan thuis, en anders niet. Dat is bedoeld om te prikkelen.
Je kunt erachter komen wat je speciale roeping is door te bidden of te praten met andere zendelingen,
door te ‘onderzoeken’.
Missionair leerproces/Discipelschap
ML1 Wat betekent ‘God navolgen’ in uw dagelijks leven in de zendingssituatie?
1 Weerspiegelen
2 Toerusten
3 Aanmoedigen
Dat begint niet met woorden. Het christendom wordt hier vaak als Westers of Amerikaans gezien. Het
gaat om daden, de Here Jezus laten zien. Jongeren die tot geloof komen die veranderen.
Dat is weerspiegelen. Ik doe dat ook door middel van het mentoraat, ik ben mentor van jonge leiders,
jonge christenen. Het zijn meestal studenten. Mijn gave is herder-leraar zijn.
ML 2 God navolgen heeft onder meer te maken met leerling van Jezus-zijn. Wat leert u zoal op het
gebied van ‘Jezus/God navolgen’?
Ik probeer elke dag Bijbelstudie te doen, boeken te lezen. Daarin wil ik het karakter van de Here Jezus
toepassen. Voorbeeld: tijdens het geven van Engels raak ik weleens ongeduldig. Ik denk dan aan de
vrucht van de Geest die een andere houding vraagt.
ML3 Leren in ‘God navolgen’ kan op verschillende manieren. Je kunt leren met je hoofd (kennis), je
kunt leren met je hart (gevoel en overtuiging), of met je handen (door in de praktijk bezig te zijn).
Bedenkt u op welke manier u voorál leert. Maakt u op basis daarvan een volgorde van de woorden
hoofd, hart, handen. Bijvoorbeeld ‘hart, hoofd, handen/ handen, hoofd, hart…)
Bij mij begint het bij het hoofd, vandaaruit komen tegelijk hart en handen. Ik leer uit de Bijbel van
Jezus welke houding ik mag aannemen.
ML 4 Wat is voor u het doel van leren in het navolgen van God?
De Bijbelse principes, de woorden van Jezus, toepassen in het leven van alledag. Het valt me op dat
dit in de Bijbel ook zo gebeurt, zie bijv. de brieven van Paulus.
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ML 5 Op welke manier(en) wordt wat u heeft geleerd zichtbaar voor de mensen in uw
zendingsomgeving?
Het doorgeven wordt zichtbaar in preken en lessen. Het voorleven wordt zichtbaar door bijvoorbeeld
te luisteren naar anderen en een voorbeeld zijn. Ik wil geen westerse dingen doorgeven maar dingen
van het evangelie. Het woord van God verandert mensen. Voorbeelden van zichtbare verandering:
een relatie van een vrouw en haar zoon werd verdiept, of een vader die zag aan zijn tot geloof
gekomen zoon dat hij goede dingen deed. In deze cultuur vinden mensen het moeilijk van hart tot hart
te communiceren, dat verandert. Hoe het ook zichtbaar wordt, bijvoorbeeld door wanneer je iets
belooft, het te doen. Dat je ja, ja is, en je nee, nee.
Onderling Missionair Leerproces
OML 1 In welke mate herkent u de volgende stelling over het onderling missionair leerproces:
‘Mijn zendende gemeente en ik leren van elkaar hoe we God kunnen navolgen in onze eigen
omgeving.’
Herkent u dit heel sterk, een beetje of helemaal niet?
Ik herken het een klein beetje. Op verlof probeer ik in de gemeente te zijn. Dan heb ik gesprekken met
individuen, ik probeer ook te luisteren naar hen. Ook in Nederland probeer ik het evangelie door te
geven en voor te leven.
Als ik in Mongolië ben herken ik het onderling leerproces niet. Ik stuur wel brieven, en met het
avondmaal wordt er een gebeds-email van me voorgelezen vanuit Mongolië. Maar het voelt als
1richtingsverkeer, er komt heel weinig respons van de gemeente. In het begin van mijn uitzending was
er veel meer respons, maar naarmate ik langer weg ben minder. Ik heb dit vaak aangegeven maar het
verandert niet. Er wordt wel op bidstonden voor me gebeden.
OML 2 Wat zou uw zendende gemeente van u kunnen leren op het gebied van God navolgen in Zijn
plannen voor de wereld?
Hier in Mongolië is corruptie heel gewoon, met het idee ‘als het voor mij goed is, dan kan ik het doen.’
Als buitenlander zie ik die dingen vaak duidelijker. Terug in Nederland zie ik, juist omdat ik vanuit een
andere cultuur daar weer kom, ook bepaalde dingen die me bevreemden. Vaak is het zo dat de
cultuur de kerk beïnvloedt, terwijl het juist andersom zou moeten zijn. Je hebt buitenlanders (red.:
zoals ik) nodig om vragen te stellen bij wat er gebeurt, en dan vanuit de optiek van het evangelie, niet
vanuit de eigen cultuur.
Een voorbeeld wat ik vaak hoor en lees is dat in Nederland te veel de nadruk lijkt te liggen op de
relatie ik-en-God, terwijl het in het Nieuwe Testament vooral gaat om God-en-de-gemeente. In de
Mongoolse cultuur ligt dat gemeenschappelijke dichterbij, daar staat de familie veel meer centraal dan
het individu. Wij kunnen wat dat betreft ook veel van jullie leren, zeg ik wel eens tegen de mensen
hier.
De NL kerk kan van mij leren:
Je kunt niet zomaar naar een ander land en dan op de NL manier het evangelie brengen. Daarvoor
moet je eerst de cultuur leren kennen.
Er zit een gevaar in korte termijn-zendingsreizen. Daarin wordt soms veel kapot gemaakt, door
culturele blunders. Vb: in Mongolië brengt praten over bloed en dood ongeluk. Als je dan een lied zingt
over het bloed van de Here Jezus, dan denkt men: die Jezus, daar willen we niets mee te maken
hebben.
Je kunt je goed voorbereiden door te praten met zendelingen, je bewust te worden van je eigen
cultuur en niet onnadenkend op reis te gaan.
Mensen die in NL blijven kunnen ook zending doen. Bijvoorbeeld in hun gezin, soms is dat nog beter
dan in je werk.
Hier en in NL zijn bepaalde dingen ook in feite hetzelfde, het gaat om het goed kennen van de
Bijbelse principes en ze toe te passen.
Te leven vanuit een dienende houding, de houding van Jezus. Dus niet: ‘ik weet het en jullie niet’ Het
is goed om als zendeling in de andere cultuur vragen te stellen en relatie op te bouwen. Taalstudie is
daarom bijv. ideaal, je bent dan zelf weer leerling geworden in hun cultuur.
OML 3 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in <land van uitzending> op het
gebied van God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van
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de vragen een gemiddelde werkdag in <land van uitzending> in uw achterhoofd. Wilt u de tabel
invullen met korte antwoorden?
Kennis: Welke kennis over God navolgen
heeft u opgedaan in <land van uitzending>?

Doen: Uit wat voor soort ervaringen hebt u
geleerd God na te volgen in <land van
uitzending>?
Beslissen: Met welke keuzes over God
navolgen wordt u geconfronteerd in uw
dagelijks leven/werk?
Bezinnen: Hoe bent u in <land van
uitzending> (anders) tegen God navolgen
aan gaan kijken?

Hoe hebben uw kennis, ervaringen, en
keuzes uw overtuiging over God navolgen
veranderd?
Vind u het belangrijk deze ervaringen over
God navolgen te delen met uw zendende
gemeente?
Waarom wel/niet?

Wat zou u de gemeenteleden vooral willen
overbrengen?

God werkt op heel wonderlijke manieren en op heel
‘gewone’ manieren
in een bepaalde cultuur kunnen de normen en
waarden ervan het navolgen van God ernstig
bemoeilijken; het evangelie overstijgt elke nationale
cultuur.
vaak kom je door omstandigheden in een ‘tweedekeuze’ situatie terecht (vgl Daniel in Babylon). Dan
zijn er 2 opties: je blind staren op wat je dacht dat
de eerste keuze was; of aanvaarden dat Hij het zo
heeft geleid (of dat Hij die situatie heeft toegelaten!)
en zo samen met Hem het beste kunnen maken
van die tweede keuze.
???

prioriteiten stellen omdat er meer gevraagd wordt
dan ik kan doen
kiezen anderen te dienen
Zoals hierboven al genoemd, vaak kom je door
omstandigheden in een ‘tweede-keuze’ situatie
terecht (vgl Daniel in Babylon). Dan zijn er 2 opties:
je blind staren op wat je dacht dat de eerste keuze
was; of aanvaarden dat Hij het zo heeft geleid (of
dat Hij die situatie heeft toegelaten!) en zo samen
met Hem het beste kunnen maken van die tweede
keuze. Ik denk dat in zo’n situatie het navolgen van
God inhoudt dat ik me niet blindstaar op wat ik
dacht dat mijn roeping was maar flexibel moet zijn
hoe die roeping gestalte te geven
Mijn overtuiging om God na te volgen is niet
veranderd, die was er en die is er. Ik denk wel dat
mijn overtuiging om God na te volgen alleen maar
sterker is geworden.
ja;

omdat de zendende gemeente de
verantwoordelijkheid heeft opgenomen om mij uit te
zenden; mijn verantwoordelijkheid is om te gaan en
hier te dienen en mijn gemeente op de hoogte te
houden in de breedste zin van het woord
dat er nog veel en veel te weinig arbeiders in de
oogst zijn
het belang van het besef dat als je het evangelie in
een andere cultuur doorgeeft en voorleeft, je heel
heel goed moet hebben nagedacht 1. over je eigen
cultuur en hoe die jou beïnvloed heeft; 2. over de
andere cultuur en wereldbeeld; 3. hoe je in een
andere cultuur het evangelie gecontextualiseerd
over kunt brengen
het hierboven genoemde over flexibel zijn in
tweede-keuze situaties.

OML 4 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in <land van uitzending> op het
gebied van God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van
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de vragen een gemiddelde werkdag in <land van uitzending> in uw achterhoofd. Wilt u de tabel
invullen met korte antwoorden?
Omgeving: Wat heeft u vooral geleerd over
de omgeving waarin u leeft als Partner?

Gedrag: Wat heeft u geleerd over uw gedrag
in deze omgeving?
Vaardigheden: Welke vaardigheden heeft u
geleerd in te zetten in <land van
uitzending>?

Overtuigingen: Wat heeft u geleerd/is er
veranderd in uw overtuiging door het leven in
<land van uitzending>?

Identiteit: Wat heeft u geleerd over uw eigen
rol in <land van uitzending>?
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Totaal andere normen en waarden op een aantal
gebieden. Maar daarnaast zijn ook deze mensen
mens en delen we dus een aantal universele
kenmerken (verlangen naar liefde, verdriet,
vreugde, troosten en troost ontvangen,
teleurstelling, enz enz).
Dat ik, al had ik veel geleerd over cross-cultural
mission, veel meer westers ingesteld was dan ik
zelf had gedacht!
mentoring vaardigheden; talenkennis (vooral
Engels en Mongools, ook Duits en soms Frans);
beroepsvaardigheden: docent Engels, in staat goed
les te geven, taalkundige en linguïstieke
vaardigheden; muzikaal (fluit); na 20 jaar tienerwerk
in Nederland te hebben gedaan kan ik een schat
aan ervaringen hier delen daarover
1. Iets belangrijks voor mij dat ik al eerder had
geleerd maar dat hier opnieuw en veel sterker naar
voren kwam: op excursies naar Engeland van de
middelbare school waar ik les gaf, riepen bijna elk
jaar enkele leerlingen in de bus wat schamper:
“Haha, ze rijden hier aan de verkeerde kant van de
weg!” Ik zat daar eigenlijk al op te wachten en pakte
dan de microfoon en ging er op in. ‘Mag ik jullie wat
vragen? Rijden ze hier aan de VERKEERDE kant
van de weg of rijden ze hier aan de ANDERE kant
van weg?” Dan ontspon er zich meestal een
interessante discussie die er hopelijk toe leidde dat
de leerlingen in gingen zien dat het eerste (ze rijden
aan de verkeerde kant) een waardeoordeel en een
veroordeling is (wij doen het goed, zij doen het fout)
en het tweede (ze rijden aan de andere kant) een
waarneming. Het eerste is af te keuren, het tweede
is aan te bevelen als je naar een andere cultuur
gaat, anders straal je voortdurend een superioriteit
uit (onbedoeld en ongewild zelfs!) in de trant van
‘wij zijn ontwikkeld, zij niet’; ‘zij doen raar, wij niet’;
zij hebben het fout en wij zitten goed’ enz.
Ik gebruik dit voorbeeld nog steeds in seminars
over de Mongoolse cultuur voor nieuwe ‘werkers’
hier.
3. Toen ik hier kwam dacht ik dat ik twee stappen
had te gaan: a. eerst de cultuur van het land leren
en het wereldbeeld van deze mensen b. dan gericht
hier kunnen dienen. Dat bleek dus niet zo te zijn! Ik
kwam erachter dat ik eerst een
bewustwordingsproces moest doormaken van hoe
ik door mijn eigen (westerse) cultuur beïnvloed was
en daarna pas goed de Mongoolse cultuur kon
leren doorgronden. Dus a. je bewust worden van je
eigen cultuur (moeilijk, want dat heb je allemaal
onbewust aangeleerd) b. de cultuur en het
wereldbeeld van deze mensen leren doorgronden
c. gericht(er) hier kunnen dienen.
Ook dat gebruik ik in de seminars die ik geef.
Dienen, dienen, dienen. Het is makkelijk om te
zeggen dat je komt om te dienen maar tegelijkertijd

Betrokkenheid/spiritualiteit: Wat heeft u
geleerd over uw missie in <land van
uitzending>?
Zijn deze leerervaringen volgens u van
waarde voor gemeenteleden in uw zendende
gemeente?
Waarom wel?
Waarom niet?
Wat zou u de gemeenteleden vooral willen
overbrengen?

een (over)heersende houding aan te nemen. Dat
kan natuurlijk niet.
????

Uiteindelijk wel, denk ik, omdat men in Nederland
ook met allerlei verschillende culturen te maken
heeft (en dan bedoel ik niet alleen allochtoonautochtoon, maar ook tienercultuur, jeugdcultuur,
bejaardencultuur enz.). Daarnaast zijn we allemaal
navolgers van God en kunnen we van elkaar leren.
Het bovenstaande

OML 5 Wat zou u graag willen leren van uw zendende gemeente op het gebied van God navolgen in
Zijn plannen voor de wereld?
Hoe zij in de Nederlandse cultuur hun christen-zijn gestalte geven in hun gezin, in hun werk. Het is
voor mij tijdens verlof altijd stimulerend om te praten met mensen uit de gemeente, bijv. met iemand
die met zigeuners werkt.
OML 6 Wat vormen volgens u verklaringen voor de mate waarin uw zendende gemeente en uzelf van
elkaar leren?
Er is geen duidelijke structuur voor zending in de gemeente
Voor veel personen in de gemeente is mijn situatie een ver-van-hun-bed-show
Er is wel een verschil te merken bij mensen die zelf in de zending hebben gezeten, de meeste andere
mensen hebben daar een veel minder duidelijk beeld bij.
Interactie Partner en zendende gemeente
We gaan kijken naar een aantal factoren/belemmeringen die meespelen bij het proces van interactie
tussen u en de zendende gemeente. Interactie betekent dat Partner en gemeente met elkaar
communiceren, ervaringen delen en uitwisselen.
Zender/ontvanger
(Partner)
Bewustwording:
Op welke manier(en) reflecteert u op wat u doet, ervaart en
leert?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u daarbij?

Communicatie:
Op welke manier(en) communiceert u wat u doet, ervaart en
leert aan uw zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij de communicatie
van uzelf, bij de zendende gemeente, of er tussenin?
Afstand:
Hoe ervaart u de mate van (letterlijke en figuurlijke) afstand
tussen u en de zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze afstand bij
uzelf, bij de zendende gemeente, of er tussenin?
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Zender/Ontvanger
(Zendende gemeente)
Vooral door gesprekken met
collega’s op het kantoor van de
overkoepelende z.dingsorganisatie
waar ik werk, en met andere
‘werkers’ hier, bijvoorbeeld in mijn
huisgroep.
Daarnaast ook in gebed en gewoon
af en toe door te gaan zitten en na te
denken.
De belangrijkste belemmering is tijd:
er is zoveel te doen!
Elke 2 maanden een nieuwsbrief;
elke maand een zgn. avondmaalmail
(die wordt voorgelezen in de dienst
waarin avondmaal wordt gevierd),
met heel kort wat nieuws, dank- en
gebedspunten. Soms ook een foto.
Ik ben nu 15 jaar uitgezonden en die
afstand wordt wat mijn gevoel betreft
elk jaar een stuk groter. Inmiddels
ben ik daar behoorlijk gefrustreerd
over! Ik heb het al een aantal keren
aangekaart bij de leiders (oudsten)
en de gemeente, maar het lijkt echt
niet te landen.

Verschillende (culturele) contexten:
In hoeverre verschilt uw omgeving met die van de zendende
gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze verschillende
contexten bij uzelf, bij de zendende gemeente, of er tussenin?

Betrokkenheid/draagvlak:
In hoeverre ervaart u betrokkenheid voor uw werk in <land van
uitzending> vanuit de zendende gemeente?
In hoeverre voelt u zich betrokken bij (het werk van) uw
zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u hierbij bij uzelf, bij de
zendende gemeente, of er tussenin?

Rol van de Partner en gemeente
Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke rol ziet u voor de zendende gemeente weggelegd in het
missionaire leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
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Als ik een nieuwsbrief of
avondmaals-mail aan de gemeente
stuur, krijg ik, als ik geluk heb, 2 of 3
reacties. Meestal 1 of niets. Dus de
grootste belemmering volgens mij is
dat mensen of geen tijd willen maken
daarvoor of (ondanks het feit dat ik
hen enorm vaak daartoe aanmoedig)
niet kunnen vatten hoe belangrijk het
contact met de gemeente is.
Zeer veel. Zoals hierboven genoemd,
de cultuur en het wereldbeeld zijn
totaal anders; kerken functioneren in
een aantal dingen anders. Hier is nog
steeds veel te veel een top-down
model. In Nederland is men denk ik
doorgeslagen naar het andere
uiterste: wie ben jij dat jij mij gaat
vertellen wat ik moet doen en laten?
Ik probeer de gemeente zoveel
mogelijk op de hoogte te houden van
hoe het hier is en hoe ik hier ervaar,
en als ik op verlof ben, preek ik
enkele keren, maar ik moet wel bijna
altijd zélf aankaarten of ik iets over
mijn werk kan presenteren. Dat kan
dan wel, maar na de dienst in een
zaaltje waar dan zo’n 20% van de
gemeente komt.
- Er wordt voor mij gebeden; dat weet
ik en dat stel ik op prijs. Financieel
wordt er niet meer bijgedragen omdat
ik genoeg krijg uit andere bronnen en
men het geld liever aan werkers
geeft die het harder nodig hebben
(begrijpelijk). Verder ervaar ik weinig
betrokkenheid.
- Ik voel me zelf betrokken bij de
gemeente, probeer er op verlof zo
vaak mogelijk te zijn maar preek dan
ook altijd een aantal zondagen in
andere gemeenten; ik word sinds
een paar jaar weer op mijn verzoek
op de hoogte gehouden van
vergaderingen, notulen enz.
- Wat persoonlijke contacten betreft,
heel weinig buiten enkele vrienden
om. Met Kerst en Pasen sturen de
kinderen vaak tekeningen of i.d. op
initiatief van de leiders. Dat waardeer
ik heel erg. Ik denk dat als je lang
weg bent velen er niet bij stil staan
hoe belangrijk het is om wat contact
te onderhouden.
Ik denk dat er niet zoveel ruimte voor
een missionair leerproces is in de
gemeente.
Idealiter zou er een wederzijdse
stimulering en ervaringsoverdracht

Welke eventuele belemmeringen ervaart hierbij bij uzelf, bij de
zendende gemeente, of er tussenin?
Manier van leren en tempo van leren
Merkt u verschillen in de manier waarop u leert en de manier
waarop uw zendende gemeente leert? Zo ja, welke?
Merkt u verschillen in het tempo waarin u leert en het tempo
waarin uw zendende gemeente leert? Zo ja, welke?

moeten zijn maar daar zie ik niet
zoveel van.
Ik kan daar geen vergelijking in
maken omdat ik te weinig van de
gemeente weet wat dat betreft. Ik
denk dat ik misschien wel kan
zeggen dat ik sneller leer wat z.ding
betreft.

Aanvulling vanuit gesprek:
Bewustwording, een grote belemmering daarvoor is tijd. Je moet keuzes maken en prioriteiten stellen.
De afstand maakt het ook lastig van elkaar te leren. Het is lastig om te vatten voor gemeenteleden hoe
belangrijk dat contact is. Als mensen op bezoek komen en merken hoe het hier ruikt, hoe het voelt,
krijgen ze er een plaatje bij, ze beleven het.
Vaak snappen mensen het niet, of is er een gebrek aan tijd of interesse. Of gemeenteleden denken:
wie ben ik om te schrijven, ik maak niets mee, ik heb niets belangrijks te vertellen. Daarom schrijven
ze niet.
Ideaal
I1 Als u een ideale situatie mocht beschrijven waarin u en uw zendende gemeente van elkaar leren op
missionair gebied, hoe zou deze situatie er dan uit zien?
Tweerichtingsverkeer
Zendeling en gemeente luisteren naar elkaar
Gebedssteun (die is er wel heel duidelijk), 1-regeltje in een brief ‘we hebben voor je gebeden’,
bijvoorbeeld, is voor mij al heel belangrijk.
Handvatten
H1 Welke handvatten kunnen volgens u bevorderen dat u en uw zendende gemeente meer van elkaar
leren op missionair gebied?
Goed de structuur opzetten, een duidelijke structuur tussen zendeling en gemeente. Bij die structuur
de vraag stellen: Hoe kunnen we iemand toerusten, het contact onderhouden. Daarbij tot concrete
antwoorden komen, anders dan alleen de reactie: we sturen weleens een mailtje.
In een andere (zuster)gemeente is er bijvoorbeeld een zendingsplan waarin precies staat hoe dingen
gedaan worden. Maar daarvoor is niet altijd de menskracht, mijn zendende gemeente is bijvoorbeeld
heel klein. Er zijn maar 60/70 mensen.
Rol Interserve
R1 Welke rol ziet u weggelegd voor Interserve Nederland in het bevorderen van het onderling
missionair leerproces tussen Partner en gemeente?
Wilt u van deze opties aangeven welke ideeën u deelt, of in het anders- vakje een ander idee
opperen.
De rol van Interserve in het bevorderen van het onderling leren is vooral…
Wilt u in de tabel een kort antwoord noteren?
Een verbinding creëren: verbinding stimuleren en
ondersteunen tussen Partner en gemeente.
Communicatie verzorgen: Het maken van de vertaalslag
tussen de omgeving van de Partner, en de omgeving van de
zendende gemeente.
Toerusting: Interserve kan zowel Partner als gemeente
toerusten in het onderling missionair leerproces.
Ontwikkelen visie: Interserve kan Partners en gemeenten
ondersteunen in het ontwikkelen van visie op zending en God
navolgen.
Anders namelijk…
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Ja
Ja

Aanvulling vanuit gesprek: Als de gemeente openstaat voor de organisatie, - daar was tot nu toe, voor
zover ik weet, niet veel belangstelling voor, dan gaat het om toerusten. Bijvoorbeeld wanneer de
gemeente nieuwe zendelingen gaat uitzenden, hen toerusten mbt de vraag ‘hoe is het om in een
andere cultuur te leven…?’
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Bijlage 9 Interview zendende gemeente Casus 1
Zendende gemeente CASUS 1
Gesprek met vertegenwoordiger van de zendende (Evangelie)gemeente van Partner S. in Mongolië.
Algemeen
De volgende zijn een paar algemene vragen over uw gemeente.
A1 Tot welk kerkgenootschap behoort de gemeente?
Evangeliegemeente
A2 Wat is de omvang van de gemeente?
De gemeente bestaat uit ongeveer 150 leden.
A3 Hoe zou u uw gemeente voor mij typeren?
De gemeente is een soort huiskamergemeente, er is een gemoedelijke sfeer, het is een warme
gemeente, een soort warme deken.
A4 Welke plek heeft zending en missionair werk in uw gemeente?
A5 Welke plek heeft de uitzending van uw Partner in uw gemeente?
Zending heeft een grote plaats. Naast. S. zijn er nog drie andere zendingsgezinnen en ook jongeren
die korte zendingsopleidingen volgen. Voor elke zendeling is er een thuisfrontcommissie, de meeste
zendelingen worden daarnaast ook gesteund vanuit andere kerken. Zending heeft hier daarom een
interkerkelijk karakter, sowieso heeft onze plaats veel interkerkelijke activiteiten. Doordat S. voor zijn
uitzending in het interkerkelijk tienerwerk betrokken was, wordt hij gesteund door verschillende kerken.
Onze gemeente is voortgekomen uit een andere Evangelische gemeente, dat is nog steeds onze
‘achterban’.
In onze gemeente delen we het nieuws van de zendelingen via de nieuwsbrief, ook is er één keer per
maand een deelmoment in de avondmaaldienst. We lezen dan een berichtje voor. S. stuurt met
regelmaat een berichtje voor deze diensten.
Hoe bent u zelf betrokken bij de gemeente en bij zending?
Samen met mijn man deed ik korte-termijn zendingswerk. Ik ben de coördinator van de verschillende
Thuisfrontcommissies in de gemeente. We komen zo’n twee keer per jaar bij elkaar om door te
spreken: Hoe gaat het, wat hoor je van de zendelingen? We zoeken hierin naar de behoefte van de
zendelingen zelf voor wat nodig is. De functie van het samenkomen is dit met elkaar te
communiceren.
Zending/missie
Wilt u de volgende vragen voor mij beantwoorden als gemeentelid en vertegenwoordiger van de
gemeente:
ZM 1 Wat is volgens u de missie van elke christen?
Het koninkrijk van God bekend maken.
ZM 2 De volgende tabel toont stellingen over zending/missie. Ze geven verschillende ideeën over
zending/missie weer. Wilt u voor mij de volgende stellingen waarderen met een score tussen de één
en tien punten? Eén betekent dat u de stelling niet belangrijk vind of er nooit over na heeft gedacht.
Tien betekent dat u de stelling heel belangrijk vindt.
Zending/missie heeft te maken met alle noden
10
van alle mensen in de hele wereld.
Zending/missie is vooral gericht op het vertellen
10
van het evangelie: dat Jezus aan het kruis stierf
en daarmee verlossing bracht voor onze
zonden.
Zending/missie is een verhaal van de hele
10
Bijbel, niet alleen van het Nieuwe Testament.
Elke christen heeft een missie in Gods
10
koninkrijk.
De belangrijkste missie van de kerk is het
8
steunen van de eigen zendingswerker.
Zending/missie hoort in de kerk het middelpunt
8
te zijn.
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Zending/missie wordt vooral duidelijk door wat je
doet voor de mensen dichtbij of ver weg.
Zending staat helemaal in het teken van Gods
missie: dat Hij de wereld wil verlossen en
zegenen.
De zending of missie van mensen is alleen
mogelijk door de kracht van de Heilige Geest.
Zending/missie is iets waar je een roeping voor
moet hebben.
Zending/missie is vooral gericht op de mensen
in je eigen omgeving.
Zending/missie betekent alles achterlaten en ver
weg gaan.

