
Internationale contacten:

Helpen om de vlam te laten 
branden



Als Uniegemeenschap staan we in gemeenschap 
van internationale Baptistenfamilie

Ervaringen delen is leerzaam en praktisch

Ontwikkelingen over landsgrenzen heen: 
migratiestromen, studenten, missionaire vragen 

Houdt ons een spiegel voor

Daarom een van de doelstellingen in beleidsplan

Waarom internationale contacten?



EBF – European Baptist Federation, met o.a.
IBTS – International Baptist Theological Seminar
Anti-trafficking: tegen mensenhandel
Jeugdwerkconferentie
Vrouwenwerk
Incarnate Network- netwerk van gemeentestichters
EBM – European Baptist Mission
Bezoek aan Unie’s in andere landen, zoals Duitsland, 
Groot-Brittannië en Israël
BWA – Baptist World Alliance 
BWA - Commission on Social and Environmental Justice

Welke internationale contacten?



‘Het waardevolle aan de EBF 
council is het netwerk van 
organisatie en mensen, die 
Jezus willen dienen in zoveel 
verschillende landen en 
omstandigheden - dat is heel 
erg bemoedigend om mee te 
maken’

European Baptist Federation



Regents Park: 
onderzoeksproject 17e eeuwse
correspondentie

Verbonden met IBTS - CEBTS: 
Manchester- internationale 
ontwikkelingen bij seminaria, 
uitwisseling op vakgebieden, 
teambuilding

Gypsy Smith in Boekarest: 
lesgeven aan Roma Pastors 

Theologische vorming: 
IBTS, theologische opleidingen



‘nieuwe vormen van kerk zijn vanuit dopers 
perspectief, ontmoeting’

‘Leer mensen de grondakkoorden van het koninkrijk 
van God, zodat ze hiermee in allerlei situatie kunnen 
improviseren!’



‘Inspirerend, bemoedigend 
en uitdagend. Geeft een 
breder perspectief. Veel 
problemen en zeker rond de 
mensenhandel zijn globaal 
en moeten ook op die 
manier benaderd worden.’ 

Antitrafficking: tegen mensenhandel 



‘Talloze verschillende activiteiten, visies, trainingen 
en werkwijzen passeren de revue tijdens Europese 
ontmoetingen. Juist dat grotere verband maakt dat 
je extra bewust bent in wat voor land je zelf leeft.  
De deelname aan deze conferentie heeft mij laten 
zien dat wij, als Nederlandse baptisten, ingebed in 
een groter geheel, onze eigen DNA (nodig) hebben.’

Jeugdwerkconferentie EBF



‘Gezamenlijk hebben we projecten 
waarvoor we geld inzamelen. Een sterke 
verbinding bestaat in het wereldwijd 
houden van de Baptisten Vrouwen wereld 
gebedsdag.’

Europees Vrouwenwerk



‘Noodzakelijk voor het 
gezamenlijke zendingswerk 
in Europa, het werk in 
Sierra Leone, nieuwe 
ideeën over ‘zending’, bijv. 
vriendschapsrelaties over 
grenzen heen, 
laboratorium voor zuid-
noord dialoog.’ 

European Baptist Mission - EBM 



Bezoek Baptist Union of Great Britain and British 
Mission Society: ‘De Engelse setting lijkt op Nederland, 
alleen dan groter. BUGB missionaire activiteiten zijn 
inspiratie voor de onze, BMS is belangrijke speler in 
noodhulp wereldwijd.’ Bv crossingplaces

Bezoek Duitse Baptisten Unie: ‘uitwisseling van 
ideeën, inspiratie voor kleine gemeenten en 
interimvoorgangers’

Unie bezoeken GB en Duitsland



Thema ‘Hear the Spirit’. 
Uitdagingen:

Integraliteit zending en 
diaconaat, 
barmhartigheid en 
gerechtigheid

Inhoud geven aan relatie 
met migrantenkerken

Baptist World Alliance in Hawai: 



Aandacht voor het thema 
gerechtigheid
Betekenis voor vreedzame 
samenleving en verzoening 
tussen groepen/volken
Oproep tot eerlijke en 
duurzame levensstijl
Strijd tegen mensenhandel 
en slavernij

BWA Commission on Social and
Environmental Justice



Going green: aandacht voor God’s Schepping

Kerk in de buurt

Welvaartsevangelie vs. Christus’ levensstijl:  
nederigheid, integriteit en eenvoud

Moderne slavernij

Verzoening tussen 

bevolkingsgroepen

Lausanne conferentie in Kaapstad


