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In 2008 kwam de 

roep vanuit Peru 

waar we acht jaar 

hebben mogen dienen als zendings-

werkers van de GZB. Aan het eind 

van onze uitzendperiode hebben we 

God gebeden of Hij ons wilde blijven 

gebruiken in de dienst van zending. 

We waren verrast en dankbaar 

toen we benaderd werden door 

OMF (Overseas Missionary Fellow-

ship, www.omf.nl). OMF zocht een 

echtpaar om vanuit Nederland het 

zendingswerk onder de onbereikte 

volken van Oost-Azië te begeleiden. 

Sinds 2017 mogen we 

op deze plek  werkzaam 

zijn in Gods Koninkrijk.

In Openbaring 7 staat 

dat er op een dag een 

grote menigte die nie-

mand tellen kan, uit 

alle volken en landen 

God zal aanbidden. 

Ons verlangen is dat 

daar ook heel 

veel mensen uit  

Oost-Azië bij zullen 

zijn. In Oost-Azië wonen 

650 miljoen mensen die nog 

nooit van de Heere Jezus hebben 

gehoord. Menselijkerwijs zullen 

zij in hun leven ook geen christen  

tegenkomen. Hoe zullen zij in God 

geloven als hen het niet verteld 

wordt? Hoe kan het hen verteld 

worden als er niemand is die ge-

zonden wordt? Op dit moment mo-

gen wij als gezin dáár een bijdrage 

aan leveren.

“He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose.” (Jim Elliot)

Vanaf het moment dat we elkaar 

leerden kennen in 2001 is het ons  

verlangen geweest om samen de 

Heere God te volgen en te dienen 

waar Hij ons roept. Vaak kwam 

Zijn roepstem van dichtbij: een taak 

in de gemeente, de deuren van je 

huis openzetten voor niet-gelovige 

vrienden en buren, evangelisa-

tiewerk in de wijk enzovoort. 

“En hoe zullen zij 

prediken, als zij niet 

gezonden worden?” 



Wilt u meedoen?

Ook voor u is er een rol. God zoekt 

geen bekwame mensen, maar mensen die zich 

willen laten bekwamen door Hem. We willen u uitnodigen 

om met ons mee te gaan en mee te werken op dit deel van 

onze reis. Dat kan op verschillende manieren:

1) Ontdek en leer over zending en de volken van Oost-Azië

2) Bid voor ons gezin en het werk van OMF

3) Ondersteun ons zendingswerk praktisch en financieel

Meer informatie?

We worden in ons werk ondersteund door een Thuis-

FrontTeam (TFT).  Kijk voor de mogelijkheden om mee te doen  

op het Antwoordformulier bij deze flyer. 

Harry van Dieren (voorzitter TFT)     Gea Kok (Secretaris TFT)

T: 033-2860574       E: tft.mena@gmail.com

Hartelijke groet,

Maarten & Arine

• Het begeleiden van (jonge) mensen met 

vragen over roeping en zending

• Voorbereiden en uitzenden van zen-

dingswerkers naar Oost-Azië

• Zorg voor 45 uitgezonden zendings-

werkers en hun gezinnen

• Leiding geven aan team van OMF in 

Nederland

• Delen van verhalen en informatie over 

Oost-Azië

U kunt ons benaderen voor:

• Spreekbeurten over roeping en zending  

in de gemeente, op kringen en thuis

• Vertellen over de kerk, zending en vol-

keren in Oost-Azië

• Individuele coaching over roeping en 

zending

“Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,samen te dienen, te zien wie U bent,want uw Woord maakt Uw wegen bekend.”

Ons werk
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