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Zending verbindt

Word Zendingsmaatje

De GZB lanceerde onlangs een nieuw initiatief: Zendingsmaatje! Zendingsmaatje geeft de 

mogelijkheid om heel concreet het zendingswerk te steunen en met zendingswerkers mee te 

leven. 

De GZB is dankbaar dat elk jaar een grote groep mensen zich geroepen voelt om te worden 

uitgezonden. Mensen van allerlei leeftijden en allerlei achtergronden. Wat zij delen is hun verlangen 

om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Een wereld waar zoveel mensen God nog niet 

kennen en waar zoveel gebrokenheid is.

Het liefst zendt de GZB hen meteen uit, want iedereen moet de kans krijgen om het Evangelie te 

horen. Toch lukt dat vaak niet. De financiën zijn de grootste uitdaging. Vandaar dit nieuwe initiatief. 

Hoe meer Zendingsmaatjes, hoe meer mensen de GZB kan uitzenden.

Voor zendingswerkers is het belangrijk dat mensen achter hen staan, door voor hen te bidden, mee te 

leven en te geven. Zonder die morele en financiële steun is hun werk onmogelijk. Zending is tenslotte 

en opdracht van ons allemaal. 

Gerard en Janneke de Wit, gemeentestichters in Duitsland: “Stel je voor... je opa en oma zijn 

gestopt met naar de kerk te gaan. De staat stimuleerde dat. Vervolgens werden je ouders niet meer 

opgevoed met het geloof en jij weet eigenlijk helemaal niets meer. Je weet niet van de Bijbel, je weet 

niet van God, je weet niet van Jezus. Zo is de situatie voor heel veel jongeren, maar ook oudere 

mensen in de stad waar wij wonen.

Wij wonen in Noordoost-Duitsland, in een achterstandswijk van Schwerin. Wij hebben het verlangen 

om mensen weer bekend te maken met de Bijbel, met Gods liefde. En we verlangen ernaar om een 

nieuwe christelijke gemeenschap te stichten. Om mensen weer hoop en perspectief te geven. 

De GZB roept daarom op om Zendingsmaatje te worden. Dat kan al voor € 10 per maand. Ook kan 

gekozen worden voor een ‘maatje meer’ of ‘maatje minder’. Kijk snel op www.zendingsmaatje.nl en 

bid, leef en geef mee!

Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk. Samen met u willen we mensen over de hele wereld bereiken met het 

Evangelie. We willen werken aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof, waar oog is voor elkaar 

en voor kwetsbare groepen in de samenleving. Kijk voor meer info op gzb.nl.


