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OASE gastspreker zaait in Amersfoort
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Naast sprekers uit onze eigen gelederen - dat zijn John Karsten, Connie
Karsten, Marianne Loggers, Hans Cramer, Charissa Meeuwenoord, Jan
Smit en Ralf Karsten - hebben we ook gastspreker.
Eén van hen, Henk Koppelaar met zijn vrouw Ida, heeft al langere tijd
een uitnodiging moeten afzeggen. In onderstaande brief geeft
hij uitleg waarom.
Met ons gaat het
goed.
Het is inderdaad al
weer even geleden
en in de tussentijd
is er wel het een
en ander gebeurd.
Om een lang verhaal kort te maken; eind
november vorig jaar ben ik na een aantal
maanden van afwegen, luisteren naar de
stem van God, intensief bidden en nadenken, als oudste én voorganger ingezegend
in de Arabisch-Nederlandstalige gemeente
Oase in Amersfoort. Dat heeft voor mij
grote gevolgen qua tijdbesteding enz.
Naast mijn toch al niet helemaal rustige
baan, ben ik nu verantwoordelijk voor het
geestelijk leiding geven aan de gemeente,
het pastoraat, ben ik voorzitter van het
Leiderschapsteam, enz. Als voorganger
betekent dat dus ook zeer frequent preken
maken, diensten leiden, huisbezoeken,
onderwijs en wat al niet. Gelukkig hebben
we een mooi leiderschapsteam, maar in
een snel groeiende en zich ontwikkelende
missionaire gemeente is er heel veel te
doen.
Op dit moment tellen we zo’n 160 leden.
Begin februari hebben we opnieuw een
aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.

Eind februari werd er door onderdompeling een heel moslimgezin, ouders en hun
5 kinderen, gedoopt.
Wat een geweldig voorrecht. Gods zegen
op ons werk is overweldigend.

Zaaien in alle diensten

Hoe ga je met kinderen de lijdensweken door? In de gemeente deden we dat
aan de hand van materiaal dat het Nederlands Bijbel Genootschap ter beschikking stelde. Het leidinggevend team zag daarin een mogelijkheid om ook de
volwassenen een handreiking te doen door de prediking en de liederen op hetzelfde materiaal af te stemmen.
Door middel van de ‘zaaien en groeien’
poster op het podium werd het kindermoment meteen een eye-opener voor de
volwassen. Zeven zondagen achtereen
gingen we op weg met de zaaiers (jongen
en meisje).

Vanwaar dit lange verhaal? In de eerste
plaats om dit geweldige nieuws met jullie
te delen. Maar in de tweede plaats dus ook
om jullie te vertellen dat ik helaas weer
moet afzien van verdere preekbeurten bij
jullie. Althans in ieder geval voorlopig.
Ik moet nu echt in de eigen gemeente zijn.
Dat is mijn eerste roeping, taak en opdracht. Ook wanneer ik op een zondag
een keer niet zelf behoef te preken, wil ik
er graag bij zijn om gastpredikanten en de
andere voorganger in de gemeente te horen en te kunnen coachen. Ik ben er zeker
van dat je dat begrijpt.
Dit is geen definitief vaarwel of zo. Wellicht komt er op een later moment nog
een keer een mogelijkheid, maar nu moet
ik aan Oase Amersfoort prioriteit geven.
Ik wens jullie van harte Gods zegen toe.
Met vriendelijke groet, in de Here verbonden,
Henk Koppelaar
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De thema’s waren:
• Zo klein als een mosterdzaad
• Een jaar niet zaaien
• Voorbeeld van het zaad
• Oogsten met blijdschap
• Graankorrel in de aarde
• Jezus komt in Jeruzalem
• Het graf is leeg (Pasen)

In de zondagsschooldiensten werden de
thema’s van ‘zaaien en groeien’ ook door
creatieve werkjes zichtbaar gemaakt.
Joost Meeuwenoord maakte enkele foto’s:
• bloemen van papier
• de bloemen krijgen water
• de bloemen bloeien open

Jammer genoeg was het mosterdzaad na
drie weken nog niet opgekomen. Om het
thema toch gestalte te geven zaaide Inge
Hoogenraad thuis tomatenzaadjes. Op de
vijfde themazondag kreeg elk kind een
potje met kleine tomatenplantjes. Het
zaad was ontkiemd.
Om het thema nog wat sterker te ondersteunen bracht Pop Cramer een zak met
AH moestuintjes mee om aan de kinderen
uit te delen!

