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Long Term
Missions
Uitgezonden worden via WEC
Het vraagt om toewijding en een goede
voorbereiding om God voor meerdere
jaren als zendingswerker te dienen.
Het volgende is nodig om als instrument in Gods
hand te worden gebruikt in de zending :
• een sterk fundament voor een christelijk leven en
karakter
• goed kunnen communiceren in het Engels
• ervaring in het dienen van je lokale gemeente en
de maatschappij
• kennis van zending en betrokkenheid bij
zendingsactiviteiten
• een goede professionele opleiding; goede kennis
van de Bijbel en zending, waarvoor meestal twee
jaar Bijbelschool nodig is, bijvoorbeeld
Cornerstone in Beugen
• In geval van een echtpaar zijn beide partners
leden van WEC en moeten beiden aan de
voorschriften voldoen.

ons gelezen op de website. Misschien heb je wel
persoonlijk contact gehad met een WEC zendeling
die jou over zijn of haar werk op het veld heeft
verteld. Je hebt belangstelling en zou eigenlijk
meer willen weten over de WEC. Bij deze moedigen
we je aan om ons te benaderen. We helpen je graag
op weg!

En verder...
Betaalt WEC ook een salaris?
Voor alle functies binnen WEC-Internationaal geldt
dat WEC geen salaris betaalt. We doen niet aan
fondswerving. We dienen God en zien op naar Hem
in het vertrouwen dat Hij in onze behoeften zal
voorzien. Meestal gebeurt dit via een gemeente en/
of vriendenkring.

Je hebt belangstelling: hoe nu verder?
Je hebt misschien over WEC gehoord via mensen
die met WEC Trek zijn uitgezonden of je hebt over

• Afhankelijk van hoe God je leidt, kun je de
vragenlijst (beschikbaar op de website)
invullen en terugsturen. Dit verplicht je tot
niets, maar het geeft ons inzicht in wie je
bent en wat je interesses zijn. Als jij daarna
verder wilt gaan, nodigen we je uit voor een
gesprek in Emmeloord. Is er overeenstemming
aan beide kanten, dan worden je de officiële
aanmeldingsformulieren toegestuurd.
• We bidden voor een ieder die zich aanmeldt en
zullen onder Gods leiding een uitnodiging sturen
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voor de periode van Kandidaten Oriëntatie.
• De periode van 8 weken oriëntatie vindt plaats
in Emmeloord, waar woonruimte beschikbaar
is. Er is bijna altijd een Kandidaten Oriëntatie
begin september en afhankelijk van het aantal
kandidaten ook op andere tijden van het jaar.

Deze Kandidaten Oriëntatie heeft als
doel:
• jou de gelegenheid te geven om WEC te leren
kennen en WEC jou
• te zien of je geschikt bent voor crossculturele
uitzending met WEC
• jou te helpen om je reëel voor te bereiden op het
leven en werken in een andere cultuur
• jou inzicht te geven in het land waar je naartoe
gaat
• samen met jou te communiceren met het team
waarmee je gaat werken en hun toestemming te
verkrijgen voor jouw bediening
• jou te helpen geestelijk te groeien
• jou te verwelkomen in onze zendingsfamilie en
je te helpen relaties op te bouwen met de staf op
het hoofdkantoor en de werkers in het buitenland
Bij de Kandidaten Oriëntatie worden er lessen
gegeven, zijn er persoonlijke interviews en
contact met de staf en de zendelingen die ons
bezoeken. Ook is er praktisch werk, deelname
aan gebedstijden en zijn er andere activiteiten.

Na je oriëntatie
Als je met succes de Kandidaten Oriëntatie hebt
afgerond, nemen we je officieel aan. Na de
aanname heb je gelegenheid om je werk in kerken
en groepen bekend te maken en je verder voor te
bereiden om naar het land te gaan waar God je naar
toe roept.

Voordat je gaat is er nog het volgende te
doen:
1. Het samenstellen van een Thuisfront Team en het
opbouwen van een achterban.
2. Samen met je thuisgemeente concrete afspraken
maken met betrekking tot je uitzending.
3. De nodige visa verkrijgen en andere
administratieve zaken regelen.
4. Je reis boeken en het versturen van bagage
regelen.
5. Indien aanbevolen, nog een cursus volgen.

Meer informatie?
Neem contact op met de Kandidaten afdeling van
WEC Nederland:
Frits & Marieke Lascher
(kandidaten@wec-nederland.org)
of kijk op de website van WEC voor meer
informatie:
www.wec-nederland.org
info@wec-nederland.org
(0527) 616 521

