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Terugkerende zendeling moet 

opnieuw ‘inburgeren’

Welkom thuis, vree mdeling
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Wat is een bonuskaart? Hoe moet ik kiezen uit zestig verschillende toetjes? 
Waarom vinden Nederlanders mooie spullen zo belangrijk? Waarom zijn 
Nederlanders zo ontevreden terwijl ze alles hebben? Waarom wil mijn kind niet 
op slippers naar school? Dit zijn vragen die in een gezin kunnen opkomen dat net 
teruggekomen is van het zendingsveld. Het laat zien dat terugkomen heel wat 
voeten in de aarde heeft.

Tekst: Martijn van Iwaarden

Welkom thuis, vree mdeling

De voorbereiding op vertrek naar het zen-
dingsveld is méér dan alleen maar koffers 
pakken. De toekomstige zendingswerker 
stelt zich er op in flexibel om te gaan met 
een andere cultuur. Hij bereidt zich voor 
op het leren van een vreemde taal. Hij 
probeert zoveel mogelijk te weten te ko-
men over het land waar hij heengaat. Op 
deze wijze is hij vol van verlangen naar 
het nieuwe dat komen gaat. Tijdens de 
verloven voelt de zendingswerker weer 
even hoe het is om in zijn vaderland te 
zijn, maar al snel verlangt hij weer terug 
naar het zendingsveld. De definitieve 
terugkeer naar het vaderland is echter 
zeker ook iets wat veel voorbereiding 
nodig heeft. Het opnieuw meedraaien 
in het vaderland vraagt veel aandacht en 
is te vergelijken met het vertrek uit het 
vaderland.

Repatriëren
De definitieve terugkeer naar het vader-
land heet repatriëren. Psychologe Corry 
Nap-van Dalen heeft met haar man en 
vier kinderen twaalf jaar in Nepal ge-
woond en gewerkt. Ze weet uit ervaring 
wat het is om na zo’n periode terug te 

keren naar het vaderland. Nu gebruikt ze 
haar ervaringen om zendingswerkers te 
helpen bij hun terugkeer. Corry Nap ver-
telt: “Wij kunnen repatrianten helpen om 
zich voor te bereiden door al tijdig een 
gesprek met hen te hebben. Het gaat dan 
om onderwerpen zoals: goed afscheid 
nemen en vooruitkijken.” Het is belang-
rijk dat de zendingswerker al ruim van 
tevoren beseft dat er een nieuwe periode 
van omschakelen aanbreekt. Zo werkt en 
leeft het zendingsgezin toe naar het mo-
ment van vertrek. 

Ook al is het repatriëren nog ver weg, 
het is voortdurend belangrijk de band 
met het thuisland en de thuisgemeente 
goed te houden. Daar hoort in ieder ge-
val bij dat je een realistisch beeld hebt 
van je thuisland, het kerkelijk leven in 
je vaderland en het onderwijs zoals dat 
in Nederland gegeven wordt. Wanneer 
jonge kinderen van zendingswerkers op 
het zendingsveld onderwijs volgen, is het 
heel belangrijk dat het onderwijs in het 
buitenland goed aansluit op het onder-
wijs in Nederland. Wanneer de zendings-
werker en zijn gezin goed op de hoogte 

zijn van de situatie in het vaderland voor-
komt dat een al te grote cultuurschok als 
het gezin terugkeert. 