Ook in de zangdiensten kwam het
thema van zaaien en groeien goed
naar voren.
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Het lied van Elly en Rikkert mag nog wel
een poosje naklinken!

Mutsen en het Goede Nieuws

In de preek van 18 maart ‘Zaaien tot overvloed’ werd een anekdote van 50 jaar
geleden aangehaald. Een man die zijn benzine, auto en wat tijd spendeerde aan
een jonge vastgelopen vrouw. In de loop der jaren kwam zijn zaaigoed op: zij en
haar hele familie heeft zich bekeerd, is gedoopt en zaaide voor het nageslacht.
Intussen is de derde generatie ook aan het zaaien.
Je hoeft niet groot, rijk of intellectueel te
zijn om te zaaien. Aukje Smit geeft daar een
voorbeeld van.
Zo mailt ze op 19 maart:

‘De 128 handgebreide mutsjes die we mee
mochten nemen naar Nepal hebben een bijzondere functie. Ze zijn bijzonder omdat ze uniek
zijn... Er is er niet een hetzelfde... Dat heb je
met handwerk.
Er was eens een
korrel graan
gezaaid in de grond
Geboren om dood te
gaan
Geen mens die het
vond
Maar heel langzaam
brak het open
en er kwam nieuw
leven aan
En het heeft zichzelf
verloren
Zie je het koren op
de akker staan

Hij was als een korrel
graan
in de aarde gestrooid
Geboren om dood te
gaan
beroofd en berooid

Ik weet dat ik
sterven moet
niet later maar nu
En al wat me leven
doet
geef ik aan U

En zijn lichaam werd
verbroken
toen Hij Zich aan 't
kruis liet slaan
Zo heeft Hij Zichzelf
gegeven
en liet Zijn leven door
de wereld gaan

En heel langzaam
breek ik open
als een kleine korrel
graan
tot het leven wordt
geboren
en er zal koren op de
akker staan

In dit magazine leest u veel over zaaien en opkomen van de oogst en oogsten!
Een van de opbrengsten is de zendingscollecte van 18 maart. Het totale bedrag,
dat bestemd is voor het werk van Open Doors, is € 77,75
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Ze gaan heel veel jaren mee, want ze gaan van
kind naar kind, van familie naar familie, van
dorpsgenoot naar dorpsgenoot. De mutsen worden begeleid met een verhaal.
Dit is het verhaal: er kwamen mensen naar
hun dorpje. Die mensen brachten mutsen mee.
Het waren Nepalese mensen die het dorpje
bezochten om de Blijde Boodschap te brengen!
Zij kenden de mensen uit het dorpje niet, maar
toch hadden ze voor hun kinderen mutsen bij
zich. De Blijde Boodschap die ze brachten heeft
veel harten bereikt.
Onder die bereikte mensen is ook een persoon
die de andere mensen gaat begeleiden, hoewel
hij zelf nog heel erg weinig weet.

Maar voor zijn gebrek aan kennis is een
oplossing: leiderschapstrainingen volgen!
En de mutsen maken dat allemaal mee!’
Op de laatste dag van hun Nepalreis
mailde Aukje nog:
‘40 mutsen bij Tilak achter gelaten, waarvan 8 voor een kerkje waar ook de bijbelschool is.
Voor Patichaur kerk: 40 mutsen daar
zitten dan ook kleine mutsjes bij voor
komende baby's.
Voor Kaireni kerk, 30 mutsjes ook weer
enkele voor komende baby's.
In Pokhara, 18 mutsen voor het werk van
Lead Nepal, waar leiders uit de bergen dus
bijeen komen voor onderricht... en dan mogen ze meenemen wat nog nodig is.
Je ziet hier dat ik volop uitgedeeld heb.
Prachtig was dit.’

Volvo’s zaaien in Nepal
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Alweer een paar jaar ondersteunen de deelnemers aan de ouderengroep Volvo’s
een tiener in Nepal. Simon, een kind met een lichte verstandelijke beperking,
werd als peuter opgenomen in het gezin van oudste Lazarus. Intussen is hij verhuisd en is er voor hem geen financiële ondersteuning meer nodig.
Jan en Aukje schrijven over Simon en onze steun elders.
We hebben in het contact met Lazarus gemerkt dat er een en ander aan het veranderen is met de pleegkinderen.