10
10

10
10
5
5

Aanvulling vanuit gesprek: Het gaat niet alleen om het evangelie (red: in woorden), maar ook om
handen en voeten geven.
Iedereen heeft een roeping, de één voor ver weg, de ander voor dichtbij.
Missionair leerproces/Discipelschap
ML1 Wat betekent ‘God navolgen’ voor uw gemeente?
In de eerste plaats een discipel zijn. Mensen die zeggen ‘Wie is God?’ erop wijzen: Kijk maar naar
God, kijk maar naar Jezus.
Daarnaast: een roeping hebben. Rekenschap afleggen van wat je gelooft. Maar Iedereen is niet
geroepen daar voortdurend mee bezig te zijn(red: met rekenschap afleggen), je leeft ook gewoon je
dagelijkse leven.
ML 2 God navolgen heeft onder meer te maken met leerling van Jezus-zijn. Wat leert uw gemeente
zoal op het gebied van ‘Jezus/God navolgen’?
Onze gemeente is gericht op praktisch christendom. Hoe ben je christen in je dagelijks leven? Wat
betekent dat in mijzelf, en wat kun je tegenkomen? Het accent ligt in onze gemeente op persoonlijke
opbouw, pers. groei. Ook ligt er een accent op het delen met elkaar, het gaat niet om het volgen van
programma’s maar om wat leeft onder de mensen en om de vraag: hoe kun je je geloof in de praktijk
brengen?
ML 3 Leren in ‘God navolgen’ kan op verschillende manieren. Je kunt leren met je hoofd (kennis), je
kunt leren met je hart (gevoel en overtuiging), of met je handen (door in de praktijk bezig te zijn).
Bedenkt u op welke manier uw gemeente voorál leert. Maakt u op basis daarvan een volgorde van de
woorden hoofd, hart, handen. Bijvoorbeeld ‘hart, hoofd, handen/ handen, hoofd, hart…)
Het hart staat bovenaan, en daaruit volgen hoofd en handen, die staan naast elkaar.
ML 4 Wat is voor u het doel van leren in het navolgen van God?
Het doel in het navolgen van God is hem bekend te maken. Het gaat erom dat Zijn naam verheerlijkt
wordt. Daarnaast is herstel belangrijk, herstel in mensen, en herstel tussen mensen onderling. Dat
bedoel ik ook met het praktische: erop uit zijn relaties te herstellen, relaties verder te laten groeien.
ML 5 Op welke manier(en) wordt wat gemeenteleden leren zichtbaar voor de wereld om hen heen?
Er wordt veel georganiseerd vanuit de gemeente, deze initiatieven worden interkerkelijk opgepakt en
uitgebouwd.
Voorbeelden zijn voedselhulp die we aanbieden in een werkplaats, tiener- en jongerenwerk, we doen
mee met 24/7 bidstonden.
Onderling Missionair Leerproces
OML 1 In welke mate herkent u de volgende stelling over het onderling missionair leerproces:
‘Onze gemeente en onze uitgezonden Partner leren van elkaar hoe we God kunnen navolgen in onze
eigen omgeving.’
Herkent u dit heel sterk, een beetje of helemaal niet? Wilt u dat toelichten?
Het is een nieuwe manier van kijken om de relatie tussen onze Partner en onze gemeente te zien als
een leerproces. Het is een andere focus, ik denk wel een goede focus. Omdat het ruimte geeft. Ook
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naar de zendeling toe. Vaak gaat het zo dat een zendeling een verhaaltje deelt dat gericht is op wat hij
doet.
Ik heb niet het idee dat er een leerproces is, ook als ik kijk naar de andere zendelingen in onze
gemeente. Een belangrijke vraag is welke input S. krijgt vanuit de gemeente. Zou hij wat van ons
kunnen leren, bijvoorbeeld mbt het mentoraat wat hij doet? Zou hij dat vanuit de thuisfrontcommissie
kunnen leren? Ik denk dat zendelingen op de plek waar ze zijn voeding krijgen van allerlei kanten,
maar heel vaak niet vanuit de gemeente. In ieder geval niet expliciet. De rol van de gemeente is vooral
ondersteunend en financieel ondersteunend. In die zin is er geen leerproces.
Of je zou het leren heel ruim moeten zien – in elke relatie kan spontaan leren plaats vinden, leren op
niet-georganiseerde wijze. Deze vorm komt denk ik wel voor in de relatie tussen S. en onze
gemeente.
OML 2 Wat zou uw Partner van uw gemeente kunnen leren op het gebied van God navolgen in Zijn
plannen voor de wereld?
Onze gemeente kan de Partner leren hoe onze maatschappij in elkaar zit. Wij hebben affiniteit met de
tendensen in deze maatschappij. S. staat daar ver vanaf. Voorbeelden zijn de Westerse vragen en
problematiek rondom echtscheiding en homofilie.
Een Partner kan ook van onze gemeente leren te ‘ontspannen’. Omdat zendelingen leven van giften
voelen ze zich al snel bezwaard, ze moeten altijd verantwoording afleggen. We kunnen hen
overdragen dat ze zichzelf ook wat mogen gunnen (bijv. tijdens verlof). Je mag ook genieten van de
leuke dingen.
Als de Partner terugkomt in Nederland kunnen we mogelijk helpen met het acclimatiseren. De vraag
is: Hebben wij de know how in onze gemeente daarvoor paraat? We kunnen hem op persoonlijk vlak
helpen, we kunnen elkaar bemoedigen en als het nodig is ook verwijzen naar de juiste hulp.
OML 3 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in uw gemeente op het gebied van
God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van de vragen
uw plek in de gemeente in uw achterhoofd. Wilt u de tabel invullen met korte antwoorden?
Kennis: Welke kennis over God navolgen
doet u zoal op in uw gemeente?
Doen: Uit wat voor soort ervaringen hebt u
geleerd God na te volgen in uw gemeente?
Beslissen: Met welke keuzes over God
navolgen wordt u geconfronteerd in uw
dagelijks leven in Nederland?
Bezinnen: Hoe bent u in uw gemeente
(anders) tegen God navolgen aan gaan
kijken?
Hoe hebben uw kennis, ervaringen, en
keuzes uw overtuiging over God navolgen
veranderd?
Vind u het belangrijk deze ervaringen over
God navolgen te delen met uw Partner?
Waarom wel/niet?
Wat zou u Partner vooral willen
overbrengen?

Hoe Jezus God heeft laten zien, zo ook wij.
De praktijk, acties binnen en buitenland
Je eigen gemak opzij zetten

Je mag er ontspannen mee omgaan. Voor de een
geld dit, voor de ander dat,( activiteit.)
Nee

Ja

Ook ontspanning

OML 4 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in uw gemeente op het gebied van
God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van de vragen
een gemiddelde werkdag in Nederland in uw achterhoofd. Wilt u de tabel invullen met korte
antwoorden?
Omgeving: Wat heeft u vooral geleerd over
de omgeving waarin u leeft als christen?
Gedrag: Wat heeft u geleerd over uw gedrag
in deze omgeving?
Vaardigheden: Welke vaardigheden heeft u
geleerd in te zetten in uw omgeving?
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Er is veel tweeslachtigheid
Soms zelf ook reserves betreffende missionair zijn!
Wat bij mij past, hoe God mij heeft gemaakt, een op
een gesprekken, opbouw en les geven

Overtuigingen: Wat heeft u geleerd/is er
veranderd in uw overtuiging?
Identiteit: Wat heeft u geleerd over uw eigen
rol als christen in Nederland?
Betrokkenheid/spiritualiteit: Wat heeft u
geleerd over uw missie in Nederland?
Zijn deze leerervaringen volgens u van
waarde voor uw Partner?
Waarom wel?
Waarom niet?
Zo ja, wat zou u de Partner vooral willen
overbrengen?

Elk mens moet zelf tot bewustzijn en besef komen
dat hij jezus nodig heeft en f
Dan komt de roeping, invulling.
Mijn identiteit is in christus dat blijft t belangrijkste
Ik beweeg me in coachwereld; heel belangrijk om
de Bijbelse principes vast te houden, geen
vermenging
Als hij terugkomt in Nederland ja. Die overgang is
erg groot

Begrip hebben voor de mensen die zonder er erg in
hebben, misschien aan het dwalen zijn, christenen-

OML 5 Wat zou u graag willen leren van uw Partner op het gebied van God navolgen in Zijn plannen
voor de wereld??
Onze gemeente kan veel van hem leren. Hij heeft belangrijke stappen genomen in zijn uitzending, hij
is scherp in zijn geloofsleven. Hij heeft bepaalde toewijding en denkt na over de vraag waarin hij zijn
geld investeert. Het gaat om levensstandaard, tevredenheid, een bepaald welvaartspeil.
OML 6 Wat vormen volgens u verklaringen voor de mate waarin uw gemeente en de uitgezonden
Partner van elkaar leren?
Iedereen is druk in de gemeente, dan denk je al snel ‘oja, S.’, mensen sturen een mailtje, bidden, het
zit in de kleine dingetjes. Maar de drukte houdt mensen soms tegen meer contact te zoeken. Als er
persoonlijke relatie is, dán is er ook leren, verdieping en verrijking.
Interactie Partner en zendende gemeente
IN 1 We gaan kijken naar een aantal factoren/belemmeringen die meespelen bij het proces van
interactie tussen uw gemeente en de Partner. Interactie betekent dat Partner en gemeente met elkaar
communiceren, ervaringen delen en uitwisselen. De één is in dat proces de zender, de ander is de
ontvanger. Wilt u achter de vragen in de tabel een kort antwoord noteren?
Zender/Ontvanger
(Zendende gemeente)
Bewustwording:
Op welke manier(en) reflecteren gemeenteleden op wat zij
doen, ervaren en leren?
In hoeverre heeft uw gemeente nagedacht over wat
zending/missie voor u betekent?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u tijdens deze
bewustwording bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Communicatie:
Op welke manier(en) communiceert uw gemeente wat zij doet,
ervaart en leert aan uw Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij de communicatie
bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Afstand:
Hoe ervaart u de mate van (letterlijke en figuurlijke) afstand
tussen uw gemeente en de Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze afstand bij
uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Verschillende contexten:
In hoeverre verschilt uw omgeving met die van de Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze verschillende
contexten bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Betrokkenheid/draagvlak:
In hoeverre ervaart u betrokkenheid bij uw gemeente vanuit de
Partner?
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Ontvanger/Zender
(Partner)

Persoonlijk contact, relatie hebben is
sleutel tot effectieve comm. Weinig
belangstelling, druktezijn grote
belemmeringen
Met mail enz. Is afstand als
belemmering minder geworden

Groot cultureel verschil, Mongolië en
Nederland. Maar mensen zijn in
wezen overal hetzelfde met zelfde
noden.
Partner deelt regelmatig en veel, aan
zijn kant ervaar ik de betrokkenheid
in de zin van belangstelling in de

In hoeverre voelt u zich betrokken bij (het werk van) uw
uitgezonden Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u hierbij bij uw
gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Rol van de Partner en gemeente
Welke rol ziet u voor uw gemeente weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke rol ziet u voor de Partner weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart hierbij bij uzelf, bij uw
gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Manier van leren en tempo van leren
Merkt u verschillen in de manier waarop uw gemeente leert en
de manier waarop uw Partner leert? Zo ja, welke?
Merkt u verschillen in het tempo waarin uw gemeente leert en
het tempo waarin uw Partner leert? Zo ja, welke?

gemeente en personen iets minder.
Ik ervaar persoonlijke betrokkenheid.
Werk komt op tweede plaats
Platform bieden om ervaringen uit te
wisselen in mentorschap bijv.

Bewustmaking van wat een
zendeling nodig heeft en waarom van
thuisgemeente
Paradigma’s , onderzoeken dus!
In nld zijn we onderhevig aan veel
veranderingen in de maatschappij.
We zijn gedwongen om ruim te
denken. Snelheid. Dit is anders voor
hem minder denk ik.

Aanvulling vanuit gesprek:
Door het digitale tijdperk is de afstand kleiner geworden. Met de verjaardag van de Partner sturen we
bijvoorbeeld als gemeenteleden een smsje. Maar het is wel van belang de leden daartoe aan te
moedigen, ze hebben stimulans nodig.
Noden die alle mensen delen zijn de geestelijke noden: elk mens heeft verlossing nodig, elk mens
ervaart zonde. Relaties zijn verschillend in culturen maar alle mensen hebben weleens te maken met
problemen of heftige relaties.
Betrokkenheid: Wij hebben het soms ook nodig dat onze Partner óns een mailtje stuurt met de vraag:
‘Hoe is het met jou?’ Gemeenteleden hebben dat ook nodig. Vaak blijft dat oppervlakkig. Er zit een
verschil in relatie van Partner tot de gemeente als lichaam, en individuen in de gemeente. De vraag is:
Waar verwacht je die relatie van en wat is de gemeente? In hoeverre is alles te organiseren als
geheel? We merken dat er altijd een persoon nodig is in de gemeente die initiatief neemt voor het
contact, dan ben je teruggeworpen op individuen.
Rol Partner: De gemeente kan een platform zijn, S. is echt een Bijbelleraar, hij kan ons vanuit de
Bijbel wat leren met humor, en op praktische en ervaringsgerichte wijze.
De Partner kan ook weer van ons leren.
Met paradigma’s bedoel ik de veronderstelling waar je vanuit gaat. Is dat ook zo? Wat is haalbaar in
de wederzijdse verwachtingen tussen gemeente en zendeling? Bewustzijn is belangrijk. Sommige
gemeenten hebben dit op papier, een jaarplan waarin handvatten staan: hoe omgaan met
zendelingen?
Ideaal
I1 Als u een ideale situatie mocht beschrijven waarin uw gemeente en uw uitgezonden Partner van
elkaar leren op missionair gebied, hoe zou deze situatie er dan uit zien?
Ideaal is het om als gemeente ook input te hebben in het leven van de Partner. Dat hij daar open voor
staat en dat de gemeente open staat voor de input van de Partner. Als hij terugkomt (door vragen te
stellen) maar ook als hij uitgezonden is. Een open relatie is belangrijk. Een relatie waarin je dingen
tegen elkaar kunt zeggen om elkaar op te bouwen, en waarin je kunt aankaarten wat je voelt. Dat gaat
twee kanten op.
Handvatten
H1 Welke handvatten zijn volgens u nodig om te bevorderen dat uw gemeente en uw uitgezonden
Partner meer van elkaar leren op missionair gebied?
Bereidheid (Red: Partner en gemeente)
Het is belangrijk dat de openheid er is om te leren van elkaar.
Openheid waarin succesverhalen gedeeld worden maar ook wat minder goed ging.
De vrijheid om te brainstormen over hoe je dat doet.
Bij S. (red: die al lang uitgezonden is) staat alles al vast. In een nieuwe zendingssituatie kun je er
samen over na denken, op een opbouwende manier. We zien dat nu bijv. bij een ander
zendingsechtpaar, waarbij we als gemeente input hebben gegeven over hoe ze fondsen kunnen
werven. Wij hebben hen gevraagd: kom en maak jullie visie bekend. Dat hebben ze verteld aan de
Thuisfrontcommissie. Door de visie bekend te maken konden ze ook de ‘nood’ bekend maken aan de
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gemeente, we konden leren van elkaar, in vertrouwen op God, het was (is) een mooie wisselwerking
tussen de zendelingen en de gemeente.
Rol Interserve
R1 Welke rol ziet u weggelegd voor Interserve Nederland in het bevorderen van het onderling
missionair leerproces tussen Partner en gemeente?
De rol van Interserve in het bevorderen van het onderling leren is vooral…
Wilt u in de tabel een kort antwoord noteren?
Een verbinding creëren: verbinding stimuleren en
ondersteunen tussen Partner en gemeente.
Communicatie verzorgen: Het maken van de vertaalslag
tussen de omgeving van de Partner, en de omgeving van de
zendende gemeente.
Toerusting: Interserve kan zowel Partner als gemeente
toerusten in het onderling missionair leerproces.
Ontwikkelen visie: Interserve kan Partners en gemeenten
ondersteunen in het ontwikkelen van visie op zending en God
navolgen.
Anders namelijk…
Aanvulling vanuit gesprek:
I/S kan de band verstevigen met individuen in de gemeente zelf. Mensen die hart voor zending
hebben, die er tijd aan willen besteden, zending willen ‘dragen’
I/S kan de gemeente stimuleren hoe ze de band met de Partner kunnen vasthouden, verstevigen. Hoe
ze acties kunnen voeren.
Het is belangrijk dit klein te houden, het gaat juist om persoonlijk contact.
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Bijlage 10 Interview Partner Casus 2
Partners CASUS 2
Interview met Partners H. en O. uitgezonden vanuit een Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in
Nederland, naar een gebied in Noord-Afrika.
Algemeen
A1 Hoe zou u uw uitzending als Partner van Interserve in … voor mij typeren in enkele
zinnen?
O. werkt als directeur voor een NGO. Een organisatie met veel verschillende projecten. Zo
werken ze op het platteland en zijn er verschillende projecten op het gebied van zorg(
bijvoorbeeld voor baby’s en single mothers.) H. is thuis voor de kinderen en zorgt dat alles
draaiende blijft. Beiden doen ze een taalstudie en O. doet een master in Development. Het
gezin is sinds 2005 uitgezonden en werkt nu een jaar in deze regio van Noord-Afrika.
Zending/missie
ZM 1 Wat is volgens u de missie van elke christen?
Kort en bondig is dat: je geloof uitleven. Het navolgen van Jezus in alle aspecten van het
leven. Dat uitdragen in je eigen context, onder collega’, buren en vrienden. Christen-zijn
beïnvloedt je hele leven, je dagelijkse keuzes. Het is wie je bent. Hoe dichter je bij God leeft,
hoe meer dat vanzelf naar voren komt.
ZM 2 De volgende tabel toont stellingen over zending/missie. Ze geven verschillende ideeën
over zending/missie weer. Wilt u voor mij de volgende stellingen waarderen met een score
tussen de één en tien punten? Eén betekent dat u de stelling niet belangrijk vind of er nooit
over na heeft gedacht. Tien betekent dat u de stelling heel belangrijk vindt.
Zending/missie heeft te maken met alle
10
noden van alle mensen in de hele wereld.
Zending/missie is vooral gericht op het
5
vertellen van het evangelie: dat Jezus aan
het kruis stierf en daarmee verlossing
bracht voor onze zonden.
Zending/missie is een verhaal van de hele
10
Bijbel, niet alleen van het Nieuwe
Testament.
Elke christen heeft een missie in Gods
10
koninkrijk.
De belangrijkste missie van de kerk is het
7
steunen van de eigen zendingswerker.
Zending/missie hoort in de kerk het
8
middelpunt te zijn.
Zending/missie wordt vooral duidelijk door
5 (door wie je bent)
wat je doet voor de mensen dichtbij of ver
weg.
Zending staat helemaal in het teken van
10
Gods missie: dat Hij de wereld wil verlossen
en zegenen.
De zending of missie van mensen is alleen
10
mogelijk door de kracht van de Heilige
Geest.
Zending/missie is iets waar je een roeping
6
voor moet hebben.
Zending/missie is vooral gericht op de
8
mensen in je eigen omgeving.
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Zending/missie betekent alles achterlaten
5
en ver weg gaan.
Aanvulling uit gesprek: De stellingen die er voor ons uit sprongen waren diegene die gingen
over het complete plaatje. Over alle noden van alle mensen, over de hele Bijbel. En ook dat
zending niet kan zonder de Heilige Geest. Wat je doet als zendeling is belangrijk, maar we
vinden het nog belangrijker wie je bent, in Christus.
Dat is net zo met het vertellen van het evangelie, het is waar dat het daarom gaat. Maar het
gaat niet alleen om vertellen, het gaat ook om doen, en om wie je bent. Je hebt niet altijd de
mogelijkheid om te vertellen.
Zending is niet alleen ver weg. Het is de missie van élke christen. Je kunt ook zending doen
waar je woont en werkt. Ook dichtbij huis.
Missionair leerproces/Discipelschap
ML1 Wat betekent ‘God navolgen’ in uw dagelijks leven in de zendingssituatie?
God navolgen doe je in je dagelijks leven. In de keuzes die je maakt, hoe je met dingen
omgaat. Het leven in een andere cultuur brengt uitdagingen en ook frustraties met zich mee.
Het gaat dan om de manier waarop je met dingen om gaat.
God navolgen is ook Gods leiding zoeken. We hebben in gebed de keuze gemaakt naar dit
gebied toe te gaan, terwijl we liever op de vorige plaats waren gebleven. We hadden daar
redenen voor, bijvoorbeeld het onderwijs voor onze jongens. We hebben daarin gezocht
naar Gods leiding en maakten een keuze. Daar wilden we aan vast houden. In plaats van
eigen keuzes zoeken we Zijn leiding.
ML 2 God navolgen heeft onder meer te maken met leerling van Jezus-zijn. Wat leert u zoal
op het gebied van ‘Jezus/God navolgen’?
We leren zeker. In het buitenland leerden we dat het soms niet voorspelbaar is (red: wat je
doet of wat er gebeurt), of je moet uit je comfortzone stappen. Zoals de titel van dat boek ‘If
you wanna walk on water, you have to step out of the boat.’ Uit bepaalde situaties leerden
we afhankelijkheid in het navolgen van God. Gedwongen door de omstandigheden, of in
Geestelijke strijd. (red: die afhankelijkheid) wordt meer zichtbaar in een land met
tegenstellingen.
Anne: Is het ook een land waarin je voorzichtig moet zijn met je geloof?
O en H: Voorzichtigheid is wel geboden ja. De locals ervaren weerstanden wanneer zij tot
geloof komen, vanuit de familie en vanuit de maatschappij.
ML3 Leren in ‘God navolgen’ kan op verschillende manieren. Je kunt leren met je hoofd
(kennis), je kunt leren met je hart (gevoel en overtuiging), of met je handen (door in de
praktijk bezig te zijn).
Bedenkt u op welke manier u voorál leert. Maakt u op basis daarvan een volgorde van de
woorden hoofd, hart, handen. Bijvoorbeeld ‘hart, hoofd, handen/ handen, hoofd, hart…)
O. Handen, hart, hoofd, maar ze staan wel in een wisselwerking met elkaar. In de praktijk
kom je situaties tegen, daarmee ga je aan de slag, vanuit een gevoel van onrecht, of
medeleven.
H. Hart, handen hoofd. Voor mij begint het met gevoel. Het ervaren van Gods leiding, een
goed gevoel, een gevoel van rust of juist niet. Dat vertaal je dan naar de praktijk en ook naar
kennis.
ML 4 Wat is voor u het doel van leren in het navolgen van God?
ML 5 Op welke manier(en) wordt wat u heeft geleerd zichtbaar voor de mensen in uw
zendingsomgeving?
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In de vorige organisatie waar O. werkte werd ons teruggeven dat opviel dat we betrouwbaar
zijn, eerlijk, dat we doen wat we zeggen. In een land waarin het vertellen over je geloof
moeilijk is, dan kan je door je werk licht laten schijnen. Hier merken we het in de buurt, we
wonen in het centrum van de stad en dat geeft een dorps gevoel. Als buitenlander val je
(sowieso al) op. We horen soms de buren praten over ons dat we een ‘goede familie’ zijn.
We moesten bij deze vraag denken aan een tekst uit de Bijbel waarin iets staat als: ‘Laat uw
vriendelijkheid bekend zijn onder de mensen.’ Dat is wat wíj kunnen doen, de Heilige Geest
kan werken in de harten van de mensen.
Onderling Missionair Leerproces
OML 1 In welke mate herkent u de volgende stelling over het onderling missionair
leerproces:
‘Mijn zendende gemeente en ik leren van elkaar hoe we God kunnen navolgen in onze eigen
omgeving.’
Herkent u dit heel sterk, een beetje of helemaal niet?
Wij zijn al jarenlang lid van de gemeente. Toen (red: we nog in NL woonden) leerden we in
de gemeente, en ook wanneer we in Nederland zijn voor verlof. Op dit moment zou ik (O.)
zeggen dat we nauwelijks van elkaar leren. Een heel klein beetje. Er is heel weinig
inhoudelijk contact, er zijn weinig 1-op-1 gesprekken. Er wordt wel voorbede gedaan, we
sturen nieuwsbrieven, de gemeente bidt en leeft mee.
Alleen op de momenten tijdens verlof in Nederland, dat er een ouderling langskomt, dan is er
uitwisseling. Zo’n bezoek komt vaak vanuit de gemeente.
Wederzijds leren is hieraan ondergeschikt. De kerk heeft wel invloed gehad op ons
leerproces. We zijn allebei lid sinds we klein zijn. We zijn in de kerk gegroeid in ons geloof
dus dat speelde wel een rol.
Op dit moment merken we niet veel van ‘leren’, aangemoedigd leren. We hebben soms het
gevoel dat het contact meer van onze kant komt. We geven weleens presentaties, waarin we
de mensen uitdagen. Maar het gaat meer één kant op, van ons naar de gemeente toe.
OML 2 Wat zou uw zendende gemeente van u kunnen leren op het gebied van God
navolgen in Zijn plannen voor de wereld?
Ze kunnen van ons leren hoe je je afhankelijk van God kunt weten in alle omstandigheden.
Wij leerden in een andere cultuur, en met een andere taal eerder onze eigen zwakheden
kennen, merkten dat we niet capabel waren. Daarin wisten we ons afhankelijk. Dit is
moeilijker in Nederland, een verzorgingsstaat. Daar dreigen mensen dat idee uit het oog te
verliezen.
Wij kunnen hen uitdagen uit de boot te stappen, uit hun comfortzone. Doormiddel van
verhalen en voorbeelden. Leren de dingen te doen die God vraagt. Geloven is niet altijd
makkelijk, maar wij weten dat God een plan heeft. We merken dat mensen in Nederland
daarmee worstelen. Met vragen als ‘hoe leef ik?’.
Maar: Wat wij leren is niet altijd 1-op-1 te kopiëren (red: naar onze gemeenteleden)
OML 3 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in <land van uitzending>
op het gebied van God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het
beantwoorden van de vragen een gemiddelde werkdag in <land van uitzending> in uw
achterhoofd. Wilt u de tabel invullen met korte antwoorden?
Kennis: Welke kennis over God navolgen
heeft u opgedaan in <land van
uitzending>?
Doen: Uit wat voor soort ervaringen hebt
u geleerd God na te volgen in <land van
uitzending>?
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-

God navolgen door hier naar toe te komen,
door onze jongens hier naar school te doen,
door in de dagelijkse struggles naar God toe te
gaan, door in eenzaamheid bij Hem uit te
komen.

