Heb jij een hart voor kinderen en jongeren die nog buiten Christus zijn en voel jij je
geroepen om hen in aanraking te brengen met het Evangelie? Trekt het jou om in een
andere cultuur te leven en deel uit te maken van een internationaal zendingsteam? Ben je
minimaal 21 jaar én kun je een beetje humor wel waarderen? Dan is deze functie misschien
iets voor jou! Kimon is in samenwerking met OMF Thailand op zoek naar

Kinderwerkers Thailand*
Overseas Missionary Fellowship (OMF) heeft in vijf verschillende regio’s in Thailand een
zendingsteam dat zich inzet voor kerkplanting. Het opzetten van kinder- en jongerenwerk is
hier een onderdeel van. In dit land, waar minder dan 1% van de bevolking christen is, zijn er
volop mogelijkheden om ‘het goede nieuws’ te delen. Mark en Anne-Marie Bak zijn in 2011
door OMF en Kimon uitgezonden naar Thailand. Een aantal jaar hebben ze daar kinder- en
jongerenwerk gedaan. Nu leiden ze nieuwe zendelingen op.

Wat ga je doen?
Als kinderwerker ga je voor een periode van minimaal vier jaar (bij voorkeur langer) naar
Thailand om kerkplanters te ondersteunen en adviseren bij het opzetten van kinderwerk. Je
organiseert kinderclubs, een zondagsschool, vakantiebijbelweken en geeft Engelse les. Na
enige tijd ontwikkel je ook christelijk lesmateriaal. Het eerste jaar word je opgeleid door
Mark en Anne-Marie en volg je Thaise taal- en cultuurlessen. Ook maak je deze periode
kennis met verschillende regio’s en teams om te ontdekken waar je uiteindelijk aan de slag
zult gaan.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een levende relatie met God;
Je hebt de Children’s Ministry Leadership Course (CMLC) van CIF (in Nederland IKEG)
gevolgd of bent bereid deze te volgen;
Je bent bereid de nodige aanvullende trainingen en/of opleidingen te volgen ter
voorbereiding op je uitzending;
Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid in zowel werk als privé;
Je beheerst de Engelse taal en kunt je daarin goed redden;
Je hebt een open blik op de wereld en bent niet direct van slag als iets afwijkt van de
Nederlandse tradities;
Je bent bereid om met een werkgroep aan de funding van je uitzending te werken.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•

Een uitzending in samenwerking met OMF;
Begeleiding vanuit Kimon voor en tijdens je uitzending;
Gedegen opleiding en geestelijke en praktische ondersteuning tijdens het eerste jaar
door Mark en Anne-Marie;
Inhoudelijke adviezen van Mark en Anne-Marie m.b.t. kinderwerk;
Huisvesting wordt voor je geregeld;
Een warm en betrokken zendingsteam in Thailand.

Meer weten/solliciteren?
Neem voor meer info contact op met Mark en Anne-Marie Bak (info@bakinthailand.nl) of bel
naar Annerie Steehouwer (06-38772568). Je sollicitatie kun je sturen naar info@kimon.nl.
Meer informatie over het werk van Mark en Anne-Marie vind je hier.
* De

voorkeur gaat uit naar een echtpaar/gezin, maar een vrouw alleen wordt ook uitgenodigd te solliciteren.

