
S CH E N KE N  &  NAL ATE N

Het delen van het
Evangelie gaat verder
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“Radicale navolging  
van Jezus Christus leidt  

tot een wereldwijde  
revolutie. Een revolutie  

van liefde.” 

GEORGE VERWER, OPRICHTER OM - 1961

Het begon met een gebed van één vrouw. 
Zij bad voor een jonge man: George Verwer. 

Hij was meer met meisjes bezig dan met 
het geloof. Totdat hij in 1957 gegrepen 

werd door het Evangelie en tijdens een 
conferentie zijn leven aan Jezus gaf. Dat 
werd het begin van zijn eerste missiereis. 

Samen met drie vrienden reed George naar 
Mexico om bijbels uit te delen. Zo ontstond 

het werk van Operatie Mobilisatie. 

George Verwer

Voorwoord

Waar wij meebouwen

Wereldwijd bouwen aan levende 
gemeenschappen van Jezus-volgers

Mobiliseren van christenen in Nederland
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Zorg voor kwetsbare mensen op de  
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428
Aantal projecten 

door OM

Aantal landen waar 
OM werkzaam is

110+

5214
Aantal OM’ers 

werkzaam wereldwijd

AANTALLEN

God zal 
voorzien

VOORWOORD

‘Bid en u zal gegeven worden; zoekt en gij 
zult vinden; klopt en u zal opengedaan 
worden.’ Dit is een heel bekende uitspraak 
van Jezus.

Hij wil zo graag dat mensen naar Hem op zoek gaan en 

Hem vinden. Hij ziet vol ontferming naar een wereld die 

zo gebroken is. Alleen Hij kan mensen geven wat zij ten 

diepste nodig hebben. Onze werkers zijn er ook door 

geraakt dat zoveel mensen nog nooit over Jezus hebben 

gehoord. Zij zijn door God geroepen om het Evangelie te 

delen met mensen in de minst bereikte gebieden, waar 

ruim 98% nog nooit over Jezus heeft gehoord. Eén van 

onze eerste OM-werkers vertelde na zijn reis naar India: 

“Ik denk dat wij veel meer risico’s mogen nemen dan wij 

denken”. Als wij op weg gaan om het Evangelie te brengen, 

zal God voorzien in wat wij nodig hebben. Hij zorgt voor 

de financiën om anderen weer mee te zegenen. Zo mogen 

wij Hem ook met onze financiën dienen in het bouwen aan 

Zijn Koninkrijk en gaat het Evangelie verder.

John Maasland

Directeur OM Nederland
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1

3 SAHEL

Diverse stammen in Mali, Tsjaad, 

Burkina Faso, Niger, Nigeria, Senegal, 

Soedan, Ethiopië en Mauritanië. 

150 miljoen onbereikte mensen

NOORD-KAUKASUS

Karatsjaj-Tsjerkessië, Kabardië-

Balkarië, Noord-Ossetië-Alanië, 

Ingoesjetië, Tsjetsjenië en 

Dagestan. 

5 miljoen onbereikte mensen 

2

4

5

ARABISCH SCHIEREILAND

Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, 

Qatar, Verenigde Arabische 

Emiraten, Oman en Jemen.  

30 miljoen onbereikte mensen 

ZUID-AZIË

India, Pakistan en Bangladesh 

1,5 miljard onbereikte mensen

MEKONG 

Cambodja, Vietnam, Laos, 

Thailand en Myanmar 

240 miljoen onbereikte mensen 

“  Ik vind het heel moeilijk 
dat mensen hier sterven 
zonder Jezus te kennen. 
Maar God is hier aan 
het werk. Honderden 
mensen hebben zich al 
laten dopen.” 
 
PAMELA, LEIDER VAN HET 

OM-WERK IN DE SAHEL

Zij kennen  
Jezus nog 
niet
Operatie Mobilisatie bouwt mee  
aan levende gemeenschappen van 
Jezus-volgers die voor iedereen 
bereikaar zijn. 

Door deze gemeenschappen verspreiden we het 

Evangelie onder de minst bereikte mensen. Mensen 

die op plekken wonen waar geen christenen zijn, geen 

kerk en geen Bijbel in eigen taal beschikbaar is. Vaak 

is er vervolging of wonen ze in afgelegen dorpjes. 

