
Werken bij de GZB
Gemeentestichter/evangelist

Je verlangt ernaar om voor langere tijd in het 
buitenland betrokken te raken bij het werk in 
Gods Koninkrijk. Je moet dan heel wat opgeven in 
Nederland en je gaat een onzekere tijd tegemoet. 
De GZB wil graag samen met je nadenken over 
wat dat betekent en wat de mogelijkheden zijn. 
De GZB steunt daarbij het zendingswerk van de 
gemeenten binnen de PKN die zich verbonden 
weten met het gereformeerde belijden. De GZB 
werkt in het buitenland samen met lokale kerken 
en zendingsteams en daarbinnen moet iemand 
passen en een relevante bijdrage kunnen leveren 
aan het werk in Gods Koninkrijk. 

Wie ben je?
1. Geloofsovertuiging en kerkelijke betrokkenheid

• Je bent overtuigd van je geloof in God en je 
leeft van Zijn genade.

• Je verlangt er naar om dat geloof met anderen 
te delen. Dat wordt ook zichtbaar in de plaats 
waar God je tot nu toe geroepen heeft.

• Je bent deel van een plaatselijke gemeente 
en daadwerkelijk betrokken in het werk in 
de gemeente. Je voelt je ook innerlijk met de 
gemeente verbonden.

2. Houding 
• Je bent � exibel en in staat contact te maken 

met mensen over de grenzen van culturen 
heen. 

• Je kunt zelfstandig functioneren, maar omdat 
je bereid bent om te dienen, ook in staat om in 
een team te functioneren. 

• Je bent open en bereid om te leren van 
anderen.

3. Vaardigheden
• Je hebt een goed inzicht in je eigen mogelijk-

heden en beperkingen.
• Je hebt gevoel voor taal en spreekt één van de 

wereldtalen: Engels, Frans of Spaans.
• Je bent bereid om voor een periode van 

minimaal vier jaar te worden uitgezonden en 
dat vraagt een zeer zorgvuldige procedure 
voor werving en selectie. Samen met de 
GZB wil je nadenken over je verlangen, je 
mogelijkheden en beperkingen. Daarom zijn 
er gesprekken, maar ook een psychologisch 
onderzoek en medische keuring. 

• Je bent bereid om verantwoordelijkheid 
te dragen voor het bevorderen van de 



missionaire betrokkenheid van gemeenten 
in Nederland en daarom zet je je in voor 
voorlichting, werk je mee aan uitwisselingen 
en zoek je innovatief naar nieuwe 
mogelijkheden voor betrokkenheid. Je wilt dat 
doen als lid van het GZB-team en bent bereid 
om als ambassadeur van de GZB op te treden 
binnen de gemeenten in Nederland. 

Wat kun je doen?
Je werkt samen met anderen of onder leiding van 
een lokale partnerorganisatie mee in de vorming 
van nieuwe gemeenten. Dit pionierswerk vindt 
soms plaats in zogenaamde ‘gesloten landen’ en je 
werkt dan als tentenmaker. Dit werk vraagt grote 
inventiviteit om nieuwe wegen te vinden om het 
Evangelie door te geven aan anderen. 
• Je hebt ervaring in het werken met niet-

christenen en een diep verlangen het 
Evangelie uit te dragen in persoonlijke 
contacten. 

• Je beschikt over zeer goed communicatieve 
vaardigheden.

• Je bent bereid om te werken in pioniers-
omstandigheden.

• Je hebt als tentenmaker een vakopleiding 
op tenminste MBO-niveau en tenminste een 

eenjarige opleiding op een goede bijbelschool.
• Werk je in een open land en ben je betrokken 

bij een kerk, dan heb je minstens een 
theologische opleiding op HBO niveau. 

• De gemeente waar je bij betrokken bent, 
steunt je en is bereid om je uitzending ook 
(mede) mogelijk te maken.

De GZB heeft gemeentestichters uitgezonden 
naar diverse landen in Europa, Latijns-Amerika, 
Azië en Noord-Afrika. Voor meer informatie kun je 
kijken op:

Website Gerrit en Jorine van Dijk in Duitsland:
www.gerritenjorine.nl

Website Gerard en Janneke de Wit in Duitsland:
www.gzb.nl/gerardenjannekedewit

Interesse?
Neem contact op met onze medewerker werving & selectie: Harriët Ritman (e-mail: hritman@gzb.nl) 
of tel. 0343-512444.

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343-512444 
E info@gzb.nl
W www.gzb.nl


