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Zal iedereen het horen? 

	
En	 dan	 de	 families	 Buchner	 en	 van	 Aken,	 samen	
werkzaam	 in	 een	 team	 in	Hongarije.	 De	 vorige	 an-
derhalf	 jaar	 veel	 strijd	 gehad,	 in	 zowel	 de	 verbou-
wing	 van	 het	 aangekochte	 gebouw	 dat	 bedoeld	 is	
als	 ontmoetingscentrum,	als	 in	de	onderlinge	com-
municatie	tussen	het	team	en	de	gemeente	waar	ze	
aan	 verbonden	 zijn.	 Koppel	 dat	 aan	de	 grote	mate	
van	 diverse	 complexe	 diëten	 binnen	 één	 gezin,	
waar	 de	 familie	 Buchner	 het	 laatste	 jaar	 om	 ge-
zondheidsredenen	mee	te	maken	heeft,	dan	brengt	
mij	 dat	 tot	 deze	 uitspraak:	 “Als	 de	 zegen	 ná	 de	
ingebruikname	van	het	ontmoetingscentrum	net	zo	
groot	 is	 als	 alle	 strijd	 daarvóór,	 dan	 zal	 de	 zegen	
enorm	zijn!”	
	

		Frans	van	Aken	in	het	ontmoetingscentrum	

Beste	familie,	vrienden	en	bekenden,	
	

Waar	we	in	onze	vorige	nieuwsbrief	een	lange	reis	aan	konden	kon-
digen,	waarin	we	het	hadden	over	een	 combinatie	van	 veldbezoe-
ken	en	vakantie,	daar	kunnen	we	nu	schrijven	dat	de	reis	inderdaad	
lang	was	(voor	Tineke	toch	echt	té	lang),	dat	de	bezoeken	erg	inte-
ressant	 en	 leuk	waren,	 en	 dat	we	geweldig	mooie	 dingen	 hebben	
gezien.	 Om	 van	 het	 laatste	 een	 paar	 voorbeelden	 te	 noemen:	we	
hebben	een	prachtige	wandeling	 in	de	bergen	van	Zwitserland	ge-
maakt,	een	mooie	vaartocht	op	de	Donaudelta	in	Roemenië,	en	een	
spectaculaire	 tocht	 over	 een	 weg	 met	 talloze	 haarspelden	 in	 de	
bergen	van	Roemenië	 (zie	 foto’s	 onderaan	deze	pagina).	Geweldig	
om	 zo	 het	 nuttige	 met	 het	 aangename	 te	 kunnen	 combineren	
(waarbij	zowel	de	bezoeken	als	de	vakantiedagen	én	nuttig	én	aan-
genaam	waren).		
	

VELDBEZOEKEN	
Ja,	ook	het	bezoekwerk	was	erg	 leuk.	De	OM-collega’s,	waar	 Johan	
de	People	Care	werker	van	is,	ontmoeten	op	de	plaats	waar	ze	wo-
nen	en	werken.	De	tijd	kunnen	nemen	om	naar	hun	verhalen,	hun	
ervaringen	te	luisteren.	Voor	hen	te	mogen	bidden.	
	

Zo	hebben	we	de	familie	den	Toom	in	Zwitserland	ontmoet.	Eerder	
zijn	 ze	werkzaam	 geweest	 in	 Albanië	 en	 Griekenland,	 en	 sinds	 vijf	
jaar	zijn	ze	werkzaam	in	een	Zwitserse	stad,	waar	ze	bewust	in	een	
buurt	wonen	waar	veel	allochtonen	zijn,	waaronder	veel	Albanezen	
uit	Bosnië.	Hun	werkplek	is	eenzaam,	en	er	is	een	heel	lange	adem	
nodig	om	 iets	van	vrucht	 te	zien.	Maar	wat	 een	positivisme	straalt	
het	 gezin	 uit,	 en	wat	was	het,	 over	 en	weer,	 bemoedigend	 om	 bij	
elkaar	te	zijn.	
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 	Dank-	en	gebedspunten 
	

Dank	voor:	
• De	 prachtige	 reis	 met	 veldbe-
zoeken	en	vakantie 
 

Bid	voor: 
• het	 leiderschapsteam	 en	 de	
medewerkers,	 in	 verband	 met	
veranderingen	OM-Nederland	

	

Dank	en	bid	voor:		
• de	 18	 volwassenen	 +	 6	 kinde-
ren	die	in	augustus	uitgezonden	
worden	naar	vele	landen	