Beslissen: Met welke keuzes over God
navolgen wordt u geconfronteerd in uw
dagelijks leven/werk?
Bezinnen: Hoe bent u in <land van
uitzending> (anders) tegen God
navolgen aan gaan kijken?
Hoe hebben uw kennis, ervaringen, en
keuzes uw overtuiging over God
navolgen veranderd?
Vind u het belangrijk deze ervaringen
over God navolgen te delen met uw
zendende gemeente?
Waarom wel/niet?
Wat zou u de gemeenteleden vooral
willen overbrengen?

De keuze voor de school van de jongens,
keuze voor het werk en de rol daarin, de keuze
van ons huis en buurt, de keuze van het leren
van de taal
Het is niet een andere manier van, maar God
wil ons weer nieuwe dingen leren door de
ervaring van het leven hier.
Niet mijn overtuiging veranderd, maar ik hoop
dat het de intensiteit en intimiteit veranderd
van het navolgen en onze relatie met God.
Ervaringen delen van het navolgen van God is
iets wat we allemaal met elkaar mogen,
wellicht moeten delen. Niet wij alleen, maar
ieder gemeentelid met elkaar.
Het gaat om God volgen in de kleine
dagelijkse dingen en de grote, hier of waar dan
ook. Gehoorzaam zijn zonder daarin teveel
onze eigen grenzen en begrenzingen aan te
geven, en onze eigen mitsen en maren, maar
volledig voor Hem te leven, niks is onmogelijk
voor Hem! Ons laten vullen door Hem, en vol
verwachting zijn van wat Hij doet en gaat
doen, en kan doen!

OML 4 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in <land van uitzending>
op het gebied van God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het
beantwoorden van de vragen een gemiddelde werkdag in <land van uitzending> in uw
achterhoofd. Wilt u de tabel invullen met korte antwoorden?
Omgeving: Wat heeft u vooral geleerd
over de omgeving waarin u leeft als
Partner?
Gedrag: Wat heeft u geleerd over uw
gedrag in deze omgeving?

Vaardigheden: Welke vaardigheden
heeft u geleerd in te zetten in <land van
uitzending>?

Overtuigingen: Wat heeft u geleerd/is er
veranderd in uw overtuiging door het
leven in <land van uitzending>?

Identiteit: Wat heeft u geleerd over uw
eigen rol in <land van uitzending>?
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In ons nieuwe land zijn we met name nog
lerende. Het is een overwegend moslim land,
waarin er veel verschil is tussen mensen in
hoe men de godsdienst volgt en praktiseert.
Dat wij ook maar uit een koud kikkerlandje
komen, en niet alles beter weten... Elke cultuur
heeft veel waardevols en heeft zijn mindere
kanten.
“Laat uw vriendelijkheid bekend zijn onder de
mensen, zodat u schittert als sterren aan de
hemel.“ Phil 2: 12-16a
“laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je
doet, zodat de mensen zeggen; God is goed”.
Mat.5:16
We zijn veel meer in afhankelijkheid van God
gaan leven. In dit land, maar met name ook in
het vorige land waar we woonden, wisten we
niet wat de volgende dag zou brengen, of
volgend jaar... Je beseft en ervaart veel meer
je afhankelijkheid, kleinheid en te leren
vertrouwen op God.
Ons gebed is dat God ons gebruikt zoals het in
Zijn plan past. We willen graag beschikbaar
zijn, klaar om te getuigen of er te zijn voor

Betrokkenheid/spiritualiteit: Wat heeft u
geleerd over uw missie in <land van
uitzending>?
Zijn deze leerervaringen volgens u van
waarde voor gemeenteleden in uw
zendende gemeente?
Waarom wel?
Waarom niet?
Wat zou u de gemeenteleden vooral
willen overbrengen?

mensen. We zien onze rol met name door het
voorleven en dichtbij Hem te leven, zodat hij
door ons heen kan werken.
Zie hierboven. We willen graag God
weerspiegelen in alles. In hulp geven, omzien
naar de minderen, eerlijk en betrouwbaar zijn,
en vooral Zijn Liefde uitdelen.
Ja. In Nederland kan je alles om je heen
regelen, met geld, verzekeringen, school, huis,
spullen etc. Daardoor verliezen we denk ik het
echte vertrouwen op God, ook in dagelijkse
dingen, en we vergeten om Zijn raad te
vragen, bij kleine en grotere beslissingen.
Missie, zending is niet een keuze. Je bent
Gods kind, en als je dicht bij Hem leeft en Hem
wilt volgen, dan heeft dat consequenties in de
dagelijkse keuzes die je maakt, en hoe je
omgaat met de mensen om je heen. En soms
kost dat je iets, maar je krijgt er veel meer voor
terug. En Hij werkt door jou, je hoeft het niet
zelf te doen.

OML 5 Wat zou u graag willen leren van uw zendende gemeente op het gebied van God
navolgen in Zijn plannen voor de wereld?
We leren/ontvangen graag van onze gemeente de warmte, het gemeenschap zijn. Dat
missen we hier. In Nederland heb je toch van die vanzelfsprekendheden: de vrijheid om in
een gebouw samen te komen, het goed te hebben met elkaar (red. als christenen).
OML 6 Wat vormen volgens u verklaringen voor de mate waarin uw zendende gemeente en
uzelf van elkaar leren?
Een voorbeeld is dat toen je (Anne) onze voorganger opbelde, je verwees naar anderen. Dat
hij zelf niet in gesprek wilde gaan.
De gemeente is er niet aan gewend hoe ze zending kunnen vormgeven.
Ons kerkgenootschap heeft een eigen zendingsorganisatie. Zending wordt sinds lange tijd al
uitbesteed aan zo’n organisatie, de kerk betaalt daar geld voor. De trend dat de wereld
steeds kleiner wordt komt de laatste jaren ook dichterbij voor onze gemeente. Maar zij weet
niet hoe zij handen en voeten moet geven aan zending. Ik (H.) weet niet of de kerk een
visie/missie heeft wat betreft zending.
Het lijkt erop dat de gemeente vooral druk is ‘met zichzelf’, dat wil zeggen: met het op orde
maken van wat er binnen de kerkmuren belangrijk is.
Wij denken misschien dat we het te goed zelf kunnen, we willen graag onafhankelijk zijn.
Het is voor ons een uitdaging onze contacten regelmatig te onderhouden. We hebben hier
contacten en in NL, dat is dubbel. Dit maakt het lastig om contact te houden.
Interactie Partner en zendende gemeente
We gaan kijken naar een aantal factoren/belemmeringen die meespelen bij het proces van
interactie tussen u en de zendende gemeente. Interactie betekent dat Partner en gemeente
met elkaar communiceren, ervaringen delen en uitwisselen.
Zender/ontvanger
(Partner)
gemeente)
Bewustwording:
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Zender/Ontvanger
(Zendende

Als echtpaar reflecteren we
samen door gesprekken, vragen

Op welke manier(en) reflecteert u op wat u doet, ervaart
en leert?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u daarbij?

Communicatie:
Op welke manier(en) communiceert u wat u doet, ervaart
en leert aan uw zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij de
communicatie van uzelf, bij de zendende gemeente, of er
tussenin?
Afstand:
Hoe ervaart u de mate van (letterlijke en figuurlijke)
afstand tussen u en de zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze
afstand bij uzelf, bij de zendende gemeente, of er
tussenin?
Verschillende (culturele) contexten:
In hoeverre verschilt uw omgeving met die van de
zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze
verschillende contexten bij uzelf, bij de zendende
gemeente, of er tussenin?

Betrokkenheid/draagvlak:
In hoeverre ervaart u betrokkenheid voor uw werk in <land
van uitzending> vanuit de zendende gemeente?
In hoeverre voelt u zich betrokken bij (het werk van) uw
zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u hierbij bij uzelf,
bij de zendende gemeente, of er tussenin?

Rol van de Partner en gemeente
Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke rol ziet u voor de zendende gemeente weggelegd in
het missionaire leerproces tussen Partner en zendende
gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart hierbij bij uzelf,
bij de zendende gemeente, of er tussenin?
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aan elkaar, samen evalueren. We
luisteren naar sprekers via
internet, en worden af en toe
bevraagd door anderen. We
zouden het fijn vinden als we hier
in een land een echtpaar kunnen
ontmoeten met wie we dat samen
kunnen bespreken en elkaar
kunnen spiegelen.
Via onze nieuwsbrief, en via een
PowerPoint presentatie zo’n 3x
per jaar. Belemmeringen zijn de
fysieke afstand, beide partijen zijn
druk met hun eigen dagelijkse
leven en we horen niet altijd terug
hoe het is ontvangen.
De fysieke afstand blijft lastig. Alle
communicatie gaat via de
computer, en we vinden het lastig
daar voor ons zelf een balans in
te vinden hoeveel tijd je
spendeert op de computer...
Zoals hierboven beschreven
brengt het een stuk
bewustwording van
afhankelijkheid. En hoe bijzonder
het is om bij elkaar te komen als
christenen en in vrijheid kerk te
mogen zijn. Dat kerk meer is dan
wat er binnen de muren van een
gebouw gebeurt... Voor ons
gevoel is onze gemeente in NL
soms met name bezig binnen hun
muren te kijken, ipv daarbuiten...
We weten van individuen uit onze
gemeente dat ze met ons
meeleven en bidden. Terug in NL
ervaren we dat ook van deze en
gene. Om dat andersom te
ervaren is lastig, omdat we niet
altijd de gelegenheid hebben of
krijgen persoonlijk met anderen
mee te leven. Vanuit de
gemeente als geheel, ervaren we
minder betrokkenheid op ons
werk.
We ervaren dat we, samen met
anderen, een stukje
bewustwording mogen creëren in
de gemeente voor het werk wat
we doen, en wat een ieders rol
daarin is. We hopen een stukje
enthousiasme daarin over te
kunnen dragen. Belemmeringen
zijn beperkte tijd als we in NL zijn,

Manier van leren en tempo van leren
Merkt u verschillen in de manier waarop u leert en de
manier waarop uw zendende gemeente leert? Zo ja,
welke?
Merkt u verschillen in het tempo waarin u leert en het
tempo waarin uw zendende gemeente leert? Zo ja, welke?

en we missen daarin een stukje
initiatief en verlangen vanuit de
kant van de gemeente.
Wanneer je in een nieuwe situatie
stapt, verander je daardoor, en
kom je even in een sneltrein of
achtbaan... Maar degene die
“thuis” blijven hebben die ervaring
niet, en daarin verschil je in
tempo, en doe je ook
verschillende ervaringen op. Even
uit je vertrouwde situatie stappen
kan je helpen om met een frisse
blik naar je zelf en je situatie te
kijken, en je te spiegelen...

Aanvulling uit gesprek: Wat vooral naar voren kwam in het schema was het manier en tempo
van het leren. We proberen onszelf daarvan bewust te zijn dat daar verschil in zit. Een ander
zendingsechtpaar bereidde ons aan het begin van onze uitzending hierop voor. Op het
moment dat je zelf uit je comfortzone stapt, ontmoet je een andere cultuur en veel andere
mensen. Je geloofsgroei gaat dan in een groter tempo, je zit in een ander stukje van de
achtbaan, (red: dan de gemeente).
Zij zitten nog in dezelfde gemeente, ze leren ook wel, maar de mensen thuis hebben de
ervaringen die wij meemaken niet gehad. Daar proberen we ons bewust van te zijn. Dat
moet je overbruggen.
Ideaal
I1 Als u een ideale situatie mocht beschrijven waarin u en uw zendende gemeente van
elkaar leren op missionair gebied, hoe zou deze situatie er dan uit zien?
O.: Ideaal is een verhouding tussen ons en andere werkers, en tussen ons en de gemeente
die intiem en direct is, en waarin de gemeente ownership ervaart, verantwoordelijkheid.
Waarin ze meeleeft en meedenkt. Gemeenteleden komen hier op bezoek en nemen zelf het
initiatief. De gemeente ervaart een roeping om bepaalde gebieden in de wereld te bereiken
en besteed uit wat moeilijk is.
Het feit dat zendingsorganisaties bestaan heeft als reden dat kerken achterover willen zitten.
Interserve zou eigenlijk in de doelstellingen op moeten nemen: Over 10 jaar niet meer te
bestaan.
H.: Ideaal is wanneer een gemeente meer naar buiten toe gericht is. Niet alleen gericht op
ons en nog 1 à 2 echtparen. Maar dat ze zelf meer een eigen keuze maakt (red: in zending).
Uit dit naar buiten-gericht-zijn komt betrokkenheid voort. Qua intensiteit hoeft de relatie niet
veel meer te zijn.

Handvatten
H1 Welke handvatten kunnen volgens u bevorderen dat u en uw zendende gemeente meer
van elkaar leren op missionair gebied?
Een zendingsorganisatie kan een coachende rol op zich nemen richting de kerkenraad of de
gemeente en hen praktische handvatten bieden.
Er zijn wel gemeenten die meer handen en voeten geven aan zending. Onze gemeente kan
daar te rade gaan.
Het brengen van een bezoek aan de Partner op het veld kan meehelpen (red: om van elkaar
te leren). Groepjes uit de gemeente, bijvoorbeeld een groepje jongeren kunnen langskomen
bij de Partner.
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Rol Interserve
R1 Welke rol ziet u weggelegd voor Interserve Nederland in het bevorderen van het
onderling missionair leerproces tussen Partner en gemeente?
Wilt u van deze opties aangeven welke ideeën u deelt, of in het anders- vakje een ander idee
opperen.
De rol van Interserve in het bevorderen van het onderling leren is vooral…
Wilt u in de tabel een kort antwoord noteren?
Een verbinding creëren: verbinding stimuleren en
ondersteunen tussen Partner en gemeente.
Communicatie verzorgen: Het maken van de vertaalslag
tussen de omgeving van de Partner, en de omgeving van
de zendende gemeente.
Toerusting: Interserve kan zowel Partner als gemeente
toerusten in het onderling missionair leerproces.

Ontwikkelen visie: Interserve kan Partners en gemeenten
ondersteunen in het ontwikkelen van visie op zending en
God navolgen.

Anders namelijk…

Mee eens, handvatten
geven aan beide partijen
hoe dat vorm te geven.

Interserve heeft heel veel
kennis en ervaring in huis,
en het kan heel waardevol
zijn voor een gemeente
daarvan te leren en ideeën
op te doen.
Voor onze gemeente denk
ik dat een coachende rol
goed zou zijn. Iemand die
nauw in contact staat met
de gemeente en met ze
meeloopt in het ontwikkelen
van een missie, en hoe dat
vorm te geven...
Interserve zou bijv ook
kunnen helpen door het
aanbieden van korte reizen
om landen /werkers te
ontmoeten. Of partners
inzetten tijdens hun verlof in
bredere kring dan alleen
hun eigen thuisgemeente.
Interserve zou ook de
thuisfrontcommissie (tc)
kunnen helpen meer die rol
te vervullen in de
gemeente. Maar onze
ervaring is dat het een
pittige rol is voor de tc,
waarbij ze daar zelf ook niet
altijd een visie of het
kunnen voor in huis
hebben.

Aanvulling uit gesprek: Interserve kan een coachende rol aannemen om gemeenten een
stukje bewuster te maken (red. wat betreft zending) De organisatie werkt met veel
verschillende Partners uit vele kerkelijke achtergronden. Interserve heeft ervaring met wat
wel werkt en ook wat niet werkt. De organisatie kan zorgen voor mediation (dat gebeurt ook
al), kan de tussenpersoon zijn tussen Partner en gemeente. Ze kan Partner en gemeente
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dichter bij elkaar brengen waardoor haar eigen rol (red. als zendingsorganisatie, uiteindelijk)
kleiner wordt. Interserve kan praktische ervaring delen.
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Bijlage 11 Interview zendende gemeente Casus 2
Zendende gemeente CASUS 2
Gesprek met vertegenwoordigers R. en C. van de (Gereformeerd Vrijgemaakte) zendende gemeente
van Partners H. en O. naar een gebied in Noord-Afrika.
Aanwezig tijdens gesprek: Anne Ribberink, Ad Breedveld
Algemeen
De volgende vragen zijn een paar algemene vragen over uw gemeente.
A1 Tot welk kerkgenootschap behoort de gemeente?
Gereformeerd Vrijgemaakt
A2 Wat is de omvang van de gemeente?
A3 Hoe zou u uw gemeente voor mij typeren?
Veelkleurig, afwachtend. Er gebeurt heel veel, maar dit zit nog wel in de dop. Persoonlijk contact,
relatie met God is voor onze gemeente nog wel een leerproces.
A4 Welke plek heeft zending en missionair werk in uw gemeente?
A5 Welke plek heeft de uitzending van uw Partner in uw gemeente?
Wij zijn beiden lid van de TC van H. en O.(R is oud lid en C is actief lid van de TC) Er zijn in onze
gemeente meerdere zendelingen, zij hebben ook een TC. Er is een coördinator binnen de
zendingsraad van de gemeente, deze raad ondersteunt vooral in contacten.
Doorgaans worden zendelingen uitgezonden via de Verre Naasten, de zendingsorganisatie die
verbonden is aan de GKV. Het heeft gevoelig gelegen dat H. en O. via Interserve werden
uitgezonden.
Op ‘Hart voor zending ’zondagen is er aandacht voor de uitzendingen in de gemeenten. Maar het zit
niet van nature in de mensen om aandacht te geven aan de zendelingen. Als H. en O. terugkomen
merk je dat ook. Er is soms wel eigen initiatief, dan wordt er bijvoorbeeld geskypet, of post gestuurd
naar de jongens. Soms wordt er geïnteresseerd naar H. en O. gevraagd, maar dat gebeurt niet altijd.
Op een hart voor zending zondag is er een collecte voor de zendelingen, een filmpje of een
presentatie, en wordt voorbede gedaan. Dit gebeurt ongeveer zes keer per jaar. Afgelopen jaar was er
een tweedaagse activiteit waarbij alle zendelingen aanwezig waren tijdens hun verlof. We hebben met
de TC’s afgesproken 1x per jaar een (financiële) activiteit te organiseren. Er zit wel groei in (red: de
aandacht voor zendelingen). Een voorbeeld is de collecte die nu een echte collecte is geworden, in
plaats van een collecte bij de deur.
R. en C. zijn broer en schoonzus van Partners O. en H.
Zending/missie
Wilt u de volgende vragen voor mij beantwoorden als gemeentelid en vertegenwoordiger van de
gemeente:
ZM 1 Wat is volgens u de missie van elke christen?
Gods liefde laten zien aan je medemens. Doen zoals Jezus deed, dit uitstralen naar de mensen om je
heen.
De laatste tijd ligt er een focus op het diaconale: gewoon doen. De evangelisatiecommissie is
afgeschaft omdat er niemand is die dat wil. Onze gemeente is geen evangeliserende gemeente. Meer
op binnen gericht dan naar buiten.
ZM 2 De volgende tabel toont stellingen over zending/missie. Ze geven verschillende ideeën over
zending/missie weer. Wilt u voor mij de volgende stellingen waarderen met een score tussen de één
en tien punten? Eén betekent dat u de stelling niet belangrijk vind of er nooit over na heeft gedacht.
Tien betekent dat u de stelling heel belangrijk vindt.
Zending/missie heeft te maken met alle noden
van alle mensen in de hele wereld.
Zending/missie is vooral gericht op het vertellen
van het evangelie: dat Jezus aan het kruis stierf
en daarmee verlossing bracht voor onze
zonden.
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Zending/missie is een verhaal van de hele
Bijbel, niet alleen van het Nieuwe Testament.
Elke christen heeft een missie in Gods
koninkrijk.
De belangrijkste missie van de kerk is het
steunen van de eigen zendingswerker.
Zending/missie hoort in de kerk het middelpunt
te zijn.
Zending/missie wordt vooral duidelijk door wat je
doet voor de mensen dichtbij of ver weg.
Zending staat helemaal in het teken van Gods
missie: dat Hij de wereld wil verlossen en
zegenen.
De zending of missie van mensen is alleen
mogelijk door de kracht van de Heilige Geest.
Zending/missie is iets waar je een roeping voor
moet hebben.
Zending/missie is vooral gericht op de mensen
in je eigen omgeving.
Zending/missie betekent alles achterlaten en ver
weg gaan.

Dit is wel een belangrijk beeld van zending in de
gemeente. De zendeling is voor ver weg. Toch
is er in de progressieve kant vd gemeente wel
een ander beeld van zending en evangelisatie.