Die zijn nu op een kostschool en komen
alleen nog in de vakanties bij hem. Ook
Simon woont in een ander huis met meer
kinderen wat voor hem gezelliger is. Wij
kennen de huisouders daar en het is een
officiële opvang, die vanuit kerken in Zwitserland gesteund wordt.
Dat tehuis bestaat al heel lang; wij hebben
de oprichting meegemaakt. Ook een oudste
uit de kerk was hiervan getuige. Er wordt
voor het onderhoud nog wel door Lazarus
betaald, maar we konden er niet achter komen hoeveel en waarvoor. Omdat onze
dochter Laura en Arnoud hen maandelijks
steunen, hebben wij geen geld gegeven. Jan
neemt het geld van onze kinderen altijd
mee als we op reis zijn. Dus dat bedrag
loopt ook op dan. Er is zoveel geld overal
nodig...dan wil je wel kieskeurig zijn.

Jullie zijn vast benieuwd wat we dan met
het Volvo-geld gedaan hebben. Na heel
veel overwegingen en bidden hadden wij
beiden de overtuiging en vrijmoedigheid
om het aan Tilak te geven voor de bouw
van een slaapkamer voor zijn zoontje
Prattan. Tot nu toe slaapt Prattan bij zijn
ouders in bed. Die krijgen binnenkort
dan ruimte en tijd krijgen en vooral privacy. Het is uiterst eenvoudig huisje! Zij
hebben 400 euro gekregen. Het was
prachtig om hun gezichten te zien, zo
verrast en blij..
De overige 25 euro hebben we verdeeld.
Een van de gelukkigen was Til Bahadur,
een heel arme man die vroeger onze
tuinman was. Hij is een ex-leprapatiënt.
Jan liet ook zijn jas voor hem achter. Wij
hebben de jas en de envelop aan de
voorganger Greshma gegeven. Hij heeft
de gaven aan Til Bahadur overhandigd.
Wij konden er niet bij zijn vanwege
spreekbeurten elders in Nepal. Greshma
vertelde ons later dat de man zo blij was!
Kan hij even zonder heel veel te puzzelen wat eten kopen en misschien nog iets
anders. We proberen hem iedere keer
iets te geven als we ij Nepal zijn; het is
zoiets als een pensioentje.
Al met al veel mensen echt blij kunnen
maken op veel verschillende manieren.
Uiteraard houden we wat Simon betreft
de deur open en een oogje in het zeil.

Zaaien in binnen– en buitenland
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In februari heb ik het er over gehad, dat we, volgens de leer van de islam, in
een huis van de oorlog wonen. Een plaats waar de islam niet de baas is en de
sharia, de wetgeving van de islam, niet toegepast wordt.
Voor ons, christenen, is dat op een andere manier zeker ook zo: we leven op
‘vijandelijk gebied’. Zo lang de Koning, Jezus Christus, nog niet teruggekomen is - dat zou wel eens heel spoedig kunnen zijn - beheerst Zijn verslagen vijand nog
de koninkrijken van deze wereld.
Toch kan je op de plaats waar je bent vandaag in vrede leven. En in een huis van de vrede. Hoe?
Doordat de vrede van Jezus in je is. Hij zegt: “ Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.” (Johannes
14:27 NBV).
Is dat geen bemoediging? Vrede, die Jezus alleen geven kan. Niet de vrede van de wereld. Dat
beperkt zich tot de afwezigheid van oorlog. Maar vrede die er is onder álle omstandigheden.
Vrede die er is als het moeilijk is in je of om je heen. Vrede als je onder de stress zit. Vrede als er
dingen fout gaan. Persoonlijke vrede en vrede in je omstandigheden (en dat noemt de Bijbel: je
huis). Hoe?
Door je op God de Vader en op Jezus Christus te richten. De Bijbel zegt: “ Laat in uw hart de
vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees
ook dankbaar.” (Colossenzen 3:15 NBV).
Persoonlijk en samen. Dat ‘werkt’ niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen.
Zo kan je een huis van de vrede bewonen onder álle omstandigheden.
Wonen in het huis van God. Hier én op het zendingsveld. Dat is het getuigenis voor de mensen
die je zien: je bent anders! “ Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie
is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.” (Coloss. 1:27 NBV).
Hans Cramer
voorzitter Zendingscomissie

Geholpen door de oogst
Beste broeders en zusters,
Vorige maand kwamen we er
niet aan toe om een stukje te
schrijven, omdat Freek het
ziekenhuis in moest. Het is
gelukkig allemaal goed gegaan.
Als we terugkijken dan is het
zo speciaal om te zien hoeveel
bijzondere mensen God
stuurde om ons bij te staan.

