
Heb jij altijd al eens kennis willen maken met het zendingsveld? Zou je graag een paar 
weken van je vakantie geven om in een andere cultuur dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk? 
Of ga je liever gelijk een heel jaar naar het veld? Dat kan! OMF Thailand staat altijd open 
voor een: 
 

Short term werker Thailand (m/v) 
 
Overseas Missionary Fellowship (OMF) heeft in vijf verschillende regio’s in Thailand een 
zendingsteam dat zich inzet voor kerkplanting. In dit land, waar minder dan 1% van de 
bevolking christen is, zijn er volop mogelijkheden om ‘het goede nieuws’ te delen. 
Regelmatig maken jonge mensen een korte zendingsreis; een onvergetelijke ervaring. Het is 
bijzonder om te merken hoe de Heere in andere culturen in harten van mensen werkt. 
 

Wat ga je doen?  
Als short termer ga je ter oriëntatie voor een periode van minimaal twee weken tot 
maximaal een jaar naar het zendingsveld. In overleg met OMF wordt een passende locatie 
en een passend project gezocht waar je je zou kunnen inzetten. Afhankelijk van jouw 
wensen, achtergrond en ervaring wordt er een passende invulling gezocht.  
 

Wat verwachten we van jou? 
• Je hebt een levende relatie met God; 
• Je bent begaan met mensen die nog buiten Christus zijn en wil jouw gaven graag 

inzetten ten dienste van Zijn Koninkrijk; 
• Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit; 
• Je maakt makkelijk contact en kunt goed samenwerken; 
• Je hebt een open houding richting andere culturen; 
• Je beheerst de Engelse taal en kunt je daarin goed redden; 
• Je bent bereid zelf de kosten voor je reis en verblijf te betalen. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 
• Een short term uitzending in samenwerking met OMF; 
• Begeleiding vanuit Kimon voor en tijdens je uitzending; 
• Een op maat gemaakte reis, passend bij jouw achtergrond, wensen en ervaringen; 
• Verblijf in een guesthouse, studentenhuis of gastgezin (afhankelijk van de 

mogelijkheden en in overleg met de coördinator op het veld); 
• Kennismaking met het werk op het zendingsveld, het land, de cultuur en nog veel 

meer… 
 

Interesse? 
Neem voor meer info contact op met Marianne Bruning van OMF (nl.sac@omfmail.com) of 
bel naar Annerie Steehouwer (06-38772568).  
Om een idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden, zie de site van OMF. 
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