Tabel niet ingevuld
Missionair leerproces/Discipelschap
ML1 Wat betekent ‘God navolgen’ voor uw gemeente?
We vinden God navolgen belangrijk. Maar we missen hierbij een stukje geestelijk leiderschap. In
plaats van je altijd met de kennis en de regeltjes bezig te houden, willen we ons ook meer op relatie
richten, de relatie zoeken. Dit doen we niet altijd. De jeugd is wel bezig met thema’s als: Jezus volgen,
elke dag. En er is een gemeenteproject (waar niet iedereen aan mee doet) ‘Route777’ over het
koninkrijk van Jezus. ‘Samen achter Jezus aan’. Dit wordt niet gemeente breed opgepakt.
NB: De gemeente bevindt zich momenteel in een ambtelijke crisis. Dat speelt ook mee. Onze
predikant ging juist wel die kant op (red: van de navolging) en preekte christocentrisch, over vrij-zijn in
Christus bijvoorbeeld. Maar hij preekt nu niet.
ML 2 God navolgen heeft onder meer te maken met leerling van Jezus-zijn. Wat leert uw gemeente
zoal op het gebied van ‘Jezus/God navolgen’?
We missen hierin een stukje visie, een doel van de kerkenraad. Waar zijn we als gemeente op weg
naartoe? Jaarlijks is er een gemeenteproject. Er is genoeg om te leren, maar dit wordt niet altijd
opgepakt door de kerkenraad. Ad: Zijn er voor de gemeenteleden openingen? Kun je je verlangen
kwijt? R en C: Mensen worden steeds vrijer, bezoeken bijvoorbeeld de Royal Mission School, of leren
binnen huiskringen. De kerkenraad hoor je daar niet over, individuen wel.
Hoe komt het dat de kerkenraad hier niet mee bezig is? R en C: Dit heeft te maken met het verschil
tussen de progressieve groep in de kerkenraad en de conservatieve groep. Er worden wel gesprekken
met elkaar gevoerd, maar je zou het fijn vinden als er één weg werd gekozen, ‘hier gaan we heen’.
Maar nu gaat er elke 4 jaar met nieuwe verkiezingen weer een wissel om. Soms worden eerdere
besluiten dan weer teruggedraaid. Als gemeente zwerven we op deze manier. Het kost energie, het
gaat ook ten koste van energie die we ergens anders op zouden kunnen richten.
Dit klinkt wel heel negatief hé, maar op dit moment is er ook veel aan de hand.
Een keerzijde is wel: Bij de jeugd zie je wel het leerling-zijn en navolgen terug, leven in vrijheid,
echtheid. Je zou willen dat de hele gemeente dit overneemt.
ML 3 Leren in ‘God navolgen’ kan op verschillende manieren. Je kunt leren met je hoofd (kennis), je
kunt leren met je hart (gevoel en overtuiging), of met je handen (door in de praktijk bezig te zijn).
Bedenkt u op welke manier uw gemeente voorál leert. Maakt u op basis daarvan een volgorde van de
woorden hoofd, hart, handen. Bijvoorbeeld ‘hart, hoofd, handen/ handen, hoofd, hart…)
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Hoofd, handen, hart. Onze gemeente is voor een deel een verstandelijke gemeente, de traditionele
manier staat centraal. Bij de jeugd is ook het christen zijn in je dagelijks leven belangrijk, de oudere
generatie vind dit moeilijk. Je ziet dat mensen tegenwoordig meer zelf nadenken, er wordt meer
relationeel over God gepraat. In die zin is het leren ook hartgericht. Maar een deel van de mensen
vindt het moeilijk wat ze (red:: op Zondag) leren in de praktijk te brengen. Het idee is: God ontmoet je
in de kerk. Dat God ook hier en nu (red: doordeweeks) is, is voor hen moeilijk te vatten.
Er zijn veel diaconale projecten, bijvoorbeeld het inloophuis. Natuurlijk wordt daar ook het evangelie
zichtbaar. Eerder was het doel van het inloop huis niet te evangeliseren, nu gebeurt dat wel (meer).
ML 4 Wat is voor u het doel van leren in het navolgen van God?
ML 5 Op welke manier(en) wordt wat gemeenteleden leren zichtbaar voor de wereld om hen heen?
Onderling Missionair Leerproces
OML 1 In welke mate herkent u de volgende stelling over het onderling missionair leerproces:
‘Onze gemeente en onze uitgezonden Partner leren van elkaar hoe we God kunnen navolgen in onze
eigen omgeving.’
Herkent u dit heel sterk, een beetje of helemaal niet? Wilt u dat toelichten?
Het is wel heel makkelijk als we gelijk Nee zouden zeggen. O. probeert veel, ook op bestuurlijk vlak,
wanneer hij in Nederland is. Hij wordt daar ook weleens in teleurgesteld.
R: Mijn droombeeld komt uit de Bijbel: Wanneer Paulus terugkomt van zijn zendingsreis in Jeruzalem
is iedereen verrast. Er ontstaat gesprek: Wat heeft God gedaan hier gedaan, en wat heeft hij daar
gedaan?
De laatste keer (red: tijdens verlof) probeerden O. en H. dit ook te delen met de gemeente. En er is
contact via de nieuwsbrief en de gebedsbrief. Daarin staat hoe het gaat, verhalen, waar ze tegenaan
lopen. Ook met een hart voor zending presentatie wordt dit gedeeld. De wonderen van God worden
niet benoemd, dat is eigenlijk wel een idee, om daar in de brief aandacht aan te besteden.
Gemeenteleden lezen de brieven wel, verder wordt er niet zoveel gemaild. Terug is het leerproces
minder, van de gemeente naar de Partner toe. Als gemeente leren we meer van de Partner dan
anders om. Het ‘hoort zo’ dat de Partner wat vertelt van zijn werk.
Daar zit een rol voor zendingswerkers (Partners): het prikkelen en stimuleren hiervan (red: van het
leerproces). Door persoonlijk bepaalde vragen te stellen (red: aan de gemeente).
We hebben het nog niet andersom gesteld, het zou verrassend zijn om door de Partner eens te
vragen: Wat heeft God in <plaats van gemeente> gedaan?
OML 2 Wat zou uw Partner van uw gemeente kunnen leren op het gebied van God navolgen in Zijn
plannen voor de wereld?
Allereerst: Je bent een gemeente. H. en O. mogen daarvan genieten en kunnen hier geestelijk gevuld
worden. Dat is een rol die de gemeente kan vervullen.
Gesprekken voeren, een klankbord zijn, geestelijke begeleiding geven. Als ze hier zijn tijdens verlof
gebeurt dat wel maar daar is dat toch moeilijker. De raad voelt die verantwoordelijkheid niet.
Maar O. en H. zouden in onze gemeente moeten kunnen opladen, hier hebben ze een thuisgevoel.
Helaas hebben we nu het gevoel dat ze dat hier nu niet vinden. Ze ‘shoppen’ bij andere gemeenten.
R: Ze kunnen van ons leren wat God hier doet
C: Ik vraag me af of ze wel kunnen leren van ons, ik kan geen concreet voorbeeld bedenken.
R: Bijvoorbeeld het gemeenteproject waarmee we bezig zijn: Route777, we kunnen hen daar ook bij
betrekken.
OML 3 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in uw gemeente op het gebied van
God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van de vragen
uw plek in de gemeente in uw achterhoofd. Wilt u de tabel invullen met korte antwoorden?
Kennis: Welke kennis over God navolgen
doet u zoal op in uw gemeente?
Doen: Uit wat voor soort ervaringen hebt u
geleerd God na te volgen in uw gemeente?
Beslissen: Met welke keuzes over God
navolgen wordt u geconfronteerd in uw
dagelijks leven in Nederland?
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Bezinnen: Hoe bent u in uw gemeente
(anders) tegen God navolgen aan gaan
kijken?
Hoe hebben uw kennis, ervaringen, en
keuzes uw overtuiging over God navolgen
veranderd?
Vind u het belangrijk deze ervaringen over
God navolgen te delen met uw Partner?
Waarom wel/niet?
Wat zou u Partner vooral willen
overbrengen?
x
OML 4 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in uw gemeente op het gebied van
God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van de vragen
een gemiddelde werkdag in Nederland in uw achterhoofd. Wilt u de tabel invullen met korte
antwoorden?
Omgeving: Wat heeft u vooral geleerd over
de omgeving waarin u leeft als christen?
Gedrag: Wat heeft u geleerd over uw gedrag
in deze omgeving?
Vaardigheden: Welke vaardigheden heeft u
geleerd in te zetten in uw omgeving?
Overtuigingen: Wat heeft u geleerd/is er
veranderd in uw overtuiging?
Identiteit: Wat heeft u geleerd over uw eigen
rol als christen in Nederland?
Betrokkenheid/spiritualiteit: Wat heeft u
geleerd over uw missie in Nederland?
Zijn deze leerervaringen volgens u van
waarde voor uw Partner?
Waarom wel?
Waarom niet?
Zo ja, wat zou u de Partner vooral willen
overbrengen?
Tabellen niet ingevuld
OML 5 Wat zou u graag willen leren van uw Partner op het gebied van God navolgen in Zijn plannen
voor de wereld??
Wat wil God in je leven?
Afhankelijkheid
Een afwachtende houding -> Jezus gewoon volgen
Zoeken en je laten verrassen
Contact met mensen
Ik denk dat zij meer met God meemaken, ze zitten in de frontlinie, zijn gefocust. Zij zitten daar heel
bewust.
We kunnen ook leren van de andere cultuur waarin zij leven.
Ook praktische dingen: hoe leef je, wat laat je zien? (Bijv. afval wel/niet weggooien)
Hoe ga je om met anderen?
In die andere cultuur ben je toch de westerling, dus de christen.
Tijdens verlof hebben we wel vragen gesteld, maar vooral als broer-zus. O. en H. uiten wel naar de
gemeente wat ze leren en dat raakt mensen ook wel. Ze zijn open in hun ‘struggle’.
Het blijven toch ook een soort ‘superchristenen’, ze hebben huis en haard achter gelaten. Dat beeld is
er wel.
OML 6 Wat vormen volgens u verklaringen voor de mate waarin uw gemeente en de uitgezonden
Partner van elkaar leren?
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Het feit dat de Partner zelf kiest om te vertrekken maakt dat het een particulier iets is. Zij hebben de
gemeente gevraagd als thuisgemeente te fungeren. De gemeente heeft het idee: zij moeten ons
maar op de hoogte houden. Zij informeren ons.
De andere cultuur zorgt ervoor dat je wat te vertellen hebt. Er zijn dingen die je bijzonder vindt. Hier is
alles ‘normaal’, daar vallen al die normale dingen weg.
De afstand speelt mee. Als je elkaar wat wilt vragen moet dat telefonisch of via Skype. Daarnaast
weet je niet wat je wel of niet kan zeggen, dat komt door het gesloten gebied waarin ze werken.
Tijdsverschil
Zichtbaarheid. We hebben in een andere gemeente het idee opgedaan een wereldkaart op te hangen
in de kerk waarop zichtbaar wordt waar de zendelingen zitten. Zo’n bord is een vorm van aandacht
voor gemeenteleden die er niet zijn, zichtbaarheid. We hebben gevraagd of er bij ons zo’n bord mocht
komen, maar daarvoor waren bezwaren. Bijv.: ‘Ze werken gewoon ver weg, dan zou je ook iedereen
die voor zijn werk in het buitenland is op het bord moeten weergeven.’ R: Dat mag van ons ook, ieder
gemeentelid mag op zo’n bord. C: Al is het logisch dat een zendeling andere aandacht krijgt. R: Het
verschil is niet zo heel groot: iedereen heeft een ambt in Gods koninkrijk, ook degene die voor z’n
werk in Moskou zit. C: Voor mijn gevoel mag er vanuit de raad anders naar gekeken worden. Iemand
die daar voor zijn werk zit is niet hetzelfde als een zendeling. Een zendeling onderscheidt zich
bijvoorbeeld door de geestelijke strijd die hij ervaart. Iedereen mag op zo’n bord, maar waar het om
gaat: we hebben die opmerkingen over dat bord als negatief ervaren.
Interactie Partner en zendende gemeente
IN 1 We gaan kijken naar een aantal factoren/belemmeringen die meespelen bij het proces van
interactie tussen uw gemeente en de Partner. Interactie betekent dat Partner en gemeente met elkaar
communiceren, ervaringen delen en uitwisselen. De één is in dat proces de zender, de ander is de
ontvanger. Wilt u achter de vragen in de tabel een kort antwoord noteren?
Zender/Ontvanger
(Zendende gemeente)
Bewustwording:
Op welke manier(en) reflecteren gemeenteleden op wat zij
doen, ervaren en leren?
In hoeverre heeft uw gemeente nagedacht over wat
zending/missie voor u betekent?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u tijdens deze
bewustwording bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Communicatie:
Op welke manier(en) communiceert uw gemeente wat zij doet,
ervaart en leert aan uw Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij de communicatie
bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Afstand:
Hoe ervaart u de mate van (letterlijke en figuurlijke) afstand
tussen uw gemeente en de Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze afstand bij
uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Verschillende contexten:
In hoeverre verschilt uw omgeving met die van de Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze verschillende
contexten bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Betrokkenheid/draagvlak:
In hoeverre ervaart u betrokkenheid bij uw gemeente vanuit de
Partner?
In hoeverre voelt u zich betrokken bij (het werk van) uw
uitgezonden Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u hierbij bij uw
gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Rol van de Partner en gemeente
Welke rol ziet u voor uw gemeente weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
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Ontvanger/Zender
(Partner)

Welke rol ziet u voor de Partner weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart hierbij bij uzelf, bij uw
gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Manier van leren en tempo van leren
Merkt u verschillen in de manier waarop uw gemeente leert en
de manier waarop uw Partner leert? Zo ja, welke?
Merkt u verschillen in het tempo waarin uw gemeente leert en
het tempo waarin uw Partner leert? Zo ja, welke?
Ideaal
I1 Als u een ideale situatie mocht beschrijven waarin uw gemeente en uw uitgezonden Partner van
elkaar leren op missionair gebied, hoe zou deze situatie er dan uit zien?
Dat O. en H. zeggen ‘nu even geen mail!’ Zoveel aandacht is er voor ze uit de gemeente. Dat de
gemeente terugkoppelt naar hen dat men merkbaar meeleeft. Qua inhoud: meer op geloofsniveau met
elkaar praten, praten over wat je van elkaar kunt leren.
Het eerder genoemde droombeeld van R. past hier ook bij (O. en H. die bij terugkomst) net als Paulus
hartelijk worden ontvangen.
Het gaat om nieuwsgierigheid naar elkaar. Getuigenissen (red: delen). Dat de gemeente dat verlangt,
dat men nieuwsgierig naar elkaar is. Het gaat om tweerichtingsverkeer, niet één richting. Wij kunnen
wat van de Partner leren, de Partner kan wat van ons leren, in een gesprek. We zijn aan elkaar
gegeven.
Het zou daarnaast ideaal zijn wanneer iemand van de kerkenraad samen met TC leden betrokken is
bij de hart voor zending zondagen.
Handvatten
H1 Welke handvatten zijn volgens u nodig om te bevorderen dat uw gemeente en uw uitgezonden
Partner meer van elkaar leren op missionair gebied?
Goed leiderschap. Een goede leider die visie hierop uitdraagt: visie op het feit dat je van elkaar kunt
leren. Er moet bewustzijn gecreëerd worden. We hebben een herder nodig die ons daar naartoe leidt.
Het is belangrijk dat we zelf bewust zijn van wat God in ons leven doet. We weten wel wat we van hen
kunnen leren maar niet wat zij van ons (red: de gemeente) kunnen leren. Met 300 gemeenteleden
kunnen ze vast van ons leren.
Meer communiceren. Het gesprek vaker voeren, ook als ze verder weg zijn..
Rust en visie is voor onze gemeente in het bijzonder nodig (maar dat is ook juist in onze huidige
situatie belangrijk. En de visie op zending is bedroevend)
Dominee zou handvatten moeten ontvangen, en de ouderlingen en de diaconie. Niet alleen de TC. Je
zou predikanten kunnen aanschrijven en bijv. vragen hoe het is om predikant te zijn van een
gemeente met een Partner/zendeling op afstand. Misschien een predikantenworkshop organiseren.
Rol Interserve
R1 Welke rol ziet u weggelegd voor Interserve Nederland in het bevorderen van het onderling
missionair leerproces tussen Partner en gemeente?
De rol van Interserve in het bevorderen van het onderling leren is vooral…
Wilt u in de tabel een kort antwoord noteren?
Een verbinding creëren: verbinding stimuleren en
ondersteunen tussen Partner en gemeente.
Communicatie verzorgen: Het maken van de vertaalslag
tussen de omgeving van de Partner, en de omgeving van de
zendende gemeente.
Toerusting: Interserve kan zowel Partner als gemeente
toerusten in het onderling missionair leerproces.
Ontwikkelen visie: Interserve kan Partners en gemeenten
ondersteunen in het ontwikkelen van visie op zending en God
navolgen.
Anders namelijk…
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De rol van Interserve is:
Coachen, handvatten bieden
Zonder dat het als ‘Interserve ding’ wordt gedaan
Er is een spanningsveld. Als I/S een handreiking doet tot meer missionair zijn, dan denkt de
gemeente: oh, dat is I/S, dan de we het niet. Want Verre Naasten is de zendingsorganisatie van de
gemeente. Het beste is het om dit anoniem of via de Partner te doen.
Niet als I/S komen vertellen hoe het moet. Een coachende rol aannemen, maar niet teveel op de
voorgrond.
Het is belangrijk dat mensen zelf in gesprek gaan.
Extra:
Aan het einde van het gesprek gaven R. en C. aan dat zij misschien niet een volledig beeld van de
gemeente geven. Omdat zij er zelf wat negatief instaan en dichtbij de uitzending betrokken zijn. En
doordat er op dit moment een crisis in de gemeente is.
R. en C. geven daarnaast aan dat zij de opstart van de uitzending van H. en O. als pijnlijk hebben
ervaren. De gemeente waarin ze zijn opgegroeid zei als het ware: succes met jullie uitzending, maar
wij steunen jullie niet 100%.
Dit kon technisch niet, vanuit de traditie is het idee: Wij zijn bij de Verre Naasten. De Verre Naasten
voelen zich alleen financieel verantwoordelijk voor de uitzending.
C: Maar je hebt toch een zendingsopdracht. R: De gemeente zou meer moeten doen met zending en
evangelisatie, het zou een speerpunt moeten zijn. Hoe omgaan met <zendingsgebied> en <plaats
gemeente NL> in Gods opdracht? Gods wereld is 1 wereld, het gaat om verbindingen leggen.
Ad: Hoe mensen vanuit de traditie reageren heeft ook te maken met weerstand en angst. De kunst is
erachter te komen waar de weerstand zit.
R en C: De gemeente is van de regels en stelt de vraag: Hoe weet je nu of het Gods plan is. Het
algemene gevoel is: voor 5000 euro wil ik ook wel op vakantie. Gemeente is bang dat straks iedereen
gaat.
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Bijlage 12 Interview Partner Casus 3
Partners CASUS 3
Interview met M. en P. die nu vier jaar uitgezonden zijn naar Cambodja. Ze zijn uitgezonden vanuit
twee PKN-gemeenten.
Algemeen
A1 Hoe zou u uw uitzending als Partner van Interserve in Cambodja voor mij typeren in enkele
zinnen?
M. en P. hebben in Cambodja onder andere een schooltje opgezet en daar trainen ze de leerkrachten
van. Zij werken in de wijk waarin ze wonen. Dit kwam in het gesprek naar voren.
Zending/missie
ZM 1 Wat is volgens u de missie van elke christen?
Gods karakter bekend maken aan de wereld, m.a.w. de mensen om ons heen laten zien wie Hij is.
Dit door eenvoudig zijn liefde uit te delen aan de mensen die Hij op ons pad brengt in woord en daad.
Dit door onder hen te wonen, vriendschappen op te bouwen, tot bemoediging te zijn etc. vanuit een
dienende en nederige houding.
ZM 2 De volgende tabel toont stellingen over zending/missie. Ze geven verschillende ideeën over
zending/missie weer. Wilt u voor mij de volgende stellingen waarderen met een score tussen de één
en tien punten? Eén betekent dat u de stelling niet belangrijk vind of er nooit over na heeft gedacht.
Tien betekent dat u de stelling heel belangrijk vindt.
Zending/missie heeft te maken met alle noden
10
van alle mensen in de hele wereld.
Zending/missie is vooral gericht op het vertellen
7
van het evangelie: dat Jezus aan het kruis stierf
en daarmee verlossing bracht voor onze
zonden.
Zending/missie is een verhaal van de hele
9
Bijbel, niet alleen van het Nieuwe Testament.
Elke christen heeft een missie in Gods
10
koninkrijk.
De belangrijkste missie van de kerk is het
4
steunen van de eigen zendingswerker.
Zending/missie hoort in de kerk het middelpunt
10
te zijn.
Zending/missie wordt vooral duidelijk door wat je 9
doet voor de mensen dichtbij of ver weg.
Zending staat helemaal in het teken van Gods
10
missie: dat Hij de wereld wil verlossen en
zegenen.
De zending of missie van mensen is alleen
10
mogelijk door de kracht van de Heilige Geest.
Zending/missie is iets waar je een roeping voor
2
moet hebben.
Zending/missie is vooral gericht op de mensen
7
in je eigen omgeving.
Zending/missie betekent alles achterlaten en ver 3
weg gaan.
Aanvulling vanuit het gesprek:
De kerk heeft vele missies, het steunen van de zendingswerker is er daar één van. Onze gemeente
staat bijvoorbeeld midden in de stad Gouda, daar zijn vele culturen aanwezig. De kerk kan zich richten
op de mensen om haar heen, wat de zendingswerker ver weg doet is niet het belangrijkste, maar is
één van de taken.
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M. en P. geven aan dat iedereen een roeping heeft, God zal je bevestigen in wat je mag doen. Soms
betekent het ver weg gaan, soms in Nederland blijven. Je roeping heeft te maken met het nemen van
een stap: uit je comfortzone stappen.
Hoe zijn jullie tot de beschreven overtuigingen gekomen?
Die zijn gegroeid de afgelopen jaren, beiden zijn we in een christelijk gezin opgegroeid, we kregen
een levende relatie met Jezus. In Nederland deden we al evangelisatiewerk, toen vooral met woorden.
In Cambodja leerden we dat relaties belangrijk zijn, en dat we juist ook met daden mogen
evangeliseren, mogen leven onder de mensen. Dat bekent: er zijn, in goede en slechte tijden. Ze
onthouden wie je voor hen was. Mensen nemen hier snel aan wat je ‘zegt’, omdat ze je niet willen
teleurstellen. Wat voor Nederlanders vanzelfsprekend is wordt duidelijk, vanzelfsprekendheden komen
naar boven. We ervaren soms miscommunicatie. Vooral merken we dan dat mensen onze ‘concepten’
niet kennen. Met woorden bereik je dus niet zoveel, het gaat om daden: mensen laten zien dat het
echt is.
Soms worden er dan vragen gesteld naar aanleiding van wat we doen. We vinden het belangrijk
relaties op te bouwen met de mensen om ons heen. Deze relaties zijn echt nodig. We bouwen aan
relaties door onderwijs te geven, samen te werken, wat te betekenen voor elkaar. We werken samen
met de lokale kerk en geloven dat deze kerk uit mag wijken naar de eigen mensen. Wij bouwen
relaties met mensen om ons heen die zelf weer mogen uitwijken naar hun eigen families.
Missionair leerproces/Discipelschap
ML1 Wat betekent ‘God navolgen’ in uw dagelijks leven in de zendingssituatie?
Nederig ons werk doen in afhankelijkheid van Hem. Eenvoudig tot bemoediging en steun zijn voor de
mensen die God op ons pad brengt. Zijn handen en voeten zijn in de gebrokenheid om ons heen. Veel
tijd doorbrengen met de mensen om ons heen om zo relaties op te bouwen en hierin te laten zien wat
het betekent om Jezus te volgen.
ML 2 God navolgen heeft onder meer te maken met leerling van Jezus-zijn. Wat leert u zoal op het
gebied van ‘Jezus/God navolgen’?
Dat we geroepen zijn om net als hem te dienen in nederigheid. Om te dienen en lief te hebben zonder
daarvoor iets terug te verwachten.
Daarnaast hebben wij moeten leren dat we “learners” zijn, dit betekend dat we beseffen dat we in alles
afhankelijk zijn van Hem, voor wijsheid wat te doen en wijsheid welke wegen in te slaan.
Gesprek: We zijn zelf ook lerend, je moet wel. Alles leer je opnieuw: de taal, de cultuur. In dit nieuwe
land begin je helemaal opnieuw, niets is vanzelfsprekend. Door met mensen in gesprek te gaan geef
je hen waarde mee, het zorgt ervoor dat je zelf ook open bent. Het gaat om een leerhouding, waarin je
wat je leert ook weer doorgeeft.
ML3 Leren in ‘God navolgen’ kan op verschillende manieren. Je kunt leren met je hoofd (kennis), je
kunt leren met je hart (gevoel en overtuiging), of met je handen (door in de praktijk bezig te zijn).
Bedenkt u op welke manier u voorál leert. Maakt u op basis daarvan een volgorde van de woorden
hoofd, hart, handen. Bijvoorbeeld ‘hart, hoofd, handen/ handen, hoofd, hart…)
Hart, handen, hoofd.
Aanvulling vanuit gesprek: Als je iets terug hoort van de mensen, noemen ze vaak wat we met onze
handen hebben gedaan. Hoe we praktisch geholpen hebben. Dat is veel meer dan kennis overdragen.
Mensen onthouden wie je bent en wat je hebt gedaan.
ML 4 Wat is voor u het doel van leren in het navolgen van God?
Groeien in liefde en passie voor Jezus. Hij moet groter worden en ik steeds minder.
ML 5 Op welke manier(en) wordt wat u heeft geleerd zichtbaar voor de mensen in uw
zendingsomgeving?
-Een houding hebben van “learners”. Niet de westerse zendeling willen zijn die overal een antwoord
op heeft en voor alles een oplossing heeft. Bereid zijn om te leren van de mensen om ons heen.
-Tijd doorbrengen met mensen om relaties op te bouwen/onderhouden als 1 e prioriteit. Staat dus
boven onderwijs/training geven etc.
-Gods leiding zoeken voor belangrijke keuzes.
-De manier waarop we met elkaar omgaan in ons huwelijk/gezin. Bewust quality time met elkaar
doorbrengen.
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Onderling Missionair Leerproces
OML 1 In welke mate herkent u de volgende stelling over het onderling missionair leerproces:
‘Mijn zendende gemeente en ik leren van elkaar hoe we God kunnen navolgen in onze eigen
omgeving.’
Herkent u dit heel sterk, een beetje of helemaal niet?
Een beetje. We merken dat we zelf sterk veranderd zijn in de afgelopen jaren hier. We proberen
tijdens ons verlof en in de communicatie met ons tfc & achterban altijd iets door te geven van wat wij
hier leren. Soms tijdens ons verlof wanneer we mensen uit de gemeente meer persoonlijk ontmoeten
leren we iets van hen terug, maar eerlijk gezegd is dit minimaal/bij enkelingen.
Gesprek: We krijgen wel reacties van mensen, die bewondering uiten (wat mooi, prachtig). Maar daar
blijft het een beetje bij. We merken een verschil tussen mensen die nooit in het buitenland hebben
gezeten, zelfs onze TC is daar nooit geweest, en mensen die wel naar het buitenland zijn geweest.
Wie daar nooit is geweest heeft geen idee van wat wij meemaken. Dit maakt het onderling contact
best lastig.
Soms komt de gemeente met goedbedoelde adviezen. Wanneer wij een probleem hebben willen ze
het graag oplossen, dat is typisch Nederlands, of gemeenteleden maken zich zorgen over ons.
Daarop zitten wij niet altijd te wachten. We ervaren daarin miscommunicatie, begrijpen elkaar niet
altijd.
Nu we vier jaar uitgezonden zijn merken we dat we zelf ook veranderd zijn. Ook wanneer we met
verlof in onze thuisgemeente zitten, merken we dat we zo’n dienst nu anders ervaren. We hebben
behoefte aan diepgang, voeding, preken met diepte. Dat het persoonlijk wordt. Iets waar we mee aan
de slag kunnen in onze persoonlijke groei en in de omgang met mensen. We missen deze diepgang in
de diensten van de thuisgemeente. Daarnaast merken we dat het nooit gaat over de kerk in de stad.
We denken dat het goed zou zijn als de deuren open worden gezet en de gemeenteleden de wijk in
gaan. Zelf kunnen we door onze uitzending goed begrijpen hoe het is om een vreemde eend te zijn in
een ander land. Daarom vinden we dat zo belangrijk.
Verbondenheid met de gemeente ervaren we zeker, er zijn bijvoorbeeld mensen die voor ons bidden
en er is contact via de email. Er zijn vele lieve, goede en actieve mensen in de gemeente.
Maar we krijgen niet zoveel input terug. Nogmaals, het valt op dat er verschil zit in de enkeling
waarmee we gesprekken van hart-tot-hart kunnen voeren, vaak omdat zij zelf in het buitenland
hebben gezeten. Daarmee vinden we vaak meteen een klik.
Het is ook lastig om verbonden te blijven door praktische bezwaren. We kunnen bijvoorbeeld wel
meeluisteren met de Zondagse preek, maar altijd achteraf. Vreemd is het ook dat iedereen ons kent
door ons werk, maar wij kennen lang niet iedereen in de thuisgemeente.
Waar we vooral behoefte aan hebben van de gemeente is bemoediging. We denken dat het ook een
goed idee zou zijn als gemeenteleden ons konden bezoeken, maar je zit met de afstand. Zo’n bezoek
is een investering in tijd en geld.
We hebben wel eens van iemand uit een andere kerk gehoord dat bij hen een zendingsgezin is
toegewezen aan een Bijbelstudiegroep, die de verbondenheid onderling vormgeven. Die groep heeft
het gezin als het ware ‘geadopteerd’. We denken dat zoiets best wel werkt, je zou met zo’n groep dan
ook kunnen langsgaan bij de zendelingen.
Nu krijgen we wel verjaardagskaarten met namen erop, maar dat is niet zo persoonlijk, ook al is het
goed bedoeld. Juist ook vanuit het idee van relatie opbouwen valt dit ons op. Nederlanders zijn wat
meer gereserveerd, ‘doe maar gewoon’. Dat maakt de relaties wat oppervlakkig, afgezien van
uitzonderingen natuurlijk.
We herinneren ons dat onze zoon tijdens verlof op een basisschool in Nederland heeft gezeten, toen
hebben veel mensen ons opgezocht, dat was voor ons een warme douche.
Samengevat: Gemeenteleden nemen wel echt de moeite, en dat uit zich vooral in praktische en
financiële steun.
Een belangrijke factor is dat mensen die niet in het buitenland zijn geweest niet begrijpen in wat voor
omgeving we leven. De enige manier om elkaar goed te begrijpen is als zij zelf ervaren wat het is om
in het buitenland te wonen.
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OML 2 Wat zou uw zendende gemeente van u kunnen leren op het gebied van God navolgen in Zijn
plannen voor de wereld?
Dat we weer moeten investeren in relaties met mensen om ons heen. Dat het niet zozeer gaat om wat
we allemaal doen, maar om wie we zijn als persoon in de relaties met de mensen om ons heen in het
leven van elke dag.
Bereid te zijn iets te doen dat buiten je comfortzone ligt. Dat het gaat om gehoorzaamheid en niet om
prestaties.
OML 3 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in <land van uitzending> op het
gebied van God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van
de vragen een gemiddelde werkdag in <land van uitzending> in uw achterhoofd. Wilt u de tabel
invullen met korte antwoorden?
Kennis: Welke kennis over God navolgen
heeft u opgedaan in <land van uitzending>?
Doen: Uit wat voor soort ervaringen hebt u
geleerd God na te volgen in <land van
uitzending>?
Beslissen: Met welke keuzes over God
navolgen wordt u geconfronteerd in uw
dagelijks leven/werk?
Bezinnen: Hoe bent u in <land van
uitzending> (anders) tegen God navolgen
aan gaan kijken?

