
 

Waarom zending?  
Wat zegt de bijbel over zending? Waarom is het zo 
belangrijk? En een belangrijke vraag: "in hoeverre kan 
God mij daarvoor gebruiken met mijn mogelijkheden 
en beperkingen?"  
 
Het ontstaan van Mission Centre 
Mission Centre is ontstaan doordat een aantal 
zendingsorganisaties hun krachten wilden bundelen in 
het belang van mensen die geïnteresseerd zijn in 
zending. Ons kantoor is op Vakantiepark en 
Conferentiecentrum "De Betteld" waar elk jaar meer 
dan 15.000 jongeren en ouderen komen. Een 
geweldige kans om meer over zending te vertellen!  
 
Naar links of naar rechts 
Wordt je enthousiast over zending, dan ben je er nog 
niet. Met welke organisatie moet je praten? Welk 
werkgebieden en vorm van zending passen bij je? Al 
die vacatures…  welke moet je kiezen? Het kan je dan 
gaan duizelen.  
 
Mission Possible 
Mission Centre helpt je graag een koers in je leven te 
bepalen. We helpen je duidelijk te krijgen welke 
mogelijkheden er voor jou zijn in de zending. En te 
ontdekken welk werk (en hoe lang) en welke 
organisatie het beste bij je past. We geloven in een 
Mission Possible voor jouw leven 

Website 
Met behulp van de website www.missioncentre.nl 
willen we je helpen een eerste antwoord te vinden op 
de vraag "kan God mij gebruiken voor de zending?". 
Verder kan je daar zoeken naar organisaties en 
vacatures met criteria die voor jou belangrijk zijn.  
 
Persoonlijke adviezen 
De website is alleen een begin. Door persoonlijke 
gesprekken willen we samen met jou ontdekken 
waarvoor God je zou willen gebruiken. Maar ook 
antwoorden op vragen over roeping, opleidingen en 
over de verschillende stappen die genomen moeten 
worden om het einddoel te kunnen bereiken. 
 
"Carrièreplanning" 
Je kan ervoor kiezen deel te nemen aan een korte-
termijn project, om bijvoorbeeld te ontdekken of God 
inderdaad jou gebruiken wil voor zending op langere 
termijn en of het betreffende werkgebied voldoet aan 
je verwachtingen. Als voor jou echter vastligt dat je 
voor een langere periode uitgezonden wilt worden, 
komen opleiding, het zendingswerk, land van 
uitzending en vele andere zaken uitgebreid aan de 
orde.  
 
Advies 
Als duidelijk is hoe je verder wilt, zullen we je een 
passend advies geven om met één of meerdere 
specifieke zendingsorganisaties contact op te nemen. 
Natuurlijk bepaal jij zelf wanneer de tijd rijp is om de 
contacten met de zendingsorganisatie uit te bouwen. 
 
Ons kantoor op de Betteld 
In ons kantoor op De Betteld kan je rustig 
binnenwandelen. Je kan een gesprekje aanknopen met 
een van de mensen, maar ook zelf achter een 
computer kruipen waarmee je op onderzoek uit kunt 
gaan naar landen, volken, culturen en de manier 
waarop daar zending bedreven wordt. 

Wil je meer weten of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek? 
Bel, mail of schrijf ons dan: 

Stichting Mission Centre  
p/a Vakantiepark & Conferentiecentrum De Betteld 

Aaltenseweg 11, 7021 HR Zelhem - T  : 0314 - 62 72 67 
E : info@missioncentre.nl - W: www.missioncentre.nl - Rekeningnr: 40.62.32.504  

Mission Centre  
Your personal coach to mission 
 


