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INLEIDING PROJECTEN 2020 

Via onze landelijke geloofsgemeenschappen zijn we als gemeenten en individuele gelovigen betrokken bij een groter 

geheel. Op dezelfde manier staan we als Nederlandse christenen niet op onszelf – we zijn verbonden met de wereldwijde 

kerk van Jezus Christus, deels ook weer verzameld in organisaties van gelijkgestemden – een wereldwijde familie van 

Baptisten- en CAMA-leden. Die verbondenheid geven we onder meer handen en voeten via zending en diaconaat. Daarbij 

ondersteunen we enerzijds onze broeders en zusters die het Evangelie brengen op plekken die vaak minder florissant zijn 

dan wat wij gewend zijn. Tegelijk krijgen wij ook de mogelijkheid om via hen deel uit te maken van hun bediening om het 

Evangelie juist daar te brengen waar het goede nieuws van de hoop zo ontzettend welkom is. 

Unie van Baptistengemeenten en ABC Gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten 

van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten 

binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam 

zijn, en steun aan onze eigen gemeentezendelingen. 

COLLECTEROOSTER EN PROJECT VAN DE MAAND 

Elke maand willen we een project extra onder uw aandacht brengen. Dit doen we onder meer via de nieuwsbrief. Ook vindt 

u de complete informatie van alle projecten op de website van Unie en ABC. We hopen dat u betrokken wilt raken bij één 

of meer projecten. Sommige gemeenten collecteren elke maand voor ‘het project van de maand’, andere doen dat 

incidenteel of verbinden zich aan één specifiek project. Ieder is hier natuurlijk vrij in. 

Gemeenten die de projecten van de maand willen volgen, kunnen het collecterooster gebruiken dat achterin dit document 

wordt voorgesteld (p.17). U kunt echter gedurende het hele jaar voor alle projecten geven. 

GEVEN VOOR EEN PROJECT?  

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op: 

• bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project. 

• bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. 

We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terechtkomt. Van de giften wordt een klein percentage gebruikt voor 

de bekostiging van de fondswerving. 

NOODFONDS 

Bij rampen stellen we het noodfonds open. Gemeenten kunnen daarvoor collecteren, en gezamenlijk bieden we hulp. 

Noodhulp via Unie en ABC betekent in principe geven aan het werk van lokale Baptisten- en CAMA-gemeenten. Daar waar 

dat niet mogelijk is, kiezen we voor hulp via christelijke ontwikkelingsorganisaties. Het is ook mogelijk te geven voor het 

noodfonds zonder dat er een concrete actie loopt. Uw bijdrage wordt dan gebruikt om hulp te bieden in een volgende 

noodsituatie. Het noodfonds is daarom ook één van de twaalf uitgekozen projecten. 
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MEER WETEN OVER EEN PROJECT? 

Op de websites van ABC en Unie vindt u informatie over de projecten. Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met 

Gerdien Karssen, die voor Unie en ABC verantwoordelijk is voor het gezamenlijke zendingsbeleid of Boudewijn van 

Schoonhoven van CAMA Zending. 

Contactgegevens:  

  

 

Gerdien Karssen 

Communicatie projecten 

Tel. 06 398 401 63 

gerdien.karssen@baptisten.nl 

 

Boudewijn van Schoonhoven 

Directeur CAMA Zending 

Tel. 06-410 280 96 

boudewijn@camazending.nl  

  

Unie van Baptistengemeenten in Nederland 

Baptist House * Postjesweg 150 * 1061 AX Amsterdam * Tel: 020-2103023 * www.baptisten.nl 

ABC Gemeenten 

Postbus 265 * 3970 AG Driebergen-Rijsenburg * Tel: 06-104 231 15 * www.abcgemeenten.nl   

mailto:gerdien.karssen@baptisten.nl
mailto:boudewijn@camazending.nl
http://www.baptisten.nl/
http://www.abcgemeenten.nl/
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TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ORDU – PROJECT VAN HET JAAR 

Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in ‘klein Azië’, het 

huidige Turkije, waar Paulus tijdens zijn zendingsreizen gemeenten 

stichtte. Vandaag de dag is van de 80 miljoen inwoners in Turkije slechts 

zo’n 0,2% christen. De laatste tien jaar zien we echter een bijzondere 

beweging waarin enkele Turkse evangelische gemeenten zijn begonnen. 

Baptistengemeente in Ordu 

Sinds 2018 steunen Unie en ABC een 

jonge gemeente in de stad Ordu aan 

de Zwarte Zee. Er is een aantal Turkse mensen tot geloof komen, en in de gemeente is 

een mix ontstaan met vluchtelingen uit Syrië en vooral Iran. Het project maakt deel uit 

van de recent ontstane Turkse Baptistenconventie, van waaruit in tien jaar tijd vijf nieuwe 

gemeenten zijn ontstaan. 

De gemeente houdt twee diensten per zondag: één in het Engels en Farsi, één in het 

Turks. Inmiddels zijn er in de gemeente al meer dan vijftig mensen gedoopt. In de kerk 

hangen afbeeldingen die worden gebruikt om het Evangelie uit te leggen. Naast 

evangelisatie richt de gemeente zich op sociaal werk, zoals het uitdelen van voedsel en 

andere basisbenodigdheden onder vluchtelingen. Er worden ook stappen gezet om het 

Evangelie in naburige plaatsen te verspreiden.  

Ontwikkelingen in de gemeente 

Gemeentestichter Tansel Kutlu (27) groeide op in een weeshuis in Ankara. In zijn tienerjaren begon hij de Bijbel te lezen, 

waar hij erg van onder de indruk raakte. Later kwam hij in contact met de Agape Baptist Church in Samsun, waar hij werd 

gedoopt. Inmiddels leidt hij de gemeente in Ordu. 

“We staan op het punt om twee Iraanse diakenen en een Iraanse ouderling 

aan te wijzen. De broeders die we hiervoor op het oog hebben vormen als 

het ware de eerste oogst van leiderschap in onze gemeente. Dit betekent een 

grote stap in ons groeiproces en we zijn daar erg dankbaar voor. Wilt u voor 

de drie broeders bidden?” 