Hoe hebben uw kennis, ervaringen, en
keuzes uw overtuiging over God navolgen
veranderd?
Vind u het belangrijk deze ervaringen over
God navolgen te delen met uw zendende
gemeente?
Waarom wel/niet?

Wat zou u de gemeenteleden vooral willen
overbrengen?

Hoe belangrijk een leven van gebed is. En dat je je
moeten wapenen tegen satan.
Doordat alles nieuw is en je van niets weet hoe het
werkt ben je heel afhankelijk van God. Ook in ziekte
of in problemen op je werk, het houdt je heel
afhankelijk van God.
Wel of geen tijd voor stille tijd vandaag...

God navolgen bekend dat je er bent voor mensen
in hun goede en slechte tijden, wanneer het uitkomt
en niet uitkomt. Ik heb geleerd dat wat je zegt niet
zo belangrijk is het gaat erom wie je bent voor de
ander.
Het is een leerproces, iets van iedere dag. Je moet
echt leren wandelen met God.
Ja, ik denk dat we op dit gebied nog veel moeten
leren in NL. We zijn in NL zo verschrikkelijk
streberig en gefocust op resultaat en presteren dat
we de mensen, om wie het uiteindelijk allemaal
gaat, vaak vergeten.
Daarnaast hebben we vaak een arrogante en
beterweterige houding naar onze medemens
waardoor we niet bereid zijn om van de ander te
leren en ons aan te passen.
Onze gemeente staat midden in een grote stad met
allerlei nationaliteiten. Ipv een bedreiging is dit een
geweldige mogelijkheid om hen te laten zien wat
het betekend om volgeling van Jezus te zijn.
Gooi je deur open, ga de buurt, nodig mensen om
je heen uit en breng eenvoudigweg tijd door met
hen ipv van de ene kerkelijke activiteit naar de
andere commissie vergadering te rennen.

OML 4 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in <land van uitzending> op het
gebied van God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van
de vragen een gemiddelde werkdag in <land van uitzending> in uw achterhoofd. Wilt u de tabel
invullen met korte antwoorden?
Omgeving: Wat heeft u vooral geleerd over
de omgeving waarin u leeft als Partner?
Gedrag: Wat heeft u geleerd over uw gedrag
in deze omgeving?
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We kunnen ons overal leren thuis voelen. We zijn
niet aan 1 plaats gebonden. Het dagelijks leven
kost veel meer tijd en energie dan in NL.
Dat ik als Nederlander overal een mening over heb
en die maar al te graag geef. Dat ik mijn emoties
wel direct uit en niet altijd met een glimlach op mijn

Vaardigheden: Welke vaardigheden heeft u
geleerd in te zetten in <land van
uitzending>?
Overtuigingen: Wat heeft u geleerd/is er
veranderd in uw overtuiging door het leven in
<land van uitzending>?
Identiteit: Wat heeft u geleerd over uw eigen
rol in <land van uitzending>?
Betrokkenheid/spiritualiteit: Wat heeft u
geleerd over uw missie in <land van
uitzending>?
Zijn deze leerervaringen volgens u van
waarde voor gemeenteleden in uw zendende
gemeente?
Waarom wel?
Waarom niet?
Wat zou u de gemeenteleden vooral willen
overbrengen?

gezicht rondloop. We hebben bemoediging nodig
om het vol te houden.
Gastvrijheid, relatiegericht weken, flexibel zijn.

-

-

Wel van belang

Gesprek: ‘Wat zouden gemeenteleden in NL van u kunnen leren?’
Dat het veel meer gaat om wie je bent dan om wat je doet. Mensen in Nederland zijn altijd druk, ze
verzetten veel werk, alles draait en loopt, zo worden er vele activiteiten georganiseerd. In Nederland is
dat heel belangrijk. Iedereen vindt het goed dat je druk bent en productief bent. Het gaat om planning
en taakbeschrijving. Door onze uitzending zijn we dat kwijtgeraakt. Hier hebben we het idee van
professionaliteit in werken laten varen, mensen hier rommelen een beetje. Relaties zijn belangrijker.
Ouders in NL werken vaak allebei, we denken dat het goed is om te kiezen minder te werken en te
investeren in mensen.
Diepgang, we kunnen hen leren over diepgaande relaties met mensen en met God.
We zouden hen kunnen leren dat God zich in elke cultuur anders openbaart, daarom is het zo
belangrijk vreemdelingen te leren kennen, open te zijn naar hen, om God daarin te leren kennen.
Kerken zouden laagdrempeliger kunnen zijn, meer open. Men kan meer leren van elkaar.
OML 5 Wat zou u graag willen leren van uw zendende gemeente op het gebied van God navolgen in
Zijn plannen voor de wereld?
??
Gesprek: Zoals eerder in dit document aangegeven, geven M. en P. aan vooral behoefte te hebben
aan bemoediging vanuit de gemeente.
OML 6 Wat vormen volgens u verklaringen voor de mate waarin uw zendende gemeente en uzelf van
elkaar leren?
De afstand, gebrek aan contact, wanneer we contact hebben vaak oppervlakkig of vooral zakelijk.
Mesen hebben vaak geen idee hoe zending er in de praktijk uitziet en wat leven en werken crossculturally inhoudt.
Interactie Partner en zendende gemeente
We gaan kijken naar een aantal factoren/belemmeringen die meespelen bij het proces van interactie
tussen u en de zendende gemeente. Interactie betekent dat Partner en gemeente met elkaar
communiceren, ervaringen delen en uitwisselen.
Zender/ontvanger
(Partner)
Bewustwording:
Op welke manier(en) reflecteert u op wat u doet, ervaart en
leert?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u daarbij?
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Zender/Ontvanger
(Zendende gemeente)

Communicatie:
Op welke manier(en) communiceert u wat u doet, ervaart en
leert aan uw zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij de communicatie
van uzelf, bij de zendende gemeente, of er tussenin?

Afstand:
Hoe ervaart u de mate van (letterlijke en figuurlijke) afstand
tussen u en de zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze afstand bij
uzelf, bij de zendende gemeente, of er tussenin?

Verschillende (culturele) contexten:
In hoeverre verschilt uw omgeving met die van de zendende
gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze verschillende
contexten bij uzelf, bij de zendende gemeente, of er tussenin?

Betrokkenheid/draagvlak:
In hoeverre ervaart u betrokkenheid voor uw werk in <land van
uitzending> vanuit de zendende gemeente?
In hoeverre voelt u zich betrokken bij (het werk van) uw
zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u hierbij bij uzelf, bij de
zendende gemeente, of er tussenin?
Rol van de Partner en gemeente
Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke rol ziet u voor de zendende gemeente weggelegd in het
missionaire leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
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Nieuwsbrief, gebedsbrief, Facebook,
uitgebreidere mails naar tfc. Af en toe
een Skype afspraak met tfc-lid.
Tijdens verlof, informatie avond en
pers afspraak met voorgangers van
gemeente.
Misunderstanding, wanneer wij ons
tfc informeren over zorgen die we
hier hebben wat betreft onze
werkplek, geven zij soms advies wat
niet erg helpful is omdat we in een
totaal andere cultuur wonen en
werken. Daarnaast maken zij zich
soms onnodig snel zorgen en willen
ze alle details weten.
Er is een vaste groep mensen uit de
gemeente die ons volgt via met name
Facebook. Daarnaast hebben we
een trouwe groep bidders die ook de
moeite nemen ons persoonlijk te
mailen. Dit waarderen we enorm.
Daarnaast worden we altijd hartelijk
welkom geheten door mensen id
gemeente wanneer we op verlof zijn
in NL. Ook heeft de voorgangers van
1 van onze uitzendende gemeenten
zelf in de zending gezeten waardoor
hij wel heel goed begrijpt waar wij het
over hebben en dit ook weet te
vertalen naar zijn gemeente.
Wanneer we hier in Camb. zijn is het
voor ons gevoel wel meer 1-richtings
verkeer van onze kant naar onze
gemeente en tfc.
Door het tijdsverschil kunnen wij
nooit Skypen als ons tfc vergadert.
In alles!
Zoals ik al aangaf hebben de meeste
mensen geen idee hoe het leven er
hier uitziet. Dit is begrijpelijk, maar
levert soms onbegrip en
miscommunicatie op.
het kost ons veel energie en woorden
om dingen uitteleggen die voor ons
hier inmiddels al heel normaal zijn.
Zie hierboven.

Dit is niet eenvoudig, omdat we
slechts 2 maanden per twee jaar in
onze gemeente doorbrengen.
Met name door onze informatie
avond, praatje id kerk, persoonlijke
ontmoetingen met gemeenteleden en

Welke eventuele belemmeringen ervaart hierbij bij uzelf, bij de
zendende gemeente, of er tussenin?

onze nieuwsbrief.
Het zou goed zijn om gemeenteleden
hier af en toe te kunnen ontvangen,
zodat ze zelf iets kunnen zien en
ervaren van ons leven en werk hier.
Dit om hun vaak niet realistische
beeld af te stellen op de realiteit hier.

Manier van leren en tempo van leren
Merkt u verschillen in de manier waarop u leert en de manier
waarop uw zendende gemeente leert? Zo jja, welke?
Merkt u verschillen in het tempo waarin u leert en het tempo
waarin uw zendende gemeente leert? Zo ja, welke?

Ik denk dat wij hier in korte tijd
ontzettend veel geleerd hebben. Dit
met vallen en opstaan en vaak juist
door het maken van fouten en
moeilijke dingen die we mee hebben
gemaakt. We hebben moeten leren
om ons gericht zijn op prestatie en
professionaliteit af te leggen en te
investeren in relaties met mensen.

Ideaal
I1 Als u een ideale situatie mocht beschrijven waarin u en uw zendende gemeente van elkaar leren op
missionair gebied, hoe zou deze situatie er dan uit zien?
Enorm lastig door de afstand en de korte tijdsperiode dat we id gemeente zelfdoorbrengen. Daarnaast
zijn veel van de dingen die we hier geleerd hebben niet even door te geven aan de gemeente maar
leer je dit alleen door het zelf te ervaren.
Ideaal zou zijn wanneer we mensen hier zouden kunnen ontvangen uit de gemeente die zelf voor
korte of langere tijd ervaring op kunnen doen hier om dit vervolgens weer door te geven aan de
gemeente in NL.
Handvatten
H1 Welke handvatten kunnen volgens u bevorderen dat u en uw zendende gemeente meer van elkaar
leren op missionair gebied?
M. en P. vonden het in de eerste plaats lastig om handvatten te bedenken, omdat er praktische
bezwaren zijn. In het gesprek kwam het volgende naar voren.
Een idee is bijvoorbeeld dat de Partner voorgaat in de thuisgemeente tijdens het verlof. Nu is er vaak
weinig tijd en ruimte in de diensten om te ‘delen’ over de uitzending.
Een ander idee is om Explore avonden van Interserve te houden ín een gemeente, bijvoorbeeld voor
jongeren. In Gouda zijn veel jongeren die mogelijk weleens een on track programma willen volgen.
Met presentatie-avonden tijdens het verlof kun je ook eens een andere doelgroep opzoeken.
Gebed is heel belangrijk, trouwe bidders en een up-to-date gebedsbrief. Bidders zijn vaak meer
betrokken bij het werken.
Reizen organiseren van de gemeente naar de zendeling zou ook kunnen. Maar het is een
aandachtspunt dat het geen ‘zendingstourisme’ wordt. Soms wordt zo’n reis beleefd als een ‘uitje van
de kerk’, dit zorgt voor rare situaties in het zendingsland.
Rol Interserve
R1 Welke rol ziet u weggelegd voor Interserve Nederland in het bevorderen van het onderling
missionair leerproces tussen Partner en gemeente?
Wilt u van deze opties aangeven welke ideeën u deelt, of in het anders- vakje een ander idee
opperen.
De rol van Interserve in het bevorderen van het onderling leren is vooral…
Wilt u in de tabel een kort antwoord noteren?
Een verbinding creëren: verbinding stimuleren en
ondersteunen tussen Partner en gemeente.
Communicatie verzorgen: Het maken van de vertaalslag
tussen de omgeving van de Partner, en de omgeving van de
zendende gemeente.
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V
V

Toerusting: Interserve kan zowel Partner als gemeente
toerusten in het onderling missionair leerproces.
Ontwikkelen visie: Interserve kan Partners en gemeenten
ondersteunen in het ontwikkelen van visie op zending en God
navolgen.
Anders namelijk…
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V
V

Bijlage 13 Interview zendende gemeente Casus 3
Zendende gemeente CASUS 3
Gesprek met vertegenwoordigster van de zendende (PKN)gemeente van Partners M. en P. in
Cambodja. 3-3-2015
Aanwezig: Anne Ribberink, Ad Breedveld
Algemeen
De volgende zijn een paar algemene vragen over uw gemeente.
A1 Tot welk kerkgenootschap behoort de gemeente?
PKN gemeente
A2 Wat is de omvang van de gemeente?
Het is een grote gemeente die tijdens een gemiddelde dienst bezocht wordt door ongeveer 1000
mensen.
A3 Hoe zou u uw gemeente voor mij typeren?
De gemeente is groot, voelt als een volkskerk. In de gemeente zijn er veel hoogopgeleiden. Van
oorsprong is de gemeente een bondsgemeente, nu is dat niet meer zo. De liturgie is traditioneel, maar
er worden ook wel opwekkingsliederen gezongen. Het accent in de diensten ligt op het Woord. De
gemeente is breed qua opvattingen.
A4 Welke plek heeft zending en missionair werk in uw gemeente?
A5 Welke plek heeft de uitzending van uw Partner in uw gemeente?
In deze gemeente zijn veel mensen uitgezonden. Er zijn drie uitzendingen via Interserve NL, maar
andere zendelingen zijn uitgezonden door bijvoorbeeld de GZB en anderen. Jongeren uit de
gemeenten gaan nogal eens op werkvakanties en zijn op die manier ‘uitgezonden’. Er is een
zendingscommissie die visie ontwikkelde op zending. Zij begeleiden iemand die uitgezonden wil
worden vanuit de gemeente en geven ook adviezen over bijvoorbeeld het samenstellen van de TC.
Het zijn mensen met ervaring in de zending. De TC’s hebben regelmatig contact met de
zendingscommisie en men leeft met elkaar mee. 1x per jaar zijn er zendingsdiensten of
uitzenddiensten.
Hiermee neemt zending best een grote plaats in deze gemeente. Tegelijk is er maar een beperkte
groep geïnteresseerden, het zijn vaak dezelfde mensen. De financiering van de uitzendingen gaat
haast vanzelf, maar dat komt misschien ook doordat veel gemeenteleden goede banen hebben. Voor
de rest is de betrokkenheid er vooral van een beperkte groep. En van individuen, verspreid in de
gemeente.
De gemeente noemt zich een ‘missionaire gemeente’. Dit komt vooral naar voren in activiteiten zoals
de Alphacursus of speciale diensten. Structureel gebeurt er niet zoveel op missionair gebied. Op
Zondags ervaar ik de drempel als hoog, doordat we een traditionele kerkdienst hebben.
Hoe bent u zelf betrokken bij de gemeente en bij zending?
M. is lid van de Thuisfrontcommisie van M. en P. in Cambodja. Ze heeft daarbij ook contacten met de
zendingscommissie, en is gemeentelid. Ze geeft aan dat ze niet bij de ‘actieve kern’ van de gemeente
hoort.
Zending/missie
Wilt u de volgende vragen voor mij beantwoorden als gemeentelid en vertegenwoordiger van de
gemeente:
ZM 1 Wat is volgens u de missie van elke christen?
Leven als christen in de omgeving waar je bent
in daden en woorden Jezus volgen, discipel zijn en op die manier aan anderen laten zien wie Jezus is
ZM 2 De volgende tabel toont stellingen over zending/missie. Ze geven verschillende ideeën over
zending/missie weer. Wilt u voor mij de volgende stellingen waarderen met een score tussen de één
en tien punten? Eén betekent dat u de stelling niet belangrijk vind of er nooit over na heeft gedacht.
Tien betekent dat u de stelling heel belangrijk vindt.
Zending/missie heeft te maken met alle noden
8
van alle mensen in de hele wereld.
Zending/missie is vooral gericht op het vertellen
8
van het evangelie: dat Jezus aan het kruis stierf
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en daarmee verlossing bracht voor onze
zonden.
Zending/missie is een verhaal van de hele
Bijbel, niet alleen van het Nieuwe Testament.
Elke christen heeft een missie in Gods
koninkrijk.
De belangrijkste missie van de kerk is het
steunen van de eigen zendingswerker.
Zending/missie hoort in de kerk het middelpunt
te zijn.
Zending/missie wordt vooral duidelijk door wat je
doet voor de mensen dichtbij of ver weg.
Zending staat helemaal in het teken van Gods
missie: dat Hij de wereld wil verlossen en
zegenen.
De zending of missie van mensen is alleen
mogelijk door de kracht van de Heilige Geest.
Zending/missie is iets waar je een roeping voor
moet hebben.
Zending/missie is vooral gericht op de mensen
in je eigen omgeving.
Zending/missie betekent alles achterlaten en ver
weg gaan.

10
8
3
8
8

10
10, maar die heb je ook
8
2

Missionair leerproces/Discipelschap
ML1 Wat betekent ‘God navolgen’ voor uw gemeente?
Leven als christen in Gouda. De manier waarop is voor (zoveel) gemeenteleden heel verschillend.
Maar voor de meesten gaat het om een christelijke levensstijl. Het gaat om liefde voor God en mensen
om je heen.
ML 2 God navolgen heeft onder meer te maken met leerling van Jezus-zijn. Wat leert uw gemeente
zoal op het gebied van ‘Jezus/God navolgen’?
De gemeente leert door de preken en in kringen, ze leert vanuit de Bijbel. Jongeren leren in het vele
jongerenwerk of tijdens jongerenvakanties waar ze ervaringen op doen. Door gesprekken of input
tijdens die kringen leert men.
ML 3 Leren in ‘God navolgen’ kan op verschillende manieren. Je kunt leren met je hoofd (kennis), je
kunt leren met je hart (gevoel en overtuiging), of met je handen (door in de praktijk bezig te zijn).
Bedenkt u op welke manier uw gemeente voorál leert. Maakt u op basis daarvan een volgorde van de
woorden hoofd, hart, handen. Bijvoorbeeld ‘hart, hoofd, handen/ handen, hoofd, hart…)
Hoofd, handen, hart.
Het hoofd wordt vooral aangesproken in de preken, maar gemeenteleden leren ook in relaties of in
hoe ze omgaan met de schepping. Toch worden relaties veelal eerst met het hoofd geïnterpreteerd.
Een voorbeeld hiervan is een avondmaalsviering of het zingen in de diensten, dat gaat soms op een
‘zakelijke’ manier. Het begint bij het hoofd. Bewogenheid naar elkaar is er ook wel, maar vooral in de
actieve kern van de gemeente. En ook binnen de TC. Men heeft hart voor elkaar, leeft met elkaar
mee.
Hoofd, hart en handen zijn wel aan elkaar verbonden, ze kunnen moeilijk zonder elkaar.
ML 4 Wat is voor u het doel van leren in het navolgen van God?
Liefde voor de ander, je wilt hen helpen en hen over Jezus vertellen
ML 5 Op welke manier(en) wordt wat gemeenteleden leren zichtbaar voor de wereld om hen heen?
Missionaire activiteiten  meestal korte acties
Verder Alpha cursus, individuele gemeenteleden die zich inzetten voor anderen.
Onderling Missionair Leerproces
OML 1 In welke mate herkent u de volgende stelling over het onderling missionair leerproces:
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‘Onze gemeente en onze uitgezonden Partner leren van elkaar hoe we God kunnen navolgen in onze
eigen omgeving.’
Herkent u dit heel sterk, een beetje of helemaal niet? Wilt u dat toelichten?
Weinig, de partner is ver weg, in een andere situatie. Het contact is beperkt.
Als het om de gemeente gaat als geheel leert men heel weinig van elkaar. De TC leert wel van de
Partner. Maar zelfs de groep die financiële steun biedt leert weinig van de Partners.
De achterban van M. en P. is erg verspreid binnen en ook buiten de gemeente, zij ontmoeten elkaar
alleen bij het verlof van M. en P.
Aan het begin van de uitzending waren we als TC optimistisch en wilden we het contact van M. en P.
uitbouwen met allerlei groepen, ook jeugdclubs. In de praktijk komt daar niet zoveel van terecht.
Er is wel een nieuwsbrief en daar komen wel reacties op.
Als TC hebben we ook niet altijd de motivatie gehad, doordat we te weinig input van de Partner
kregen. Alleen de nieuwsbrief. Ze mailen wel eens en stellen dan vragen of vragen om gebed, maar
dat gebeurt niet veel en is wel een moeilijk punt. We zouden het fijn vinden een update te ontvangen
ook als dingen niet zo lekker lopen.
Tegelijk is het voor ons ook moeilijk in te schatten hoe zij met hun ‘problemen’ kunnen omgaan door
het cultuurverschil.
Tijdens verlof van M. en P. krijgen we als TC ook weer motivatie door zo’n bijeenkomst. Dan weet je
weer waar je het voor doet.
Er is een zendingsgebedskring van ouderen die elke maand bidden voor alle zendelingen in de
gemeente. Zij ontvangen de gebedsbrief van M. en P. De vraag is alleen of je van elkaar leert alleen
door zo’n nieuwsbrief (red: of gebedsbrief). Of is dat toch te onpersoonlijk? Als je M. en P. minder
kent, dan maakt zo’n brief minder impact.
OML 2 Wat zou uw Partner van uw gemeente kunnen leren op het gebied van God navolgen in Zijn
plannen voor de wereld?
Er zijn volgens mij geen dingen die onze gemeente leert die M. en P. niet weten. Wij hebben
bijvoorbeeld wel cursussen maar die hebben M. en P. ook. Kunnen ze iets van ons leren? Je mag wel
hopen dat wat wij hier in Nederland leren, dat zij dat in hun eigen context leren. Zij leren in hun
context, wij in onze context.
Voor mij is het lastig te scheiden wat ik in de gemeente leer en wat ik op andere manieren en op
andere plaatsen leer. Dit is denk ik voor M. en P. ook zo, zij leren uit heel hun context.
Het is ook moeilijk te zeggen: wat doe ik nu anders dan een jaar geleden? In mijn interculturele
Bijbelstudiegroep heb ik wel veel geleerd. Dat heeft misschien te maken met de groepsgrootte, die is
kleiner dan de 1000 van onze gemeente. In de gemeente is het verloop groot, in de Bijbelkringen
gebeurt heel veel.
OML 3 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in uw gemeente op het gebied van
God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van de vragen
uw plek in de gemeente in uw achterhoofd. Wilt u de tabel invullen met korte antwoorden?
Kennis: Welke kennis over God navolgen
doet u zoal op in uw gemeente?
Doen: Uit wat voor soort ervaringen hebt u
geleerd God na te volgen in uw gemeente?
Beslissen: Met welke keuzes over God
navolgen wordt u geconfronteerd in uw
dagelijks leven in Nederland?

