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‘tot in de verste 
uithoeken’ 

weeduizend jaar geleden kregen de discipelen 
de belangrijke opdracht van de Heere Jezus 
om Zijn Koninkrijk wereldwijd bekend te 
maken. Die opdracht wordt uitgevoerd: tot 

op de dag van vandaag geven lokale evangelisten 
en voorgangers het Evangelie met veel ijver en 
bewogenheid door tot in de verste uithoeken van de 
aarde. Dit is enorm bemoedigend en verblijdend. 

Tegelijk hebben deze lekenvoorgangers vaak zelf 
geen opleiding gevolgd. Dat geldt wereldwijd voor 
maar liefst 95 procent van de voorgangers. Dat zijn 
er miljoenen! Om de genade en vreugde van het 
Evangelie in prediking, pastoraat en zorg voor de 
naasten helder te laten klinken, hebben zij toerusting 
nodig. 

Dát is de missie en passie van NET. Al 12,5 jaar 
lang ondersteunen we deze gedreven mensen met 
praktisch en Bijbelgetrouw onderwijs. Dat doen we 
wereldwijd – 
zowel met behulp van onlinekanalen als face to face – 
en in het bijzonder daar waar de omstandigheden 
moeilijk zijn. Hoe we dat doen leest u in dit magazine.

Uw gebed en steun zijn voor ons onmisbaar. Helpt u 
mee Gods Koninkrijk over de hele wereld bekend te 
maken?  

Raymond Warnaar 
directeur 
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‘Jarenlang heb ik mijn gezin en familie goed kunnen 
onderhouden. Ik was landbouwer en had een sterk 
vertrouwen in mijn eigen kracht. Maar op een dag 
belandde ik met een grote snijwond in het ziekenhuis. 
Daar riep Jezus Christus mij. 

De predikant die mij in het ziekenhuis bezocht, sprak 
uit Johannes 3:16. Wat moet ik doen om gered te 
worden, vroeg ik. “Jezus Christus als Heere en Redder 
aanvaarden”, was het antwoord. 

Nu ben ik pastor in de Eshiamwaya Baptist Church 
in Butere, Kenia, en student van NET. Ik geef mijn 
kennis door aan vijfenveertig andere pastors die elk 
een eigen gemeente in het achterland hebben. Door 
bijbelonderwijs te geven via seminars en workshops. 
Mijn verlangen is nog meer zielen te winnen voor het 
Evangelie van Jezus Christus. Zodat hun leven net zo 
verandert als het mijne.’

     In het 
ziekenhuis 
 kreeg 
  ik mijn 
 roeping’
  

Adopteer een 
pastor in Oeganda voor 

€ 5,- per maand. 
netfoundation.nl/

doneer

Pastor 
Francis Musa: ‘
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Over Francis

Francis Musa (52)  is 
getrouwd en vader van 
vier kinderen. Hij woont 
in het dorpje Eshinyulu in 
Butere. Hij is voorganger 
en verdient zijn brood door 
met zijn motor passagiers 
naar hun bestemming te 
brengen. 

5



2006
Starten
29 augustus 2006: 
formele oprichting 
van NET Foundation. 
Voorzitter van bestuur 
is Maarten Burggraaf, 
voormalig rector van 
de CHE.

Op 1 november volgt 
de benoeming van 
Raymond Warnaar 
als bureaumanager 
(later directeur) met 
kantooradres in Rijssen. 

Samenwerking ontstaat 
met CHE, ZGG en GZB 
en met Bijbelscholen in 
Ecuador en Colombia.

2009
Pionieren
NET Foundation onder-
steunt nieuwe Bijbel-
scholen in Peru, Chili, 
Brazilië, Argentinië, 
Israël, Namibië en 
Zuid-Afrika om online 
studenten toe te rusten.

Meer dan tweeduizend 
studenten volgen 
theologisch onderwijs 
online.

NET verhuist in 2012 
naar Apeldoorn en 
samen met Berlinde 
Bouw wordt een begin 
gemaakt om vrijwilligers 
bij het werk van NET te 
betrekken. 

2012
Bouwen
Door samenwerking met 
Bijbelscholen in Mexico, 
Bethlehem, het Arabisch 
schiereiland en Kenia 
kunnen veel geïsoleerde 
voorgangers en evangelisten 
online toegerust worden.

Het aantal studenten 
wereldwijd groeit richting  
de vijfduizend.

Een team van vijftien 
enthousiaste medewerkers 
en vrijwilligers ondersteunt 
het werk van NET in de 
projecten wereldwijd en 
in de fondsenwerving en 
communicatie.