Het is niet altijd gemakkelijk voor mensen in Turkije om zich tot het 

christendom te bekeren. “Veel jonge christenen hier zijn vurige evangelisten, 

omdat ze vervuld zijn van verwondering, moed en opwinding door wat ze 

hebben ontdekt. Tegelijk kan dit een grote druk op hen leggen vanwege de 

vaak negatieve reacties in hun omgeving. Wilt u voor bescherming en 

volharding bidden?” 

Financiering van dit project 

Om het werk mogelijk te maken is het de bedoeling om de gemeentestichter voor een periode van vijf jaar een gedeeltelijke 

financiële ondersteuning van € 6000,- te geven, zodat hij het werk onder de jonge gelovigen een goede start kan geven.  

Gemeentestichting in Turkije is voor Unie en ABC ‘Project van het jaar’. Met de gelden die binnenkomen worden het 

gemeentestichtingsproject in Ordu en in VAN (zie pagina 13) ondersteund. Dit project is opgezet in samenwerking met de 

Europese Baptisten Federatie, de Europese Baptisten Zending (EBMI) en CAMA Zending. 
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JEMEN – BROOD DAT LEVEN BRENGT 

Al meer dan vier jaar woedt er een vreselijke oorlog in Jemen, die het land verwoest en ontwricht en die grote 

vluchtelingenstromen heeft veroorzaakt. Zo verblijven honderdduizenden gevluchte Jemenieten in Egypte, waar ze 

tweederangs burgers zijn en de kansen op werk en een toekomst gering is.  

Daar wordt gebouwd aan een team van toegewijde Jemenitische 

christenen die zorgen voor de eigen geloofsgemeenschap en 

uitreiken naar de Jemenitische vluchtelingengemeenschap met 

voedsel, medische hulp en aandacht. Maar ook, als daar openheid 

voor is, met gebed en delen van het Evangelie van Jezus Christus. 

Daad en woord 

Deze relatief jonge gelovigen zijn enthousiast om hun geloof 

handen en voeten te geven - Gods liefde laten zien in daad (zoals 

via voedsel, dekens en medicijnen) en woord (zoals pastorale zorg, 

Bijbelstudie en gebed). In 2020 willen we daarbij ook graag 

professionele hulp bij traumaverwerking organiseren. 

Bouwen aan een geloofsgemeenschap die wellicht later in Jemen zelf de kerk kan helpen bouwen en laten groeien, dat is 

een droom van Jemenitische gelovigen. 

Uitdelen 

Zo ook van Mahmoud. Hij verliet Jemen tijdens de oorlog nadat hij vijf keer aan de dood was ontsnapt; hij had zijn vrienden 

zien sterven en wilde alleen nog maar weg uit het geweld, de haat. Op zoek naar vrede en liefde belandde hij in Soedan 

waar hij uitgenodigd werd om naar de kerk te gaan. Door het verhaal van de overspelige vrouw die niet gestenigd werd, 

leerde hij Jezus’ liefde en vrede kennen. En nu, in Egypte, wil hij uitdelen. Brood en rijst en eieren, maar ook liefde, vrede en 

genade. Tijdens zo’n voedseluitdeling merkte hij hoe open mensen waren voor Gods goedheid. Ze zeiden: “We dachten 

dat christenen ons, moslims, haten, maar jullie brengen eten en Gods liefde.” Er mocht gebeden worden met en voor moslims. 

Mahmoud en zijn kleine team ontmoeten elkaar elke week om elkaar te 

bemoedigen en samen bijbelstudie te doen en te bidden. Samen helpen 

ze nu zo’n 35 gezinnen met voedselpakketten en leggen ze pastorale 

bezoeken af; ook helpen ze jonge mensen met het vinden van werk, 

bijvoorbeeld in Jemenitische restaurants in Cairo. 

“We willen graag veel meer dan 35 gezinnen helpen, maar de middelen 

zijn nog zo beperkt”, aldus Mahmoud. “Volgens mij is het nu de tijd om 

uit te reiken naar onze Jemenitische naasten, nu er zoveel openheid is 

voor Gods liefde. Ik geloof dat God ons hiervoor wil gebruiken.” 

Training en traumaverwerking 

In 2020 willen we meer Jemenitische vluchtelingengezinnen helpen met voedsel, medische hulp en – in urgente gevallen –  

onderdak. Ook willen we training geven op het gebied van (geestelijk) leiderschap, en traumaverwerking op het gebied van 

omgaan met relaties, opvoeding van kinderen en financiën, gebaseerd op bijbelse principes. 

Unie en ABC hopen een bedrag van € 4000,- over te kunnen maken om de bevolking van Jemen te helpen. Dit is een project 

dat we samen met CAMA Zending doen. 
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INDIA – KERK IN HET ONBEREIKTE NOORDEN 

India is een land met duizelingwekkende getallen: 1,3 miljard 

inwoners, bijna 2.600 bevolkingsgroepen en honderden verschillende 

talen. India is ook één van de grootste zendingsuitdagingen ter 

wereld. Zo zijn er nog 2300 bevolkingsgroepen niet bereikt met het 

Evangelie, meer dan 30% van alle onbereikte volken ter wereld (bron: 

Joshua project). 

De kerk in India groeit. De weerstand tegen het Evangelie groeit ook. 

De huidige regerende partij heeft een hindoe-nationalistische 

agenda waardoor de vervolging van Indiase christenen flink is 

toegenomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van Sundar*. 

