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INLEIDING PROJECTEN 2021 

Via onze landelijke geloofsgemeenschap Unie-ABC 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-ABC heeft opnieuw 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-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. 

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-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 website van Unie-ABC vindt u informatie over de projecten. Met ingang van 2021 onderhoudt CAMA Zending de 

contacten met de projectpartners en verzorgt zij de informatie en fondsenwerving. Hebt u vragen, neem dan gerust contact 

op met Boudewijn van Schoonhoven van CAMA Zending. 

Contactgegevens:  

 

 

Boudewijn van Schoonhoven 

Directeur CAMA Zending 

Tel. 06-410 280 96 

boudewijn@camazending.nl  

 

Unie-ABC 

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

 

De zendingspagina op onze website vindt u via deze rechtstreekse link. 

  

mailto:boudewijn@camazending.nl
http://www.unie-abc.nl/
https://unie-abc.nl/gemeenten/inspiratie-en-toerusting/zending
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TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ORDU 

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 steunt Unie-ABC een jonge gemeente in de stad Ordu aan de 

Zwarte Zee, die wordt geleid door gemeentestichter Tansel Kutlu (28). De 

gemeente bestaat uit Turkse gelovigen en vluchtelingen uit Syrië en 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 

Ook op de gemeente in Ordu had de coronapandemie in 2020 grote invloed. 

Lange tijd konden de leden niet bij elkaar komen en werden op zondag 

online diensten georganiseerd. Ook was er twee keer per week een online 

Bijbelstudie. De paasviering, die de gemeente na de succesvolle kerstviering 

in 2019 groot had willen opzetten, kon helaas niet doorgaan. 

Wel kreeg de gemeente de mogelijkheid om een opslagruimte naast de kerk 

te huren. In de zomer, toen de maatregelen werden versoepeld, werd deze 

ruimte opgeknapt. Het is de bedoeling dat hier straks op zondag een 

programma voor de kinderen kan worden georganiseerd. 

In het najaar bezochten Tansel en andere leiders in de gemeente vier 

plaatsen rondom Ordu, waar betrokkenen uit hun gemeente wonen. 

Verschillende mensen die de doop hadden aangevraagd werden tijdens 

deze ‘doopronde’ gedoopt: drie in Çorum, acht in Aksaray en twee families 

van elk drie personen uit Eskişehir en Çarşamba. Het werk van God gaat 

door! 

Partnerschap 

De Baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn is als partner betrokken bij de gemeente in Ordu. Er is een vaste 

contactpersoon die contact onderhoudt met Tansel en die in januari vorig jaar zelfs op bezoek ging. Leidsche Rijn ontvangt 

op haar beurt filmpjes en mails vanuit Ordu. Zo is het contact echt tweerichtingsverkeer. 

Financiering van dit project 

Unie-ABC geeft de gemeentestichter een gedeeltelijke financiële ondersteuning, zodat hij het werk onder de jonge 

gelovigen een goede start kan geven.  

Unie en ABC steunen al enkele jaren gemeentestichting op verschillende plaatsen in Turkije. Dit project is opgezet in 

samenwerking met de Europese Baptisten Federatie, de Europese Baptisten Zending (EBMI) en CAMA Zending.  
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SYRIË – MOSTERDZAAD-ZENDING 

Dit jaar is het tien jaar oorlog in Syrië. Kunt u zich dat voorstellen? Veel Syriërs moesten 

het land verlaten, waaronder verschillende uit CAMA-kerken. Migranten uit CAMA- en 

andere kerken hebben elkaar gevonden rondom de opdracht van Christus. Zij vinden het 

kennen van Jezus de grootste nood van Syrië. Ja, ze werken aan noodhulp en 

gerechtigheid, maar bovenal aan de verspreiding van het Evangelie in hun land. Dit willen 

ze doen door geld in te zamelen om lokale Syrische evangelisten gedeeltelijk te 

ondersteunen. 