• het	missionair	initiatief	(contac-
ten;	startende	buurtkerk;	Alpha	
cursus)	

 

Johans taak bij OM 
People	 Care	 heet	 het	 werk	 dat	
Johan	 doet	 bij	 OM-Nederland.	
Hierbij	 gaat	 het	 om	 het,	 namens	
het	thuiskantoor,	zorgdragen	voor	
de	 Nederlandse	 OMers	 die	 zijn	
uitgezonden	 voor	 een	half	 jaar	of	
langer.	 Er	 wordt	 contact	 onder-
houden	 met	 de	 OMer,	 en	 hij/zij	
wordt	 bijgestaan	 met	 raad	 en	
daad	 (voor	zover	dit	nodig	 is	van-
uit	 het	 thuiskantoor,	 want	 de	
voornaamste	 zorg	 vindt	plaats	op	
het	OM-veld).	
	
Er	 zijn	 zo’n	 130	 OMers	 via	 OM-
Nederland	uitgezonden	(ongeveer	
45	 singles	 en	 40	 echtparen/	 ge-
zinnen).	 Ongeveer	 de	 helft	 van	
hen	valt	onder	Johans	zorg.		
Elk	 jaar	 worden	 er	 ongeveer	 30	
personen	 uitgezonden,	 en	 even	
zoveel	komen	er	jaarlijks	terug.		
Rondom	 vertrek,	 verlof	 en	 defini-
teve	terugkeer	van	de	OMer	is	het	
contact	het	meest	intensief.	

  	 	 	 	
Adressen 
	

OPERATIE	MOBILISATIE		
Assemblageweg	9,	8304	BB	Emmeloord	
0527	-	615	607	
info.nl@om.org	www.operatiemobilisatie.nl		

	

JOHAN	EN	TINEKE	TENSEN	
Andijkstraat	30,	8304	CR	Emmeloord	Nederland		
06-51	754	254	•	johan.tensen@om.org		
	
Nieuwsbrieven 
 

Per	email	ontvangen?	Of	niet	meer	ontvangen?	
Meld	a.u.b.	via	johan.tensen@ziggo.nl	

Support 
	

Het	werk	van	OM	en	haar	werkers	is	afhankelijk	
van	giften.	Als	u	onderdeel	van	dit	werk	wilt	zijn:	
	
IBAN:	NL13	RABO	0114232938	
t.n.v.	Operatie	Mobilisatie		
o.v.v.	Support	Johan	Tensen	
	
ONLINE	DONATIES	
Operatie	Mobilisatie	Nederland	-	Doneer	
Bij	‘Een	medewerker’	invullen:	Johan	Tensen	
	

	
	 	 		

	
	

OM-NEDERLAND	
In	 februari	 schreven	 we	 over	 veranderin-
gen	 bij	 OM-Nederland,	 en	 vroegen	 we	
daar	 gebed	 voor.	Opnieuw	willen	we	hier	
gebed	 voor	 vragen.	 Er	 zijn	nog	meer	 ver-
anderingen	 bijgekomen.	 Vanaf	 vorig	 jaar	
september	 hebben	we	 een	nieuwe	direc-
teur.	 Drie	 van	 de	 vijf	 afdelingshoofden	
zijn,	 om	heel	 diverse	 redenen,	 gestopt	of	
gaan	 binnenkort	 stoppen.	 Vijf	 afdelingen	
zijn	 er,	 door	 herorganisatie,	 vier	 gewor-
den.	 Dit	 betekent	 dat	 er	 nog	 gezocht	
wordt	naar	twee	nieuwe	afdelingshoofden	
(Communicatie	 en	 Zendingswerk	 Neder-
land).	 En	 als	 klap	op	 de	 vuurpijl	 blijkt	 dat	
er	op	financieel	gebied	zeer	sterk	‘bakens	
verzet’	 en	 ‘alle	 zeilen	 bijgezet’	 moeten	
worden.	
Gebed	voor	het	leiderschapsteam,	die	aan	
dit	 alles	 leiding	moet	 geven,	 en	 voor	 alle	
medewerkers,	voor	wie	het	ook	onrustige	
tijden	zijn,	wordt	echt	op	prijs	gesteld.	
		