“Mijn naam is Sundar. Ik ben geboren in een hoge kaste. Mijn hele familie aanbad hindoe-goden. Jarenlang had ik 

geen vrede en vreugde in mijn hart. Ik had ook last van een huidziekte, maar niets hielp... totdat ik genezen werd in 

Jezus’ naam. Zo ervoer ik de kracht en de liefde van Jezus. Ik kreeg te maken met tegenstand. Ik ben zelfs tijdelijk van 

huis weggevlucht, maar ook mijn familie volgt nu Jezus. Ik word nu toegerust om het Evangelie door te geven. Ik wil 

kerken planten en anderen hierbij helpen door onderwijs te geven in mijn omgeving. Er zijn vele uitdagingen voor 

Indiase voorgangers: vervolging, afwijzing door familie en de samenleving, financiële zorgen... Maar te midden van 

alle uitdagingen is God goed en trouw. Zijn genade is genoeg.” 

India heeft een generatie goed toegeruste kerkplanters en kerkleiders nodig om het Evangelie door te kunnen geven en 

leiding te geven aan de groeiende kerk in verdrukking. U kunt meehelpen met het vervullen van deze grote 

zendingsuitdaging. Via CAMA Zending zijn we namelijk verbonden met een Indiaas theologisch instituut, dat studenten als 

Sundar opleidt. Ook Paulien Vervoorn en Oscar Lohuis, betrokken bij Nederlandse ABC-gemeenten, geven hier trainingen.  

Theologisch instituut* 

Sundar studeert aan een theologisch instituut in het noorden van India: een gebied 

met circa 600 miljoen inwoners, waar nog maar heel weinig christenen zijn. Jonge 

gemeenteleiders, soms de eerste gelovigen uit hun families, worden getraind om 

gemeenten te stichten en te leiden in hun eigen onbereikte hindoe-omgeving. De 

eerste zeventien studenten zijn afgestudeerd. Ze verlangen ernaar om het Evangelie 

door te geven, hoewel het werk ze mogelijk ook veel zal kosten. 

U kunt hen helpen door een afgestudeerde student in gebed en financieel te 

ondersteunen om kerkplantingswerk te doen. Hij of zij kan voor een termijn van 

maximaal vijf jaar ondersteund worden met een lokaal gangbare toelage. Het is de 

bedoeling dat de gestichte gemeente na die vijf jaar financieel zelfvoorzienend is. 

Voor één kerkplanter is € 3600,- per jaar nodig. 

Gezocht 

We zoeken gemeenten die betrokken willen zijn bij het Theologische Instituut en de 

ondersteuning van kerkplanters die na hun opleiding uitgezonden worden. Neem hiervoor contact op met Boudewijn van 

Schoonhoven van CAMA Zending via boudewijn@camazending.nl.  

* Om veiligheidsredenen is een pseudoniem gebruikt en wordt de naam van het theologische Instituut niet genoemd. 

Dit is een project dat we samen met CAMA Zending doen.  

https://joshuaproject.net/countries/IN
http://www.geloofwaardigspreken.nl/
http://www.goednieuwsbediening.nl/
mailto:boudewijn@camazending.nl
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ONDERSTEUNING ZENDELINGEN UIT ABC- EN UNIEGEMEENTEN 

Vanuit ABC- en Unie-gemeenten zijn ruim 140 zendelingen uitgezonden. Dichtbij, ver weg, betrokken op diaconaat of 

woordverkondiging, werkend voor allerlei verschillende organisaties. 

Fonds voor tegemoetkoming kosten 

Door te geven voor dit project ondersteunt u alle gemeentezendelingen. Zij kunnen daardoor namelijk gebruik maken 

van een regeling om een tegemoetkoming te krijgen voor kosten die ze (willen) maken voor scholing, begeleiding, 

coaching en re-integratie. Een stukje ‘extra’ zorg dus. 

Zo konden we in 2019 onder andere een echtpaar uit een ABC-gemeente in Amsterdam ondersteunen in een 

taalopleiding die zij volgen om als zendeling naar Mayotte te kunnen gaan – dit is een eiland in de Indische Oceaan. Zij 

gaan daar o.a. werken met straatkinderen. Voor een zendeling uit de Unie-gemeente in Lelystad konden wij het 

voorbereidingstraject om naar Azië uitgezonden te worden mede financieren. Een zendeling uit Harderwijk kreeg een 

bijdrage voor coaching en debriefing. Lees hier meer over de regeling. 

Zendingsbeleid in de gemeente – We helpen u graag! 

Bij het uitzenden van zendelingen komen allerlei zaken kijken: roeping, missie, financiën, een thuisfrontcommissie, de 

steun van de gemeente, enzovoort. Als geloofsgemeenschappen denken we hier graag in mee. In dat kader vindt u op de 

website van de Unie informatie die u kunt gebruiken om als raad of zendingswerkgroep met een toekomstige zendeling 

in gesprek te gaan en onder meer afspraken te maken over wat je van elkaar verwacht qua communicatie, financiering, 

gebedsondersteuning en dergelijke. Meer informatie vindt u hier. 

Zendelingen uit Unie en ABC zitten o.a. op de volgende plekken: 

 

 

 

 

  

https://baptisten.nl/voor-gemeenten/toerusting/zending/115-ondersteuning-zendingswerkers
https://baptisten.nl/uitzending#Inf_Gemeenten
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SIERRA LEONE – KERKEN IN ACTIE VOOR HUN OMGEVING 

In Sierra Leone werkt de Baptist Convention Sierra Leone (BCSL) sinds 2015 aan een project dat harten, levens en 

gemeenschappen verandert. Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika: armoede gaat hier eeuwen terug. Hoe 

pak je die armoede aan, als generaties lang mensen zich afhankelijk voelen van hulp van buiten? Inmiddels zijn al honderden 

kerkleiders en jongeren van de BCSL en andere kerkgenootschappen getraind in de methode van ‘kerk- en gemeenschaps-

mobilisatie’ (CCMP: Church en Community Mobilisation Process). Daarbij leren kerkelijke vrijwilligers in hun eigen kerk en 

gemeenschap een proces op gang te brengen om samen de schouders te zetten onder de problemen die er spelen. 

Een aantal karakteristieken van de methode zijn: 

• Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen kerk en je directe omgeving. 

