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Nieuw, nieuw, en nog eens nieuw 

Beste	familie,	vrienden	en	bekenden,	
	
EEN	NIEUW	JASJE…	
…voor	de	nieuwsbrief.	De	 collega’s	 van	
de	 afdeling	 Communicatie	 maken	 de	
mooiste	 dingen,	 waaronder	 voor-
beeldmateriaal	 voor	 nieuwsbrieven.	 En	
daar	maken	we	dankbaar	gebruik	van.		
Een	mooie	 gelegenheid	om	al	mijn	 col-
lega’s,	van	welke	afdeling	dan	ook,	eens	
een	beetje	in	het	zonnetje	te	zetten.	Als	
ik	 zie	 met	 hoeveel	 liefde,	 ijver	 en	 vol-
harding	 er	 gewerkt	 wordt	 door	 de	
teamleden	 en	 leiders,	 dan	 word	 ik	 blij	
en	warm.	Ik	zie	Jezus	daarin	aanwezig….	
	
NIEUWE	OMers	
“Wat	raar,	die	foto”,	dacht	je	misschien	
toen	 je	 naar	 de	 foto	 hierboven	 keek.	
“Wat	 moeten	 die	 ‘eieren’	 erop?”	 Tsja,	
dat	 heeft	 alles	 te	 maken	 met	 het	 feit	
dat	 er	 van	 OM-wereldwijd	 ongeveer	
één	 op	 de	 vier	 medewerkers	 in	 zoge-
naamde	 ‘Creative	 Accessible	 Nations’	
(CAN,	 Creatief	 Toegankelijke	 Landen)	
werkt,	 vooral	 onder	Moslims.	 (Voor	 de	
Heer	 zijn	 er	 geen	 gesloten	 landen,	 dus	
wij	spreken	over	CAN).		

Een nieuwsbrief in een nieuw jasje, over nieuwe OMers, nieuwe ener-
gie, een vernieuwde enkel en nieuwe ontwikkelingen bij OM-Nederland	

Zal iedereen het horen?	

Op	 de	 foto	 zie	 je	 12	 van	 15	 nieuwe	
Nederlandse	 OMers,	 die	 afgelopen	
januari	 aanwezig	waren	op	de	GO-con-
ferentie	 in	 Duitsland.	 Dat	 is	 de	 confe-
rentie	 voor	 nieuwe	 OMers	 wereldwijd,	
die	twee	keer	per	jaar	gehouden	wordt.	
Eén	 van	 hen	 gaat	 naar	 het	 schip	 de	
Logos	 Hope,	 vijf	 naar	 de	 zendingsdisci-
pelschapstraining	 in	 Zuid-Afrika,	 een	
gezin	naar	Moldavië,	een	echtpaar	naar	
Albanië,	 twee	 jongemannen	 naar	 de	
regio	 Midden	 Oosten/Noord	 Afrika,	 en	
een	 jonge	 vrouw	 naar	 een	 land	 in	
Noord	 Afrika.	 En	 dan	 nog	 iemand	 die	
fondswerving	 doet	 voor	 hulpverle-
ningswerk	 in	 CAN,	 en	 iemand	 die	 al	
werkzaam	is	bij	OM-Nederland.	
	

Degenen	 die	 naar	 CAN	 gaan	 zijn,	 van-
wege	 de	 veiligheid,	 op	 de	 foto	 onher-
kenbaar	gemaakt.	Hun	hoofden	mogen	
daardoor	 dan	 wel	 een	 ei	 lijken,	 je	 be-
grijpt	 dat	 zij	 bepaald	 geen	 ‘eitjes’	 zijn,	
en	 dat	 ze	 extra	 gebed	 goed	 kunnen	
gebruiken.	
	

In	 totaal	 waren	 er	 132	 nieuwe	 OMers	
met	18	kinderen	op	de	GO-conferentie,	
afkomstig	 uit	 38	 landen,	 om	 uitgezon-
den	 te	 worden	 naar	 39	 landen	 en	 de	
Logos	Hope.	Altijd	weer	bijzonder!	