Een jubileum is een mooie aanleiding om in 
dankbaarheid terug te kijken: wat is er veel tot 

stand gebracht in 12,5 jaar!

12,5 jaar 
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Het is voor mij een 
wonder dat ik vrijwel 
vanaf het begin bij 
het werk van NET 
Foundation betrokken 
mag zijn. Er is geen 
mooier en belangrijker 
werk dan bezig te zijn 
voor de uitbreiding 
van Gods Koninkrijk. 
Zielen winnen voor het 
Lam is liefdeswerk met 
eeuwigheidswaarde, 
een zaak van leven 
of dood. Wie Jezus 
kent, wil dat Zijn naam 
overal ter wereld wordt 
verkondigd opdat het 
huis van Zijn Vader vol 
zal worden. Dan komt 
Jezus terug en mogen 
we rusten aan Zijn 
voeten op de nieuwe 
aarde.

Gert Nieuwenhuis
voorzitter

‘leven 
of dood’ 

2016
Evalueren
NET raakt betrokken bij het DEL-
project van het RD in Oeganda, 
in samenwerking met ZOA. Veel 
voorgangers in afgelegen gebieden 
kunnen niet online toegerust 
worden.

Bezinning vindt plaats: hoe kunnen 
we deze doelgroep toch bereiken? 
Door NET studiecentra!

Start ontwikkeling eigen 
curriculum met negen thema’s voor 
voorgangers. Start ontwikkeling 
materialen en videolessen.

2019
Jubileren
NET besluit om, naast 
samenwerking met 
lokale Bijbelscholen, eigen 
studiecentra te openen in Kenia, 
Oeganda, India, Pakistan, Cuba en Ecuador.

Het cursusmateriaal wordt verder ontwikkeld en 
door lokale medewerkers gecontextualiseerd en 
vertaald. De cursisten krijgen de opdracht om het 
geleerde te delen in hun eigen gemeente.

September 2019: 12,5 jarig jubileum NET. 
Introductie van de nieuwe huisstijl.
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Op 30 mei 1792 hield William Carey een 
onvergetelijke preek over Jesaja 54:2, de oproep 
van Jesaja aan Israël om zijn tent in elke richting uit 
te breiden en de scheerlijnen te verlengen. Er stond 
een geweldige, wereldwijde uitbreiding van Gods 
kerk voor de deur! Die preek was het startschot van 
de grote zendingsbeweging in de 19e eeuw. 

NET mag een dimensie aan de heilsprofetie van 
Jesaja toevoegen waarvan Carey nooit had kunnen 
dromen. Via de moderne media omspannen de 
scheerlijnen van Gods tent de hele wereld. Er 
zijn nu ongekende mogelijkheden om Gods kerk 
wereldwijd te bouwen, te versterken en toe te 
rusten. Plaatsen die vroeger niet of nauwelijks 
te bereiken waren, zijn nu met weinig moeite te 
bereiken. 

Dat geeft aan ons, aan wie deze bijzondere 
mogelijkheden zijn gegeven, een grote 
verantwoordelijkheid. Daarom doe ik vrijmoedig 
op iedereen een beroep om het werk van NET met 
gebed en financieel te steunen. Carey was bereid 
‘als een mijnwerker in de diepe schacht van donker 
India af te dalen’. Maar op één voorwaarde: dat zijn 
vrienden rope holders (‘touwvasthouders’) zouden 
zijn. Zij moesten hem vasthouden met touwen van 
gebed, meeleven en praktische ondersteuning. 
Wilt u zo’n rope holder van NET zijn?

Ds. P. den Ouden
HHK-predikant te Katwijk aan Zee

‘vergroot de plaats
van je tent’ 

Vanuit het veld blijkt 
dat het belangrijk is 
dat voorgangers op 
een specifiek terrein 
meer toerusting 
nodig hebben.

Vanuit NET wordt 
er een ruw voorstel 
gemaakt hoe de 
cursus eruit moet zien.

NET-medewerkers 
van het kantoor in 
Apeldoorn gaan op 
zoek naar een 
cursusschrijver. 
Deze moet 
theologische kennis 
én zendings-
ervaring hebben. 

1

2

3
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NET brieft de cursus-
schrijver: inhoud wordt 
duidelijk vastgesteld 
en in hapklare brokken 
verdeeld.

De cursus wordt geschreven. Voorwaarden: maximaal 
zes/zeven hoofdstukken van elk drie of vier kantjes tekst, 
opgebouwd uit Bijbelse gegevens, voor elke cursist toegankelijk.