• Door te oefenen leer je, door samen te doen ga je ontdekken dat je veel kunt. 

• Ontdekken wat God aan de gemeenschap gegeven heeft (bijvoorbeeld mankracht, talenten en materialen). 

• De kerk is een plek waar mensen onderwijs krijgen vanuit de Bijbel, bekrachtigd worden om aan de slag te gaan. 

Bekijk ook het volgende Youtube-filmpje waarin onder andere Titus Kamara (de projectleider in Sierra Leone) vertelt over 

CCMP: http://youtu.be/VGuiJrN9UNI. 

 

Om iets te kunnen doen aan armoede, is er meer nodig dan een waterput of een dorpskliniek. Wat in veel gevallen nodig 

is, is een verandering in visie en mentaliteit, en in de CCMP-methode vormen Bijbelstudies daarin de leidraad. Op andere 

plekken in Afrika heeft deze methode al tot bijzondere resultaten geleid, dankzij de ontdekking dat lokale kerken zelf iets 

kunnen doen aan de armoede om hen heen. Dat leidt dan tot bijzondere vruchten, letterlijk en figuurlijk:  

• Mensen maken gebruik van land dat ze hebben of dat ze kunnen gebruiken. Fruitbomen, groentetuintjes en 

verschillende soorten landbouwgewassen leiden tot een breder en gezonder dieet, en minder honger.  

• In sommige gevallen verdubbelden mensen hun oogsten, als gevolg van deze aanpak. 

• In dorpen waar moslims en christenen samen leven leidt deze aanpak tot verzoening tussen de beide groepen. 

• In veel dorpen zetten de mensen een spaargroep op, waarin ze samen wekelijks een klein bedrag opzij zetten. 

Vervolgens kunnen deelnemers onder gunstige voorwaarden lenen om te investeren in een klein bedrijfje.  

• Bij weer anderen ontpopt zich een ware ondernemersgeest: zij zetten een kleine onderneming op.  

De methode is ook opgenomen in het programma van het Baptisten Seminarium in Freetown. Op deze manier verspreidt 

de aanpak zich door gemeenten in het hele land. Daarnaast worden sommige van de vrijwilligers nu gevraagd om andere 

kerken te trainen in heel West-Afrika. Het besef dat ze zelf hun problemen kunnen aanpakken leidt tot zelfvertrouwen en 

hoop. 

http://youtu.be/VGuiJrN9UNI
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Ervaringen 

In de afgelegen Nikibukerk zeggen mensen uit de gemeenschap dit over wat er is gebeurd de afgelopen jaren:  

“De relaties in de gemeenschap zijn echt verbeterd: vroeger werd 

er zoveel ruzie gemaakt over zoveel dingen. Maar nu praten we 

met elkaar en lossen de problemen op.” 

“We komen nu met verschillende kerken samen en betrekken ook 

de moslims uit het dorp erbij. We prediken vrede in de 

gemeenschap, benadrukken dat God alle mensen heeft 

geschapen. En ja, dat heeft echt het gemeenschapsgevoel 

verbeterd. Mensen werken echt samen en ook jongeren doen 

daarin mee.” 

“Samen gingen we een extra waterpomp maken in het dorp: mensen van verschillende kerken en moslims werkten 

allemaal mee.” 

“Ik ben lid van de New Life Baptistenkerk. Mijn geloof is vernieuwd en heeft invloed op mijn hele leven. Ik heb hoop 

gekregen dat niet alles alleen maar slechter wordt. Mijn betrokkenheid heeft me sterker gemaakt, maar ook hebben 

anderen in de gemeenschap meer vertrouwen gekregen in mij: ze delen nu hun problemen met me.” 

Maar ook in de hoofdstad Freetown ziet men veranderingen: 

“Ik heb een bedrijfje opgezet in catering: niet alleen kan ik nu mijn kinderen 

voeden, maar ik voel me ook goed over mezelf. Het geeft me zelfvertrouwen!” 

“Vroeger was ik afhankelijk van mijn man voor alle inkomsten, maar nu draag 

ik ook bij door mijn zaak: ik ben kapper geworden en dat levert extra 

inkomsten op voor mijn gezin.” 

Een kerkelijke vrijwilliger zegt: “Het project helpt om te bemiddelen en om 

mensen dichter bij God te brengen. De gemeenschap werkt nu samen aan de 

veiligheid van de wijk en om de wijk schoon en leefbaar te houden. We doen 

dat met eigen middelen, maar de kerk draagt ook bij vanuit haar inkomsten: 

zo is een nieuwe waterbron aangeboord met steun van de kerk.” 

Financiering 

Het is mogelijk om als kerk direct betrokken te raken bij de opleiding van 

één voorganger in CCMP. Per jaar is voor de opleiding per voorganger 

tussen de € 750,- en € 1000,- nodig. Daarvoor krijgt de voorganger twee 

studieweken én coaching in zijn werk. 

Dit is een project dat wordt opgezet in samenwerking met de Baptisten 

Conventie van Sierra Leone, de Nederlandse Unie, de European Baptist 

Mission International en Tear. 
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INDIA – SAMEN VOOR VOEDSELZEKERHEID 

In de provincie Vuyyuru in India zijn de arme Dalit-boeren afhankelijk geraakt van zaad- en kunstmestleveranciers, die steeds 

hogere prijzen kunnen vragen. In het christelijke Bethelziekenhuis zag men de gevolgen: 42% van de kinderen leidt aan 

ondervoeding. Daarom startte men in 2012 een voedselzekerheidsprogramma. Het programma richt zich op achttien 

dorpen in de regio en telt inmiddels 540 deelnemers, van wie 90% vrouwen. 

Betere oogsten 

Inmiddels zijn de positieve resultaten zichtbaar. Doordat de boeren 

hun chemische mest en pesticiden zijn gaan vervangen door 

biologische middelen, is de grond gezonder geworden. Inmiddels 

hebben ze jaarlijkse een goede oogst van rijst, gierst, linzen en 

gember. Dit is niet alleen gezond, maar ook erg populair op de 

markt. 

