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Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht,
die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. 2 Corinthe 4: 7.
Het aarden vat gebroken om te leven, te leven om te geven,
te geven van de schat, die diep verborgen zat. (Uit: aarden vaten)
Toerustingsdag screening versus roeping? (30 september 2011 in Amersfoort)
Op de toerustingsdag mochten we ruim 70 deelnemers vanuit 25 verschillende organisaties en 10
zendende gemeentes ontvangen. Het was een inspirerende dag waarin we met elkaar over het belangrijke
onderwerp screening en roeping van gedachten konden wisselen. Een van de deelnemers heeft voor ons
zijn aantekeningen van de lezingen en een paar workshops beschikbaar gesteld. Deze geven een impressie
van wat hij als belangrijke punten heeft opgepikt.
De powerpoints en aantekeningen van de verschillende presentaties kunt u downloaden of bekijken op de
informatie pagina van onze website. De informatie van de voorgaande toerustings-/studiedagen zijn ook
nog beschikbaar via het archief.
Reina Folkerts heeft aangeboden om naar aanleiding van de toerustingsdag nog een vervolg te geven op
haar workshop “De selectieprocedure, werkwijze en methode”.
Doelgroep: De mensen die ook bij de toerustingsdag aanwezig waren en meer willen weten over dit
onderwerp.
Onderwerp: Dieper ingaan op het selectietraject en de verschillende aspecten en onderdelen die daarbij
aan de orde komen.
Er is plaats voor minimaal 4 maximaal 10 deelnemers. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Opgeven uiterlijk 24 november bij: coordinator@membercare.nl
Datum: 9 december van 09.30 uur – 12.30 uur
Plaats: MAF Kantoor in Harderwijk

Rita Daane neemt afscheid van Member Care Nederland en blikt even terug
In 1996 waren er de eerste gesprekken over Member Care Nederland. Voor ons kreeg die
specifieke zorg voor zendelingen zo een naam. We hadden in Portugal al aan zoveel
zendelingen hulp gegeven. Ze waren op doorreis naar Afrikaanse landen en kwamen voor een
korte periode in Portugal wonen voor taalstudie. Zendelingen, geroepenen en juist in die eerste periode
nog zo vol goede moed. Ze ontdekten echter tijdens de taalstudieperiode hun menselijke tekortkomingen
en frustraties. Zo gingen we met velen een weg van leren dat we elkaar nodig hebben ter ondersteuning en
bemoediging, juist in ‘droge’ perioden.
Member Care Nederland wilde de zorg voor zendelingen beter op de kaart zetten. Lees verder.

Namens MCNL heel hartelijk bedankt!
We zullen Rita missen. MCNL zal niet meer hetzelfde zijn zonder haar. Rita, we bedanken je van
ganser harte voor de liefde, tijd en energie die je in MCNL gestoken hebt. Lees verder.
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Philip Blom nieuw lid van het coördinerend team
Op verzoek van het coördinerend team van Member Care stelt hij zich voor.
Ik ben Philip Blom, 53 jaar, sinds 1986 getrouwd met mijn lieve vrouw Saskia. Vanuit de
ervaring en expertise als pastor en bedrijfsarts, stel ik mij graag beschikbaar voor medische en pastorale
begeleiding voor geestelijke herders en zendelingen. In die hoedanigheid ben ik sinds een paar jaar
onderdeel van het netwerk van Member Care. Lees verder.

Lenneke Keuning is inmiddels ook tot het coördinerend team toegetreden. We zullen haar in
de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Uitgezonden - 10 vuistregels voor missionair werkers, geschreven door Corry Nap-van Dalen
In 2009 publiceerde MCNL de 10 vuistregels voor missionair werkers.
Deze regels zijn uitgewerkt in het boek Uitgezonden, dat in november van de pers rolt.
Commentaar van een zendingswerker/veldleider:
"Wat een schat aan (ervarings)wijsheid is er in dit boek verwerkt. Samen met de praktijkvoorbeelden is het
een prettig leesbaar geheel én praktisch. Ik ga er mee aan de slag, zelf maar ook met onze vrijwilligers. Het
zou verplichte kost moeten worden voor alle missionair werkers én hun organisaties en
thuisfrontcommissies."
Tip: Stuur het boek als Kerstcadeautje naar uw werker op het veld.
U kunt het boek nu al bestellen, per email bij de uitgever, Ekklesia: verkoop@ekklesia.nl. U ontvangt het
dan onmiddelijk na verschijnen. Wanneer u in uw mail MEMBER CARE vermeldt, betaalt u naast de prijs van
het boek (circa € 18) slechts € 0,95 aan verzendkosten.

Agenda
Bekijk onze agenda met workshops, trainingen en conferenties op het gebied van Member Care.
Uitgelicht:
Studiedag MK focus
Onderwijs aan Nederlandse Zendingskinderen. Donderdag 10 november te Leusden. Zie flyer
Exchange at the Cross – Debriefingsweek, 11 - 17 december 2011, De Betteld
Een week voor christelijke werkers die God dienen of gediend hebben in een crossculturele
situatie. Meer informatie vindt u in de folder.

Deze nieuwsbrief met alleen tekst vind u hier op onze website.
Als Coördinerend Team bidden wij jullie wijsheid van God toe in het bijzondere proces van uitzenden!
Secretariaat Member Care Nederland
E: info@membercare.nl
W: www.membercare.nl
ING: 8375791
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