
Je verlangt ernaar om voor langere tijd in het buiten-
land betrokken te raken bij het werk in Gods Konink-
rijk. 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 zen-
dingswerk 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 ge-
meente. Je voelt je ook innerlijk met de gemeente 
verbonden.

2. Houding 
• Je bent flexibel 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 psycho-
logisch onderzoek en medische keuring. 

• Je bent bereid om verantwoordelijkheid te dragen 
voor het bevorderen van de missionaire betrok-
kenheid van gemeenten in Nederland en daarom 
zet je je in voor voorlichting, werk je mee aan 
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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?
Traditioneel gaat zendingswerk vaak gepaard met 
medisch werk. Dat is inmiddels sterk veranderd, maar 
in sommige landen hebben kerken nog altijd een grote 
medische rol. 

De GZB is niet gespecialiseerd in medische zending, 
maar wil wel betrokken zijn bij medisch werk dat sterk 
verbonden is aan de missie van de (lokale) kerk. De uit-
gezonden medewerker versterkt dan de lokale capaci-
teit vanuit een medisch specialisme en draagt ook bij 
aan de missionaire betekenis van de lokale gemeente.

• Je kunt betrokkenheid bij medisch gebied helder 
verbinden met je visie op missionair werk. 

• Je hebt een opleiding die voldoet aan de eisen van 
de specifieke functie. 

• Je kunt beleidsmatig denken.
• Je kunt anderen stimuleren en adviseren. 
• Je hebt vaardigheid in het trainen en begeleiden 

van mensen.
• De gemeente waar je bij betrokken bent, steunt je 

en is bereid om je uitzending ook (mede) mogelijk 
te maken.

• Je wilt de missionaire betrokkenheid van gemeen-
ten in Nederland ondersteunen en daarom zet je 
je in voor voorlichting, werk je mee aan uitwisselin-
gen en zoek je innovatief naar nieuwe mogelijkhe-
den voor betrokkenheid.  

De GZB heeft verschillende medische werkers met 
diverse achtergronden uitgezonden. Voor meer infor-
matie over kun je kijken op:

Weblog Mark & Corine Godeschalk in Congo:
www.gzb.nl/zorgincongo

Interesse?
Neem contact op met Harriët Ritman, medewerker 
werving & selectie: hritman@gzb.nl of 0343-512444.

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

http://www.gzb.nl/zorgincongo
http://www.gzb.nl