Coöperatie en bank 

Al met al zijn de boeren zowel geld gaan besparen als meer gaan 

verdienen. Met een deel van het overschot hebben ze in het project 

een oogstverzekering kunnen afsluiten. Deze keert uit op het moment dat de boeren hun oogst verliezen door overstroming 

of droogte. Ook hebben de boeren zich verenigd in een coöperatie, waardoor ze beter en goedkoper kunnen inkopen. In 

2017 is een aantal vrouwen, na verschillende trainingssessies, een eigen coöperatieve bank begonnen. Hier kunnen boeren 

sparen en tegen schappelijke tarieven een lening krijgen voor investeringen in hun boerenbedrijf, zoals de aanschaf van 

een tractor. 

Volkstuin 

Geïnspireerd door de training, heeft meer dan 80% van de 

deelnemers verder naast hun huis een volkstuin voor het kweken 

van pompoenen, komkommers, tomaten, aubergines, kurkuma, 

bonen, papaja's, guaves en nog veel meer. Dit draagt bij aan een 

uitgebalanceerd dieet en geeft een klein extra inkomen. 

Om hen te motiveren hun werk voort te zetten, is er in het project 

eenmaal per jaar een festival, de zogenaamde ‘World Kitchen 

Gardens Day’, waarbij ook prijzen worden uitgereikt. De families 

kunnen hier hun oogst presenteren. 

Financiering van dit project 

We hopen dit project in 2020 voor een bedrag van € 2000,- te kunnen ondersteunen. De gelden zullen worden gebruikt 

voor ondersteuning en aanmoediging van de coöperatie. 

Dit is een project van de European Baptist Mission International. 
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NOODFONDS 

Via het noodfonds van de Unie bieden we noodhulp daar 

waar zich rampen voltrekken. Bij grote rampen brengen 

we als gemeenschap vaak grote bedragen bij elkaar. Ook 

bij betrekkelijk kleine rampen, die minder aandacht in de 

media krijgen, kunnen we soms hulp bieden. 

Noodhulp via het noodfonds betekent in principe 

ondersteuning van het werk van lokale Baptisten- en 

CAMA-gemeenten. Daar waar dat niet mogelijk is, 

bijvoorbeeld omdat ze daar niet zijn of geen 

mogelijkheden hebben om hulp te bieden, kiezen we 

voor hulp via christelijke ontwikkelingsorganisaties zoals Tear. We hopen zo aan gemeenten in Nederland mogelijkheden 

te geven om solidair te zijn met mensen in nood. 

De afgelopen jaren kwamen we op die manier onder andere in actie 

• voor Mozambique en Malawi die binnen een paar maanden door de cycloon Idai en vervolgens door de orkaan 

Kenneth werden getroffen (2019) 

• voor hulpverlening in het oosten van Oekraïne waar het na de annexatie van De Krim door Rusland nog altijd 

onrustig is (2018 en 2019) 

• voor winterhulp onder vluchtelingen in Syrië (2019) 

• voor de door aardbevingen en een tsunami getroffen Indonesische eilanden Lombok en Sulawesi (2018)   

• voor de door modderstromen geteisterde hoofdstad van Sierra Leone (2017) 

Onmiddellijk in actie komen 

Hoewel we in actuele situaties vaak een specifieke oproep 

aan de gemeenten doen om te collecteren, is het fijn als 

het noodfonds ook tussentijds gevuld blijft. We kunnen 

dan na een ramp onmiddellijk in actie komen en tegemoet 

komen aan een verzoek om hulp van onze partners ter 

plaatse, zonder te hoeven wachten op de giften die in de 

periode daarna binnenkomen. 

Dus als u geeft voor het noodfonds zonder dat er een 

concrete actie loopt, wordt uw bijdrage gebruikt om hulp 

te bieden in een volgende noodsituatie. 
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SYRIË – SPEELPLEKKEN IN OORLOGSGEBIED  

De afgelopen acht jaar hebben talloze Syriërs hun woongebied verlaten vanwege de oorlog. Miljoenen vluchtten naar 

buurlanden zoals Libanon en Turkije, vele anderen zitten in vluchtelingenkampen in eigen land. Voor kinderen betekent dit 

onder meer dat ze geen gewone kindertijd kunnen beleven, dat ze jaren van hun schooltijd missen en zware trauma’s 

moeten verwerken. Een groot deel van hen heeft nog nooit vrede gekend. De afgelopen jaren ondersteunden we als Unie 

en ABC opvangplekken in Libanon, waar kinderen bijles krijgen, worden geholpen met traumaverwerking en kunnen spelen. 

Dit jaar willen we een bijdrage geven aan een soortgelijk project in Syrië zelf. 

Het project 

Het gaat om drie ‘kindvriendelijke plaatsen’, in Damascus, Mhardeh en 

Homs. Deze zijn opgezet samen met lokale kerken. Dat is belangrijk, 

omdat de mensen uit de eigen gemeenschap het vertrouwen van kinderen 

en ouders hebben. 

De opvangplekken in Damascus en Mhardeh richten zich voornamelijk op 

activiteiten voor kinderen tussen de drie en veertien jaar. Ze zijn van 

donderdag tot en met zondag open, en worden door in totaal 420 

kinderen bezocht. Er wordt onder meer met behulp van poppenspel, 

drama, spelletjes en tekenen gewerkt aan traumaverwerking. Daarnaast zijn er activiteiten zoals sport, muziek, bijles en vrij 

spelen – alles om de kinderen even kind te laten zijn en te werken aan hun sociale en cognitieve ontwikkeling. De verzorgers 

worden goed opgeleid op onder meer pedagogisch vlak. 