Met dezelfde woorden die zij hebben gebruikt om elkaar als Syrische christen-migranten 

uit te nodigen, wordt u als persoon of gemeente ook uitgenodigd om mee te doen:  

Broer / zus / geliefde, 

Wil je deel uitmaken van een gezegende en effectieve visie op de uitbreiding van het koninkrijk van God in Syrië, dat 

is uitgeput door oorlog en geteisterd door vernieling en verwoesting? Wij zijn er zeker van dat de oplossing en het 

eerste medicijn voor ons volk Christus is, zonder wie er geen redding is. Wij hopen dat u zich bij ons zult voegen in 

deze bediening waarvan het eerste doel is om het evangelie van Christus in Syrië te verkondigen.  

Wat betekent het om lid te zijn van de Mosterdzaad-zending of daaraan te geven? Je maakt deel uit van een prachtige 

visie: de uitbreiding van Gods koninkrijk in ons geliefde land Syrië. 

We hopen dat u zich bij ons zult aansluiten, mijn broer en zus, om deze visie voor het koninkrijk van God te laten 

zegevieren in ons geliefde land, Syrië, en indien mogelijk in de toekomst in andere landen. 

Lokale Syrische evangelisten – in eerste instantie uit CAMA-gemeenten, maar ook van anderen kerken – worden 

ondersteund om het Evangelie te verkondigen aan hun landgenoten. Een evangelist krijgt €100 per maand als gedeeltelijke 

ondersteuning en €25 per maand voor werkkosten. Per stad willen we twee evangelisten ondersteunen, en dat hopelijk 

uitbreiden over heel Syrië en daarna Irak. 

Doet u mee? 

• Word lid als persoon met 10 euro per maand (stuur een email naar 

boudewijn@camazending.nl)  

• Word lid als gemeente met 50 euro per maand (stuur een email 

naar boudewijn@camazending.nl) 

• Met een collecte of gift (NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van 

Baptistengemeenten o.v.v. ‘Mosterdzaad’) 

Voor de leden is er een jaarlijkse conferentie om te vertellen wat er gedurende 

het jaar is bereikt. Alles gaat in het Arabisch (ook het eten!), maar wordt 

simultaan vertaald naar het Nederlands. Mosterdzaad werkt in nauwe 

samenwerking met CAMA Zending. 

Filmpje 

Een van de Syrische initiatiefnemers en grondleggers van Mosterdzaad nodigt 

u uit om mee te doen. Bekijk hier een filmpje. 

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

mailto:boudewijn@camazending.nl
mailto:boudewijn@camazending.nl
https://camazending.nl/projectvideo-syrie/
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INDIA – SAMEN VOOR VOEDSELZEKERHEID 

Jarenlang ondersteunden we als Unie-ABC een 

voedselzekerheidsprogramma in de provincie Vuyyuru in 

India.  Ruim 500 deelnemende Dalit-boeren, voornamelijk 

vrouwen, kregen onder meer landbouwtraining. Doordat zij 

chemische bestrijdingsmiddelen vervingen door biologische 

middelen werd de landbouwgrond gezonder en de oogst 

van rijst, gierst, linzen en gember elk jaar groter.  

Ze verenigden zich verder in een coöperatie en een aantal 

vrouwen startte een coöperatieve bank, waar boeren 

kunnen sparen en tegen schappelijke tarieven kunnen lenen 

voor investeringen in hun bedrijf. Inmiddels is dit zo’n groot 

succes geworden dat het project onafhankelijk, zonder financiële hulp door kan gaan! 

Nieuw project, zelfde methode 

Mede vanwege het succes in Vuyyuru willen we nu een zelfde soort project in de omgeving van de stad Haiderabad gaan 

ondersteunen, in het zuiden van India. Ook hier staat de voedselzekerheid onder druk en is ondervoeding een groot 

probleem. Het project wordt uitgevoerd door BLESS, de sociale tak van de South Lalaguda Baptist Church daar. Zij werken 

eveneens onder kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in de Indiase samenleving die te maken hebben met stijgende 

bedrijfskosten, dalende marktprijzen voor hun producten, afhankelijkheid van kredietverstrekkers en gebrek aan kennis van 

moderne landbouwtechnieken. 

Het project wordt gestart met 375 boeren uit vijftien dorpen. 