De eerste arts die ons hielp was een christen, en in de operatiekamer was een verpleger en een verpleegster die bij ons in de
kerk komen. Freek had die verpleegster een
aantal jaren geleden tot de Heer geleid en
gedoopt.
Op de intensive care kwam er verplegend
personeel dat vertelde ook christen te zijn.
Eenmaal op een ziekenhuiskamer kwamen
er twee medewerkers met wie Freek mocht
bidden.
Het probleem is dat men hier vrij veel medicijnen voorschrijft. Dus gingen we met
een zak vol weer naar huis met de opdracht
twee weken bedrust te houden en dan nog
vier weken geen normale werkzaamheden
verrichten. Als we dit schrijven zitten we in
die laatste weken.
De medicijnen maakten Freek erg moe.
Mina is twee keer terug gegaan naar die arts
die tot twee keer toe minder medicatie
voorschreef. Nu gaat het wat beter en krijgt
Freek wat meer energie.
Afgelopen zondag was er een oudstenvergadering. Omdat Freek penningmeester is
wilden de andere leden dat hij er bij zou
zijn. Dus werd de vergadering bij ons aan
huis gehouden. Er waren nogal wat financiele zaken te bespreken en er moesten belangrijke besluiten worden genomen.

Dit kwam vooral door een accoun9
tantsrapport dat net een week voor de
vergadering was binnen gekomen.
Ieder jaar worden de financiën door een
deskundige bekeken. Alles bleek goed te
zijn, maar er waren nogal wat aanbevelingen om de boekhouding aan te passen
en te verbeteren. Wij moesten nu beslissen of wij hier in mee wilden gaan, of
doorgaan zoals we het nu doen.
Na deze vergadering was Freek erg moe
wat liet zien dat hij nog niet klaar is om
weer van alles op te pakken.

De Lutheran kerk in Bumpurigu opende
hun kerk voor deze workshop.
Op het Ghana Wycliffe kantoor bereidden
Hanneke, Hezekia en Nelson, de verschillende lesdelen voor. We moesten fondsen
werven voor onze kosten, brandstof voor
de 460km te rijden, overnachtingen n
maaltijden. Een totaal bedrag van ongeveer €300. Hiervan kwam 1/3 uit Ghana
en 2/3 uit Nederland.

We zijn bezig met een nieuwe nieuwsbrief die hopelijk snel kan worden verstuurd. Daarin kunnen jullie nog veel
meer lezen over wat er allemaal gebeurt.
Weer veel dank voor jullie gebeden en
gaven.
Freek en Mina

Sinds de gereviseerde tweede druk van de
Bimoba Bijbel en de officiële overhandiging hiervan zijn we bezig geweest met
een workshop om voorgangers in te zetten voor de verspreiding van de Bijbel in
hun taal. De plaatselijke voorgangers
droegen de verantwoording voor de
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Ik vergeleek de voorgangers met
boeren die een veld en zaad hebben en
een opbrengst verwachten.
De volgende les ging over discipelschap
en hoe we naar het Woord van God luisteren.

De architect die bezig is met het gebouw
dat in de wijk Bhatara gebouwd gaat
worden, kwam ook langs. We hebben
het gehad over de materialen die we nodig denken te hebben en er moet nu een
kostenberekening worden gemaakt.
Tijdens de bouw van het gebouw in
Satarkul hebben we veel geleerd wat we
nu toe kunnen passen in dit project.

In Ghana zaaien ze door SOAPS
Hanneke houdt zich in haar nieuwe termijn met twee taken bezig. De ene taak,
opzet van spaarkredieten voor analfabete
vrouwen, moet nog gestalte krijgen.
De andere taak, instructie van het gebruik
van Bijbel en daarop toegesneden materialen is bekend terrein.

organisatie, uitnodigingen, lunches en
drink water.

Na een niet zo goede nachtrust begon de
eerste dag van de workshop.
De voorgangers kwamen laat. Pas om 11
uur konden we beginnen. Niemand had
zijn grote Bimoba bijbel bij zich. Daarom
gingen we naar het Bimoba Bijbel Project.
Het bestond uit een groot veld, waar degene die toezicht houdt zijn maïs verbouwd tijdens het regenseizoen en waar
veel van de Bimoba Bijbels opgeslagen
liggen in een kantoortje en het heeft een
gastenkamer.
Met een doos Bijbels, waar we de voorgangers gebruik van lieten maken, konden
we beginnen. Na een welkom en een openingsgebed hield ik een spreekbeurt over
de reden waarom we het Woord van God
delen met anderen.