Bezinnen: Hoe bent u in uw gemeente
(anders) tegen God navolgen aan gaan
kijken?

99

Theorie: vergeving, genade, leven naar Gods wil,
liefde voor de ander
Alpha cursus geven, individuele gemeenteleden die
voorbeeld zijn
Praktische keuzes over leefstijl zoals fair trade
producten en biologische producten
Keuzes in prioriteiten stellen: kies je voor jezelf bijv.
een opleiding doen voor ander werk, of ga je je tijd
besteden aan het helpen van mensen die dat nu
nodig hebben
Moeilijk te zeggen, de gemeente is niet de enige
plaats waardoor ik beïnvloed ben

Hoe hebben uw kennis, ervaringen, en
keuzes uw overtuiging over God navolgen
veranderd?

Vind u het belangrijk deze ervaringen over
God navolgen te delen met uw Partner?
Waarom wel/niet?
Wat zou u Partner vooral willen
overbrengen?

Mijn ervaringen met een interculturele
bijbelstudiegroep / kerk hebben me geleerd veel
meer gericht te zijn op relatie met anderen dan
direct met woorden te willen overtuigen. Leven
binnen een geloofsgemeenschap als een soort
familie is belangrijk, dan volg je samen Jezus.
Niet speciaal, zij leren in hun context de dingen die
daar belangrijk zijn.

OML 4 Kunt u mij voorbeelden geven van wat u leert/heeft geleerd in uw gemeente op het gebied van
God navolgen, aan de hand van de volgende vragen. Neemt u bij het beantwoorden van de vragen
een gemiddelde werkdag in Nederland in uw achterhoofd. Wilt u de tabel invullen met korte
antwoorden?
Omgeving: Wat heeft u vooral geleerd over
de omgeving waarin u leeft als christen?
Gedrag: Wat heeft u geleerd over uw gedrag
in deze omgeving?
Vaardigheden: Welke vaardigheden heeft u
geleerd in te zetten in uw omgeving?
Overtuigingen: Wat heeft u geleerd/is er
veranderd in uw overtuiging?

Ik werk op een christelijke school als docente.

Dat heb ik niet in de kerk geleerd
Er is meer genade dan wij kunnen bevatten. Dus
dat maakt dat je minder snel met je oordeel klaar
staat en er hoop is voor iedereen.

Identiteit: Wat heeft u geleerd over uw eigen
rol als christen in Nederland?
Betrokkenheid/spiritualiteit: Wat heeft u
geleerd over uw missie in Nederland?
Zijn deze leerervaringen volgens u van
waarde voor uw Partner?
Waarom wel?
Waarom niet?
Zo ja, wat zou u de Partner vooral willen
overbrengen?
OML 5 Wat zou u graag willen leren van uw Partner op het gebied van God navolgen in Zijn plannen
voor de wereld??
Enthousiasme, radicaliteit
Aanvulling uit gesprek: Het inzetten op relaties, het delen met elkaar, familie zijn. M. en P. wonen
tussen de mensen en zijn één van hen geworden. Voor M. en P. is het belang van relaties misschien
wel gewoon geworden. We kunnen als Nederlander leren van de andere cultuur waarin M. en P.
leven, maar dat kunnen we óók van Nederlanders hier leren.
We kunnen daarnaast wel leren van onze Partners te vertrouwen op God, dat Hij je leidt. Dat is
natuurlijk niet altijd zo, ook voor hen. Maar ze hebben dat wel ervaren. Een voorbeeld is dat ze aan
het begin van hun uitzending op een fout project zaten en dus iets anders moesten vinden. Of
recenter, nu ze wat moeite ervaren in de omgang met het voorgangersechtpaar waarmee ze
samenwerken. Ze moeten daarmee omgaan. Hoe ze dat doen en hoe ze daarin groeien, dat kunnen
ze delen met de gemeente.
Lastig bij dat delen is wel dat ze terwijl ze problemen ervaren, dit liever niet aan de hele gemeente
vertellen. Eerder doen ze dit achteraf. Ze willen niet elk probleem aan de hele gemeente bekend
maken.
OML 6 Wat vormen volgens u verklaringen voor de mate waarin uw gemeente en de uitgezonden
Partner van elkaar leren?
De grootte van de gemeente en de sfeer in de gemeente. Persoonlijk contact met iedereen is moeilijk,
dus alleen de betrokken mensen leren.
-Aanvulling vanuit het gesprek: De sfeer van de gemeente is typisch Nederlands. In de kerk is het
soms wat afstandelijk, men zegt Goedemorgen en Goedemiddag en gaat weer naar huis. Dat heeft
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gelijk met de grootte van de gemeente te maken, 1000 man bij elkaar op Zondagmorgen, dat maakt
het moeilijk.
-Op clubs en in kringen is er meer betrokkenheid op elkaar.
Er zijn bijvoorbeeld verschillende (jeugd)clubs die actie voeren, sponsoracties voor M. en P. Een idee
zou kunnen zijn zo’n sponsoractie te combineren met een inhoudelijke avond over zending met
vragen als: Waarom zou je zending doen?
Het werk van M. en P. werkt heel aansprekend. Ze werken met kinderen, in een organisatie ver weg
die onder de mensen werkt.
-Persoonlijk contact wordt bemoeilijkt door de grootte.
-Ad: Misschien is de focus van de gemeente niet gericht op leren?
M.: Niet als het gaat om de zendeling nee, wel in de diensten. Na de dienst denk ik bijvoorbeeld
weleens: wat heb ik geleerd. Bij de zendeling denk ik eerder: Hoe kan ik ze helpen? in plaats van ‘wat
leer ik van ze?’
Interactie Partner en zendende gemeente
IN 1 We gaan kijken naar een aantal factoren/belemmeringen die meespelen bij het proces van
interactie tussen uw gemeente en de Partner. Interactie betekent dat Partner en gemeente met elkaar
communiceren, ervaringen delen en uitwisselen. De één is in dat proces de zender, de ander is de
ontvanger. Wilt u achter de vragen in de tabel een kort antwoord noteren?
Zender/Ontvanger
(Zendende gemeente)
Bewustwording:
Op welke manier(en) reflecteren gemeenteleden op wat zij
doen, ervaren en leren?
In hoeverre heeft uw gemeente nagedacht over wat
zending/missie voor u betekent?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u tijdens deze
bewustwording bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Communicatie:
Op welke manier(en) communiceert uw gemeente wat zij doet,
ervaart en leert aan uw Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij de communicatie
bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Afstand:
Hoe ervaart u de mate van (letterlijke en figuurlijke) afstand
tussen uw gemeente en de Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze afstand bij
uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?
Verschillende contexten:
In hoeverre verschilt uw omgeving met die van de Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u bij deze verschillende
contexten bij uw gemeente, bij de Partner, of er tussenin?

Betrokkenheid/draagvlak:
In hoeverre ervaart u betrokkenheid bij uw gemeente vanuit de
Partner?
In hoeverre voelt u zich betrokken bij (het werk van) uw
uitgezonden Partner?
Welke eventuele belemmeringen ervaart u hierbij bij uw
gemeente, bij de Partner, of er tussenin?

Rol van de Partner en gemeente
Welke rol ziet u voor uw gemeente weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
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Ontvanger/Zender
(Partner)
Heel weinig, niet als gemeente.
Individuen doen dit mogelijk wel. Het
is in de gemeente geen bewust
proces. We zouden in de dienst, bijv.
in de preek hier aandacht aan
kunnen besteden.

Online kan de partner dingen volgen,
maar geen speciale communicatie
afstand en druk met eigen dingen
Beiden erg groot,
Figuurlijk omdat de werelden zo
verschillend zijn

Heel groot verschil
Wat je leert niet direct toepasbaar in
de wereld van de ander.
Vaak een ver-van-je-bed-show.
Gemiddeld,
afhankelijk van hoeveel informatie zij
doorgeven
vooral afstand en eigen activiteiten
Het is voor ons als TC best belangrijk
om informatie door te krijgen om te
merken ‘waar we dit voor doen’.

Wij zouden activiteiten kunnen

Welke rol ziet u voor de Partner weggelegd in het missionaire
leerproces tussen Partner en zendende gemeente?
Welke eventuele belemmeringen ervaart hierbij bij uzelf, bij uw
gemeente, bij de Partner, of er tussenin?

Manier van leren en tempo van leren
Merkt u verschillen in de manier waarop uw gemeente leert en
de manier waarop uw Partner leert? Zo ja, welke?
Merkt u verschillen in het tempo waarin uw gemeente leert en
het tempo waarin uw Partner leert? Zo ja, welke?

organiseren gericht op het
leerproces.
Die gaan dan bijvoorbeeld over:
Hoe kun je als christelijke
gemeenschap leve/kerk zijn?
Wat is een roeping?
Hoe kun je van andere mensen
houden?
Hoe vertrouw je op God?
Maar hier heb je wel de Partners zelf
bij nodig. Hun persoonlijk getuigenis.
Het verhaal heeft meer invloed
wanneer ze dat zelf doen.
Andersom kunnen gemeenteleden
delen over wat voor hen een
moeilijke situatie is.
Kun je een gemeente vergelijken met
een partner?
De partner is in een andere cultuur,
met andere invloeden van thuis die
leren anders, meer en ik denk ook
sneller

Ideaal
I1 Als u een ideale situatie mocht beschrijven waarin uw gemeente en uw uitgezonden Partner van
elkaar leren op missionair gebied, hoe zou deze situatie er dan uit zien?
Ik denk dat dit alleen met een kleinere groep binnen de gemeente kan, en dan bijvoorbeeld via een
gebedskring of TFT. Je kunt niet een gemeente van 1000 mensen laten leren van 1 partner.
Nu houdt de partner een gemeente avond als ze hier zijn, dat is goed, dan ziet de gemeente wat de
partner doet. Het echte leren is daarbij niet aan de orde.
Wederzijds leren  de partner kan ook van de gemeente leren? Ik weet niet of dat haalbaar is. De
situatie is zo anders.
Wat ik wel belangrijk vind is betrokkenheid op elkaar. De partner moet interesse tonen in de
gemeente/ de TFT of de gebedskring.
Informatievoorziening, ook als het niet goed gaat is ook van groot belang.
Aanvulling vanuit gesprek: Het is belangrijk de Partner hier life bij te betrekken of bijv. via Skype of
een persoonlijke brief. De Partner moet zelf de input geven in een persoonlijk contact.
De groepen die met de Partner in gesprek gaan hoeven niet hetzelfde te zijn, je kunt steeds een
andere groep eruit lichten, ook bijvoorbeeld de jeugdgroepen.
Handvatten
H1 Welke handvatten zijn volgens u nodig om te bevorderen dat uw gemeente en uw uitgezonden
Partner meer van elkaar leren op missionair gebied?
Ik weet niet of ik het echt nodig vindt dat onze gemeente en onze uitgezonden Partner meer van
elkaar leren. Omdat de context zo anders is. Betrokkenheid is wel heel belangrijk volgens mij.
Handvatten zijn verder:
Persoonlijk contact van Partner en gemeente
De doelgroep jeugd aanspreken. Jeugd moet sowieso leren, het vormgeven van een leerproces is
mogelijk voor hen makkelijker te realiseren.
Betrokkenheid vind ik een voorwaarde om van elkaar te kunnen leren. Interesse in de gemeente daar,
de cultuur daar, in M. en P. zelf.
Voor volwassenen lijkt het (red: bevorderen van het leerproces) me zo moeilijk door de praktische
afstand. Hoe leer je door een blog? Daarnaast denk ik toch altijd bij veel dingen die wij leren: dat
weten zij toch al. Een leerproces gaat niet vanzelf, je moet er gericht aan werken. Ik vraag me af of je
dat moet gaan doen. Kan onze gemeente niet (red: gemakkelijker) van gemeenten in NL leren? Gaat
het wel werken met deze afstand en ga je dat doen? (Red: Werken aan het leerproces)
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Ad: Het is belangrijk wederkerigheid te stimuleren in de communicatie. Je zou communicatie meer
leergehalte kunnen geven door je daarop te richten.
Rol Interserve
R1 Welke rol ziet u weggelegd voor Interserve Nederland in het bevorderen van het onderling
missionair leerproces tussen Partner en gemeente?
De rol van Interserve in het bevorderen van het onderling leren is vooral…
Wilt u in de tabel een kort antwoord noteren?
Een verbinding creëren: verbinding stimuleren en
ondersteunen tussen Partner en gemeente.
Communicatie verzorgen: Het maken van de vertaalslag
tussen de omgeving van de Partner, en de omgeving van de
zendende gemeente.
Toerusting: Interserve kan zowel Partner als gemeente
toerusten in het onderling missionair leerproces.
Ontwikkelen visie: Interserve kan Partners en gemeenten
ondersteunen in het ontwikkelen van visie op zending en God
navolgen.
Anders namelijk…
Aanvulling vanuit gesprek: De rol van Interserve NL is:
Het bewustmaken (red: van Partners en gemeenten) dat leren belangrijk is en waarom leren belangrijk
is.
Werkers op het veld toerusten hoe zij de dingen die ze leren kunnen doorgeven.
Ad: de communicatie vanuit dat perspectief inrichten.
Werkers worden sowieso weinig toegerust om duidelijk te communiceren over hun uitzending. Wat
doen ze daar precies, waarom gaat er zoveel geld naartoe? Zijn vragen die ik weleens stel. De
communicatie is heel belangrijk. De TC weet ook niet van tevoren hoe de communicatie eruit gaat
zien.
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Bijlage 14 Interview CAMA
Organisatie 1 CAMA
02-02-2015
Gesproken met Boudewijn van Schoonhoven, directeur
Aanwezig tijdens gesprek: Anne Ribberink, Arco de Leede
Algemeen:
A1 Wat is de visie en missie van uw organisatie?
A2 Wat is het werkveld waarop uw organisatie zich richt?
Voorafgaand aan het gesprek zond Boudewijn mij de volgende visie toe: “'Onder elk volk een
gemeente'. Wij hebben een diep verlangen om door God gebruikt te worden in Zijn missie
om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus Christus te maken en samen te
brengen in missionaire gemeenten, waar mogelijk in samenwerking met reeds bestaande
gemeenten.
De missie van Cama: Het is de missie van CAMA Zending om gemeenten in Nederland te
ondersteunen om wereldwijd op Christus gerichte gemeenten te stichten. Wij voorzien in
toerusting van gemeenten, samenwerking met CAMA-zustergemeenten en uitzending van
zendingswerkers.”
Het doel van CAMA is het stichten van gemeenten in landen en gebieden over de hele
wereld waar dat nodig is. CAMA bouwt voort op de Bijbelse gedachte dat het evangelie voor
alle volken is. Overal mogen dus gemeenten worden gesticht, die zelf ook weer uitreiken
naar andere landen en gebieden.
CAMA wil zich niet richten op gebieden waar de kerk zelf uitzendend is, dus waar al
gemeenten gesticht en ondersteund worden, (Als voorbeeld noemt Boudewijn de 3000
CAMA-kerken in de Filipijnen) maar de organisatie richt zich juist op de onbereikte landen en
gebieden.
CAMA betekent ‘Christian And Missionairy Alliance’. De stichter A.B. Simpson van de
wereldwijde organisatie bracht de twee opwekkingsbewegingen van missie en heiliging bij
elkaar, zo’n 125 jaar geleden. Achtergronden van deze bewegingen zijn in de organisatie
terug te vinden.
CAMA heeft niet als doel CAMA-kerken te stichten, maar gemeenten te stichten. Het is wel
zo dat de gemeenten die hieruit voortkomen een overeenkomstig karakter hebben. Zo zijn
CAMA gemeenten zendingsgericht: het zit in het DNA van gemeenten om zendende
gemeenten te zijn. Daarnaast zijn de gemeenten christocentrisch, op Christus gericht. In het
logo van CAMA komen vier typeringen van Christus vooral naar voren: Christus als redder,
heiligmaker, geneesheer en komende Koning.
CAMA gemeenten zijn daarom missionaire kerkgenootschappen te noemen.
A3 Hoe omschrijft u de expertise die uw organisatie heeft opgebouwd?
Zoals gezegd heeft CAMA veel ervaring en expertise met het stichten en ondersteunen van
gemeenten, wereldwijd. Het werk van de organisatie wordt uitgevoerd door uitgezonden
zendelingen, evangelisten, maar ook door personen in andere beroepen: zoals technische
mensen, medici. Deze mensen gaan in de landen van uitzending aan het werk, maar het
uiteindelijke doel is het stichten van gemeenten. Dit doen zij niet zelf, maar zij ondersteunen
de lokale gemeenten en initiatieven voor gemeenten ter plaatse.
A4 Vanuit welke positie vertegenwoordigt u de organisatie tijdens dit gesprek?
Boudewijn is de directeur van organisatie CAMA.
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Leerprocessen
L1 (Op welke wijze) houdt uw organisatie zich bezig met leerprocessen van christenen
(onderling) op het gebied van God navolgen?
alt. met discipelschap?
CAMA is een lerende organisatie. Lessen van zendelingen worden in de praktijk opgedaan
en ook weer doorgegeven aan anderen. We leren van elkaar en van generatie op generatie.
Op allerlei vlakken leert men. Een voorbeeld is de malaria die de eerste generatie
zendelingen meemaakte. Een generatie daarna wist zich beter te beschermen tegen de
ziekte. Leerervaringen van zendelingen worden doorgegeven aan elkaar, dit gebeurt onder
andere via CAMA bijbelscholen of via het CAMA magazine. Daarnaast houdt men regionale
conferenties. Deze worden bewust regionaal gehouden omdat CAMA zendelingen/werkers
van één regio vaak met dezelfde zaken te maken hebben. Denk aan moslimgebieden.
Werkers uit deze gebieden kunnen van elkaar leren hoe om te gaan met het één of ander.
Dit gebeurt op die conferenties, onderwerpen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld:
gemeentestichting, member care, strategieën.
L2 Hoe ziet u deze leerprocessen terug in de specifieke relatie tussen een zendeling
en de zendende gemeente?
Wat betreft hoe de zendeling leert: Elke zendeling heeft een soort self assessment en
planning met betrekking tot discipelschap en hoe je God navolgt. Van deze assessments zijn
binnen de organisatie CAMA wel een soort formats ontwikkeld. Maar elk team van CAMA
maakt een eigen keuze wel of niet met deze (papieren) materialen van reflectie te werken.
Bij deze vraag kwam voor mij(Anne) niet duidelijk naar voren hoe en of/zendeling leren van
elkáár wat betreft het navolgen van God. Wat dus wel duidelijk werd, is dat zendelingen –
per team is dat verschillend – enigszins bewust nadenken over hoe zij God navolgen, en wat
ze daarin zouden willen.
Onderling missionair leerproces
Met het onderling missionair leerproces bedoel ik het volgende: het proces van interactie tussen twee of meer
christenen die de drie-enig God navolgen in Zijn missie alle volken in Zijn verlossing en zegen te laten delen.
Vertaald naar de context van Interserve: een zendeling en haar zendende gemeente leren van elkaar hoe zij God
kunnen navolgen in Zijn plannen voor de wereld.
Over dit leerproces wil ik nu graag met u in gesprek gaan. In uw organisatie is de insteek en mogelijk anders,
maar leren in het navolgen van God zult u wellicht herkennen. Ik ben benieuwd naar uw inzichten hierover.
Wilt u nadenken over antwoorden op deze vragen in de omgeving die voor u van toepassing is: ofwel de
zendingscontext, of leerprocessen tussen christenen (in gemeenten) onderling.