In Homs biedt het centrum twee dagen per week een soortgelijk programma aan in totaal 152 kinderen. Verder is daar van 

zondag tot en met donderdag een apart programma voor kinderen met een beperking. Dit programma heeft op dit 

moment 21 deelnemers, onder wie kinderen met een spierziekte, het Down-syndroom, autisme of een posttraumatische 

stress-stoornis. Zij krijgen onder meer therapie en hulp bij integratie in de samenleving. De therapieën richten zich 

bijvoorbeeld op taal, gedrag en motoriek. Hiervoor worden opgeleide professionals ingezet. 

Behandeling voor dwangstoornis 

Najwa* (39) vertelt: "Mijn dochter Gharam van twaalf en mijn zoon Nazih van elf komen allebei wekelijks in het centrum. 

Gharam lijdt aan een dwangstoornis: zij heeft ernstige smetvrees. Hier krijgt ze therapie voor, zowel individueel als in 

groepsverband. Voor zij werd doorverwezen naar dit programma legde haar stoornis veel druk op mijn relatie met haar, 

ook vanwege de moeilijke omstandigheden waarin we als gezin leven. Gelukkig gaat het nu beter met Gharam. Het centrum 

is de enige plek waar zij in een veilige omgeving andere kinderen kan ontmoeten en kan werken aan een beter zelfbeeld 

en betere relaties met anderen. Ik ben heel dankbaar dat we deze plek hebben ontdekt.” (* De namen zijn om 

veiligheidsredenen gefingeerd.) 

Financiering van dit project 

De projectgelden worden onder meer gebruikt voor het trainen van goede 

coördinatoren en vrijwilligers. Ook is er lesmateriaal en speelgoed nodig. We 

hopen dit project in 2020 met een bedrag van € 5000,- te kunnen 

ondersteunen. Let op: Vermeld bij het overmaken van een gift voor dit project 

als beschrijving ‘Kindvriendelijke plaatsen’. Het overmaken van geld voor ‘Syrië’ 

blijkt bij banken soms vragen op te roepen. 

Dit is een project dat we samen met de Europese Baptisten Federatie en de 

Libanese Baptisten doen (zie ook www.lsesd.org).  
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TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ‘VAN’– PROJECT VAN HET JAAR 

Een aantal ABC- en Unie-gemeenten zijn een partnerschap begonnen met 

de CAMA-gemeente in de stad Van, Turkije. De gemeenten worden 

bemoedigd en geïnspireerd door de verhalen die ze horen van de kleine 

maar moedige gemeente in Turkije. Hun activiteiten om het Evangelie te 

delen ervaren zij als een voorbeeld, evenals de strategie van discipelschap, 

leiderschapstraining en visie voor nieuwe gemeenten. 

Gebed  

Pastor Muharrem is blij met de financiële ondersteuning vanuit Nederland; die kunnen ze goed gebruiken. Toch zegt hij 

nadrukkelijk dat ze vooral gebed nodig hebben. Dit zijn specifieke gebedspunten: 

• De gemeente in Van is sinds 2016 gegroeid tot negentig leden. Op zondagen zijn er zo’n zeventig bezoekers. Dit 

zijn veelal gevluchte Iraniërs. Bid dat er meer mensen uit Van zelf en de dorpen eromheen tot geloof zullen komen. 

• Het leiderschapsteam bestaat uit vijf leden naast pastor Muharrem en zijn vrouw Ester die beide als missionair 

werkers zijn uitgezonden naar deze gemeente. De leiders zijn de laatste paar jaar getraind. In april zullen Muharrem 

en Ester voor zes maanden op verlof gaan. De leiding van de gemeente zal dan helemaal in handen komen van 

de nieuwe leiders. Wilt u voor hen bidden? 

• Muharrem is steeds op zoek naar potentieel leiderschap en de ontwikkeling van deze jonge leiders. Hij ziet goede 

mogelijkheden voor een Turkse jongeman, Airal. Het is het verlangen van de gemeente om hem gemeentewerk te 

laten studeren. Hopelijk kunnen er in de toekomst meer leiders een dergelijk traject lopen. Omdat Turkije geen 

geschikte opleiding heeft, zoeken ze een school in het buitenland. Hier zijn gebed en financiën voor nodig. 

• Om hun kerkgebouw te kunnen bouwen heeft de gemeente een lening gekregen van CAMA Internationaal. Deze 

wordt in tien jaar afbetaald. Toch willen ze dit sneller afbetalen, zodat gelden vrijkomen om werkers uit te zenden 

naar omliggende steden die daar gemeenten stichten. Deze steden hebben geen gemeente, geen werkers, en 

geen bekende christenen. Bid voor de uitbreiding naar deze dorpen en steden. 

Financiën 

Door de hulp van partnergemeenten is er voldoende geld om het huidige leiderschapsprogramma te financieren. Dit 

programma traint leiders voor de gemeente van Van en om uit te gaan naar nieuw te planten gemeenten in andere steden. 

• De gemeente in Van vraagt uw hulp bij het aflossen van de lening voor het kerkgebouw. Als dit sneller gebeurt, 

komen de financiële middelen eerder vrij voor de visie van gemeentestichting in andere steden. 

• De gemeente in Van wil vanaf september 2020 investeren in de opleiding van Airal, een jonge potentiële leider van 

de gemeente. Een studie in het buitenland zal € 500,- tot € 1000,- per maand kosten. Uw hulp is zeer welkom. 

Partnerschap 

Wilt u ook partner worden van deze boeiende 

zustergemeente? Neem dan contact op met Boudewijn 

van Schoonhoven via boudewijn@camazending.nl. Bekijk 

hier een filmpje van het project. 

Gemeentestichting in Turkije is voor Unie en ABC ‘Project 

van het jaar’. Dit project is opgezet in samenwerking met de 

Europese Baptisten Federatie, de Europese Baptisten 

Zending (EBMI) en CAMA Zending.  

mailto:boudewijn@camazending.nl
http://baptisten.nl/17-nieuws/dienstencentrum/909-unie-en-abc-samen-voor-gemeentestichting-in-turkije
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BREUKEN EN BRUGGEN – STUDIEBEURS VOOR EEN BUITENLANDSE STUDENT 

Het Baptisten Seminarium is al enkele jaren betrokken bij het project Breuken en 

Bruggen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat biedt een studiebeurs aan 

theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in 

Nederland kunnen studeren. De afgelopen jaren is gebleken dat deze 

studieperiode grote betekenis heeft voor een student en voor de gemeente waar 

hij of zij naderhand naar terugkeert. Daarom willen we graag jaarlijks een student 

uit Baptisten- of CAMA-kringen over laten komen. In 2019 was het 

theologiestudente Jubar uit Myanmar die met dertien andere studenten uit 

andere landen en kerkgenootschappen naar Amsterdam kwam. 

