
Je vraagt je af God je roept om voor kortere of 
langere tijd ergens in het buitenland betrokken te 
raken bij het werk in Gods Koninkrijk. ‘Zendingswerk’ 
vraagt veel. Je moet heel wat opgeven en je gaat een 
onzekere tijd tegemoet. De GZB wil graag samen met 
je nadenken over wat het betekent en wat de moge-
lijkheden zijn. De GZB steunt daarbij het zendingswerk 
van de gemeenten binnen de PKN die zich verbonden 
weten met het gereformeerde belijden. De GZB werkt 
samen met lokale kerken en zendingsteams en daar-
binnen moet een plek gevonden worden die bij je past. 
Liefst een plek waar je een relevante bijdrage kunt 
leveren aan het werk in Gods Koninkrijk en waar je 
ook zelf veel kunt leren. 

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 (PKN) 
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.

Wat kun je doen?
• Je bent beschikbaar om voor een korte periode 

te worden uitgezonden om mee te werken  
binnen één van de partnerkerken of organisaties 
van de GZB. De duur van de uitzending is 
afhankelijk van de inhoud van het werk! Een serie 
gastlessen duurt enkele weken, ICT-projecten of 
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bouwprogramma enkele maanden. 
• Je wilt werken binnen de afspraken die de GZB 

gemaakt heeft met de partnerorganisatie.
• Je hebt aantoonbare vaardigheden en ervaring 

die bij kan dragen aan de ontwikkeling van het 
werk dat door de partnerorganisatie wordt  
gedaan. 

• Je bent bereid om aan je eigen ontwikkeling te 
werken en het geleerde dienstbaar te maken voor 
de gemeenten in Nederland. 

• Je wilt je ervaringen ook delen met je 
thuisgemeente een bijdrage leveren aan de 
bewustwording van jongeren. 

• De gemeente is bereid om je uitzending te 
ondersteunen, maar je wilt ook zelf een steentje 
bijdragen. 

Een korte psychologische vragenlijst maakt deel uit 
van de selectieprocedure. Voor vertrek krijg je een 
verplichte training. Met de GZB maak je duidelijke 
afspraken over doelen van je uitzending ( job 
description). Je werkt onder verantwoordelijkheid 
van de lokale partner en wordt begeleid door 
een medewerker van de GZB. Vanzelfsprekend 
onderteken je de gedragscode van de GZB. 

De GZB zoekt naar werkplekken die een duidelijke 
toegevoegde waarde hebben voor de partner. 
Gezocht wordt naar plekken waarin jouw kennis en 
ervaring van waarde zijn! Omdat de duur van de 
uitzending beperkt is, zoeken we plekken waar de 
GZB een lange partnerrelatie heeft en waar een eigen 
uitgezonden medewerker betrokken is. Het zoeken 
van een plek start na een intakegesprek!

Wij denken aan mensen met een passende opleiding 
en ervaring in:

• Gemeentewerk: taalproblemen kan communicatie 
moeilijk maken, maar soms zijn er mogelijkheden in 
jeugdwerk en evangelisatiecampagnes. 

• ICT: ondersteunen van ICT-projecten van lokale 
partners en het geven van trainingen aan lokale 
medewerkers. De duur van de uitzending varieert 
tussen enkele weken en maanden. 

• Administratie: opzetten en verbeteren van 
administratieve systemen van partner-
organisaties, geven van relevante trainingen. De 
duur van de uitzending varieert tussen enkele 
weken en maanden. 

• Zorg en ondersteuning: meewerken binnen 
zorginstellingen en hulpprogramma’s. De duur van 
de uitzending varieert van 1 tot twee jaar en heeft 
het karakter van een ‘diaconaal jaar’.

• Bouw en renovatie: Meewerken aan bouw- en 
renovatieprojecten waarbij je kennis overdraagt 
aan de mensen met wie je meewerkt. De duur 
van de uitzending is tussen de 6 maanden en 18 
maanden.

• Onderwijs en kinderwerk: lesgeven aan kinderen 
van zendingswerkers, ondersteunen van 
onderwijsprojecten van partners. De duur van de 
uitzending varieert van 1 tot twee jaar en heeft 
het karakter van een ‘diaconaal jaar’.

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