
ROEPING

Na ons trouwen kregen wij het 

verlangen om iets voor mensen in 

het buitenland te kunnen beteke-

nen die het minder hebben dan 

wij. Maar we vroegen ons ook af: 

moeten we niet eerst een roeping 

hebben? En wat is een roeping dan precies? 

We gingen ervoor bidden en de Heere bepaal-

de ons steeds bij de roeping van Abraham. 

De Heere maakte ons duidelijk dat Hij ons wilde 

gebruiken en daarom zetten we een volgende 

stap. We spraken met verschillende organi-

saties, maar steeds liepen wegen dood. We 

vroegen ons af wat de Heere ons duidelijk wilde 

maken en opnieuw gingen we in gebed. Het 

antwoord wat we kregen was dat we moesten 

wachten. We leerden dat we stap voor stap met 

de Heere deze weg moesten gaan, in afhanke-

lijkheid van de Heere. Hij weet steeds wat we 

nodig hebben, maar Hij liet ons niet de hele weg 

zien. We zouden het niet kunnen overzien, ons 

zorgen maken of dingen toch zelf willen beslis-

sen. Daarom zorgt God als een liefdevolle 

Vader, stap voor stap.

WACHTEN

Het wachten werd uiteindelijk meer dan 

tien jaar. In die tijd zetten we ons in voor een 

thuisfrontcommissie, asielzoekers en heeft 

Willem in de gemeente van Ede gediend 

als ouderling. In de tussentijd werden we ge-

zegend met de geboorte van onze prachtige 

dochter, Leah. In al die jaren bleven we bid-

den voor onze roeping en vroegen de Heere 

steeds Zijn weg te laten zien. We bleven ons 

COMMISSIE ZENDING

Familie De Bruijn - Uitgezonden voor MAF naar Papoea, Indonesië 

zending
GEROEPEN VOOR DE

Wij zijn Willem (40) en Lydia (36) de Bruijn en samen met onze dochter Leah (9) zijn we 

voor MAF uitgezonden naar Papoea, Indonesië. Willem zal daar IT-werk gaan doen. 

Is de zending iets voor jou? Hoe weet je of God je geroepen 

heeft? Vaak lees je prachtige verhalen over zendingswerk, 

maar wat gaat er eigenlijk aan vooraf? We hopen in dit 

artikel jullie mee te nemen in ons ‘voorbereidingstraject’. 

Is de zending iets voor jou? Hoe weet je of God je geroepen
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de vraag stellen: al die dingen die we meemaken, 

zou dat een voorbereiding zijn op een ander plan wat 

God met ons heeft? Tegelijk wisten we dat er steeds 

meer werk in Nederland te doen is om mensen over 

de Heere te vertellen! We hoeven niet naar het bui-

tenland om een getuige van Hem te zijn.

OPNIEUW GEROEPEN!

Totdat de Heere onze roeping weer nieuw maakte! 

We kwamen in contact met mensen die uitgezonden 

zouden worden voor MAF om IT-werk te gaan doen. 

We werden enthousiast: praktisch dienen in Gods 

koninkrijk, dat ligt ons na aan het hart! Maar was deze 

ontmoeting en enthousiasme van de Heere? 

We brachten het in gebed en de zondag erna ging 

de preek over Hebreeën 11, over de roeping van 

Abraham. Hij was in Haran gebleven, maar moest 

verder. Dit was een bijzondere bevestiging voor ons!

SELECTIETRAJECT

We namen contact op met MAF en vertelden ons 

verhaal. Er volgden diverse gesprekken, een psy-

chologische test en een medische keuring. In de 

gesprekken met MAF werd gevraagd of we wilden 

dienen in Indonesië. Voor dit land maakte de 

Heere een plaats in ons hart. 

VERDERE VOORBEREIDING

Het bleef niet bij de gesprekken alleen. Er was veel 

om te regelen; ons huis verkopen, vaccinaties voor 

Indonesië en alle spullen inpakken voor de verschep-

ing en/of opslag. Daarnaast moest een TFC (thuis-

frontcommissie) opgericht worden. Dit is een groep 

mensen die ons geestelijk en mentaal ondersteunt, 

maar ook zorg draagt voor sponsors, om onze 

BIJBELSCHOOL

Naast al deze voorbereidingen 

hebben we ook drie maanden een 

Bijbelschool in Engeland gevolgd. 

Tijdens deze periode kregen we 

handvatten hoe het is om in de zen-

ding te werken, praktisch en geeste-

lijk. Bijvoorbeeld hoe het is om met 

verschillende culturen om te gaan en 

hoe je het Evangelie kan delen met 

andere culturen. We zagen vooral 

dat ondanks al die verschillende cul-

turen, God Dezelfde is en blijft! We hoeven ons geen 

zorgen te maken als we blijven vertrouwen op Hem!

AMERIKA

Na de Bijbelschool hebben we afscheid genomen 

van iedereen en werden we uitgezonden vanuit de 

gemeente in Ede. We vertrokken voor drie maanden 

naar Amerika, waar Willem training kreeg voor het 

werk wat hij gaat doen en we volgden een veilig-

heidstraining. Helaas bleek het daarna niet mogelijk 

om naar Indonesië door te reizen, in verband met 

het coronavirus. 

CORONA

Voor veel mensen bracht en brengt corona veel 

onzekerheid, zo ook voor ons. Elke keer was het 

onzeker of we konden reizen, mede doordat soms 

grenzen gesloten werden op het moment dat we 

zouden gaan reizen. De Bijbelschool moesten we 

online volgen, afscheid nemen moest op een andere 

manier dan gedacht en plannen moesten voortdu-

rend aangepast worden. Al deze onzekerheid vergde 

veel van onze veerkracht. Toch hebben we ook meer 

dan ooit ervaren dat alles op Gods tijd is. Hij opent 

wegen wanneer we het niet verwachten en geeft 

kracht voor elke stap.

INDONESIË

Inmiddels volgen we een taalstudie van ongeveer 

een jaar in Salatiga, een stad op het eiland Java. 

Een prachtige en intensieve voorbereiding op het 

uiteindelijke werk in Papoea. We hopen deze zomer 

voor de laatste keer te verhuizen; naar Papoea. De 

Heere maakt ons steeds weer duidelijk: stap voor 

stap mogen we met Hem gaan. Hij is erbij en vraagt 

ons vol te houden. Hij laat ons niet in de steek. Groot 

is Zijn trouw!
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