Richtlijnen missionary's kids Luctor et Emergo
De impact van een periode wonen in het buitenland is voor zendelingskinderen erg groot. De
moeiten en het verdriet van deze kinderen moeten we dan ook niet onderschatten. De
ouders zijn natuurlijk hoofdverantwoordelijk voor het welzijn van hun kinderen. Toch zien wij
het als gemeente als onze taak om een bijdrage te leveren aan een zo voorspoedig
mogelijke re integratie in Nederland wanneer een zendelingsgezin definitief terugkeert naar
Nederland. Wij begrijpen dat het woord voorspoedig hierbij vooruitstrevend is. De terugkeer
zal hoe dan ook voor moeiten en verdriet zorgen.
Hieronder vindt u een aantal uitgangspunten en adviezen om de integratie in Nederland en
Luctor te bevorderen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat het gezin aangeeft wat zij
nodig hebben en wij als gemeente hen daarbij zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.
Wij hebben gesprekken gehad met zendelingsgezinnen die teruggekeerd zijn, hebben
informatie verzameld via Missie Nederland en contact gehad met 2 teruggekeerde
zendelingskinderen uit Luctor.

Adviezen voor zendelingen, thuisfrontgroepen en Luctor
wanneer gezin in zendingsland werkzaam is.
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Wanneer zendingsgezinnen voor een verlofperiode in Nederland zijn, is het goed om
tijdens gesprekken ook te vragen naar de kinderen en hun contacten met het
thuisfront. De eerste vraag hierbij kan zijn: “Wat hebben jullie nodig?”
Thuisfrontgroepen hebben actief aandeel in het zorgen voor zendelingskinderen. Zij
kunnen advies vragen aan Taakgroep Zending. De taakgroep checkt of er voldoende
aandacht voor is en geeft waar nodig, informatie.
Investeer juist nu al in het contact tussen de zendelingskinderen en de
zondagsschoolkinderen! Uit ervaring blijkt dat in het verleden sommige
zendelingskinderen zich niet thuis voelden in Luctor toen ze weer in Nederland
kwamen wonen. Een tip kan zijn om 2 keer per jaar te skypeverbinding te leggen
tussen de zondagsschool en de kinderen op de zendingsbasis. Geef extra aandacht
aan de zendelingskinderen wanneer ze met verlof in Nederland zijn.
In groep 7, 8 en de tienergroep kan 1 iemand uit de groep gevraagd worden om een
buddy te worden van het zendingskind dat een leeftijdsgenoot is. Zo heeft ieder
zendelingskind een maatje. Dit zorgt ervoor dat er in ieder geval 1 iemand bekend is
wanneer zij met verlof zijn, of uiteindelijk definitief in Nederland komen wonen. Deze
buddy kan het zendelingskind op sleeptouw nemen met activiteiten. Het kan voor
zendelingskinderen namelijk moeilijk zijn om nieuwe contacten te maken.

Adviezen voor zendelingen, thuisfrontgroepen en Luctor
wanneer gezin besluit definitief naar Nederland terug te keren.
●

Het belangrijkste advies is: heb aandacht & erkenning het thuiskomende gezin en de
kinderen! Ga als eerste na wat het gezin zelf wil en bespreek met hen wat ze denken
nodig te hebben vanuit de gemeente.
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Wanneer er een gezin vanuit het zendingsveld weer in Nederland komt wonen,
neemt de Taakgroep Zending initiatief om in het gesprek over de terugkeer ook
voldoende aandacht te geven aan de kinderen. Het advies van de taakgroep Zending
is om de terugkeer ruim van te voren aan te kondigen en te starten met de
voorbereiding. Bij voorkeur een jaar van te voren. Op deze manier kunnen ouders
aandacht geven aan het afscheid, maar ook investeren in de contacten met kinderen
in Nederland. Ook kunnen ze ruimschoots aandacht geven aan het afscheid nemen
van het zendingsland.
Wat als zeer waardevol wordt ervaren door zendelingen is dat er gebruikt gemaakt
kan worden van een “Retreat programma”. Sommige organisaties organiseren dit
zelf en zorgen ervoor dat de zendelingen dit programma doorlopen. In Frankrijk zit
een vestiging die deze programma's verzorgt (Le Ruchter Ministries). Het gezin wordt
geholpen om een brug te maken tussen land van zending en Nederland. De kosten
voor dit soort programma’s kunnen prijzig zijn. . Er zijn organisaties die maandelijks
een bedrag hiervoor reserveren voor de zendelingen. Dit bedrag wordt dan
ingehouden op de toeslag die het gezin vanuit een organisatie krijgt. Als dit niet zo is,
kan een zendelingsgezin ervoor kiezen om hier zelf maandelijks voor te sparen
Voorbeelden van programma’s zijn:
○ De Hooge Berkt (www.hoogeberkt.nl).
○ Into Mission. Biedt ook gesprekken aan in Nederland
(www.intomission.nl)
○ Le Rucher Ministries (https://www.lerucher.org/)
Het is belangrijk om van tevoren al naar een passende school in Nederland te kijken.
En dat er al van te voren contact gelegd wordt tussen de kinderen van de
zendelingen en kinderen vanuit de school waar ze dan naar toe gaan. Dit kan via
skype of via andere sociale media.
Heb in één van de eerste kerkdiensten na thuiskomst in Nederland er aandacht was
voor het gezin. Ideeën hiervoor zijn; iemand van uitzendende organisatie kort aan het
woord laten, zendelingen wat laten vertellen, gezin toezingen met een zegenlied.
Ook kan er op de zondagsschool extra aandacht besteed worden aan de
zendelingskinderen.
Op deze manier kun je als gemeente een bijdrage leveren om het gezin “binnen te
halen” net zoals ze uitgezegend zijn.
Hef de thuisfrontcommissie niet direct na thuiskomst in Nederland op, maar hou de
commissie in ieder geval 1 jaar in stand. Het doel daarvan is om zowel de ouders als
kinderen emotioneel en praktisch te ondersteunen. Er komt immers een hoop op hen
af en actieve ondersteuning van het gezin is juist in deze periode erg belangrijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Taakgroep Zending
(zending@luctoretemergo.com)

