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Zending verbindt
Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop
Je woont al jarenlang in een vluchtelingenkamp. Je kunt niet school, verveelt je en hebt geen enkel
perspectief voor de toekomst. Dát is de dagelijkse realiteit van veel jongeren uit Zuid-Soedan.

De kerk doet alles wat in haar vermogen ligt om deze jongeren weer hoop te geven. John
bijvoorbeeld, hij kreeg de kans om een bouwtraining te volgen. “De kerk helpt mij om niet in een
negatieve spiraal te komen. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Voor
sommigen is de oplossing: op zoek gaan naar alcohol of drugs, stelen of je aansluiten bij bendes.
Door de training van de kerk kan ik beter voor mezelf zorgen en een eigen bestaan opbouwen.”

In veel gemeenten is deze maand de voorjaarszendingscollecte voor Zuid-Soedan. Draagt u ook bij
aan de collecte? Geef via www.gzb.nl/voorjaarscollecte en geef John en andere gevluchte jongeren
weer toekomstperspectief!
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Laat u inspireren door verhalen uit Gods wereldwijde kerk
Hoe kun je als gemeente in deze coronatijd het vuur brandend houden? In het nieuwe nummer van
Alle Volken, het magazine van de GZB, leest u inspirerende verhalen van mensen die zich met hart en
ziel inzetten om in woorden en daden het Evangelie te delen.
Kees en Esther van der Knijff vertellen hoe het vuur voor de zending bij hen ging branden om
uitgezonden te worden naar Libanon. Ds. Jonathan Soro vertelt hoe de kerk hoop biedt aan ZuidSoedanese jongeren in de uitzichtloze situatie in de vluchtelingkampen. En ds. Peter en Jeannette de
Groot vertellen hoe ze met deze vluchtelingen optrekken en aan hen het vuur van het Evangelie
doorgeven.
Ook wordt in het maart-nummer van Alle Volken de pinkstercampagne van de GZB gelanceerd: Houd
het vuur brandend. Met het online GZB-event op 15 mei als één van de hoogtepunten.
Wilt u in het vervolg Alle Volken ook ontvangen? Meld u dan nu aan via www.gzb.nl/allevolken.
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D.V. zaterdagavond 15 mei: online GZB-event
De GZB ziet er naar uit om u weer te ontmoeten en om verhalen te delen uit Gods wereldwijde kerk.
Helaas is het dit voorjaar nog steeds niet mogelijk om de GZB-dag te organiseren. In plaats daarvan
bereidt de GZB een pinkstercampagne voor met als hoogtepunt een online GZB-event op
zaterdagavond 15 mei 2021. Thema is ‘Houd het vuur brandend’. Reis mee door de wereldkerk en
laat u inspireren door mensen die worden gedreven door het vuur van hun geloof.

Samen willen we in de week vóór Pinksteren de vlam van het geloof verder doorgeven en onze liefde
voor zending als een lopend vuur door Nederland laten trekken. Jong en oud dagen we uit om mee te
doen met een route door Nederland. Lopend, fietsend, biddend, pratend – samen op weg naar
Pinksteren!

Denk en doe mee!
Heeft u ideeën voor de Pinkstercampagne van de GZB en/of wilt u graag meedoen als gemeente, laat
het ons weten via: info@gzb.nl. Kijk voor meer informatie over de pinkstercampagne én om u aan te
melden voor het event op 15 mei op www.gzb.nl/event.
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Goede en leuke gesprekken met het GZB-durf-te-vragenspel
Het vele thuiszitten is een goed moment om nieuwe dingen uit te proberen. Een leuke tip: het GZB
durf-te-vragenspel!

Wat geloof je nu eigenlijk? Vaak hebben we het daar nauwelijks over. We vinden het moeilijk om daar
woorden aan te geven of vinden het spannend om heel eerlijk te zijn. Maar het GZB-durf-tevragenspel helpt je daarbij! Het is een gezellig uitziende glazen pot met allerlei vragen die te maken
hebben met geloof, zending en het leven. Er zijn twee varianten: een voor volwassenen en een voor
tieners. Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken als gezin, jeugdvereniging of bijbelstudiegroep.

Kijk voor meer informatie en om te bestellen op www.gzb.nl/durftevragen.
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Vacatures GZB
Is er ook bij u, bij jou het verlangen om elders in deze wereld van betekenis te zijn? Ben je flexibel,
avontuurlijk en bereid om te leren? En wil je je talenten graag inzetten in Gods wereldwijde kerk? De
GZB gaat graag met je in gesprek!

Momenteel zijn er onder andere de volgende vacatures:
•

Docent voor een theologische opleiding in Colombia

•

Bibliotheekmedewerker aan een Bijbelschool in Albanië

•

Missionair gemeenteopbouwwerker in Albanië

•

Leerkrachten kinderen zendingswerkers

•

Sociaal werker bij een opvanghuis voor vrouwen in Centraal-Azië

•

Communicatieprofessional voor een theologische opleiding in Kroatië

•

Gemeentestichter/evangelist voor Thailand

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