TOT	SLOT	
• Tineke	 geniet	 altijd	 nog	 erg	 van	 haar	
werk	 als	 activiteitenbegeleidster,	 drie	
dagen	 per	 week	 in	 Lelystad.	 Daarnaast	
past	 ze	 elke	 week	 wel	 op	 één	 van	 de	
kleinkinderen.	

• Samen	zijn	we	lekker	actief	 in	het	missi-
onair	 initiatief	 in	 onze	wijk.	 Johan	 is	 te-
genwoordig	 wekelijks	 een	 aantal	 uren	
aan	 het	 klussen	 bij	 mensen	 die	 prakti-
sche	hulp	nodig	hebben.	Dit	gebeurt	op	
indicatie	 van	 de	 buurtwerker	 en	 Stich-
ting	 Present.	 Hier	 ontstaan	 heel	 mooie	
contacten	 uit.	 Na	 de	 zomer	 gaan	 deze	
mensen	 uitgenodigd	 worden	 voor	 de	
startende	 buurtkerk	 en/of	 een	 Alpha	
cursus.	
Ook	een	mooi	onderwerp	van	gebed!	
	

Bedankt	 voor	 het	 lezen	 en	 voor	 alles,	
Gods	zegen,				

							Johan en Tineke	
	

	

Bijzonder	 bemoedigend	 was	 het	 ook	 om	
te	 zien	 hoe	 het	 evangelisatiewerk	 van	 de	
familie	 Cozaru	 in	 een	 dorp	 in	 Moldavië	
zichtbare	 vrucht	 mag	 dragen.	 Via	 kinder-	
en	hulpverleningswerk	ontstaan	er	allerlei	
contacten.	Mensen	 leren	Christus	 kennen	
als	 hun	 Verlosser	 en	 Heer,	 worden	 ge-
doopt,	 en	 samengevoegd	 in	 een	 nieuw	
ontstane	 gemeente.	 De	 burgemeester,	
nadat	hij	 inzag	dat	dit	 jonge	echtpaar	niet	
te	stoppen	is,	en	dat	het	toch	echt	duide-
lijk	 is	dat	de	bevolking	geholpen	is	met	de	
komst	 van	 dit	 stel,	 heeft	 eindelijk	 toege-
stemd	in	de	bouw	van	een	kerk.	En	de	or-
thodoxe	 priester,	 nadat	 hij	 heeft	 ingezien	
dat	 zijn	 verzet	 tegen	 de	 komst	 van	 een	
nieuwe	 kerk	 in	 zijn	 dorp	 geen	 zin	 heeft,	
begroet	het	stel	tegenwoordig	op	straat.	
	

Deze	brief	is	te	kort	om	over	elk	bezoek	te	
schrijven,	dus	laten	we	alleen	nog	Alineke	
noemen.	Zij	is	in	2015	via	OM	in	Moldavië	
werkzaam	 geworden,	 maar	 de	 mogelijk-
heden	 binnen	OM	 bleken	 niet	 voldoende	
bij	haar	te	passen.	Dat	zijn	zo	van	die	ont-
wikkelingen	waarbij	 er	 extra	werk	 aan	de	
winkel	 is	voor	Johan.	Op	afstand	meeden-
ken	 en	meebidden,	 om	 helder	 te	 krijgen	
wat	 er	 mis	 is	 gegaan	 en	 wat	 dan	 wel	 de	
weg	is.	
Alineke	was	 in	 contact	 gebracht	met	Hart	
voor	 Moldavië,	 een	 andere	 organisatie,	
waar	het	wel	 leek	 te	passen.	Het	was	erg	
leuk	om	Alineke	op	haar	huidige	woon-	en	
werkplek	 te	 kunnen	 bezoeken,	 en	 te	 zien	
hoe	 zij	 daar	 floreert.	 Ze	 heeft	 werk	 wat	
helemaal	 bij	 haar	 past,	 en	mogelijkheden	
om	 te	 groeien	 in	 haar	 werk.	 En	 ze	 heeft	
het	zo	naar	haar	zin,	dat	ze	in	 ieder	geval	
nog	een	jaar	langer	bijtekent.	Prachtig!	
	

Fijn	 om	 zulke	 mensen,	 vanuit	 het	 thuis-
kantoor,	 te	 mogen	 ondersteunen.	 En	 fijn	
dat	jij,	als	 iemand	die	bij	ons	betrokken	is,	
hier	 ook	 je	 steentje	 aan	 bijdraagt,	 door	
gebed,	bemoediging	en/of	financiën.		
	