Daarbij hielp een ezelsbruggetje:
S.O.A.P.S.
S: Je luistert naar de Heilige Schrift .
O: Dan observeer je wat je leest, totdat je
het goed begrijpt en het kunt weergeven
in je eigen woorden.
A: Je past het toe (Apply) op je leven en
P: dan bid je (Pray) om de hulp van de
Heilige Geest.
S: Daarna deel je het (Share) met je huisgenoten of vrienden .
Hartelijk dank voor uw gebeden en gaven
en daarmee uw bijdrage aan het zaaien van
Gods Woord en aan de verwachting van
een Oogst van Discipelen, die zelf het
Woord verder door zullen geven.
Gods zegen gewenst,
Michael en Hanneke

Terug uit Nepal
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We mogen terugzien op een bijzondere reis. Niet omdat wij zo bijzonder zijn,
maar omdat we een bijzondere God hebben die ook mensen zoals wij wil gebruiken in zijn Koninkrijk. We voelen ons bevoorrecht en gezegend dat we dit
mogen en kunnen doen. We zijn blij met de persoonlijke ontmoetingen die we
gehad hebben. We zijn ook blij dat we een steentje hebben mogen bijdragen aan
de kerk in Nepal. Fysiek leek het af en toe een bijna onmogelijke opgave, maar
God geeft echt kracht als je het nodig hebt, maar ook ruimte en wijsheid om op
tijd rust te nemen. We zijn ook dankbaar dat we een aantal projecten/kerken
financiële steun hebben kunnen geven, met dank aan al de donateurs!
Deo volente hopen we najaar volgend jaar opnieuw een bezoek aan Nepal te
brengen. Hier onder volgen enkele hoogtepunten.
Jan Smit
GLOW
Ik heb het al eerder gehad over het Nepal
Gospel Center, meer dan 25 jaar geleden
gestart door Resham en Sita Poudel.
Sita is een aantal jaren geleden een organisatie gestart om kansloze vrouwen te helpen (Glow = God Loves Orphans and
Widows). Op het moment van ons bezoek
was er een cursus aan de gang waar 15
meest jonge vrouwen aan deelnamen. Zij
leren in 3 maanden tijd niet alleen om te
gaan met een naaimachine zodat ze daar
straks geld mee kunnen verdienen. In deze
3 maanden krijgen ze ook onderricht op
allerlei praktisch gebied en zijn er dagelijks
bijbelstudies. Sita vroeg me om een paar
lesochtenden te willen verzorgen met als

onderwerp: Het huwelijk naar Bijbelse
maatstaven.
Vrijdag 16 februari was de eerste lezing
over de plaats van man en vrouw in het
huwelijk. Voor de meesten was dit allemaal nieuw. Er werd gretig geluisterd en
aantekeningen gemaakt. Sita zou later
nog met hen terugkomen op wat er allemaal gezegd is. Daarna heeft Aukje, aansluitend op wat ik gezegd had, nog uit
haar eigen leven verteld.
Zondagochtend 9 uur had ik mijn tweede lezing over het huwelijk bij de jonge
dames van Glow. Deze keer ging het
vooral over het feit dat je bij het trouwen
elkaar iets beloofd (verbond), dat je partner je beste vriend hoort te zijn en over
prioriteiten in je leven. Er werden weer
veel aantekeningen gemaakt en ze zaten
allemaal geboeid tot het laatst te luisteren. Waren ze de eerste keer wat stilletjes, nu kwamen ze bij het vragenstellen
goed los. Er werd goed gereageerd en uit
de vragen bleek dat de meesten het goed
hadden begrepen.