Check door NET: is de inhoud 
kort en krachtig, staan er
goede praktijkvoorbeelden in 
voor lekenvoorgangers in 
Afrika, Zuid-Amerika of Azië?

NET maakt samen met de schrijver 
korte video’s van de cursus (tien 
minuten per hoofdstuk), zodat de 
cursist nog eens kan herkauwen 
op de stof.

De cursus is nu 
beschikbaar voor de 
cursisten van de lokale 
NET-studiecentra.

De cursisten maken testvragen 
en discussiëren via het forum 
als ze de video hebben 
bekeken. Zo controleert NET 
of ze de stof begrijpen.

Nu kan de cursist als 
trainer Bijbelgetrouw 
onderwijs geven aan 
andere voorgangers 
in het land! 

5
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zo komt een 
online cursus 
tot stand
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ET heeft mijn geestelijke  
én mijn sociale leven  
veranderd. Dankzij de  

cursussen ben ik thuis geraakt in Gods 
Woord, heb ik persoonlijk ontdekt wat Zijn 
weg van redding is. Maar via de online 
cursussen is er ook interactie met andere 
studenten. Onder leiding van onze online 
coach delen we ideeën en bemoedigen 
we elkaar. Het voelt haast als familie. 

Het is dankzij Gods genade dat ik 
nu op mijn beurt NET-cursussen kan 
geven aan kerkleiders in verschillende 
omstandigheden en plaatsen. 
Voorgangers hebben vaak een gebrek 
aan theologische kennis, waardoor ze 
Gods Woord niet altijd goed kunnen 
interpreteren. De cursussen brengen 
een nieuwe kijk op het leven. Ik zie het 
vooral als mijn taak ook vrouwen aan 

te moedigen de Heere te dienen in hun 
gemeente. In onze cultuur bereik je de 
gezinnen vaak via de vrouwen. Het is 
heerlijk te zien hoe zij groeien in het leven 
met de Heere en de impact die dat heeft 
op het hele gezin.’ 

Jenifer Omemo: 

‘Via vrouwen 
heeft Gods 

Woord impact 
in gezinnen’ 

Over Jenifer
Jenifer Omemo (50) is 
huisvrouw en helpt haar man, 
die voorganger is en daarnaast 
ook werkt op het ministerie van 
landbouw in Kenia. Ze hebben 
geen kinderen en wonen in het 
dorpje Bumala. 

n
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Steun ons!
Behalve met uw gebed kunt u  
NET ook praktisch steunen. Dat kan op  
verschillende manieren. 

Een eenmalige of structurele gift

Een voorganger adopteren voor 
€ 5,- per maand

Op de hoogte blijven via de NET 
nieuwsbrief 

Een project adopteren

Vraag NET een presentatie te 
verzorgen in uw gemeente, 
school of vereniging

Stage lopen bij NET (in Apeldoorn 
of internationaal)

Vrijwilligerswerk doen

Een belastingvrije 
periodieke schenking 
of nalatenschap

Scan de QR-code of ga naar 
netfoundation.nl/doneer.

Zojuist rondde ik een preek 
af over Filippus en de 
kamerling. De Heere begint 
Zijn Woord te zaaien onder 
Afrikanen, het begin van 
de verkondiging op alle 
continenten. Beslissend 
voor deze kamerling is de 
opening van de Schriften. 
Daarin opent zich het hart 
van God tot op Christus; 
zaligmakend en bevrijdend. 
Wat moest deze kamerling 
beginnen zonder iemand 
die hem de profeten 
uitlegde? De Heere 
voorziet daarin liefdevol. 
Zo zijn er ook vandaag 
nog veel Filippussen 
nodig, die onderlegd zijn 
in het Woord en gedegen 
theologisch toegerust. 
Daarom verdient NET onze 
steun!

Ds. A.J. Mensink
PKN-predikant 
te Elburg

‘filippussen 
gevraagd’ 
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Adres
Laan van Westenenk 12
7336 AZ APELDOORN

Telefoon
+31 (0)55 2000236

Online
info@netfoundation.nl
www.netfoundation.nl

Giften zijn welkom
NL08 RABO 0126 9306 19

‘In Ecuador ontdekte ik van 
dichtbij de vragen die mensen 
hebben over Gods Woord. Wie 
helpt hen de gouden draad in 
het Evangelie te ontdekken en 

door te geven?’
  

Truus Verweij  |  vrijwilligster