De impact 

Hruaia Kianghte uit India was enkele jaren geleden de eerste student die we vanuit Breuken en Bruggen begeleidden. “Het 

waren westerse kerken die ooit het christendom naar derdewereldlanden brachten en die invloed wordt nog sterk ervaren. 

Door christenen in Nederland te leren kennen en hun diensten te bezoeken kreeg ik een beter beeld van de kerk in Europa. 

Tegelijk mocht ik mijn verhaal delen en bleek ik daarmee ook iets voor de mensen in Nederland te kunnen betekenen. Dat 

gaf me veel zelfvertrouwen.” Hruaia is inmiddels promovendus van Henk Bakker. 

In 2018 was Naw Paw (spreek uit: Nó Pó) uit Myanmar drie maanden in 

Nederland. Naw Paw heeft gestudeerd op de School of Divinity van het Karen 

Baptist Theology Centre en studeert nu aan het Myanmar Institute of Theology. 

Van 2012 tot 2016 werkte ze als coördinator in een programma voor wezen. 

Daardoor is ze geïnspireerd geraakt om onderzoek te doen naar de rol en 

behandeling van kinderen in het Nieuwe Testament. “Ik kijk terug op een heel 

goede en leerzame tijd in Nederland en ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk 

heeft gemaakt. Ik zal deze bijzondere tijd nooit vergeten!” 

Wederkerig 

Met het project Breuken en Bruggen versterken we de baptistengemeenschap in het land van herkomst, maar we brengen 

de student ook in contact met één of enkele Nederlandse gemeenten. Een gemeente kan dit contact naar eigen wens 

invullen en op die manier ook zelf profiteren van de rijkdom om over grenzen heen te kijken. In Utrecht Silo leidde dat tot 

een hartverwarmend, blijvend contact met studente Adianez Ponce uit Cuba én met haar gemeente in Matanzas.  

Adianez verwoordt het zo: "Jullie als Nederlandse baptisten kunnen met ons delen hoe het is 

om te leven in een vrij land. Wat wij als gemeenschap te bieden hebben, is de gastvrijheid waar 

we als Cubanen om bekend staan, en onze lach. Ook hebben we een prachtige liturgie. Ik heb 

gezien dat we veel overeenkomsten hebben en wil graag een brug van liefde slaan.” 

Hoe werkt het? 

De student komt in de periode september-november naar Nederland. Voor een bedrag van € 5000,- kunnen we de reis, 

het verblijf en de studie betalen. Voor zover dit bedrag niet geheel uit de gemeenten komt, vullen we dat als 

geloofsgemeenschap aan. Naast financiële middelen zijn we ook op zoek naar gemeenten die hem of haar ten minste één 

zondag wil ontvangen. De student wordt verder intensief begeleid door een van onze eigen docenten. Voor meer 

informatie, informeert u eens bij het Baptisten Seminarium via rector@baptisten.nl.  

Dit is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam.   

mailto:rector@baptisten.nl
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CUBA – GEMEENTESTICHTING 

Sinds enkele jaren ondersteunt de European Baptist Mission International 

(EBMI) gemeentestichtend werk dat in Cuba plaatsvindt. Inmiddels zijn er 

contacten gelegd tussen een op die manier ontstane gemeente in Havanna en 

enkele baptistengemeenten in Nederland. 

Creatieve methoden 

Het werk in Cuba floreert. De jonge gemeente van gemeentestichter Vladimir 

Valladares heeft op dit moment zo’n zeventig leden. Velen van hen hebben 

een occulte achtergrond, zodat er vaak een zware geestelijke strijd aan een bekering vooraf is gegaan. De omstandigheden 

waarin Cubaanse kerken moeten werken zijn ook niet altijd gemakkelijk: er is veel armoede en veel geweld in het land. 

Tegelijkertijd is er vaak wel openheid voor het Evangelie. De gemeente gebruikt creatieve methoden om met mensen van 

alle leeftijden in contact te komen. Hun motto is: mensen dienen en daarbij Gods liefde met hen delen.  

Jeugdprogramma’s 

De gemeente richt zich onder meer op activiteiten voor de jeugd. “Ook in Cuba 

werken steeds meer ouders allebei de hele dag. Er is daardoor veel behoefte aan 

opvang voor kinderen en jongeren, en een programma voor hen. Als gemeente 

bieden we gezinnen onder meer sportactiviteiten, Engelse lessen en excursies aan. 

Tegelijkertijd leren de kinderen over bijbelse principes die goed voor hen zijn – 

elke vrijdag zijn er bijbellessen voor meer dan zestig tieners. Zo kon de 

vijftienjarige Tito de relatie met zijn alcoholistische vader herstellen nadat de 

werkers via een sportprogramma met hem in contact waren gekomen. 

Tegenwoordig is Tito’s vader een christen die hulp accepteert voor zijn verslaving.” 

Een wonder 

Elizabeth is een van de volwassenen die via de gemeente met het Evangelie in aanraking 

kwam. Ze zegt: "Ik kan een miljoen redenen noemen waarom het de beste beslissing van 

mijn leven was om Jezus in mijn leven te laten! Ik leed aan een chronische longziekte, maar 

de behandeling werkte niet. Toen ik christen werd, verbeterde mijn gezondheid enorm. Alle 

tests toonden aan dat de medicijnen eindelijk werkten. Een wonder waar ik nog elke dag 

dankbaar voor ben.” 