Wij richten ons in het bijzonder op de 100 grootste 

onbereikte bevolkingsgroepen. Zij wonen in 5 

gebieden:

WAAR WIJ MEEBOUWEN
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Maya, een meisje uit het Himalaya 
gebergte en haar gezin komen 
tot geloof als een OM-werker het 
verhaal over Zacheüs vertelt, tijdens 
een bezoek aan hun dorp. Ze is zo 
enthousiast dat ze het hele verhaal 
exact navertelt aan de kinderen op 
haar school. Haar leraren zijn zo onder 
de indruk dat ze meer willen weten.

3 miljard 
mensen kennen 
Jezus niet 
Iedereen moet 
de kans krijgen 
het Evangelie  
te horen  



Dit alles begint met gebed. Daarnaast bieden we mensen 

de mogelijkheid om voor een korte of langere tijd deel 

te zijn van het zendingswerk van OM wereldwijd. 

Vanuit Nederland bieden we verschillende vormen van 

toerusting aan om het Evangelie van Jezus te delen. 

TIENERS VOOR JEZUS 

TeenStreet is een wereldwijde beweging van tieners die 

Jezus willen volgen. Het doel is om tieners het hele jaar 

door te inspireren en toe te rusten om een discipel van 

Jezus te zijn. Zij maken een verschil op de plek waar zij 

wonen en naar school gaan en delen het goede nieuws 

van Jezus op plekken waar dat nog niet is gehoord. Zo 

zijn er evangelisatieacties in Nederland, tienerkampen, 

trainingsdagen, gebedsavonden, tienerprogramma’s voor 

kerken en zendingsreizen. Dit gebeurt in afstemming en 

samenwerking met lokale kerken.

Als organisatie voelen we ons geroepen 
om christenen in Nederland te mobiliseren 
voor Gods missie. We doen dit door hen te 
inspireren en hen toe te rusten om in de 
voetsporen van Jezus discipelmakers  
te worden. 
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 HET WERELDWIJDE WERK 

Voor nieuwe gelovigen organiseren zij trainingen 

om hen te leren discipelen van Jezus te worden. Zo 

leren de nieuwe gelovigen Jezus te volgen en aan 

anderen uit te delen wat zij zelf hebben ontvangen. De 

deelnemers met leiderschapskwaliteiten ontvangen een 

leiderschapstraining om levendige gemeenschappen van 

Jezus-volgers te stichten. 

Kenmerken van gemeenschappen van Jezus-volgers 

zijn dat discipelen van Jezus samenkomen om God te 

aanbidden, lezen uit Zijn Woord, avondmaal vieren 

en het Evangelie voorleven. We geloven dat deze 

gemeenschappen de beste manier zijn om duisternis te 

verdrijven uit die plaatsen waar het Evangelie nog niet 

is gedeeld. 

Wereldwijd delen werkers van OM het 
Evangelie. Dit doen zij in persoonlijke 
gesprekken, door het geven van cursussen  
en het aanbieden van Bijbelse- en 
christelijke lectuur. 

8.000
Aantal tieners dat jaarlijks wereldwijd 

aan TeenStreet evenementen deelneemt

10

Wereldwijd bouwen aan  
levende gemeenschappen 
van Jezus-volgers

Mobiliseren van 
christenen in Nederland

Doel 2030: Het meebouwen aan  
25.000 nieuwe levende 
gemeenschappen van Jezus-volgers
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 HET WERELDWIJDE WERK 

Het zendingschip is vooral bekend vanwege haar impact 

op de lokale mensen in de havens waar zij aanmeren. 

Tegelijkertijd is het de grootst drijvende bibliotheek  

ter wereld.

Voor de inwoners van de bezochte landen is het vaak 

de enige manier om over Jezus te lezen, omdat het 

streng verboden is christelijke lectuur te bezitten. 

In de weken dat het schip ligt aangemeerd, gaan de 

bemanningsleden op pad om de lokale gemeenschap 

te ondersteunen, geestelijk maar ook heel praktisch. 

Denk aan het repareren van huizen na natuurgeweld, 

medische zorg en outreaches. In dit alles delen de 

werkers van de Hoop die in hen is: Jezus Christus.

“Bijbels vliegen weg als bekend wordt dat de Logos 

Hope in de haven van het eiland Saint Vincent ligt. 

Inwoners hebben zoveel honger naar Gods Woord”, 

zegt een medewerker. De teams van de Logos Hope 

helpen inwoners bij het schoonmaken van hun huizen 

na de vulkaanuitbarsting. Toch is het niet alleen de hulp 

die de meeste indruk maakt op de inwoners, maar juist 

het getuigenis van de werkers, hun toewijding  

en betrokkenheid.

Meer dan een miljoen mensen worden 
jaarlijks bereikt met het Evangelie door de 
Logos Hope. 

Tijdens noodsituaties helpen zij de lokale bevolking met 

praktische, medische en geestelijke hulp. Zo delen ze 

Bijbels, voedselpakketten, water en dekens uit en bieden 

ze traumahulp. Daarnaast coachen werkers de inwoners 

in het opzetten van kleine bedrijven om weer in hun eigen 

levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo worden mensen 

geholpen in het opbouwen van een hoopvolle toekomst. 

In dit soort situaties zien wij vaak dat mensen open staan 

voor het Goede Nieuws van Jezus.

Regelmatig hebben onze werkers te 
maken met rampen in het gebied waar zij 
wonen en het Evangelie delen. 

150
Landen bezocht Bangladesh

Hulp aan tienduizenden inwoners en Rohingya 
vluchtelingen met voedselpakketten, herbouw 

van huizen en trauma counseling

Havens aangedaan

1.500

10.000
Mensen getraind Oekraïne

Hulp aan meer dan 20.000 mensen met 
opvang, voedselpakketten, Bijbels en vervoer

80.000
Bezoekers per jaar India

Hulp aan meer dan 1000 gezinnen  
met voedselpakketten 

Schepenwerk Zorg voor kwetsbare  
mensen op de plekken  
waar we werken

13
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Gerad en Ans Ruiter zijn donateurs van 
Operatie Mobilisatie. 

Gerad: “Ik zit met een blij gezicht achter de computer 

als we een gift geven. Wij hebben het gekregen om weer 

weg te geven. Het geeft ons een fijn gevoel en innerlijke 

rust als we weten wat er met onze nalatenschap gebeurt.  

 

Ons geld wordt straks goed besteed door Operatie 

Mobilisatie aan de verspreiding van het Evangelie.” Ans 

vult haar man aan: “Het is geweldig om te zien en te 

horen hoe gedreven medewerkers vanuit geloof naar het 

zendingsveld gaan.  Zij zeggen hun baan op om vrijwillig 

te dienen in het Koninkrijk van God, omdat iedereen het 

goede nieuws van Jezus nodig heeft. Daar mogen wij aan 

meewerken.”“ Geven is echt 
veel mooier dan 
ontvangen“ 
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Hoe kunt  
u schenken?

Hoe kunt  
u nalaten?

PERIODIEKE SCHENKING 

U kunt OM jaarlijks ondersteunen met een vast bedrag. 

Hierover kunt u maximaal belastingvoordeel ontvangen 

als u dit in een onderhandse schenkings-overeenkomst 

vastlegt. Met een schriftelijke overeenkomst is uw 

schenking minimaal vijf jaar lang aftrekbaar van uw 

verzamelinkomen. Bijvoorbeeld: met een inkomen 

van € 35.000 en een belastingtarief van 42% is uw 

belastingvoordeel € 105 op een bedrag van € 250.  

Het schenkingsformulier vindt u op onze website:  

www.operatiemobilisatie.nl/nalaten. De schenking 

stopt automatisch na vijf jaar of voortijdig bij overlijden, 

werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Wilt u een 

periodieke schenking geven van meer dan € 1.000 per 

jaar? Dan stellen wij graag samen met onze notaris een 

notariële akte voor u op. 

OPERATIE MOBILISATIE ALS ERFGENAAM 

U kunt in uw testament één of meerdere erfgenamen 

benoemen en bepalen welk percentage van uw 

nalatenschap iedere erfgenaam ontvangt. Na aftrek van 

alle kosten, schulden en legaten, wordt uw nalatenschap 

verdeeld onder deze erfgenamen. Als u Operatie 

Mobilisatie als enig erfgenaam benoemt, dan wordt uw 

nalatenschap geheel besteed aan het doel of project 

dat u voor ogen heeft. Als u daarnaast andere personen 

en/of organisaties aanwijst, dan is Operatie Mobilisatie 

mede-erfgenaam

VOORDELEN VAN EEN BEDRIJFSGIFT 

Ook vanuit uw bedrijf kunt u een bijdrage schenken. 

Geeft u een bedrijfsgift vanuit uw BV, dan mag u die 

gift(en) van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de 

aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum 

van € 100.000. Een voorwaarde aan deze regeling is dat 

u de giften schriftelijk kunt bewijzen.

EEN LEGAAT AAN OPERATIE MOBILISATIE 

Een andere manier is het nalaten van een vast 

geldbedrag of waardevolle goederen, zoals een huis of 

een schilderij. Bij een legaat is een specifiek omschreven 

bedrag of zijn specifiek beschreven goederen opgenomen 

in uw nalatenschap. Een legaat kan ook een percentage 

van uw vermogen zijn. Zo kunt u uw familieleden of 

goede vrienden als erfgenaam benoemen en daarnaast 

een legaat aan Operatie Mobilisatie toewijzen.

U kunt het werk van Operatie Mobilisatie ondersteunen met 
een eenmalige of periodieke gift. Voor een periodieke gift 
kunt u maximaal belastingvoordeel ontvangen door deze 
schriftelijk vast te leggen. 

Als u een deel van uw nalatenschap wilt schenken aan 
Operatie Mobilisatie, dan zijn er verschillende manieren.  
De twee meest voorkomende vormen zijn: 

SCHENKEN NALATEN
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VRIJSTELLING ERFBELASTING 

Bij het nalaten aan een goed doel bent u vrijgesteld van 

het betalen van erfbelasting. Operatie Mobilisatie is 

erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

en voert het CBF Keurmerk. Dat betekent dat wij 

voldoen aan eisen met betrekking tot degelijkheid en 

transparantie. Daarmee komt dus uw hele erfenis of 

legaat ten goede aan de verspreiding van het Evangelie 

en hoeft u geen belasting te betalen. 

EXECUTEUR 

In uw testament kunt u een executeur benoemen. 

Een executeur is een persoon of een organisatie die 

uw begrafenis regelt, uw inboedel verdeelt en alle 

administratieve zaken afhandelt. Dit kan een familielid 

zijn. U kunt echter ook Operatie Mobilisatie aanwijzen 

als executeur om u te ondersteunen bij de afwikkeling 

van uw nalatenschap. Wij adviseren u dan om tijdig 

contact met ons op te nemen om goede afspraken te 

maken en uw persoonlijke wensen kenbaar te maken. 

Onze adjunct-directeur Marco Bouw spreekt dit graag 

samen met u door.

 

Marco Bouw
Adjunct directeur

T:   06 831 641 87
M: marco.bouw@om.org

“ Het is mijn 
verlangen om 
mensen terug te 
brengen bij God”

Surya zet samen met haar man levende 
gemeenschappen van Jezus-volgers op 
in Zuid-Azië: “Toen ik besefte wat Hij  
voor mij heeft gedaan, wilde ik niets 
liever dan Hem volgen. Het is mijn 
verlangen om mensen terug te brengen 
bij God. Daarom delen wij het Evangelie, 
onderwijzen jonge leiders en bouwen 
mee aan levende gemeenschappen van 
Jezus-volgers.”



W W W . O P E R A T I E M O B I L I S A T I E . N L

“ Ga dan heen, onderwijs 
al de volken, hen  
dopend in de Naam  
van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige 
Geest, hun lerend alles 
wat ik U geboden heb,  
in acht te nemen.”  
M AT T H E U S  2 8 :1 9,  H S V

Operatie Mobilisatie 

Van ’t Hoffstraat 34

3863 AX Nijkerk
 t  088 222 9900 

 e  info.nl@om.org