Afscheid nemen
Voorafgaand aan het repatriëren is het 
belangrijk om goed afscheid te nemen. 
Het gezin van een zendeling is in al die 
jaren van zendingswerk sterk betrokken 
geraakt op de mensen, de samenleving, 
het dorp en de cultuur van het zendings-
veld. In de voorbereiding op de terugkeer 
is het losmaken een belangrijke fase. 
Nap: “Vaak zijn er dan de vieringen, de 
afscheidsfeestjes, met veel aandacht 
en erkenning. Kippen, geiten en buffels 
worden geslacht. In toespraken wordt 
de zendingswerker geprezen en is hij de 
beste zendingswerker die men ooit heeft 
gehad.” Dit alles roept bij de afscheidne-
mende zendingswerker gemengde ge-
voelens op. Hij is immers bezig zijn werk 
over te dragen en zijn werk af te ronden. 
In dit proces van losmaken spelen emo-
ties een grote rol. “De zendeling probeert 
alvast wat afstand te bewerken. Tegelij-
kertijd lijken de banden sterker dan ooit. 
Hij voelt zich verdrietig over wat en wie 
hij moet achterlaten. Hij voelt zich on-
gelukkig over datgene wat hij had willen 
doen, maar wat niet gelukt is. Ook kan 
een zendingswerker zich schuldig voelen 
omdat hij mensen met zoveel nood ach-
terlaat.” Daarbij komen de twijfelende 
vragen over wat God verder met zijn leven 
wil, of zijn roeping nu afgelopen is.” De 
psycholoog benadrukt dat deze emoties 
normaal zijn en bij het losmakingsproces 

Mannen en vrouwen

Niet alleen mannen zijn repatrianten. Ook vrouwen hebben als zendingswerker gewerkt 
en repatriëren op enig moment. Daarnaast geldt natuurlijk ook dat de echtgenote van een 
zendeling hetzelfde doormaakt als haar man. Ook de kinderen horen erbij. Vaak komen zij 
terug in een vaderland dat ze alleen nog kennen van de verlofperiodes. 
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horen. “Het beste is om die gevoelens te 
erkennen en te doorleven. Je komt er dan 
doorheen en het geeft je een goede basis 
voor het leven in je vaderland.” 

Verzoening
Ook verzoening is een belangrijk onder-
deel van het losmaken. Een zendings-
werker moet proberen te voorkomen dat 
hij vertrekt vanuit een situatie met ver-
stoorde relaties. Het is belangrijk dat hij 
probeert om de verstoorde relaties weer 
te herstellen. Wanneer de verhouding 
met mensen die je achterlaat niet goed 
is, kan dat je nog lang achtervolgen. Die 
nare herinneringen blijven de zendings-
werker altijd bij als hij terugdenkt aan de 
periode op het zendingsveld.

Terug
Eindelijk is het dan zover: welkom thuis! 
De familie is blij. Veel mensen vragen 
naar de ervaringen van de teruggekeerde 
zendeling. Na enkele weken moet het 
gezin echter weer meedraaien in het da-
gelijks leven. Op dat moment voelt de 
repatriant dat hij vreemdeling is in eigen 
land. Naarmate de zendingswerker lan-
ger weggeweest is, kan de vervreemding 
groter zijn. In de tijd die de zendeling in 
het buitenland verbleef, is  de verande-
ring in Nederland doorgegaan. Tegelijk is 
ook de zendeling zelf veel veranderd. Hij 
bekijkt de Nederlandse samenleving met 
een andere bril dan voorheen. 
 
Bij terugkomst zijn er ook nog onzeker-
heden. Waar vind ik een geschikte baan? 
Brengt die nieuwe baan ook een verhui-
zing met zich mee? Welke school gaan de 
kinderen bezoeken? Het wennen aan al 
deze dingen vraagt vooral veel tijd. Me-
vrouw Nap vertelt dat het lang kan du-
ren voordat iemand zich weer helemaal 
thuis voelt in Nederland. “De meesten 

hebben na een jaar of twee de draad weer 
aardig opgepakt. Maar als je het op de 
man af vraagt, voelen ze zich vaak nog 
steeds wat vervreemd. Zendingswerkers 
houden vaak het gevoel dat ze nergens 
meer helemaal thuis zijn. Dan kan het in-
tens beleefd worden dat we hier op aarde 
slechts vreemdelingen en bijwoners zijn. 
Maar dan ook medeburgers der heiligen 
en huisgenoten Gods (Efeze 2:19)”.

