
Zendingscollecte – zomer 2018

Hele generaties die zich niets meer kunnen voorstellen bij 
het woord ‘God’. Voor Hem was er geen plaats in het 
communistisch verleden van Oost-Duitsland. Typerend is 
het antwoord van een meisje op de vraag “Geloof je in 
God?”. Haar reactie: “Ah nein, ich bin ganz normal.” Als je 
gelooft in God, dan ben je dus niet normaal…

Gerrit en Jorine van Dijk zien de 
geestelijke nood in Rostock. Ze 
wonen in Evershagen, een 
flattenwijk met 16.000 inwoners 
waarvan nog geen één procent op 
zondag naar de kerk gaat en waar 
meer mensen per jaar scheiden 
dan trouwen. Ze zijn heel basaal 
begonnen. In hun ‘straatcafé’ 
delen ze gratis koffie uit en 

komen ze in contact met de mensen uit deze sociaal zwakke 
wijk. Een wijk met veel werkloosheid, gebroken gezinnen en 
mensen die verslaafd zijn.

Waardeloos
Hij zit vlak bij het straatcafé, een man van over de vijftig met 
een biertje in zijn hand. De aangeboden gratis koffie slaat hij af. 
“Ik heb gisteren te veel gedronken en koffie is dan niet goed 
voor mijn maag, ik kom er wel even bij staan. O ja, ik heet 
trouwens Uwe.” Hij begint te vertellen. Over zijn tijd in het leger 
en het gedoe met de Stasi. Over de scheiding met zijn vrouw. 
Na een tijdje komt het hoge woord eruit. “Ik voel me zo 
ontzettend waardeloos, daarom drink ik zoveel. Niemand heeft 
me nodig! Kan ik jullie niet helpen met het straatcafé? Dan wil 
ik volgende week dinsdag niet drinken, zodat ik woensdag 
nuchter kan zijn!”

De leegte opgevuld
Zoals Uwe zijn er zo veel. Mensen die geen grip meer hebben op 
het leven en geen hoop hebben. Er is er maar Eén die de leegte 
echt kan opvullen. En dat is God. Op verschillende plaatsen in 
Europa werken zendingswerkers van de GZB. Zij delen het 
Evangelie en zijn betrokken bij het stichten van nieuwe 
gemeenten. Helpt u mee?

Lees op de achterkant 
hoe u kunt bijdragen aan 

gemeentestichting in Europa.

De leegte 
opgevuld



>   Naast Gerrit en Jorine van Dijk heeft de GZB meer 

zendingswerkers uitgezonden in Europa. Steun 

hun werk met een gift tijdens de collecte. 

>   In het voormalige Oost-Duitsland is er veel  

weerstand tegen het christelijk geloof.  

Ook in andere landen in Europa herkennen  

zendingswerkers dit. Bid om openingen voor  

het delen van het Evangelie. 



GZB  
Antwoordnummer 1300  
3970 WB Driebergen

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

 € 10  € 15  € 25  anders, nl. € 

 per maand  per kwartaal  per jaar  eenmalig 

Voorletter(s)                                    dhr. / mevr. / fam.

Naam

Adres

PC & plaats

E-mail

Banknr. (IBAN)

Datum                    Handtekening

Plaats

Het incassant-ID van GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond 
de 25e van de maand. Een incasso kunt u binnen 8 weken laten terugboeken 
door uw bank. U kunt uw machtiging aanpassen door te mailen naar  
info@gzb.nl of bel 0343-512444. We gebruiken uw gegevens om u op de 
hoogte te houden van ons werk door post, email, telefoon. U heeft altijd de 
mogelijkheid om u hiervoor af te melden. GZB gaat zorgvuldig om met uw 
gegevens, zie gzb.nl/privacy.

U kunt ook een gift overmaken via gzb.nl

N   L

Postbus 28
3970 AA Driebergen

0343 - 51 24 44
info@gzb.nl

www.gzb.nl
IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45 

Periodiek nr 3, zomer 2018

Postzegel 
niet nodig

WIJ ZOEKEN NIEUWE 
WERKERS!

Hoe laat u zich zien in uw eigen omgeving? Hoe deelt 
u het Evangelie met mensen en hoe probeert u van 
betekenis te zijn voor anderen? Het is goed om daar 
regelmatig over na te denken, wellicht dat ook een 
uitzending naar het buitenland iets voor u is. De GZB 
zoekt een:

•  Jeugdwerkadviseur voor de Filipijnen 
Jongeren zijn de toekomst van de kerk. Je zoekt naar 
mogelijkheden om kinderen en jongeren een volwaardige plek 
te geven binnen de gemeenten op de Filipijnen.

•  Netwerkbeheerder theologisch onderwijs in Colombia 
Ook als ICT’er kun je iets betekenen voor het zendingswerk. Het 
theologisch seminarie in Medellín zoekt iemand die hen een 
jaar lang helpt bij het online onderwijsprogramma.

Kijk voor meer informatie en andere vacatures op  
www.gzb.nl/vacatures

Zo kunt u helpen


