
YOUTH WITH A MISSION

ZENDELING VAN RAFAëL GOES

    Leiders team heidebeek                             

      de basis van jeugd met een opdracht      

           de Leukste tiener weekenden                             

   wiL jij een keuze maken voor jezus?                             

God heeft jou gemaakt en houd zo ontzettend veel van 
jou! Hij verlangt er naar tijd met je door te brengen. 
Wil jij hem beter leren kennen? En daar vanavond de 
keuze voor maken? 

Een aantal weekenden geleden stelde ik deze vraag aan een groep 

van zestig tieners. Iedere maand breng ik vierentwintig uur door 

met deze tieners en worden ze uitgedaagd God beter te leren 

kennen. Dit is een onderdeel van mijn dagelijkse werk als zendeling. 

In deze brief wil ik jou hier graag meer over vertellen. Ik hoop dat 

je even de tijd neemt om deze brief te lezen ( liever niet tijdens de 

preek natuurlijk ) en dat je bemoedigd wordt door het werk wat ik 

als zendeling van Rafaël Goes kan doen.

JEUGD MET EEN OPDRACHT

Ik ben als zendeling werkzaam bij Jeugd met een Opdracht (JmeO), 

ook bekend als Youth with a Mission. Na het volgen van een DTS 

(Discipelschap training school) ben ik in januari 2012 vanuit Rafaël 

Goes uitgezonden naar Heidebeek, een locatie van JmeO in 

Heerde. Mijn dagelijkse taken daar bestaan uit het leiding geven 

aan het communicatieteam en jongerenwerk. Daarnaast maak ik 

onderdeel uit van het leiders team van JmeO Heidebeek. 

DE WERELD BEREIKEN

Het motto is van JmeO is: God kennen en Hem bekend maken. We 

willen mensen trainen en uitzenden in de wereld om God bekend 

te maken. We willen Gods Liefde laten zien aan de mensen om 

ons heen en de boodschap van het Evangelie brengen aan wie 

die nog niet kent. Dit doen we o.a. door training en evangelisatie. 

Zoals de naam al zegt hebben jongeren een centrale plaats in onze 

organisatie. Wij geloven dat God jonge mensen gaven gegeven 

heeft en dat Hij ze geroepen heeft om voorop te lopen in visie en 

bediening. JmeO is toegewijd om hen te waarderen, te vertrouwen, 

te trainen, te ondersteunen, ruimte voor hen te maken en hen vrij 

te zetten. Dit betekend niet dat we een maximum leeftijd grens 

hebben. Iedereen die het verlangen heeft om God te leren kennen 

en dat wil delen met anderen is welkom!

 



Onder vermelding van: 
project god kennen en hem bekend maken

hun om tijd vrij te maken en meer over God te ontdekken. Op deze 

manier bieden we mensen een training die hen klaarmaakt voor het 

zendingsveld, dat soms ver weg is, of juist dichtbij. 

DE UITDAGING

Dit mooie werk wordt indirect mogelijk gemaakt door mensen. Elke 

zendeling die werkt bij Jeugd met een Opdracht leeft van giften, ze 

ontvangen geen salaris maar moeten zelf een groep mensen vinden 

die ons willen ondersteunen zodat zij in hun levensonderhoud kunnen 

voorzien. Het leven van giften is een zaak van vertrouwen, maar is 

eerlijk gezegd ook een uitdaging. In mijn situatie is het lastig om in 

beeld te blijven bij mijn supporters en heb ik werkzaamheden die 

minder tot de verbeelding spreken.

Ik ben enorm dankbaar voor de verbinding met Rafaël Goes, de ont-

moeting en de ondersteuning vanuit de gemeente en de mensen 

die er voor gekozen hebben persoonlijk te investeren in dit zending 

werk. In Januari ben ik acht jaar werkzaam als zendeling. Het is een 

zegen dat Rafaël Goes mij opnieuw voor een termijn van twee jaar 

wilt uitzenden en ondersteunen. Mijn financiële ondersteuning vanuit 

de gemeente wordt langzaam afgebouwd. Dit geeft de ruimte om 

ook andere mensen de stap te laten maken naar het zendingsveld.  

Een mooie regeling die het velen hopelijk makkelijker maakt een 

eerste stap te zetten. 

Voor mij word de uitdaging groter om iedere maand financieel rond 

te komen, wie wil mij ondersteunen en kan ik dit werk op deze wijze 

blijven doen? Hoe breng ik op afstand verbinding en ontmoeting tot 

stand. Lukt het me deze maand wel rond te komen? Deze kwetsbare 

maar eerlijke vragen stel ik mijzelf vaker dan ik zou willen. Het leert 

me in afhankelijkheid te leven van God. En het daagt me opnieuw uit 

om dit met jullie te delen. 

Willen jullie voor mij en het mooie werk dat ik mag doen bidden? 

                 Heel veel dank daar voor! 

                               staat berre op de foto?            

                               super Leuke jongeren werkers            

LEIDERSTEAM

Jeugd met een Opdracht Heidebeek vormt met meer dan 120 fulltime 

medewerkers een van de grotere locaties in Europa. Deze medewer-

kers werken verspreid over tien verschillende afdelingen die vallen 

onder drie pijlers: Evangelisatie, Training & Mercy Ministries. Al deze 

medewerkers zijn zendeling en uitgezonden door een kerk. Om de 

organisatie te leiden werken we met een leiderschapteam. Dit team 

bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten. 

Sinds april 2019 ben ik onderdeel van dit team. Dit is een ontzettend 

leuke en uitdagende taak waarin ik mijn talenten mag inzetten.

OPWEKKING 2020

Dit jaar hebben we weer meegewerkt aan de Opwekking Pinkster 

conferentie. Na maanden voorbereiding hebben we een mooie 

jongerentent mogen organiseren en dat was ondanks het storm-

achtige weer een groot succes. Als Jeugd met een Opdracht krijgen 

we steeds meer ruimte om het aspect zending te belichten tijdens 

Opwekking. In een paar dagen tijd ontmoeten we duizenden jongeren 

en mogen we ze aanmoedigen om God beter te leren kennen en 

ze te leren om Hem bekend te maken. Ook volgend jaar zullen we 

weer op Opwekking te vinden zijn, de voorbereidingen zijn inmiddels 

begonnen! 

TRAINING

Heidebeek is gedurende het jaar hele jaar een levendige pek. 

Studenten komen en gaan, tieners vullen het gebouw tijdens de 

weekenden, families komen voor het family camp en andere doen 

mee aan de openweek van een school. Al deze mensen kiezen er voor 

                               nieuwe huisvesting voor studenten            

        opwekking 2020, wij zijn erbij!        

Berre Ruijsink