Gemis
Behalve het opnieuw vertrouwd raken 
met het vaderland is er vaak ook het ge-
mis van de cultuur en de gewoonten van 
het zendingsveld. De gastvrijheid van de 
mensen, de rust in het leven, het eten en 
drinken uit het zendingsland ontbreken. 
En dat wordt gevoeld. Voor kinderen van 
zendingswerkers geldt dit nog meer. Zij 
kennen Nederland vooral van de ver-
lofperiodes. Deze kinderen hebben het 
grootste deel van hun leven in het bui-
tenland doorgebracht. De Nederlandse 
cultuur zegt hen weinig. 

In de kerkelijke gemeente is de zendings-
werker niet direct weer thuis. Wanneer er 
tijdens de periode van uitzending veel-
vuldig contact was, zal de terugkeer wel 
gemakkelijker zijn. Toch is de zendings-
werker veel Nederlandse vormen van 
gemeentezijn ontwend. Het is belangrijk 
dat de repatriant zichzelf de tijd gunt om 
weer te wennen aan het kerkelijk leven in 
zijn vaderland. Tegelijk is het ook voor de 

Onderwijs

Een veelvoorkomende reden dat 
zendingswerkers repatriëren is het 
onderwijs voor de kinderen. Voor ou-
dere kinderen is het soms niet moge-
lijk om passend onderwijs te vinden 
in het buitenland. Ook voor de kinde-
ren kan het goed zijn om om al vroeg 
een beslissing te nemen over de te-
rugkeer. Zo kunnen ook de kinderen 
toewerken naar de overstap naar een 
Nederlandse school.

Bij terugkeer laat een zendeling een spoor van zendingswerk achter en neemt hij een spoor van 
herinneringen mee. 

gemeente belangrijk te beseffen dat de 
zendingswerker tijd nodig heeft om zich 
weer thuis te voelen. 

Verhalen vertellen
Mevrouw Nap wijst repatriërende zen-
dingswerkers erop dat repatriëren tijd 
kost. “De zendeling is zelf het meest ver-
anderd tijdens zijn periode in het buiten-
land. Hij zal begrip op moeten brengen 
voor de manier van doen in de gemeente. 
Het is niet verstandig een speciale behan-
deling te verwachten omdat hij zendeling 
was.” De psychologe raadt de repatrian-
ten aan om zich actief op te stellen: “Stel 
je ten dienste. Geniet van goede dingen 
en mensen. Leg dingen die je niet kan 
veranderen in Gods hand.” Daartegen-
over staat dat de gemeente niet moet 
verwachten dat de teruggekeerde zende-
ling al na een paar weken weer gewoon 
met alles meedoet. Nap vindt het goed 
dat de zendeling de gelegenheid krijgt 
om te vertellen over zijn of haar erva-
ringen. “Niet één keer, maar meerdere 
keren. De meeste zendingswerkers wil-
len heel graag hun verhaal kwijt. De visie 
en de ervaringen van de zendingswerker 
kan de gemeente gebruiken om een bre-
dere blik te krijgen op het werk van God 
in deze wereld.” De gemeente kan de re-
patriant ook helpen door praktische hulp 
te bieden aan het gezin dat teruggekeerd 
is.
Het is voor de repatriant niet mogelijk 
om verder te gaan waar hij voor zijn uit-
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Praktische handreiking 

bij de repatriëring van 

zendingswerkers

Méér dan
koffers pakken

Samengesteld door C. Janse

Te bestellen via zgg@cbgg.nl, 
kosten: €€4.- 
(exclusief verzendkosten).

zending gebleven was. Daarvoor is er te-
veel veranderd in hemzelf en in het va-
derland. Nap wijst repatrianten erop dat 
het wel mogelijk is om dat wat hun leven 
verrijkt heeft, mee te nemen en in te pas-
sen in het leven hier en nu.