Zij krijgen training in een landbouwmethode waarbij minder 

water wordt gebruikt en chemische bestrijdingsmiddelen en 

mest worden vervangen door biologische oplossingen. Dit 

verlaagt de productiekosten en verbetert op termijn de 

opbrengst. In een latere fase kunnen de boeren begeleid 

worden in het opzetten van een coöperatie, waardoor ze via 

gezamenlijke verkoop betere prijzen voor hun producten 

kunnen vragen. 

Daarnaast leren vrouwen van de boeren hoe ze een moestuin 

met een variëteit aan groenten kunnen aanleggen, allereerst 

voor consumptie in het eigen gezin en later ook als extra bron van inkomsten. Zo verbetert de lichamelijke gezondheid en 

de financiële situatie van de betrokken gezinnen. 

Financiering van dit project 

We hopen dit project in 2021 voor een bedrag van € 2000,- te kunnen ondersteunen. De gelden zullen worden gebruikt 

voor financiering van de trainingen. 

Dit is een project van de European Baptist Mission International. 
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ONDERSTEUNING GEMEENTEZENDELINGEN UNIE-ABC 

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 de afgelopen jaren onder andere een zendingsechtpaar uit een gemeente in Ede ondersteunen dat een 

debriefingstraject doorloopt na terugkomst in Nederland. Ook was er een gift aan zendelingen die een taalopleiding 

volgen om naar Mayotte te kunnen gaan – dit is een eiland in de Indische Oceaan. Zij gaan daar o.a. werken met 

straatkinderen. Verder konden we aanvragen honoreren voor een bijdrage in coaching en opleiding. 

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 

onze website 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 over de ondersteuning van gemeentezendelingen vindt u hier. 

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

 

 

 

 

  

https://unie-abc.nl/gemeenten/inspiratie-en-toerusting/zending
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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. Hoe pak je die armoede 

aan als generaties lang mensen zich afhankelijk voelen van hulp van 

buiten? Sinds 2015 zijn al honderden kerkleiders en getalenteerde 

jongeren van de BCSL getraind in het mobiliseren van kerk en 

gemeenschap (CCMP: Church en Community Mobilisation Process). Dit is 

een methode waarbij kerkelijke vrijwilligers leren 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 van hen is voorganger Felix Sawyer Sesay van de Awesome Praise 

Baptist Fellowship in een sloppenwijk bij Freetown. Hij en zijn 

gemeenteleden gaan met eigen middelen een eigen kerkgebouw 

bouwen. " CCMP heeft onze levens veranderd en laat onze kerk groeien." 

De Bijbel als startpunt  

CCMP begint met het ontdekken vanuit de Bijbel wat de rol van de kerk 

in de gemeenschap kan zijn. CCMP biedt ook concrete technieken en vaardigheden om met armoedeproblemen aan de 

slag te gaan met de mankracht, talenten en materialen die God al aan de gemeenschap heeft gegeven. 

Resultaten 

De afgelopen jaren heeft deze aanpak geleid tot allerlei activiteiten: binnen gezinnen, als kerk en met de hele 

dorpsgemeenschap. Hoe ziet die verandering eruit?  

• Er ontstaan scholen en kerkgebouwen: oude gebouwen worden hersteld of nieuwe worden stapsgewijs 

gebouwd met eigen middelen.  

• Gezinnen zetten eigen kleine ondernemingen op: bijvoorbeeld door het fokken van kippen of varkens, door 

stukjes grond te gebruiken als kwekerij of door een winkeltje te beginnen.  

• Mensen sparen samen in spaargroepen: wekelijks zet de groep een klein bedrag opzij. De opbrengst wordt 

gebruikt in tijden van nood en voor leningen aan deelnemers om te investeren in hun onderneming.  

• Door van elkaar te leren verdubbelden mensen hun oogsten.  

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

Door de coronacrisis kwamen in 2020 alle trainingen stil te staan, en moesten helaas ook veel projecten tijdelijk stoppen. 

Kerk en gemeenschap zorgden voor noodhulp voor de meest kwetsbaren, daarbij ondersteund met buitenlandse hulp. 

Maar nadat de lockdown was opgeheven zijn veel gemeenschappen weer vol goede moed doorgegaan met hun projecten.  