Financiering van dit project 

We willen de activiteiten van deze gemeente financieel ondersteunen, maar daarnaast nodigen we ook gemeenten uit om 

zich aan te sluiten bij het partnerschap dat aan het ontstaan is. Daarbij gaat het allereerst om wederzijdse betrokkenheid 

tussen gemeenten en gebed voor elkaar. Neem voor meer informatie contact op met Gerdien Karssen via 

gerdien.karssen@baptisten.nl.  

Dit is een project van de European Baptist Mission International. 

  

mailto:gerdien.karssen@baptisten.nl
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GEMEENTESTICHTING IN NEDERLAND – GEITENKAMP 

Dirk Jan en Vera Riphagen zetten zich sinds 2014 in voor de Arnhemse volkswijk Geitenkamp, met als doel een kleine 

christelijke gemeenschap van mensen uit de buurt te vormen. Het gaat daarbij om mensen die vaak geen enkele binding 

met de kerk hebben, en bovendien om een wijk die veelal bekend staat om de problemen die er zijn. 

Buurtkerk 

De buurtkerk is een veilige plek geworden waar beschadigde mensen op adem kunnen komen, hun verhaal kwijt kunnen 

en zelf actief gaan bijdragen. De buurtkerk bestaat momenteel uit zo’n 25 volwassenen (inclusief team) en twaalf kinderen. 

Zij vieren eens per twee weken op zondagochtend en brunchen met elkaar. Dirk Jan vertelt: “We sturen er in allerlei kleine 

en grotere dingen op aan dat iedereen bijdraagt. Daardoor worden we allemaal vaak verrast door elkaars inbreng. De 

buurtkerk is een plek waar iedereen die meedoet echt gevormd en gevoed wordt.” 

Doop 

In de zomer van 2019 werd voor het eerst iemand 

gedoopt in de buurtkerk. Een heel bijzondere ervaring.  

Nu de groep wat langer met elkaar optrekt, leert men 

samen het appèl in het Evangelie: niet alleen de warmte 

en liefde van de Hemelse Vader, maar ook de 

aansporing om te groeien naar het beeld van God.  

Een buurtkerker getuigt: “Ik ben zo blij dat ik heb 

afgeleerd te liegen. Bij de mensen waar ik nu mee om ga 

hoeft dat niet meer. Ik hoef mezelf niet meer te beschermen, van me af te bijten en de waarheid te verdraaien om ellende te 

voorkomen. Want uiteindelijk kwam daar juist ellende van. Ik ben aan het veranderen.” 

Tegelijkertijd zegt een andere buurtkerker heel eerlijk: “Ik zal nooit van iedereen kunnen houden. Dat is onmogelijk.” 

Buurtmoestuin 

Twee jaar geleden heeft de buurtkerk het voortouw genomen in een 

nieuw te ontwikkelen buurtmoestuin. Seizoen 2019 was niet makkelijk. 

Stabiliteit is er weinig, omdat veel betrokken bewoners zoveel te dragen 

hebben dat de tuin soms te veel gevraagd is. Er ontstond een flink conflict 

tussen bewoners, waardoor de plannen werden tegengewerkt. 

Toch gelooft het team in deze weg en denken ze dat God hen leidt om 

op dit pad verder te gaan en vol te houden, om trouw de weg te 

bewandelen die Hij voor hen heeft bedacht. De buurtmoestuin is een 

rustgevende plek voor wijkbewoners. Een mooie plek, zonder afval, waar 

je werkt aan schoonheid, gezondheid, kracht. Het team merkt dat mensen moeilijk aanhaken. Wat houdt hen tegen? Tegelijk 

zijn de reacties hartverwarmend: bijvoorbeeld van de vele bewoners die groenten krijgen van de overvloed. 

Financiering van dit project 

Het project in Geitenkamp wordt gefinancierd vanuit de Unie, in nauwe samenwerking met enkele omliggende gemeenten. 

We hopen echter in de bredere Unie- en ABC-gemeenschap nog een bedrag van € 2500,- te ontvangen voor dit project. 

Meer weten? U kunt zich via www.dirkjanenvera.nl opgeven voor de nieuwsbrief van Dirk Jan en Vera.  

http://www.dirkjanenvera.nl/
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VOORSTEL COLLECTEROOSTER 2020 

Elke maand geven we één van de projecten folder extra aandacht. Dit ‘project van de maand’ krijgt via de nieuwsbrief en 

websites van Unie en ABC extra aandacht. Gemeenten die de projecten van de maand willen volgen, kunnen het 

onderstaande collecterooster gebruiken. U kunt echter gedurende het hele jaar voor alle projecten geven.  

 

MAAND PROJECT 

JANUARI TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ORDU (PROJECT VAN HET JAAR)  

FEBRUARI JEMEN –  BROOD DAT LEVEN BRENGT 

MAART INDIA – KERK IN HET ONBEREIKTE NOORDEN  

APRIL ONDERSTEUNING ZENDELINGEN UIT ABC– EN UNIEGEMEENTEN 

MEI SIERRA LEONE – KERKEN IN ACTIE VOOR HUN OMGEVING 

JUNI INDIA – SAMEN VOOR VOEDSELZEKERHEID 

JULI NOODFONDS 

AUGUSTUS SYRIË – SPEELPLEKKEN IN OORLOGSGEBIED  

SEPTEMBER TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ‘VAN’ (PROJECT VAN HET JAAR)  

OKTOBER BREUKEN EN BRUGGEN – STUDIEBEURS BUITENLANDSE STUDENT  

NOVEMBER  CUBA – GEMEENTESTICHTING  

DECEMBER GEMEENTESTICHTING IN NEDERLAND – GEITENKAMP 

 

Let op: Bij het overmaken van een gift voor het project in Syrië adviseren we om als beschrijving ‘Speelplekken in 

oorlogsgebied’ te vermelden. Het overmaken van geld voor ‘Syrië’ blijkt bij banken soms moeilijk te liggen en vragen op 

te roepen. 