Naast het vraaggesprek met mevr. Nap-
van Dalen is voor dit artikel ook gebruik 
gemaakt van de brochure Méér dan koffers 
pakken. Deze brochure is door C. Janse sa-
mengesteld voor zendingswerkers en hun 
eventuele gezinsleden die weer terugkeren 
naar hun vaderland.                                   ■

Dinsdag 17 februari 2009 

6:00 uur: Piep – piep – piep, de wekker loopt af. Een kwartiertje later ga ik er 
uit en maak ik toilet. Meestal besteed ik daar niet zoveel aandacht aan. Ik krijg 
van mijn vrouw en mijn collega’s nog wel eens het commentaar dat ik me wat 
vaker moet scheren. Het is mijn streven om elke dag met bijbellezen en bidden 
te beginnen. Dat moet de inspiratiebron zijn voor een dag werk in Gods konink-
rijk. Ik doe dat ’s ochtends vroeg omdat er dan nog de minste stoorzenders zijn. 
We ontbijten gezamenlijk. Een mooie bijkomstigheid van het zendingswerk is 
dat we een hecht gezinsleven hebben. We trekken veel met elkaar op. Welk 
Nederlands gezin kan zeggen vrijwel altijd driemaal per dag met alle kinderen 
de maaltijd te gebruiken?
8:15 uur. Ik ga naar Tantol; op de motorfiets, door de brush, naar Gabriel. Ga-
briel is een 
lokale christen. We willen in zijn dorp evangelisatieavonden beginnen, maar 
omdat hij zelf in een ander dorp werkt en door de week weinig thuis is, vraagt 
dat nogal wat overleg en afstemming. Gabriel is ook amateur-imker (net als ik) 
dus gaan we even naar zijn bijenkorven kijken. Als ik thuiskom, zit Alfa op de 
veranda. Hij heeft drie dagen niet gegeten. Hij woont in bij zijn tante, maar die 
is vorige week voor een maand naar haar moeder vertrokken. Zodoende wordt 
er niet gekookt. Alfa heeft bijbelstudie gedaan en leest nog regelmatig in de 
Bijbel. Hij vraagt: “Wat zegt Jezus over de eindtijd in Openbaringen?” Ik ant-
woord dat het boek Openbaring een ‘gezicht’ is van de apostel Johannes waarin 
de toekomende dingen bekend gemaakt worden. Het gaat over de oordelen die 
over de aarde zullen komen voor de wederkomst van Christus. Dood en verderf, 
honger en aardbevingen. Zijn conclusie is direct: de eindtijd is gekomen. 
13:15 uur. We gaan eten: rijst met bladersaus. Na het eten doen we altijd een 
slaapje van een uur. Daarna ga ik de buurt in. Contacten onderhouden is erg 
belangrijk. Ook in verband met de evangelisatieavonden die elke vrijdag op 
ons erf gehouden worden. Voor het avondeten komen twee in lompen gehulde 
mannen vragen of ik hun reis naar Kamsar kan betalen. Omgerekend kost dit 
één euro per man. Ze hebben zelf helemaal niets. Ze kennen mij omdat ik elke 
zondag naar de gevangenis ga. Ze hebben daar achttien maanden gezeten en 
zijn vandaag vrijgelaten. Van de vijfduizend francs die ze gekregen hebben bij 
hun vrijlating hebben ze eten gekocht. Dat was nodig, want allebei hebben ze 
nog ongeveer de helft van hun gewicht van de tijd voordat ze gedetineerd wer-
den. Ondertussen moet ik me nog even met de kinderen bemoeien want die 
zijn ruzie aan het maken. We eten laat, tussen 19:00 uur en 20:00 uur. Daarna 
gaan de kinderen naar bed. 
23:00 uur. We maken aanstalten om te gaan slapen. Ik doe de luiken dicht en 
tenslotte sluit ik samen met Lize de dag af.
23:30 uur. De lamp gaat uit

DE wErkDaG vaN...

JAN WALHOUT


