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Latin Link Nederland maakt deel uit van Latin Link International. Latin Link International is een 
internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie die samen met de kerk het goede nieuws van 
Jezus Christus wil verspreiden en lokale, Bijbelgetrouwe, gemeenschappen wil dienen en toerusten 
door uitwisseling van menskracht, het werven van financiële en materiële middelen en het 
stimuleren van gebed. 
Latin Link Nederland verlangt ernaar om in afhankelijkheid van God en in overeenstemming met Zijn 
wil de Nederlandse kerk en de Latijns-Amerikaanse kerk te dienen in de uitvoering van haar 
zendingsopdracht.  
 
Latin Link Nederland richt zich daarbij op het faciliteren en toerusten van Nederlandse christenen 
met een roeping voor de Spaans- en Portugeessprekende landen in Latijns-Amerika. 
Daarnaast wil Latin Link Nederland Latijns-Amerikaanse christenen met een roeping en bediening 
voor Nederland dienen in het verwezenlijken van die roeping.  
 
Latin Link Nederland wil deze crossculturele zending bevorderen door:  

- christenen en kerken te motiveren en te faciliteren voor het zendingswerk; 
- mensen te werven (individueel of in teamverband), te begeleiden en te plaatsen in een van 

de Latin Link projecten in Latijns-Amerika; 
- uitgezonden werkers en lokale gemeenschappen te ondersteunen met financiële en 

materiële middelen; 
- in Nederland mogelijkheden te onderzoeken en te creëren om Latijns-Amerikaanse 

christenen te ontvangen; 
- samen met de Nederlandse kerk en (zendings)organisaties, zendingsactiviteiten te 

ontplooien gericht op Latijns-Amerika. 

We zijn ons ervan bewust dat Latin Link in Nederland weliswaar een relatief jonge speler op het 
zendingsveld is, maar we zien tegelijkertijd dat de bekendheid van de organisatie groeit en dat het 
aantal betrokkenen, evenals het aantal kandidaten voor een uitzending, de afgelopen jaren is 
toegenomen.  
 
Vanaf de oprichting van Latin Link Nederland zijn er verschillende kandidaten geweest voor een 
uitzending via het programma Stride. In 2011 zijn de eerste Nederlandse Striders voor een periode 
van twee jaar uitgezonden naar Ecuador. In 2014 zal Latin Link Nederland opnieuw enkele Striders uit 
zenden. Ook in de jaren 2015-2016 hoopt Latin Link Nederland wederom enkele Striders uit te 
zenden. Met de ervaring die Latin Link Nederland de afgelopen jaren heeft opgedaan met het 
uitzenden van Striders is het van belang dat de diverse werkprocessen en de begeleiding 
voorafgaand en tijdens de uitzending verder worden geprofessionaliseerd. 
 
Latin Link Nederland is zich ervan bewust dat de ontwikkelingen van de laatste jaren erop wijzen dat 
Europa – en ook Nederland – seculariseert, terwijl de kerk in andere delen van de wereld groeit. Dit 
brengt met zich mee dat de noodzaak van zending in Europa zelf toeneemt. Daarbij komt dat 
christenen van buiten Europa, ook vanuit Latijns-Amerika, zich geroepen weten tot zending in 
Nederland en andere delen van Europa. Het is tegen deze achtergrond dat Latin Link Nederland zich 
de komende tijd zal bezinnen op de mogelijkheden voor ontvangst van Latijns-Amerikaanse 
zendelingen en de rol die Latin Link Nederland – in samenwerking met lokale kerken en 
partnerorganisaties – kan vervullen in de begeleiding en facilitering van deze zendelingen. 
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