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TREK

Short Term Missions

Wat is WEC Trek?
WEC Trek biedt je de kans om in een korte periode
(3-18 maanden) je geloof te delen en Gods liefde
op een praktische manier te laten zien. Daarnaast
ondersteun je WEC bedieningen wereldwijd met
het doel God te verheerlijken.
Voor iemand met een verlangen langverband de
zending in te gaan, is het ook een gelegenheid om
die roeping te onderzoeken.

Wat is WEC Trek niet?
Een christelijke vakantie. Dat is niet voldoende
om de uitdagingen aan te gaan en door te zetten
wanneer het je tegenvalt. Het is nodig om een
dienende houding te hebben en te gaan met een
verlangen om de evangelisatie van onbereikte
volken te ondersteunen.

• Je bereidt je zo voor op langverband werk
• Je leert jezelf kennen, je sterke en zwakke punten
• Je leert je geloof te delen en te bidden voor de
onbereikten

Wat houdt WEC Trek nog meer in?
• Je leert de cultuur van een ander land kennen
• Je leert mensen kennen met een andere
godsdienst
• Je leert om te gaan met je verwachtingen
• Je ziet hoe een zendingsteam werkt
• Je maakt zendingswerk van dichtbij mee
• Je kunt praktisch meehelpen en de zendelingen
ontlasten
• Je kunt vriendschappen sluiten en aan
vriendschapsevangelisatie doen
• Je wordt geestelijk uitgedaagd
• Je krijgt een andere kijk op de wereld
• Je proeft aan zending en krijgt een realistische
kijk daarop

Hoe gaat WEC Trek in zijn werk?
• Meld je via de website aan, dan ontvang je per
e-mail een vragenformulier. Je vult dit in met
specifieke gegevens over waar je naartoe wilt,
welke periode en de verwachte duur (minstens
3 maanden). Met die gegevens gaan we op
zoek naar een geschikte plek in één van de vele
landen waar WEC werkt. Een andere mogelijkheid
is om via de website het vragenformulier te
downloaden, in te vullen en te versturen naar ons
mailadres (zie onderaan).
• Dan kom je voor een gesprek naar Emmeloord
om nader kennis te maken en uitgebreider
in te gaan op wat je hebt ingevuld op je
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vragenformulier.
Zodra er een plek gevonden is, krijg je een
officiëel WEC Trek aanmeldingsformulier.
Referenties worden opgevraagd. Je praat met
je gemeente en ook wij zijn in contact met
je gemeente. Wanneer je omgeving (kerk/
familie/vrienden) en het veld het met jou zien
zitten en achter je keuze staan, kun je zelf ook
communiceren met de WEC contactpersoon in
het land waar je naartoe gaat.
Je komt een aantal dagen naar Emmeloord voor
oriëntatie. Je volgt lessen over cultuurverschillen,
beleid van WEC, conflictsituaties, geestelijke strijd
enzovoort. Je verdiept je in de situatie van het
land waar je naartoe gaat. Zendelingen komen
vertellen over hun ervaringen en geven adviezen.
Financiën. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
De kosten zijn per land verschillend. Je bent
verantwoordelijk voor de kosten van de reis,
verzekering, accommodatie, binnenlandse
reizen en conferenties. Het is bemoedigend
als je kerkelijke gemeente, vrienden of familie
meehelpen.
Na terugkomst is er een debriefing in Emmeloord.

Je kunt je aanmelden wanneer je:
• minstens 18 jaar bent;
• Jezus Christus persoonlijk kent en Hem beter wilt
leren kennen;
• een verlangen hebt om het evangelie te delen
met anderen;
• dienstbaar wilt zijn;
• flexibel bent of het verlangen hebt hieraan te
werken;
• gezond bent;
• de kwaliteiten bezit om in een bepaalde
bediening mee te werken

Meer informatie?
Neem contact op met de TREK coördinator van
WEC Nederland:
Maudy de Jong (trek@wec-nederland.org)
of kijk op de website van WEC voor meer
informatie:
www.wec-nederland.org
info@wec-nederland.org
(0527) 616 521