Filmpjes  

Vanuit BCSL worden nu ook andere kerkgenootschappen 

aangestoken. “Het gaat als een lopend vuurtje: sommige van onze 

vrijwilligers zijn spontaan anderen gaan trainen. Andere kerken 

worden wakker geschud door ons voorbeeld.” Het werk is onderdeel 

van een beweging in heel West-Afrika: in deze twee (Engelstalige) 

filmpjes vertellen mensen zelf over hun ervaringen: een van 6 minuten 

en een uitgebreide van 25 min. 

https://vimeo.com/423538846/b98c24ced6
https://vimeo.com/423546986/e449c78c05
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Verhalen van verandering 

Voorganger Alicious Kamara van de Emmanuel Star Baptist Church in Kenema vertelt: “Tijdens corona gaf onze kerk 

voorlichting over COVID-19 in ons dorp. We gingen huis-aan-huis om mensen te vertellen hoe ze zich konden beschermen. 

Dit in aanvulling op wat de overheid deed. We gebruikten de CCMP-Bijbelstudies over het uitreiken naar de zieken en de 

armen. Aan God alle eer: we hebben nog geen enkel geval van corona gehad in onze gemeenschap.” 

Hij gaat verder: “Onze kerk is ook begonnen met het bouwen van een tweede kerkgebouw als gevolg van kerkplanting. 

Doordat we goede relatie met de overheid hebben opgebouwd kregen we de beschikking over een stuk land, waar we met 

eigen middelen een gebouw hebben neergezet.” 

In het dorp Rosana is Benjamin Abu Bakarr Sesay voorganger van de Judea Baptist Church. Hij vertelt: “Door de training 

herkennen we nu wat onze eigen middelen zijn en hoe we die effectief gebruiken. Zo ontdekten we laatst een mooie 

hoeveelheid zand dat door een regenbui in de berm van een weg op een hoop laag. Dat kunnen we goed gebruiken voor 

de bouw van ons kerkgebouw. Alle fondsen hebben we zelf bij elkaar gebracht en we gaan het gebouw gebruiken als kerk 

maar ook als school.” 

In Kono deelt Esther Gbanya haar ervaringen: “We zijn dankbaar dat God ons deze spectaculaire aanpak gaf. Onze kerk is 

echt levend geworden en trekt meer mensen naar het Koninkrijk van God. Ik zie de volgende dingen:  

• Onze kerk wordt groter en financieel onafhankelijker doordat leden meer bijdragen.  

• Vijf van onze jongeren konden gaan studeren. 

• We hebben een openbaar waterpunt gemaakt voor de hele gemeenschap. 

• Veel mensen zijn bedrijfjes gestart of hebben hun bedrijven kunnen uitbreiden.”  

Financiering 

Per jaar is voor de opleiding per voorganger tussen de € 750,- en € 1000,- nodig. Daarvoor krijgt hij of zij twee studieweken 

én coaching in zijn werk. 

Dit is een project dat wordt opgezet in samenwerking met de Baptisten Convention of Sierra Leone, de Nederlandse Unie, de 

European Baptist Mission International en Tearfund.  
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SYRIË – SPEELPLEKKEN IN OORLOGSGEBIED  

De afgelopen jaren zijn miljoenen Syriërs vanwege de oorlog naar buurlanden zoals Libanon en Turkije gevlucht; 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. Ook als gezinnen in hun 

eigen omgeving zijn gebleven of daar zijn teruggekeerd is het leven moeilijk: de wegen zijn vaak onveilig en er is onder 

meer gebrek aan gekwalificeerde leerkrachten en medische zorg. Sinds enkele jaren ondersteunt Unie-ABC opvangplekken 

waar kinderen één of meerdere dagen per week bijles krijgen, worden geholpen met traumaverwerking en kunnen spelen. 

Het project 

Het gaat om drie ‘kindvriendelijke plaatsen’, in de Syrische steden Homs, 

Damascus en Mhardeh. Onze christelijke partner ter plaatse heeft deze 

opgezet samen met lokale kerken.  

De opvangplekken bieden begeleiding aan in totaal zo’n 600 kinderen 

tussen de drie en veertien jaar. 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 daarnaast een apart programma voor kinderen met een beperking, zoals het Down-syndroom, 

autisme, een spierziekte of een posttraumatische stress-stoornis. Zij krijgen onder meer therapie door opgeleide 

professionals en hulp bij integratie in de samenleving. De therapieën richten zich bijvoorbeeld op taal, gedrag en motoriek. 