	

NIEUWE	ENERGIE	EN	PASSIE	
Ruim	tien	jaar	ben	ik	al	werkzaam	bij	OM-
Nederland.	 In	 die	 tijd	 heb	 ik	 zo’n	 300	
mensen	 voor	 zes	maanden	 of	 langer	weg	
zien	 gaan.	 De	 meesten	 van	 hen	 vielen	
onder	mijn	 zorg,	en	 kleindeels	was	 ik	 ook	
betrokken	 bij	 hun	 voorbereidingen.	 Een	
keer	of	vijftien	was	ik	als	vertegenwoordi-
gende	 People	 Care	 werker	 van	 OM-
Nederland	 op	 een	 GO-conferentie.	 Er	
waren	 een	 aantal	 veldbezoeken	 en	 evan-
gelisatieacties,	samen	met	Tineke.	
De	 meeste	 tijd	 vond	 plaats	 op	 kantoor:	
contact	 op	 afstand,	 administratie	 bijhou-
den.	 Daarnaast	 nog	 het	 actief	 bijwonen	
van	 trainingsdagen	 voor	 nieuwe	 OMers,	
uitzenddiensten,	bezoeken	van	thuisfront-
teamvergaderingen,	enz.	
Was	 ik	 in	 de	 eerste	 jaren	 zelf	 nog	 hoofd	
van	 de	 afdeling	 Gaan,	 binnenkort	 krijg	 ik	
m’n	6e	leidinggevende	als	afdelingshoofd.	
	

Ruim	 tien	 jaar.	 En	 hoe	 prachtig	 het	werk	
ook	 is,	 een	 punt	 van	 gebed	 voor	 mezelf	
was	de	laatste	tijd	nogal	eens:	vernieuwde	
passie.		
Tijdens	 de	 afgelopen	GO-conferentie	 was	
er	 de	 gebruikelijke	 uitzendbijeenkomst.	
Daarin	 wordt	 gebeden	 voor	 de	 nieuwe	
OMers	en	 voor	de	 staf,	 en	 krijgen	 ze	 een	
bijbelvers	mee.	 Zo	 kregen	 degenen	die	 in	
Westeuropa	 werkzaam	 zijn,	 dus	 ook	 ik,		
een	aantal	verzen	uit	Colossenzen	3	mee.	
Mij	 trof	 vooral	 vers	17:	 “Wat	u	doet	met	
woorden	of	met	daden,	doe	dat	alles	in	de	
Naam	van	de	Here	Jezus,	terwijl	u	God	en	
de	 Vader	 dankt	 door	 Hem”.	 Gebrek	 aan	
passie?	Dat	 is	 niet	mijn	 zorg!	Mijn	 taak	 is	
het	om,	wát	 ik	ook	doe	in	woord	of	daad,	
dat	in	de	Naam	van	Jezus	te	doen,	en	God	
te	 danken.	Of	 dat	nu	met	 passie	 gepaard	
gaat	 of	 niet,	 dat	 is	 aan	God.	Mijn	 zorg	 is:	
Jezus	vertegenwoordigen.		
	

Goeie	 tekst	 –	Col	 3:17!	 Geeft	me	 nieuwe	
energie!	Hang	ik	boven	m’n	bureau!	
	
	



	

	

	
Dank- & gebedspunten 
 
Dank en bid voor: 
• de	nieuwe	OMers 
• passie	en	energie	voor	het	werk 
• het	gemeentestichtingsinitiatief	

Dank voor: 
• Tamars	genezing 

Bid voor: 
• de	 leidinggevenden	 en	 mede-
werkers	OM-Nederland,	 in	 ver-
band	met	alle	veranderingen	

	

 

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	
40	 singles	 en	 45	 echtpa-
ren/gezinnen).	 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	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	
www.operatiemobilisatie.nl/geven.html#machtiging	
Bij	‘Een	medewerker’	invullen:	Johan	Tensen	
	

	
	 	 		

NIEUWHEID	BIJ	OM-NEDERLAND	
Vorig	 jaar	 september	 kregen	 we	 als	 OM-
Nederland	 een	 nieuwe	 directeur.	 Hij	
wordt	bijgestaan	door	 vier	 afdelingshoof-
den.	 Twee	 van	 de	 vier,	 waaronder	 mijn	
hoofd,	 stoppen	 eerdaags	 bij	 OM-
Nederland.	
Naast	 die	 veranderingen	 gaat	 ook	 de	 or-
ganisatorische	 structuur	 van	 OM-
Nederland	 veranderen.	 Voor	 velen	 op	 de	
werkvloer	 zal	 er	 wellicht	 niet	 veel	 veran-
deren,	 voor	 anderen	 wel.	 Dat	 weten	 we	
allemaal	 nog	 niet,	 maar	 in	 ieder	 geval	 is	
dit	een	goed	moment	om,	 ieder	persoon-
lijk	 en	 samen	 met	 het	 team,	 te	 zien	 of	
iedereen	nog	op	de	goede	plek	zit,	of	dat	
er	 misschien	 verschuivingen	 plaats	 moe-
ten	gaanvinden.		
Gebed	voor	dit	alles	stellen	we	op	prijs!	
	

VERDER	NIEUWS	
• Vera	 en	 Dirk-Jan	 verwachten	 in	 maart	
hun	tweede	kindje.	

• “Zuid	 Zoekt”	 is	 de	 naam	 van	 het	 ge-
meentestichtingsinitiatief	 in	 onze	 wijk,	
en	dit	is	haar	logo:	

	
Het	team	 is	blij	verwonderd	over	wat	er	
zich	allemaal	 ontwikkelt.	Er	ontstaan	al-
lerlei	 contacten	met	 niet-christenen.	 En	
er	 is	 gewoon	 openheid	 voor	 en	 vraag	
naar	(de	dingen	van)	God.	
	

Heel	 hartelijk	 dank	 voor	 het	 lezen	 van	
deze	brief,	je	gebed,	je	steun!	Gods	zegen	
toegewenst,	en	een	warme	groet,	

	

Johan en Tineke 

	

Nog	 nooit	 van	 zo	
dichtbij	 meege-
maakt:	een	spontane	
bovennatuurlijke	 ge-
nezing.		
Tamar,	 één	 van	 de	
Nederlandse	 nieuwe		
OMers	 	 op	 de	 GO-
con	

EEN	(VER)NIEUW(D)E	ENKEL	
	

	

conferentie,	 loopt,	 als	 ‘ongeoefende	
boerkadraagster’,	 een	 traptree	mis.	Daar-
door	 beschadigt	 ze	 haar	 enkel	 zodanig,	
dat	 ze	 in	 het	 gips	moet.	 “Eén	 week	 gips,	
zes	weken	verband”,	zegt	de	dokter.	
Hoe	 moet	 dat	 nu	 met	 haar	 aanstaande	
uitzending????	
De	 volgende	 dag	 zit	 ze	 in	 een	 aanbid-
dingsdienst.	 Been	 omhoog	 op	 een	 stoel.	
Plotseling	voelt	ze	warmte	en	beweging	in	
haar	 enkel.	 Juist	 op	 dat	 moment	 vraagt	
iemand	 haar	 hoe	 het	 gaat.	 “Nou,	 ik	 denk	
dat	 ik	 zojuist	 genezen	 ben.”	 ….	 “Ik	 denk	
dat	het	gips	afgeknipt	kan	worden.”		
Zo	 gezegd,	 zo	 gedaan.	 En	met	het	 gips	 in	
de	hand	stapt	ze	naar	het	podium:	“Ik	ben	
genezen!”	
	

Tamar,	 een	 nuchtere	 Zeeuwse	 meid…	 En	
niet	dat	 er	 iemand	op	dat	moment	speci-
aal	voor	haar	bad	ofzo.	En	zijzelf	ook	niet.	
	

Waarom	 God	 vaak	 niet	 en	 soms	 wel	 ge-
neest...,	en	soms	direct	op	gebed	en	soms	
pas	later	–	geen	idee...	Misschien	alleen	al	
omdat	 Hij	 niet	 in	 een	 doosje	 gestopt	 wil	
worden	 door	 ons	 mensen.	 Maar	 dat	 Hij	
leeft,	en	machtig	is…	Ik	sta	hier	te	dicht	bij		
om	 hier	 verdere	 vragen	 over	 te	 hebben.	
God	 is	goed	(ongacht	of	Hij	nu	geneest	of	
niet)!	