NB: CAMA nl heeft nog weinig samenwerkingsverbanden tussen kerken in Nederland en
kerken in de rest van de wereld. Dit begint zich wel te ontwikkelen, vooral in Canada en
Amerika zijn er voorbeelden te noemen van kerken die een goede relatie met de gestichte
CAMA gemeenten onderhouden.
Er bestaan wel (Partnerschaps-)relaties tussen Nederlandse zendende gemeenten en
zendelingen. Deze relaties zijn zeer gevarieerd. Contacten met de zendelingen lopen via de
thuisfrontcommisies naar de zendende gemeenten toe.
Er zit verschil in de mate van betrokkenheid bij onder andere financiën, communicatie en
gebed aan de kant van de uitzendende gemeente.
OML 1 Welke inzichten vind uw organisatie belangrijk als het gaat om onderling leren
in het navolgen van God?
CAMA vind het heel belangrijk dat zending door/vanuit de kerk wordt gedaan. Boudewijn:
‘Zendingsorganisaties hebben een grote fout gemaakt, namelijk door de opdracht van
zending van de gemeente, van die gemeente af te pakken.’ Hiermee wijst op Boudewijn het
‘oude systeem’ waarin een zendeling een roeping ervaart, naar een organisatie toestapt en
gaat – ondersteund door een organisatie en op hoop van betrokkenheid van de gemeente.
Wat zich in de praktijk vaak voordoet is dat een zendeling er als een Arjen Robben op uit
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trekt en vraagt om aanmoediging van de gemeente bij zijn werk. Het enige wat dit
terugbrengt bij de gemeente is een soort inspiratie van deze ‘Robben’, om ook iets met
zending te gaan doen. Iemand zei eens: Zending kun je afkopen. De kerk zendt een
zendeling met een bepaalde roeping uit, geeft geld, en is daarna toeschouwer geworden.
Zending hoort volgens Boudewijn vanuit de gemeente als geheel uit te gaan.
Vanuit dit inzicht werken de zendingscoaches van CAMA. Vanuit de organisatie is een
coaching traject opgericht voor gemeenten in Nederland. Verschillende oud-zendelingen en
anderen met ervaring in de zending gaan met kerken een proces aan waarin men
onderzoekt: Wat is de opdracht van de gemeente en hoe kunnen we zending doen? Zo
helpen ze bij het geven van visie aan de gemeente.
De coaches kennen naast het zendingsveld ook de Nederlandse gemeente.
Wanneer het zendingsgebied dichtbij is, is het handig wanneer de coaches Engels spreken.
Bij de coaching wordt een soort ‘stappenplan’ gebruikt waarvan de eerste stap is dat de
gemeente stilstaat bij wat de ‘Grote opdracht’ is. Terug naar de Bijbel, waarin staat dat het
evangelie er is voor álle volken. Juist ook voor de volken die nog niet bereikt worden. Een
belangrijke stap daarna is: de gemeente richten op één gebied en daarop de zending van de
gemeente focussen. De coaching trajecten van CAMA zijn nu een tijdje bezig, en men
ondervind dat het om ‘trage processen’ gaat.
OML 2 Welke factoren bevorderen volgens u leerprocessen tussen een zendeling en
de zendende gemeente?(/of tussen christenen onderling?)
Bevorderende factoren die in het gesprek naar voren kwamen:
Dat de gemeente beseft wat de grote opdracht voor hen betekent. Het oude systeem is dat
de zendeling het werk doet, maar dit moet omdraaien naar: de kerk die zending ‘doet’.
De gemeente ‘rust’ gunnen na te denken over haar grote opdracht.
Goede communicatie tussen zendeling en de gemeente. Een positief voorbeeld is dat van
Boudewijn zelf, terwijl hij uitgezonden was in Jordanië. Hij besteedde in zijn nieuwsbrieven
een kolom aan ‘onderwijs’: leerervaringen van bijvoorbeeld het werken met moslims, soms
gekoppeld aan teksten uit de Bijbel. Deze inzichten konden zijn gemeente in Nederland weer
inspireren. Zendelingen kunnen reageren op actuele gebeurtenissen in Nederland.
Een overlap in situaties van de gemeente in Nederland en de gemeente in het
zendingsgebied.
Een kleine afstand tussen NL gemeente en de gemeente ‘daar’. Boudewijn noemde als
voorbeeld Roemenië, een land waarbij het makkelijk is als gemeente een ‘reisje’ te
ondernemen om met eigen ogen te zien wat er gebeurt en om de zendeling te bemoedigen.
Bevorderend is om oud-zendelingen in te zetten, bij CAMA worden ze zendingscoach. Ze
hebben veel zendingservaring die ze kunnen gebruiken in de kerk: zoals methoden in
zending, of member care. Ze hebben daarnaast geleerd uit hun cultuur te stappen.
OML 3 Welke factoren belemmeren volgens u leerprocessen tussen een zendeling en
de zendende gemeente?(/of tussen christenen onderling?)
Dat zending niet meer bij de gemeente haar grondslag vindt maar dat zendingsorganisaties
de zending hebben ‘afgepakt’
Gebrek aan tijd onder gemeenteleden.(Nederlanders) Een voorbeeld van Boudewijn: ‘er zijn
genoeg Syriërs ook in Nederland om naar uit te reiken, maar waar vind ik de tijd dit te doen?
Terwijl ik in Jordanië dagelijks werkte tussen moslims.’
Te weinig overlap tussen hier en daar, de situaties zijn te verschillend, te weinig
vergelijkbaar. Dat zorgt voor weinig overdracht over en weer.
Een slechte communicatie tussen zendeling en gemeente, dit ‘probleem’ ligt volgens
Boudewijn vooral bij de zendeling. Terwijl communicatie naar de thuisgemeente 10% van het
werk zou horen te zijn.
Weinig betrokkenheid/behoefte aan de kant van de gemeente.
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OML 4 Hoe ziet volgens uw organisatie een ideale onderlinge leerrelatie tussen
zendeling en zendende gemeente eruit? (/of tussen christenen onderling?)
NB: het volgende ideaal is wat breder getrokken dan de onderlinge leerrelatie, maar gaat om
het ideaal van CAMA in de relatie kerk&zendeling. Daarover zegt Boudewijn: Het ideaal van
CAMA is als zending weer terugkomt bij/in de kerk. In de praktijk betekent dat: een kerk in
Nederland heeft zelf visie om ergens een kerk te stichten.
Dit ideaal probeert CAMA na te streven. Boudewijn gebruikt het volgende spreekwoord: je
moet je op de wolken richten om de boomtoppen te kunnen bereiken.
We spraken over het voorbeeld van voetballer Arjen Robben. Wat zou de ideale situatie zijn?
Anders dan een Robben ver weg, en een aanmoedigende gemeente? Boudewijn noemde
twee dingen:
Een zendeling kan de gemeente ‘leren spelen’. Daarmee wees hij vooral op de
teruggekeerde zendeling die zijn ervaring met zending kan inzetten in de gemeente. Maar
ook voor een zendeling ín het zendingsgebied is de vraag: Wat heeft hij zelf wat hij over kan
dragen? Welke ‘doorgeef’ functies zijn er?
Een gemeente kan ‘meespelen’. Daarmee wees Boudewijn onder andere op
jongeren/gebedsreizen, waarin de gemeente betrokken is bij de zendeling in zijn
zendingsgebied.
OML 5 Op welke wijze bevordert uw organisatie dat een zendeling en de zendende
gemeente (of dat christenen onderling) van elkaar kunnen leren op het gebied van God
navolgen?
Deze vraag heb ik(Anne) uiteindelijk niet meer letterlijk gesteld, omdat ik tijdens het gesprek
vond dat het voldoende helder was.
Door middel van zendingscoaches probeert CAMA zending terug in de kerk te brengen,
daarin werkt CAMA volgens mij (Anne) ook aan een bevorderd onderling leerproces tussen
zendeling en gemeente, omdat zending dan iets is wat je samen doet, als gemeente,
inclusief uitgezonden zendeling. De zendingscoach volgt een stappenplan: 1. Wat is de
opdracht uit bijbel voor alle volken? 2. Kiezen voor een focus. 3. Uitwerken.
Handvatten Interserve
H1 Welke handvatten zou Interserve NL volgens u kunnen inzetten om het onderling
missionair leerproces tussen hun Partners en hun gemeenten te bevorderen?
Boudewijn geeft aan dat hij hier even over na heeft gedacht. Zijn advies voor Interserve is als
volgt: Blijf bij wie je bent als organisatie, laat zien waar je sterk in bent. Juist door waar je je
in onderscheid. Zo zitten organisaties elkaar niet het vaarwater maar ondersteunen ze elkaar
elk op hun eigen terrein.
Boudewijn omschreef Interserve als een ‘soort detacheringsbureau’ voor christenprofessionals, die uitgezonden worden om in hun beroep te getuigen. Daarmee heeft
Interserve ervaring met de vraag ‘hoe ben je christen op de werkvloer?’
Volgens Boudewijn kun je met de ervaring van mensen die in hun werk hebben leren
getuigen, ook in Nederland gemeenteleden leren op hun werk te getuigen. Dit getuigen op
het werk centraal zetten, is volgens hem dus belangrijk en helpt de gemeente in Nederland.
Er zit een overlap tussen het werk hier en daar, wel in een hele andere context, maar in
beide omgevingen gaat het om de werkvloer.
Boudewijn spoort aan om als organisatie gefocust te blijven op je specifieke identiteit.
‘Interserve kan de kerk helpen Christen te zijn op de werkvloer.’
Afsluiting
We zijn aan het einde van het interview gekomen.
Af1 Heeft u nog wat toe te voegen aan wat ik gevraagd heb?
Af2 Wat vond u van het interview?
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Opmerking: Het was niet helemaal duidelijk wat ik bedoelde met het begrip ‘leerproces’.
Af3 Als u mij nog wilt bereiken over het interview kunt u mij mailen, u heeft mijn mailadres?
Ja
Af4 Ik ga de gegevens verwerken tot een verslagje, stelt u het op prijs dat ik dat nog toe
mail?
Graag het verslagje van dit interview toe-mailen maar ook het eindrapport van mijn
onderzoek.
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Bijlage 15 Interview OM
Organisatie 2 Operatie Mobilisatie (OM)
10-02-2015
Gesproken met Robert-Jan Sterk, directeur
Aanwezig tijdens gesprek: Anne Ribberink, Arco de Leede
Algemeen:
A1 Wat is de visie en missie van uw organisatie?
A2 Wat is het werkveld waarop uw organisatie zich richt?
Op de website van OM vond ik voorafgaand aan het interview de volgende visie en
doelstelling.
Visie: Transformatie van mensenlevens wereldwijd door Jezus Christus.
Dit doet OM in NL door:
Jezus bekend te maken
Het werven van mensen, middelen en gebed.
Doelstelling: kennis van Jezus Christus en Zijn liefde te delen met alle generaties in alle
landen van de wereld door:
Het stimuleren van de zendingsvisie van kerkelijke gemeenten.
Het ondersteunen van het nationale en wereldwijde werk van OM.
Het assisteren van- en samenwerken met kerkelijke gemeenten.
Operatie mobilisatie is een internationale en interkerkelijke organisatie die op dit moment in
110 landen aanwezig is. In zo’n 60 landen werkt OM op georganiseerde wijze met een team.
Elk OM land is autonoom en beslist zelfstandig. Hooguit beïnvloeden de verschillende
landen elkaar. De landen zijn gebonden aan internationale richtlijnen van OM international,
maar bepalen hun eigen beleid.
Robert-Jan noemt de ‘pay off’ van de organisatie: ‘Transforming lives and communities’,
maar wijst erop dat de grote Zendingsopdracht in het werk van de organisatie centraal staat:
‘Jezus Christus bekendmaken aan de meest onbereikten’. Discipelen maken. Dit is de kern
en rode draad van de organisatie die op allerlei manieren wordt ingevuld. Het bepaalt gelijk
de complexiteit van het werk. Iedereen met een goed idee om Jezus Christus bekend te
maken kan aan de slag. OM wil ondersteuning bieden. Voorbeelden van de diverse terreinen
van OM-werkers zijn: kinderwerk, een Business opzetten, werken aan gerechtigheid.
Omdat voor de meeste ideeën fondsen nodig zijn, worden ze gestructureerd uitgewerkt.
Maar het begint met ideeën die draaien om de kern: Jezus Christus bekend maken.
Teams van OM zijn voornamelijk lokale teams ter plaatse en men werkt samen met de lokale
kerk. In veel landen heeft OM al een lange traditie. Dus de teams die zich nu in bijvoorbeeld
‘Bangladesh’ bevinden, bestaan nu vooral uit Bengalen, die eerder door het evangelie van
Jezus Christus bereikt zijn door andere OMwerkers.
OM Nederland ondersteunt ideeën om voor langere tijd uitgezonden te worden, maar zend
ook ‘short term’ werkers uit om bestaande teams en kerken te ondersteunen in het maken
van discipelen.
Robert-Jan wijst erop dat OM op vele manieren werkt, maar dat ‘old-fashion-hard-coreevangelism’ binnen de organisatie een belangrijke plek inneemt. Hiermee bedoelt hij
evangelisatie in de bekende zin van het woord: de straat op gaan. Een voorbeeld is ‘teens in
mission’. OM is op het grote evenement Teenstreet aanwezig, tieners worden daar geraakt
door evangeliseren en discipelschap. De volgende stap is dan, zegt Robert-Jan, om in de
praktijk te brengen wat je leert. Met teens-in-mission gaan jeugdleiders in Nederland met hun
tieners de straat op om het evangelie te vertellen.
A3 Hoe omschrijft u de expertise die uw organisatie heeft opgebouwd?
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De expertise van OM is het mobiliseren van mensen die hun geloof gaan delen. Dit uit zich in
evangelisatie en het ondersteunen. Namens een kerk uitgezonden maken mensen Jezus
bekend. Dit gebeurt veelal in moslimgebieden. Daarnaast heeft OM een Discipelschap
training van 6-24 maanden opgezet (Mission Discipleship Training). De training is er op
gericht dat mensen (jongeren) ontdekken wie ze zijn in Christus en dat ze dit gaan uitdragen.
OM focust erop dat de kerk uitzendt. Zendelingen die worden uitgezonden door de kerk
kunnen daar ook weer terugkomen, en iets teruggeven.
A4 Vanuit welke positie vertegenwoordigt u de organisatie tijdens dit gesprek?
Robert-Jan is de directeur van organisatie Operatie Mobilisatie Nederland.
Leerprocessen
L1 (Op welke wijze) houdt uw organisatie zich bezig met leerprocessen van christenen
(onderling) op het gebied van God navolgen?
alt. met discipelschap?
L2 Hoe ziet u deze leerprocessen terug in de specifieke relatie tussen een zendeling
en de zendende gemeente?
In het gesprek werd duidelijk dat het thema discipelschap voor OM heel belangrijk is. De
organisatie biedt om die reden de Mission Discipleship Training aan voor individuen, en de
Kairoscursus aan kerken.
Op Teenstreet biedt OM een discipelschap programma aan voor tieners met hun
jeugdleiders. Het idee is dat een jeugdleider met een klein groepje tieners op Teenstreet
allerlei indrukken op doet en deze dan weer mee naar de thuiskerk neemt. Wat op het
evenement gebeurt maakt vaak veel impact op tieners, ze maken er een keuze voor God.
OM vindt het belangrijk dat het niet daarbij blijft en spreekt over Teenstreet 365: juist het jaar
ná het evenement kunnen tieners wat ze leerden, onder begeleiding van de jeugdleider, in
de praktijk brengen. Het is een voorbeeld van ‘learning by doing’. Ga het maar ervaren,
breng het in de praktijk!
Ook de zendingsmissies met het schip Logos zijn hier een voorbeeld van. Eropuit gaan in de
praktijk en daarvan leren.
In de relatie tussen zendeling en zendende gemeente wil OM vooral vanaf het begin helder
zijn over zowel de zoekvraag van de zendeling als de plek van de gemeente in de
uitzending. Zendelingen van OM zijn zowel tieners in hun eigen omgeving, als long term of
short term uitgezonden individuen of gezinnen. Wanneer ze bij OM aankloppen kijken de
‘recruiters’ wat het beste bij hen past. Een probleem dat OM ervaart is dat de zendingsvraag
vooral vanuit het individu opkomt, en dan met de vraag: ‘what’s in it for me?’. OM zou liever
zien dat mensen komen met de behoefte om te dienen, zichzelf op te offeren om naar de
vergeten plaatsen te gaan. Daarnaast zou OM graag zien dat het verlangen de zending in te
gaan niet bij het individu maar bij de kerk begint.
Onderling missionair leerproces (OML)
Met het onderling missionair leerproces bedoel ik het volgende: het proces van interactie tussen twee of meer
christenen die de drie-enig God navolgen in Zijn missie alle volken in Zijn verlossing en zegen te laten delen.
Vertaald naar de context van Interserve: een zendeling en haar zendende gemeente leren van elkaar hoe zij God
kunnen navolgen in Zijn plannen voor de wereld.
Over dit leerproces wil ik nu graag met u in gesprek gaan. In uw organisatie is de insteek en mogelijk anders,
maar leren in het navolgen van God zult u wellicht herkennen. Ik ben benieuwd naar uw inzichten hierover.
Wilt u nadenken over antwoorden op deze vragen in de omgeving die voor u van toepassing is: ofwel de
zendingscontext, of leerprocessen tussen christenen (in gemeenten) onderling.

Robert-Jan geeft aan dat OM op dit moment niet bewust iets doet om de wederkerigheid of
het OML tussen zendeling en kerk te stimuleren. Hiervoor is te weinig tijd en capaciteit. Het
vormgeven van de relatie tussen zendeling en de gemeente gebeurt met name door de
thuisfrontcommisie (TFT). Er zijn verschillen aan te wijzen: De ene gemeente is heel actief in

110

betrokkenheid, terwijl de meeste kerken zich er niet mee bemoeien. Positieve voorbeelden
zijn de Rank in Utrecht of de Bethel in Drachten. Deze kerken denken goed mee over
zending en zijn betrokken. Dit is begonnen naar aanleiding van de Kairoscursus die ze als
gemeente hebben gevolgd.
OML 1 Welke inzichten vind uw organisatie belangrijk als het gaat om onderling leren
in het navolgen van God?
OM vind het belangrijk dat de kandidaat-zendeling eerst met de eigen kerk in gesprek gaat
over de zendingsvisie van die kerk. Dit zou al in het eerste gesprek duidelijk moeten worden
door de vraag aan de zendeling: Heb je hierover met je gemeente gesproken? Als dit niet zo
is zou je zo’n zendeling eigenlijk moeten terugsturen naar de gemeente. OM kan de kerk
helpen om visie te ontwikkelen, bijvoorbeeld met behulp van de Kairoscursus.
Robert-Jan geeft aan dat dit inzicht vooral ook een verlangen is, maar dat in de praktijk de
genoemde vragen aan de zendeling niet altijd gesteld worden. OM mist tijd en capaciteit om
het verlangen van zendingsvisie bij kerken meer uit te werken. Daarnaast is er ook behoefte
aan mensen in het werkveld van OM. Als dan een individu enthousiast is, waarom hem dan
niet inzetten?
OML 2 Welke factoren bevorderen volgens u leerprocessen tussen een zendeling en
de zendende gemeente?(/of tussen christenen onderling?)
OML 3 Welke factoren belemmeren volgens u leerprocessen tussen een zendeling en
de zendende gemeente?(/of tussen christenen onderling?)
OM ziet dat het veel brengt áls de gemeente openstaat voor de ervaringen van zendelingen.
De zendeling leert veel. Denk aan ervaring in cross-culturele situaties, geloofsverdieping en
vertrouwen in God. OM evalueert op dit moment de leerprocessen van zendeling en
gemeente niet.
De leerervaringen van zendelingen kunnen volgens OM goed toegepast worden in
gemeenten, door oud-zendelingen of door verlofgangers.
Bevorderende factoren voor het leerproces die in het gesprek naar voren kwamen:
-De gemeente zelf actief betrekken door bijvoorbeeld jongerenreizen en andere ‘bezoeken’
van de zendeling. Dan gaat zending in de hele gemeente leven! Het is belangrijk dat die
aandacht niet alleen bij de Thuisfrontcommissie ligt maar ook bij de voorganger of oudsten.
Belemmerende factoren voor het leerproces:
-Veel gemeenten hebben geen visie voor zending, ondanks dat ze zendelingen wel (vooral
financieel) steunen. Zwart-wit gezegd zijn gemeenteleden niet geïnteresseerd. Ze zien het
steunen van een zendeling slechts als een plicht, niet als passie. Een zendeling steunen
‘hoort erbij.
Er wordt op deze manier niet van elkaar geleerd.
- Zendelingen krijgen in de gemeente niet altijd de ruimte om te delen wat ze leren (of
hebben geleerd). Oud-zendelingen vallen vaak in een gat. Een oplossing zou kunnen zijn om
bij de eerste gesprekken van een uitzending te vragen: u wilt een zendeling uitzenden, wat
kan die zendeling straks doen met wat hij geleerd heeft als hij terugkomt en hoe wilt u als
gemeente die zendeling dán steunen? OM kan gemeenten daarmee uitdagen verder te
denken. Deze oplossing zou juist weer bevorderend kunnen zijn.
-OM geeft aan dat ze een doener-organisatie is en niet zo bezinnend. Werkers van OM zijn
veelal MBO’ers, praktisch ingestelde mensen. ‘Leren door doen’ vinden ze dan ook
belangrijk. Het vooral in de praktijk bezig zijn en weinig bezinnen kan een factor zijn die
meespeelt in het leerproces tussen de zendeling en de gemeente.
>Als uitstapje, voor een ander onderzoek zou het weleens interessant zijn
zendingsorganisaties te indexeren op kerk, doelgroep, opleidingsniveau. Er is een grote
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veelzijdigheid onder de organisaties. Waar liggen de verschillen en waar de
overeenkomsten?
OML 4 Hoe ziet volgens uw organisatie een ideale onderlinge leerrelatie tussen
zendeling en zendende gemeente eruit? (/of tussen christenen onderling?)
In het gesprek kwam naar voren dat OM graag ziet dat de wederkerigheid (in het geval van
mijn onderzoek: het onderling leerproces) al vroeg aan het begin van de uitzending start.
Een leerproces waarin de kerk al vanaf het begin van de uitzending meegenomen wordt.
Robert-Jan geeft aan dat onderwijs voor de kerk hierbij heel belangrijk is, vanaf het vroegste
begin. Het risico van zo duidelijk zijn tegenover de kerk, is dat je mensen kwijt raakt. Het
onderwijs aan het begin van de uitzending zou als filter kunnen werken. Maar, zegt RobertJan, als zending echt gebeurt mét de gemeente en als er groei in wederkerigheid ontstaat,
kan dit tot een rijke ervaring leiden.
Hoe kun je die wederkerigheid vanaf het begin stimuleren in kerken?
Robert-Jan zou in het (proberen te) realiseren van dit ideaal graag de samenwerking zoeken
met andere organisaties.
Als voorbeeld noemt hij ‘Global village’, een project tijdens Opwekking waaraan
verschillende organisaties meewerkten. Een ander voorbeeld is de werkgroep
‘lovingandservingmuslims’, vertegenwoordigd door werkers van verschillende
zendingsorganisaties. Belangrijk in deze voorbeelden is dat de zendingsorganisaties
samenwerken op gebieden van gedeelde passie. Het zou mooi zijn om de kerken ook te
betrekken in deze samenwerkingsverbanden. En om dus ook bij voorgangers en oudsten
een gemene deler te vinden. Zo zou je bijvoorbeeld de Kairoscursus als organisaties samen
kunnen doen, of samen bij kerken op bezoek gaan om zendingsbewustwording te simuleren.
Met bijvoorbeeld vijf organisaties en op lokaal niveau.
OML 5 Op welke wijze bevordert uw organisatie dat een zendeling en de zendende
gemeente (of dat christenen onderling) van elkaar kunnen leren op het gebied van God
navolgen?
Deze vraag heb ik(Anne) niet meer expliciet gesteld, maar is door eerder genoemde wel
duidelijk geworden. De organisatie heeft echt het verlangen dat er meer wederkerigheid is en
dat zending door de kerk gedragen wordt, ze zoekt in de uitwerking van dit verlangen.
Handvatten Interserve
H1 Welke handvatten zou Interserve NL volgens u kunnen inzetten om het onderling
missionair leerproces tussen hun Partners en hun gemeenten te bevorderen?
Handvatten die tijdens het gesprek naar voren kwamen zijn de volgende:
Volgens Robert-Jan is het belangrijk je te richten op onderwijs in kerken. Dit is vooral
belangrijk aan het begin van de uitzendingen.
Het is beter je dan te richten op goede vragen aan de gemeente en haar plek in de
uitzending, dan een korte checklist afwerken en zo snel mogelijk uit te zenden. Het
leerproces kan bevorderd worden als je een diep gesprek aangaat met kerken.
Ook kwam het belang naar voren samen te werken met andere organisaties. Gezamenlijk
naar buiten treden naar kerken toe. De vraag daarbij is hoe je elkaars krachten optimaal kunt
inzetten?
In het gesprek werd onder andere genoemd dat Interserve een gedegen voorbereiding doet,
dat is een kracht. OM heeft een bevlogen enthousiasme en mooie verhalen uit de praktijk.
OM organiseert momenteel avonden over zending samen met CAMA, waar zij eerder samen
een denktank mee vormden. Zij werken ook samen als zendingscoaches. Interserve zou dit
mogelijk ook in kerken kunnen doen, gezamenlijk met de andere organisaties.
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Afsluiting
We zijn aan het einde van het interview gekomen.
Af1 Heeft u nog wat toe te voegen aan wat ik gevraagd heb?
Af2 Wat vond u van het interview?
Af3 Als u mij nog wilt bereiken over het interview kunt u mij mailen, u heeft mijn mailadres?
Ja
Af4 Ik ga de gegevens verwerken tot een verslagje, stelt u het op prijs dat ik dat nog toe
mail?
Ja
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Bijlage 16 Gegevens analyse
In deze Excel heb ik alle onderzoeksgegevens gelabeld, verwerkt en samengevat. Wanneer u klikt op de
afbeelding kunt u het volledige Excel bestand door scrollen.

Deelvragen en labels

Korte uitleg label

Gegevens (algemeen)
1a. Is er sprake van een
onderling missionair
leerproces tussen de voor
het onderzoek benaderde
uitgezonden InterservePartners en hun zendende
gemeentes?

1aJA
1aJAVeel

Partner 1

Gemeente 1

Partner 2

In Mongolië

Evangeliegemeente

In gebied Noord-Afrika

Ja er is sprake van
(men leert onderling
veel)
(men leert onderling een
beetje)

X

X

1aJaWeinig

(men leert onderling
nauwelijks)

Ik herken het een klein beetje

Op dit moment zou ik (O.)
zeggen dat we nauwelijks van
elkaar leren. Een heel klein
beetje.

1aNee

Nee er is geen sprake
van

1aJABeetje

b. Hoe wordt het concrete
verloop van dit proces door
de betrokken Partners en
gemeenten beschreven?
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X Ik heb niet het idee dat er
een leerproces is, ook als ik
kijk naar de andere
zendelingen in onze gemeente.

Bijlage 17 Beschrijving van het Onderling Missionair Leerproces (OML)
In het 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 de term
‘Missionair’ en de term ‘Leerproces’. Samen het missionair leerproces. Vanuit de literatuur stelde ik een
theoretisch kader op over het OML dat in deze bijlage te lezen is.

In bovenstaand model geef ik het OML weer. Aan de hand van het model beschrijf ik hoe dit stuk is
opgebouwd.
Gemeente (links in het model) en Partner (rechts) zijn samen deel van de Kerk, 28 die één boodschap uit draagt:
De boodschap van de Bijbel, de boodschap van het evangelie. Een uitgezonden Partner is verbonden aan zijn of
haar zendende gemeente in Nederland, omdat hij of zij lid is in deze gemeente, maar ook omdat Partner en
gemeente samen die ene boodschap delen. Wat de boodschap van Partner en gemeente kortgezegd inhoudt,
bespreek ik in de eerste paragraaf.
De boodschap van de Bijbel bevat een missie. Het gaat om de missie van de kerk als geheel en om de missie
van individuele gelovigen. Deze missie, ten diepste Gods missie, bespreek ik in paragraaf 2.
De missie en ook het missionair leren van zowel Partner als zendende gemeente heeft te maken met
discipelschap: leerling-zijn. Wat ik vanuit de literatuur versta onder discipelschap beschrijf ik in paragraaf 3.
Gemeente en Partner kunnen van elkaar leren hoe zij elk in hun omgeving handen en voeten geven aan hun
zendingsopdracht/missie. Ik bespreek in paragraaf 4 wat ‘leren’ inhoudt. In het bijzonder noem ik de theorie
van interactie, de leercirkel van Kolb, het ui-model van Korthagen en twee vormen van leren: transformatief
leren en ervaringsleren. Daarna beschrijf ik de lerende gemeente.
Ik eindig dit stuk in paragraaf 5 met een evaluatie van de werkdefinitie van het Onderling Missionair
Leerproces.

28

Met Kerk bedoel ik de vergadering van gelovigen in Jezus Christus. Ik bedoel de internationale, interdenominale,
christelijke geloofsgemeenschap als geheel.

115

1.De boodschap
Wanneer je spreekt over het OML gaat het allereerst om de boodschap van de Bijbel: het verhaal van het
evangelie. In dit rapport sta ik kort stil bij deze boodschap, in het besef dat verdere bezinning op de Bijbelse
boodschap voor de lezer geen kwaad kan. In Johannes 3:16 staat: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’. Eén van
de vele teksten uit de Bijbel29 die volgens mij kort en krachtig weergeeft wat onze boodschap is als christenen:
Er is één God die de wereld liefheeft en die alles voor de wereld over had: namelijk Zijn enige Zoon. Wie in Hem
gelooft ontvangt het eeuwige leven. Volgens mij mag de boodschap van christenen gaan over het verhaal van
één liefdevolle God, over de schepping en de verstoorde schepping. Over Gods keuze om verlossing en herstel
te bieden aan alle volken,30 over Zijn trouw en Zijn daden in de geschiedenis van het volk Israël. Over de komst
van Jezus op aarde om te lijden, te sterven en weer op te staan uit de dood. Waardoor mensen het eeuwige
leven ontvangen en bij God kunnen leven. Over Gods koninkrijk, de gift van Gods Heilige Geest, het mogen
horen bij een gemeenschap van christenen.31 Een boodschap die nu relevant is voor alle mensen omdat ze die
God van liefde mogen leren kennen en Zijn verlossing en zegen mogen ontvangen. Omdat ze deel mogen
worden van die gemeenschap van mensen en God zelf. Hoe die oude boodschap doorwerkt in levens van
vandaag is volgens mij wat christenen mogen uitdragen.