Gedurende de coronacrisis kunnen de kinderen niet altijd naar de locaties zelf komen – afhankelijk van de ter plaatse 

geldende maatregelen – maar de staf gebruikt creatieve methoden om de kinderen op afstand te spreken en te begeleiden 

en bijvoorbeeld les te geven. 

De opgekropte woede van Simon 

Simon is een tien jaar oude jongen die met zijn ouders en broers in Damascus woont. Het gezin heeft een aantal jaren 

geleden zware bombardementen meegemaakt en moest uiteindelijk vluchten naar een veiliger deel van de stad. Ze wonen 

nu dicht bij het opvangcentrum, waar de kinderen het programma volgen. De staf merkte dat Simon met veel opgekropte 

woede rondliep, waardoor hij soms agressief was. Omdat hij vanwege zijn gedrag vaak op het voorbeeld van brave kinderen 

werd gewezen, kreeg hij aan iedereen een hekel en sloot zich van anderen af. De psycholoog en de zorgmedewerkers van 

het opvangcentrum praten met hem en zorgen ervoor dat hij meer gevoel van eigenwaarde krijgt, bijvoorbeeld door hem 

bij klusjes te betrekken en hem voor zijn inzet te prijzen. Inmiddels gaat het al veel beter met Simon. 

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 2021 met een bedrag van € 5000,- te kunnen 

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

als beschrijving ‘Kindvriendelijke plaatsen’. 

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

Libanese Baptisten doen (zie www.lsesd.org en www.merathlebanon.org).  

http://www.lsesd.org/
http://www.merathlebanon.org/
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NOODFONDS 

Via ons Noodfonds 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 Tearfund. 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 de Libanese hoofdstad Beiroet, waar na een enorme explosie in de haven een groot deel van de stad in 

puin lag (2020) 

• voor ondersteuning van projecten in Turkije, Senegal en Libanon die door corona waren getroffen (2020) 

• voor Mozambique en Malawi die binnen een paar maanden tijd 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) 

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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TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ‘VAN’ 

De eerste dochtergemeente! 

De blijdschap van pastor Mo was duidelijk hoorbaar. “Wij hebben 

prachtig nieuws! Een oude vriend en voorganger van een kerk in een 

andere stad liet me weten dat er een gelovig gezin was op drie uur 

rijden van onze stad. Dat gezin liet weten dat ze twee andere 

gelovigen in hun stad hadden gevonden. Enige tijd later kwamen er 

twee zoekers bij. Ze vormen nu samen een kleine huiskring. Om deze 

kleine groep te versterken willen we een van onze getrainde leiders 

sturen. Dit zal de enige gemeente in die stad van 200.000 inwoners zijn. Een nieuwe dochterkerk wordt geboren!” 

Leiders opleiden 

Pastor Mo en zijn vrouw zijn vijf jaar bezig met gemeentestichting in de stad 

Van, in het oosten van Turkije. Zij leiden inmiddels een internationale 

gemeente met Turken, Koerden en Iraniërs. In hun eerste jaar waren er vijf 

gelovigen, het tweede jaar was dat aantal gegroeid naar dertig, het derde jaar 

waren er al zestig. Ook in ‘coronajaar’ 2020 hielden ze vol. Zo krijgen nieuwe 

gelovigen discipelschapstraining en de meest begaafden kunnen een 

tweejarige leiderschapstraining volgen in de gemeente. Een van de getrainde 

leiders is inmiddels klaar en bereid om uitgezonden te worden om de nieuwe 

dochtergemeente te helpen groeien in geloof en aantal. 

De oude vriend en voorganger die vertelde van het gelovige gezin wil zelf ook 

aansluiten bij het CAMA-gemeentenetwerk in Turkije. Hij werkt in een stad van 100.000 inwoners met amper christenen.  

Financiële bijdrage of partnerschap 

De gemeenteleden dragen financieel bij, maar zijn met te weinig om zichzelf volledig te onderhouden. Daarom is onze 

financiële hulp nodig.  

• De nieuwe dochtergemeente vraagt om ondersteuning van de uitgezonde leider. