
Driebergen, maart 2022  

Samen met u wil de GZB 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. 

Dankzij uw steun gebeuren er mooie dingen 

Wat is het hartverwarmend om te horen hoe wereldwijd mensen zich met hart en ziel inzetten 

voor hun medemens en met hen het Evangelie delen. De GZB is dankbaar dat we samen met u 

een schakel mogen zijn in het werk in Gods Koninkrijk. 

 

Dankzij uw steun en betrokkenheid mochten er ook het afgelopen jaar weer mooie dingen gebeuren: 

• 1825 jongeren in Malawi willen Jezus volgen in hun leven en hebben deelgenomen aan een 

discipelschapstraining van de kerk. Veel van hen zijn nu enthousiaste, actieve gemeenteleden 

én horen er helemaal bij! 

• 600 ondervoede kinderen in Rwanda kregen twee keer per week een voedzame maaltijd.  

• 280 kinderen en jongeren namen enthousiast deel aan de regionale en landelijke 

jongerenweekenden en kinderdagen van de kerk in Frankrijk. Voor jongeren die opgroeien in 

een seculiere context zijn deze bijeenkomsten van grote betekenis. 

• 3250 mensen in arme, afgelegen dorpen in India kregen medische hulp van een gedreven 

team van artsen en verpleegkundigen. Ook werd er voorlichting gegeven over corona. Veel 

van hen hoorden voor het eerst het Evangelie. 

 

Dit en nog veel meer werk is alleen mogelijk dankzij u! In totaal mocht de GZB in 2021 € 8.513.000 

ontvangen. Met die steun kon de GZB 47 zendingswerkers uitzenden en 181 projecten steunen. Heel 

hartelijk dank daarvoor! 
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Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren 

Na een bijzondere Pinkstercampagne in 2021 ziet de GZB ernaar uit om ook dit jaar samen toe 

te leven naar Pinksteren. Het thema Vertel, is de rode draad van deze campagne.  

 

Doet u dit jaar ook (weer) mee? Er zijn verschillende activiteiten: 

• Ontmoet onze gasten uit Libanon, Nepal, Bulgarije en Colombia en raak onder de indruk van hun 

verhalen over hoe God wereldwijd werkt. Zij bezoeken verschillende gemeenten, maar wat u 

vooral niet mag missen is het online event op D.V. zaterdagavond 21 mei. Een mooi moment om 

met elkaar toe te leven naar het Pinksterfeest. 

• Geeft u leiding aan een club voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar? Doe dan mee met de 

verhalentocht met Sjoerd de Zendingsjournalist. Een leuke speurtocht met allerlei opdrachten en 

mooie zendingsverhalen. 

• Voor tieners is er een superspannende escaperoom. De opdrachten helpen jongeren om hun 

eigen verhaal over God te vertellen. 

• Net als vorig jaar is er een leuke verkoopactie om het zendingswerk te ondersteunen. Bestel GZB-

wereldtheepakketten om zelf van te genieten én om een ander uit te nodigen voor een goed 

gesprek. Vertel,… 

• Wat ook heel bijzonder is: een internationale gebedsbijeenkomst waarbij we met broeders en 

zusters verbonden zijn. Dit jaar op D.V. woensdag 1 juni.  

Kijk voor meer informatie over alle activiteiten en om u aan te melden op www.gzb.nl/vertel. 

  

http://www.gzb.nl/vertel
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Reis mee met de GZB 

Toe aan een sportieve uitdaging? Wil je de Himalaya en de kerk in Nepal ontdekken? Ga dan 

mee met een trektocht door de Himalaya. Verleg je eigen grenzen, volg gemeentestichters bij 

hun tocht door de bergen en steun het zendingswerk in Nepal! 

 

Geef je nu op voor deze of een van de andere mooie reizen die de GZB in 2022 organiseert: 

• 23 september-3 oktober | Gemeentereis naar Albanië 

• 23 september-1 oktober | VITA-Vrouwenreis naar Bulgarije 

• 31 oktober-11 november | Vrouwenreis naar Thailand 

• 7-19 november | Alle leeftijdenreis naar Nepal 

• 22-29 november | Gemeentereis naar Egypte 

 

Kijk voor meer informatie en om je aan te melen op www.gzbexperience.nl/reizen. 
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Interesse in zending? Dit biedt de GZB. 

Wil je je graag inzetten voor het zendingswerk en denk je erover om een tijdje naar het buitenland te 

gaan? De GZB heeft o.a. de volgende vacatures: 

• Fysiotherapeut, verpleegkundige of arts voor diaconale projecten in Albanië 

• Jeugdwerkadviseurs in de Filipijnen en Colombia 

• Onderwijskundigen voor kinderen van zendingswerkers 

• Gemeentestichter en een studentenwerker in Thailand 

Kijk voor een compleet overzicht en meer info op www.gzb.nl/vacatures. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Daarnaast zoekt de GZB vrijwilligers voor het werk op het GZB-kantoor in Driebergen: voor de 

catering, postverzendingen, het monteren van filmpjes en het vertalen van Nederlands/Engels naar 

het Albanees. Interesse? Neem contact op met de GZB, tel: 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl. Ook 

als je eerst meer informatie wilt. 

http://www.gzb.nl/vacatures