2.Missie
Binnen de boodschap van de Bijbel en de boodschap van het evangelie bestaat de missie van de gemeente en
de missie van individuele gelovigen. Zij worden opgeroepen tot missie, missionair- zijn. Ik onderzocht de
termen ‘missie’ en ‘missionair’. De visies van missioloog Bosch (1991) en bijbels theoloog Wright (2010) zijn
volgens mij toonaangevend wat betreft ‘missie’ in deze tijd. Ik beschrijf missie aan de hand van hun inzichten
en benoem het perspectief van Interserve: wholistische, integrale zending.
Tijdelijke definitie
Missie en ‘missionair’ komen van het Latijnse werkwoord mitto, dat ‘zenden’ betekent. Je kunt daardoor dus
ofwel spreken van missie (mission) of van zending. Ik gebruik in het vervolg van dit rapport de term ‘missie’. De
term ‘missie’ heeft door de jaren heen veel veranderingen ondergaan32. Om die reden doet David Bosch (1991)
een voorstel voor een tijdelijke definitie. Kernpunten van Bosch zijn: Het christelijk geloof is van binnenuit
missionair. Missionair-zijn is de natuur van het christendom. Het hele christelijke bestaan moet worden gezien
als missionair bestaan. De christelijke missie is dan ook niet neutraal maar veronderstelt betrokkenheid bij het
christelijk geloof (p.8-11). Deze kernpunten deel ik. Wanneer we spreken over missie, spreken we over de
boodschap van de Bijbel, de boodschap die het christendom uitdraagt. Bosch laat volgens mij zien hoe diep
missie verankerd is in het christelijk geloof. Of: hoe diep het christelijk geloof verankerd is in missie. Wanneer
zo gesteld gaat missie niet enkel om handelen van mensen. De missie van mensen is deel van een grotere
missie: Gods missie.
Gods missie
Bosch geeft aan hoe missie uitdrukking geeft aan de relatie tussen God en de wereld (p.11). Missie is Gods Ja
tegen de wereld: Zijn openbaring ín de menselijke realiteit. Tegelijk is missie Gods Nee tegen de wereld. God
reageert op wat er in de wereld gebeurt, Hij identificeert zich niet met alles wat de wereld doet. Het is ook niet
Zijn bedoeling dat christenen zich identificeren met alles wat er in de wereld gebeurt.33 Christopher Wright
beschrijft in ‘The Mission of Gods people’ (2010) de gedachte dat menselijke missie een onderdeel is binnen
29

Vgl. bijv.: Jona 4:2, Luk. 4:14-21, Hand. 2:14-41, Rom 3;8, Ef. 1.
Wright (2010) neemt de hele Bijbel als uitgangspunt voor het ‘evangelie’. In de volgende paragraaf werk ik dat idee uit.
31 De Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (451,381) was voor dit gedeelte een bron. Verschillende
belijdenisgeschriften bieden een goed handvat om de kernboodschap van het christelijk geloof te verwoorden.
32 Deze veranderingen waren het gevolg van een donker verleden – denk o.a. aan de tijd van de kolonisatie - en hieraan
gekoppeld een paradigmaverschuiving (Bosch, 1991). Zending is niet meer vanzelfsprekend zending vanuit het westen:
tegenwoordig is er zending van overal naar overal.
33 Het Ja-en-Nee-beeld nam Bosch over van Schütz (1930) en Günther (1967).
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Gods missie.34 Deze missie van God omschrijft Wright als volgt: “All that God is doing in His great purpose for
the whole of creation and all that He calls us to do in coöperation with that purpose” (Wright, 2010, H1). Gods
plan 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 Bijbel35. 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.
Wanneer ik de lijnen van Bosch en Wright volg, stel ik vast dat missie allereerst te maken heeft met Gods
missie naar mensen toe. Missie betekent ten eerste Zijn handelen, Zijn openbaring, en Zijn plannen voor alle
volken. De inhoud van Gods missie heeft dan ook te maken met verlossing en zegen brengen voor de wereld.
Ook theoloog Verkuyl geeft aan dat missie verbonden is aan God, aan Gods eigen (heils-)handelen en ook aan
de werking van Gods Heilige Geest (Jongeneel, 1991, I, p. 52) Dit wijst mij op de plek van de missie van mensen:
verbonden aan de missie van de Drie-enig God.
De missie van mensen (in de kerk)
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).
De Kerk-in-missie omschrijft Gassmann (1986) (in Bosch, 1991, p. 11) als teken (een wijzer, symbool, model) en
sacrament (meditatie, representatie, anticipatie). William Stowell (1840) beschreef de rol van de kerk al eerder
(Jongeneel, 1991, II, p.181) en spreekt over een “gemeenschap van christenen die zich in woord en daad inzet,
niet alleen voor ‘the spread of the gospel’, maar ook voor de dienstverlening aan de naaste veraf en dichtbij.”
Deze typering uit de achttiende eeuw lijkt mij nog steeds actueel voor de missionaire kerk van 2015.
Doel van missie
Missionair-zijn gaat om het uitdragen van het evangelie: het goede nieuws over wat God door Jezus Christus
heeft gedaan voor de verlossing van de wereld, op alle vlakken. En in Oudtestamentische bewoordingen: het
goede nieuws dat God alle volken wil zegenen, door Abraham en zijn nageslacht heen (Wright, 2010).
De manier waarop het evangelie uitgedragen wordt, kan verschillen. Volgens Bosch (1991) en Wright (2010) is
evangelisatie36 een onderdeel van missie. Missionair-zijn heeft te maken met de noden van de wereld en
mensen, op alle vlakken: geestelijk, geografisch, ecologisch, economisch, sociaal en politiek. Missie is volgens
Bosch even breed, samenhangend en diep als de noden van het menselijk bestaan (1991, p.10).
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Interserve NL ondersteunt de gedachte van de ‘Missio Dei’. G. den Dikken schreef er een visiestuk over (2014).
beschrijft de context van Gen 1-11, een wereld waarin zonde heerst en de scheppingsorde is verstoord. God
verkiest in die situatie Abraham (Gen 10, Gen. 12:1-3) en wil door hem de volken zegenen. De verstoorde schepping wordt
door de verkiezing van Abraham gezegend. Ook Paulus haalt die zegen aan (bijv. Gal. 3:8). Openbaring (bijv. 5:9-10, 21, 22)
laat de uitwerking van die zegen zien volgens Wright. Het gekozen verbondsvolk wordt door God herhaaldelijk opgeroepen
Zijn weg te volgen. (Bijv. Gen. 18:19, Deut. 10:12-13, Micha 6:1-8) De verlossing van de schepping werkt Wright uit aan de
hand van de Exodus (Ex. 1, 2 etc.) waarin God kiest Zijn volk te verlossen. Dit Exodus-beeld wordt in het NT veel aangehaald
en onder andere betrokken op Jezus. (bijv. Luk. 4:18-19, Kol. 1:13-14) De verlossing is breder dan het individu, het richt zich
naast het individu op de hele maatschappij. (Bijv. Lev. 25, jubeljaar e.d.) De verlosten worden opgeroepen tot het leven van
een verlost leven. (bijv. Luk. 6:36, Ef. 4:32, 1 Joh. 3:16,17)
36 De vertaling van het Griekse euangelizomai. Evangelisatie staat hier voor: het evangelie verkondigen enkel door woorden.
15 Wright
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Een alternatief om het doel van missie te beschrijven, zijn de Marks of Mission, ontwikkeld binnen de
Anglicaanse kerk en beschreven door Walls (2008). Walls onderscheidt vijf hoofdpunten in missie. Namelijk
Tell, Teach, Tend, Transform en Treasure. Missie gaat volgens deze punten om:






Het vertellen van het goede nieuws van Gods koninkrijk
Het onderwijzen van nieuwe gelovigen
Zorg bieden bij menselijke noden door liefdevolle dienst
Transformatie bieden in onrechtvaardige structuren en verhoudingen
Het bewaren van de schepping, werken aan het behoud van de aarde

Deze visies over het doel van missie leggen hun eigen accenten maar laten volgens mij één geluid horen.
Namelijk dat missie niet enkel te maken heeft met het vertellen van het evangelie maar op vele vlakken tot
uiting komt. Hoewel er ook andere visies op missie zijn 37 sluit ik me aan bij dat idee. Wanneer ik verhalen van
Jezus bekijk, valt me op hoe Hij in woorden én daden het evangelie bracht 38. In mijn positie over het doel van
missie sluit ik aan bij wat Interserve ‘wholistische’ of ‘integrale zending’ noemt (o.a. Mc Neal, 2014, p.60).
Missie omvat volgens deze visie vele terreinen en gaat om woorden en daden. Bij Interserve wordt gesproken
over een houding van ‘whole life discipleship’: Een houding van discipelschap die je hele leven omvat.

3.Discipelschap
Het OML is het proces dat Partner en zendende gemeente aan elkaar verbindt. Apart van elkaar leren zij ook in
een proces dat discipelschap heet. Discipelschap is een onderdeel van missie. In zijn zendingsopdracht39 roept
Jezus zijn leerlingen op tot het maken van discipelen: leerlingen. Omdat in discipelschap leren en missie zo
dicht bij elkaar liggen, behandel ik in deze paragraaf wat discipelschap volgens literatuur inhoudt. In een boek
van Interserve International (Mc Neal, 2014) wordt discipelschap als volgt beschreven: “The process of change
that individuals experience as they respond to Christ’s summons to ‘follow’ Him”. Discipelschap is een proces
van verandering: een transformatief leerproces. ‘Discipelschap’ is de Nederlandse vertaling van het Griekse
‘mathetes’: ‘leerling’. Het betekent leerling van Jezus worden. De Heilige Geest brengt het nieuwe leven,
brengt de transformatie. Dit noemt Mc Neal ‘spiritual formation’. De mens gaat op zijn Meester lijken.
Vervolgens word je als leerling van Jezus opgeroepen om anderen tot discipel te maken(McNeal, 2014, p. 934).40
Het resultaat van discipelschap is volgens Mc Neal gelijk te worden aan Christus. De wereld zal daar baat bij
hebben. Discipelschap is volgens McNeal relationeel (discipelen hebben een relatie met Jezus en met elkaar),
persoonlijk en gemeenschappelijk. Het gaat om alle aspecten van het leven en is gebonden aan de context van
de discipel. Bij discipelschap horen ten slotte offers op alle gebieden van het leven(2014, p. 98-115).
Ook één van de Crossroad Challenges (Interserve International, 2012) gaat in op discipelschap. Het document 41
omschrijft discipelschap als langdurig proces dat zich richt op alle aspecten van het leven. Een mooie
opmerking uit het document vond ik dat we het koninkrijk van God niet moeten scheiden van haar koning (p.2).
Alle aspecten waarop discipelschap betrekking heeft zijn verbonden aan het hart: Koning Jezus.
Gods missie, christen-zijn, missionair zijn, hoeven eigenlijk niet gekoppeld te worden aan leren. Ze
veronderstellen leren. Dit stel ik omdat ik geloof dat mensen die bij Jezus Christus horen, opgeroepen worden
zijn leerlingen te worden.42 Ze stappen in een proces van discipelschap.
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Visies waarin de focus op evangelisatie door woorden en het planten van kerken veel groter is. Vgl. o.a. de vision en
purpose statements van organisaties Finishing the task, of AD2000&beyond. (Beschreven in Mc Neal, 2014, H3).
38 Bijv. Matteus 9:18-33, Lukas 9, Handelingen 9:32-43 e.a.
39 Matteus 28:17-20.
40 Matt. 28:19-20.
41 Challenge outline discipleship. Op basis van de Crossroad Challenges vormde Interserve NL haar Meerjarenbeleidsplan.
42 Deze thematiek komt voort uit Jezus’ eigen woorden (Matt. 28:19-20, Matt. 11:28,29) en wordt ook uitgewerkt door
schrijvers als Schippers (1977), Kock, Verboom (2011) en Stoppels (2013).
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Het onderling missionair leerproces is een proces waarbij Partner en zendende gemeente van elkaar leren op
missionair gebied. Om meer inzicht te krijgen op wat ‘leren’ inhoudt, ga ik in de volgende paragraaf in op
leerprocessen.

4.Leren
Ik veronderstel dat zendende gemeente en de Partner van elkaar kunnen leren hoe zij elk in hun omgeving
handen en voeten geven aan hun zendingssopdracht: missie. In deze paragraaf bespreek ik wat volgens de
literatuur ‘leren’ inhoudt. Naast het bespreken van twee bestaande definities wil ik de aandacht leggen bij de
theorie van interactie, de leercirkel van Kolb, het ui-model van Korthagen en de vormen ‘transformatief leren’
en ervaringsleren. Ik benadruk juist deze theorieën over leren omdat ze volgens mij het verstaan van het
onderling missionair leerproces verdiepen. Aan het einde van deze paragraaf ga ik in op leren in de gemeente.
Dit doe ik omdat het onderling missionair leerproces voor een deel plaats vind in de context van de zendende
gemeente.
Definitie
Om tot een definitie te komen van leren en ‘het leerproces’ verdiepte ik mij in verschillende onderwijskundige
werken. Boekaerts en Simons wijzen er in ‘Leren en instructie’ (1993) op dat leren te maken heeft met
veranderen. “Iemand heeft iets geleerd wanneer we een stabiele verandering in zijn/haar gedrag of in
gedragsdisposities constateren die het gevolg is van leer-activiteiten en een zekere mate van wendbaarheid
heeft”(p.3). Leren heeft volgens hen dus te maken met uiterlijk gedrag dat verandert of met gedragsdisposities:
de processen die zich binnen een persoon afspelen. Ze wijzen erop dat (bewuste of onbewuste) leeractiviteiten de aanleiding vormen om te leren. Met wendbaarheid bedoelen Boekaerts en Simons dat de
gedragsverandering niet alleen in een enkele situatie optreedt maar breder toegepast wordt.
Bolhuis (2009) kiest een andere insteek en definieert leren als volgt: “De kern van leren is betekenisgeving: het
tot stand komen van betekenis of van verandering in betekenis(…)’ (p. 12).. Bolhuis legt uit hoe mensen
betekenis toekennen aan zichzelf en aan de wereld om hen heen. Deze betekenissen worden gedeeld met
andere mensen in bijvoorbeeld gedrag of door erover in gesprek te zijn: door interactie. Tijdens deze
gesprekken veranderen de betekenissen voortdurend.
Voor we vervolgen is het belangrijk dat ik wijs op het verschil dat bestaat tussen intentioneel leren (bewust,
georganiseerd leren) en informeel leren (spontane leerprocessen). U zult lezen dat beide vormen van leren
voorkomen als het gaat om het Onderling Missionair Leerproces.
Interactie
Bolhuis legt uit hoe een mens leert door ‘sociale interactie’ met zijn omgeving:43 door observatie, dialoog of
door discussie. Ik vul hierbij aan dat zowel mensen, als kennis en gebeurtenissen interactie teweeg kunnen
brengen. Ook godsdienstpedagoge Lanser- van de Velde (2000) beschreef het proces van interactie dat tijdens
leren plaats vindt. John Dewey’s ‘kentheorie’44 was voor haar een bron van kennis over dit proces van
‘interactie en transactie’. Ze koppelt het aan haar eigen theorievorming over ‘wederkerig leren’. Belangrijke
punten die Lanser- van de Velde over interactie schrijft zijn de volgende: Allereerst veronderstelt ze dat het
mogelijk is voor twee mensen om een wederkerig contact te hebben waarin beide personen elkaar begrijpen. 45
Wanneer mensen met elkaar communiceren, wisselen ze van alles uit, meer dan alleen kennis. Tijdens het
communiceren, vinden voortdurend veranderingen plaats bij beide personen. Hun referentiekader vormt een
fundering voor deze veranderingen. Het referentiekader is een soort raamwerk waarbinnen eerdere ervaringen
opgeslagen worden. Een kader dat met de tijd bijgesteld wordt. Het is ook een filter waarmee je nieuwe
ervaringen selecteert, ordent en interpreteert (Bolhuis, p. 13).
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Deze omgeving wordt door Bolhuis ‘sociaal-culturele omgeving’ genoemd (p. 12) Van jongs af aan krijgt een kind
ervaringen mee van ouders en andere mensen in de omgeving, de: ‘significant others’ (term van Bandura, 1986).
44 John Dewey (1859-1952).
45 Dit wordt door Lanser-van de Velde (2000) ‘intersubjectiviteit’ genoemd.
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Taal is belangrijk in de interactie tussen de mens en haar omgeving en is daardoor een voorwaarde om te
kunnen leren. Daarnaast is taal ook een communicatiemiddel om het geleerde te verwoorden, en om in het
gesprek weer nieuwe leerervaringen uit op te doen.46
Leren stopt niet: een open houding tijdens het leren is daarom belangrijk. Een leerproces is nooit ‘af’.
Deze theorie van de interactie vind ik van belang voor het onderling missionair leerproces. Uitgaande van deze
theorie vindt leren plaats daar waar mensen met elkaar communiceren. Tussen de Partner in het
zendingsgebied en de zendende gemeente in Nederland bestaat communicatie. Het is de vraag hoe deze
communicatie wordt vormgegeven, een vraag die ik meeneem in het praktijkdeel van mijn onderzoek.
Uitgaande van Lanser-van de Velde is wederkerig contact tussen Partner en zendende gemeente mogelijk. In
hun communicatie, in de interactie die plaats vindt, zouden Partner en zendende gemeente voortdurend van
elkaar kunnen leren. Bij beide partijen vinden tijdens de interactie veranderingen plaats. Volgens deze theorie
leren Partner en zendende gemeente voornamelijk op onbewuste wijze.
De leercirkel van Kolb

F IGUUR 1 LEERCIRKEL VAN KOLB

Er zijn verschillende manieren om te leren. Onderwijskundige
David Kolb ontwikkelde een model (1974) waarin
leeractiviteiten geïntegreerd zijn en als een cirkel doorlopen
worden. Hendriksen (2005) benoemt in zijn boek ‘Cirkelen
rond Kolb’ de achtergronden van de leercirkel. De
cirkel is gebaseerd op twee dimensies.47 Zo ontstaan er twee
assen en vier leerstijlen.
De leerstijlen worden vaak aangeduid als volgt: De doener
(accomoderend), de bezinner (divergerend), de denker
(assimilerend), de beslisser (convergerend).
Hendriksen geeft aan dat ieder persoon zijn unieke leerstijl
heeft. Dit is de voorkeursleerstijl van waaruit je geneigd bent
te leren. Het is mogelijk erachter te komen wat die stijl is.
Niet iedereen leert dus hetzelfde.
Het gaat om een cyclus omdat een persoon met het leren
(idealiter) alle verschillende stijlen doorloopt. Leeractiviteiten van een persoon kunnen gericht zijn op doen,
bezinnen, denken of beslissen. Reflectie helpt je om je bewust te worden van je leerstijl en de manier waarop
je de leercirkel doorloopt. Door deze bewustwording kun je de cyclus op een andere wijze of completer
doorlopen. Je kunt op meerdere plaatsen in de leercirkel starten met leren.
Voor mijn onderzoek over het Onderling Missionair Leerproces vind ik de cirkel van Kolb belangrijk. Wat ik
vooral mee neem ten opzichte van het OML is dat Partner en zendende gemeente mogelijk in verschillende
stijlen leren. Daarnaast dat het mogelijk is, met behulp van reflectie, invloed uit te oefenen op de manieren
waarop Partner en Zendende gemeente leren.
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Ook Bolhuis (2009) noemt de belangrijke functie van taal bij het leren.
Dimensie één is de lijn tussen actief en reflectief leren, dimensie twee de lijn tussen concreet en abstract leren. De
dimensies vormen de twee assen in het model van Kolb waardoor vier leerstijlen ontstaan. Namelijk: ‘accommoderen
(voelen, handelen), divergeren (reflectie, ideeën opslaan), assimileren (samenbrengen en afwegen van verschillende
observaties) en convergeren (zoeken naar- en experimenteren met een oplossing)’ Kolb neemt deze termen over van Piaget
(1896-1980).
47
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Het ui-model van Korthagen
Korthagen en Lagerwerf (2008) beschrijven in hun boek ‘Leren van binnenuit’, gericht op het basis- en
voortgezet onderwijs, het ui-model van Korthagen.48 Het model werd eerder gebruikt voor reflectie over de
leraar, maar wordt tegenwoordig ook ingezet bij reflectie over leerprocessen van leerlingen. 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 meer oppervlakkige lagen in steeds diepere lagen.
F IGUUR 2 UI -MODEL K ORTHAGEN
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). Zo beïnvloedt de omgeving gedrag en vice
versa. De diepste waarden van de betrokkenheid
beïnvloeden iemands identiteit. Wanneer er
‘discrepantie’ optreedt, tegenstrijdigheid, word je
bepaald bij de verschillende lagen. Een voorbeeld is
wanneer je iets wilt doen (gedrag) maar het niet kunt
(vaardigheden). De lagen zijn dan niet op elkaar
afgestemd. Wanneer je in ‘flow’49 bent, zijn de lagen juist helemaal op elkaar afgestemd (p.108).
Net als Hendriksen wijst ook Korthagen op de waarde van reflectie. 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.
Transformatief leren
Ik ontdekte dat Partner en zendende gemeente in hun onderling missionair leren te maken hebben met een
‘transformatief’ leerproces(Bolhuis, 2009, p. 58-64). Bolhuis omschrijft dit als een ingrijpend proces waarin een
deel van het geleerde wordt afgeleerd om plaats te maken voor iets nieuws. Leren kan dus ook afleren
betekenen. Bolhuis benoemt dat deze vorm van leren voorkomt wanneer men mee maakt dat het ook anders
kan, bijvoorbeeld in een ’botsing van culturen’ (p. 69-78). Ik neem aan dat een Partner die een periode in een
ander land leeft onvermijdelijk te maken krijgt met een ingrijpend transformatief leerproces. Ook geloof ik dat
christen-zijn als gevolg heeft dat je leerling van Jezus wordt.50 Ook dan begint een transformatief leerproces:
het leerproces dat discipelschap heet en wat ik beschreef in paragraaf 2.2. Voor de begripsvorming over het
Onderling Missionair Leerproces is volgens mij belangrijk dat het leren te maken heeft met transformatie.
Ervaringsleren
Bolhuis (2009) spreekt over een vorm van leren die ‘ervaringsleren’ heet. Blootgesteld aan de praktijk leer je
automatisch, zonder erover na te denken. Wat je leert wordt zichtbaar in hoe je handelt, je verwoordt dat niet.
Dit wordt ‘knowing in action’ of, ‘handelingsweten’ genoemd. 51 Doen en leren gaan in het ervaringsleren gelijk
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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.
49 De term ‘flow’ houdt in: helemaal tot je recht komen, je als een vis in het water voelen. Een term van Csikszentmihalyi
(1999).
50 Deze thematiek komt voort uit Jezus’ eigen woorden (Matt. 28:19-20, Matt. 11:28,29) en wordt ook uitgewerkt door
schrijvers als Schippers (1977) Kock, Verboom (2011) en Stoppels (2013).
51
Termen van Schön (1987). Een andere term is ‘tacit knowledge’ van Polanyi (1967).
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op. Vooral het leerproces van de Partner bestaat voor een groot gedeelte uit ervaringsleren. Blootgesteld aan
een andere cultuur zal veel van zijn leren ‘knowing in action’ zijn. Hij doet ervaringen op, meestal op
onbewuste wijze. Veel van deze ervaringen vormen zijn referentiekader. Ook op het gebied van het missionair
handelen.
De lerende gemeente
Het onderling missionair leerproces vindt voor een deel plaats binnen de context van de zendende gemeente.
Om die reden richt ik me in deze paragraaf kort op leerprocessen in de gemeente. Sinds de vroegchristelijke
traditie is er binnen de kerk een nadruk op leren en leerprocessen. Leerprocessen worden aangeduid met de
term catechese (afgeleid van het Griekse ‘katechein’). Het leren in de gemeente vindt vooral intentioneel
plaats: in de vorm van onderwijs. Kock en Verboom (2011) wijzen op de doelen van catechese: het ontwikkelen
en verdiepen van kennis en geloofservaringen, daarnaast het aanleren van- en bezinnen op- vaardigheden die
nodig zijn om taken in de gemeente uit te voeren. Leren in de kerk is geïntegreerd, het gaat om hart, hoofd en
handen, het is intergeneratief, jong en oud leren met elkaar en gaat zowel om het collectief als het individu
(Kock, Verboom, H1). Er bestaat ook ‘missionaire catechese of educatie’. Deze vorm van catechese richt zich
vanuit de kerk naar buiten toe. Missionaire catechese is verbonden aan alles wat er binnen in de kerk gebeurt
maar wil niet in de eerste plaats een binnenkerkelijke functie hebben. Daarom is missionaire catechese breder
gezegd ‘gericht op het rijk van God’ (Jongeneel, 1991, II, p. 208).

5.Evaluatie werkdefinitie onderling missionair leerproces (OML)
Door het literatuuronderzoek ontdekte ik elementen over missie en leren die de eerder genoemde
werkdefinitie verdiepen. Om die reden besloot ik mijn werkdefinitie aan te passen. De belangrijkste aanpassing
houdt in dat het OML verbonden is aan Gods missie. De nieuwe werkdefinitie luidt als volgt:

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 literatuur ontwikkelde ik zes kenmerken die passen bij het Onderling Missionair
Leerproces.
 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 (Bolhuis, Lanser-van de Velde). Het is mogelijk (ervaringen, stijl- en
niveaus van) dit onbewuste leren bewust te maken door reflectie (Hendriksen, Korthagen).
 Het tweede kenmerk is dat het OML zich voltrekt binnen en vanuit een gemeenschap van
christenen die betrokken zijn op Gods missie (o.a. Interserve, Lanser- van de Velde).
 Het derde kenmerk is dat het leerproces plaats vindt in de eigen omgeving (o.a. Bolhuis).
 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 (o.a. Bosch, Jongeneel,
Wright).
 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 (Wright, Mc Neal, Bosch, Interserve).
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Het zesde kenmerk en resultaat van het leerproces is dat de betrokken personen een
voortdurende transformatie of verandering van hoofd, hart en handen ondergaan (Lanser-van de
Velde, Bolhuis, Boekaerts en Simons).

