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Een zendingsreis: tijd apart voor God en minder bedeelden 
“Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben 

jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis 

genomen. Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven. Toen Ik ziek was, 

hebben jullie Mij opgezocht. Toen Ik in de gevangenis zat, hebben jullie Mij bezocht.” 

Matteus 25' 

 

Toe aan een uitdaging? Ontdekken wat je talenten zijn? Je zicht op de 
wereld vergroten? Een nieuwe cultuur ontdekken? Jezelf tegen komen? 
Investeren in je toekomst? Leren samenwerken? Omgaan met 
onzekerheden? Leren verantwoordelijk te zijn? 

 
Dan is dit misschien wel iets voor jou ......  

 

 

WIE ZAL IK ZENDEN? 



 VANUIT RAFAEL DEN BOSCH WORDEN DIT JAAR MEERDERE MOGELIJKHEDEN GEBODEN 

OM ACTIEF TE  ZIJN IN HET ZENDINGSPROCES NAAR BULGARIJE 
 

IN NEDERLAND: 

 

1 Gebed en bemoediging: onmisbaar en hard nodig. 

2 meehelpen met inpakken tweede hands goederen en periodiek inladen van vrachtauto  

3 sponsoring van jongerenkamp, outreaches, het magazijn, transport,  wintervoorraad  

  U kunt het jongerenkamp sponsoren: voor 80 Euro kan een jongere deelnemen, die het zelf niet kan betalen.  

  Rafael Den Bosch heeft een ANBI-status:  NL48RBRB0878546502 ten name van Rafael Den Bosch, inzake Bulgarije 

  

VAN NEDERLAND NAAR BULGARIJE: 

 

1 10-daagse reis voor ondersteuning van het jongerenkamp 

Bedoeld voor mensen met een hart voor jongeren en gericht op relaties ter bemoediging.  

Aankomt  in Sofia. Verblijf tot maandag in Nova Zagora. Maandag naar Korten en verblijf daar. Kamp tot en 

met vrijdag.Terug naar Nova Zagora en maandag terug naar Nederland. 

Periode is week 31 (27 juli tot 6 augustus) Combinatie met outreaches is mogelijk. 

 I.v.m. schommelende vliegprijzen is  dag van aankomst en vertrek flexibel. Vroeg boeken is voordelig. 

 

2 10- daagse reis met outreaches naar Roma-dorpen 

Gericht op ondersteuning aan gemeentestichting en gemeentegroei en bemoediging van voorgangers. 

Aankomst op maandag in Sofia. Vertrek naar Nova Zagora en een week outreaches. Donderdag terug naar 

Nederland. 

Periode is week 32 (6 tot 16 augustus). Combinatie met jongerenkamp is mogelijk. 

 I.v.m. schommelende vliegprijzen is  dag van aankomst en vertrek flexibel. Vroeg boeken is voordelig. 

 

3 8-daagse orientatiereis ter kenningsmaking van het werk  in Bulgarije 

Bedoeld voor geinteresseerden in zending. De reis duurt een week. 

Kennismaken met een Romadorp, met de  buurt, een Bulgaarse kerk, natuur, cultuur, de handen en voeten 

van het zendingswerk van Rafael Den Bosch. Aankomst op vrijdag in Sofia. Ophalen op het vliegveld en 

vertrek naar Popovtsi en een week verblijf tot zaterdag. Zaterdag terug naar Nederland 

Vroeg boeken is voordelig.  Periode in overleg. 

 

4 8-daagse ondersteuning onderwijsweken met Roma- meisjes  (alleen voor meisje/vrouwen) 

 Bedoeld voor creatievelingen in onderwijs. Kansarme Roma-meisjes die amper of geen Engels spreken, in het 

dagelijks leven helpen de Engelse taal wat beter te kunnen spreken. Daarnaast begeleiden en ondersteunen in 

de alledaagse dingen. 

Aankomst op vrijdag in Sofia. Ophalen op het vliegveld en vertrek naar Popovtsi en een week verblijf tot 

zaterdag. Zaterdag terug naar Nederland. 

Vroeg boeken is voordelig. 

Periode in overleg 

 

COMBINATIES ZIJN MOGELIJK 

Aanmeldingen, informatie en overleg: Albert en Sjannie van Brunschot; albertvanbrunschot@live.nl 