Leidersretraite
Woensdag 21 februari vertrokken we om
ongeveer 06.30 met Prem en zijn auto
naar Forse, een plaatsje ca 90 km van
Pokhara. Het werd een lange en moeilijke
rit en we arriveerden om 10 uur in Forse.
De bijeenkomst was een leidersretraite
van Naya Gaun Church en haar dochterkerkjes. Alles bij elkaar ongeveer 50 personen. De bijeenkomsten werden gehouden
in het kerkje van Forse, de mannen zouden daar ook in de kerk overnachten. Ik
heb deze dag 2 lezingen gehouden over
het huwelijk (zoals eerder bij Glow).
De volgende dag stonden er 2 lezingen op
het programma over ‘Dienend
Leiderschap’. Beide dagen werden de studies afgesloten met een evaluatie in kleine
groepen.
Voor veel van deze leiders was het grootste deel van wat ik vertelde nieuw. Het
was een bijzondere ervaring om op deze
manier mee te mogen helpen aan de persoonlijke ontwikkeling van deze broeders
en zusters.
Eén van de kerkjes die
vertegenwoordigd waren
bij deze retraite was
Kaireni. Ik sprak daar 2
dagen later. Tijdens de
voordienst deed één van
de leiders geëmotioneerd
verslag van de retraite in
Forse. Vooral het gedeelte
over het huwelijk had hem erg aangesproken en hij was na thuiskomst ook gelijk
begonnen met het in praktijk brengen van
wat hij geleerd had!

Anagruha van NGC had onderweg al 12
contact gezocht om te vragen of
Deepak ook mee kon komen. Dat was een
hele verrassing, want Deepak zit op een
bijbelschool in Kerala, India en wordt

gedeeltelijk vanuit Nederland ondersteund. Hij was vanwege vakantie in Kathmandu. Zijn eerste jaar zit er bijna op en
het gaat goed met hem en zijn gezin
(vrouw en 2 kinderen zijn mee). Deepak
ken ik al vanaf 1999, toen we zelf in Nepal
woonden en hij deelnemer was aan de
Engelse les bij ons thuis.
Maandag 26 februari hadden we nog 2
afspraken staan. De eerste was met Rup
Lal, ex-lepra patient en voorganger van
een kerk in Kathmandu. En een afspraak
met Tilak en zijn vrouw Ganga.

Ontmoetingen
Na een lange busrit van Pokhara naar Kathmandu, hadden we 's avonds een ontmoeting met Anagruha (zie foto).

Zie ook pag.7 en kijk voor meer informatie op blog.janauk.net en www.h4n.nl

OASE-verjaardagen april
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5 apr Mary van den Bosch
6 apr Corien Dekker
7 apr Barbera Westerhoff
12 apr Inge Hoogenraad
15 apr Daniel van Hemert
19 apr Hans Cramer
26 apr Rina van der Laan

vergeetmeniet

Drs. Jan Wessels vertrekt bij MissieNederland
Drs. Jan Wessels kwam
in 2010 terug uit Botswana na achttien jaar
zendings- en ontwikkelingswerk onder de San
in het Ghanzi District
en werd directeur van
de toenmalige Evangelische Alliantie. Wessels
werd tot dit werk beroepen en vrijgesteld
door de Christelijke Gereformeerde
Bethelkerk in Veenendaal.
In de afgelopen jaren heeft Jan Wessels
zich onvermoeibaar ingezet voor een missionaire kerk in Nederland door aandacht
te vragen voor integrale missie; discipelschap en missionaire gemeenschapsvorming; en voor eenheid binnen het Lichaam van Christus, onder andere via bewegingen als ‘Wij kiezen voor Eenheid’ en
het Nederlands Christelijk Forum.
Mede onder zijn leiding is de Evangelische Alliantie in 2013 gefuseerd met de
Evangelische Zendingsalliantie, waarna de
nieuwe organisatie EA-EZA in 2015 de
naam MissieNederland kreeg.

Jan Wessels vervulde sindsdien de functie
van algemeen secretaris/senior relatiemanager en vormde samen met oud EZAdirecteur Adri Veldwijk de directie van
MissieNederland. Jan was en is betrokken
bij talloze netwerken binnen de evangelische beweging en daarbuiten en dat niet
alleen in Nederland, maar ook in Europa.
Teruglopende inkomsten vormden de
belangrijkste aanleiding voor de eind vorig
jaar aangekondigde aanpassing van de
organisatie en heroriëntatie op de strategie
van MissieNederland. Wijziging van het
huidige tweehoofdig directiemodel naar
een éénhoofdig model maakt hier onderdeel van uit.
De directietaken van Jan Wessels worden
waargenomen door zakelijk directeur /
senior relatiemanager Adri Veldwijk, die
nu als enig directielid de organisatie van
MissieNederland voorlopig zal leiden. In
de loop van dit jaar worden verdere besluiten genomen over de invulling van het
eenhoofdig directiemodel als onderdeel
van de nieuwe strategische koers.
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