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Ir. Martijn van den Boogaart nieuwe directeur GZB

Vanaf 1 september volgt Martijn van den Boogaart ds. Jan Ouwehand op als directeur van de GZB. 

We vroegen hem naar zijn dromen voor de GZB. Martijn: “Kort gezegd: dicht bij gemeenten zijn, in 

Nederland én in het buitenland. Ik wil graag gemeenten in Nederland en in het buitenland met elkaar 

verbinden. Een creatief voorbeeld is de hervormde gemeente De Bilt. Die hield vorig jaar een 

paralleldienst met haar zustergemeente in Costa Rica: de beelden werden gelijktijdig bij elkaar 

getoond, met vertaling.

Tijdens deze coronacrisis zie ik sprankelende initiatieven. Als de kerk niet meer samenkomt, kan zij 

nog wel als kleine groep in de buurt bijeenkomen en daar van betekenis zijn. Veel gemeenten zien 

daarvan het belang in. Het gemeente-zijn verschuift naar de buurt. Dat is spannend, en je moet er 

goed over nadenken. Er zijn kerken in het buitenland van wie we in dit opzicht veel kunnen leren.”

Het hele interview is te lezen in het september-nummer van het GZB-magazine Alle Volken. Kijk op 

www.gzb.nl/allevolken.
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Honger door corona – hulp GZB gaat door!

Miljoenen mensen lijden door corona honger. De afgelopen maanden ontving de GZB bijna dagelijks

vragen om hulp. Daarom startte de GZB een noodhulpactie! Met uw steun konden we wereldwijd 

duizenden mensen voorzien van een voedselpakket.

Ook Pellumb en Emine uit Albanië kregen een voedselpakket. Pellumb en Emine hebben geen baan 

en zijn extreem arm. Depressief, angstig, bereidden ze zich voor op het ergste. Wat een blijdschap 

toen zij vanuit de kerk bezoek kregen. Ze kregen een voedselpakket en de bezoekers vertelden hen 

over Gods liefde, ook voor hen. Hun gezichten straalden. Ze konden maar niet ophouden met 

bedanken. Ze waren alle hoop verloren én nu kregen ze hulp. “Toen niemand antwoordde, hielpen 

jullie ons. God is geweldig.” Dit gezin vond nieuwe hoop en vreugde en staat open voor het Evangelie.

Prijs God!

Naast het uitdelen van voedselpakketten wil de GZB ook hulp bieden voor de lange termijn. Denk 

bijvoorbeeld aan zaaizaad voor boeren. Door de honger is dat vaak opgegeten waardoor er geen 

zaaigoed is voor een nieuwe oogst. Help hen en geef 25 euro voor zaaigoed! Dat kan door een gift 

over te maken via www.gzb.nl/dekerkdeeltuit of via het rekeningnummer van de GZB: NL91 INGB 

0690 7624 45 o.v.v. honger door corona. Alvast hartelijk dank!
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Interesse in een uitzending via de GZB?

Het coronavirus heeft ons leven op z’n kop gezet. Misschien heeft het je aan het denken gezet. Wat 

vind ik nu echt belangrijk in het leven? Wat vraagt God van mij? Hoe kan ik met anderen Gods liefde 

delen? Denk dan ook eens na of een uitzending via de GZB iets voor je is. 

Wil je hier verder over nadenken, kom dan naar de Zendingsjongerendag of naar een van de 

oriëntatiegesprekken.

Zaterdag 31 oktober: Zendingsjongerendag     in Driebergen  

Wil je graag ontdekken of zending misschien iets voor jou is? Ben je nieuwsgierig naar hoe anderen 

wereldwijd het Evangelie delen? Tijdens de GZB-Zendingsjongerendag staan we samen met andere 

jongeren en zendingswerkers stil bij deze vragen. Kijk voor meer info en om je op te geven op 

www.gzb.nl/zjd.

Oriëntatiegesprekken in de regio 

Geïnteresseerd? Nieuwsgierig? Zoekend? Kom naar de regionale wervingsavonden! Op drie 

momenten staan we in jouw regio, geheel vrijblijvend, voor je klaar: 

 dinsdag 27 oktober: GZB-kantoor, Faunalaan 249, Driebergen

 dinsdag 3 november: Bethelkerk, Bachlaan 43, Oud-Beijerland 

 donderdag 12 november: De Schakel, Oranjeboomlaan 27, Wezep

Geef je wel even op. Dat kan via Harriët Ritman: hritman@gzb.nl.

Kijk voor meer info ook op www.gzb.nl/vacatures.
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Blij met de kerk!

We zijn er in Nederland aan gewend geraakt dat er vaak negatief over kerk en geloof wordt 

gesproken: steeds minder mensen gaan naar de kerk, onze diensten zijn niet aansprekend genoeg en

geloven is vooral iets voor jezelf. Nu wil de GZB deze problemen niet wegpoetsen of onderschatten, 

maar er is zoveel méér te zeggen over de kerk. Juist in deze tijd van corona zien we kerken –

wereldwijd – die omzien naar armen, die oog hebben voor mensen die eenzaam zijn en die kansen 

zien om het Evangelie op een nieuwe manier te delen.

In de nieuwste uitgave van het GZB-magazine Alle Volken vind je inspirerende voorbeelden vanuit 

Gods wereldwijde kerk. Wilt u het magazine inzien én in het vervolg ook ontvangen? Kijk dan op 

www.gzb.nl/allevolken . 
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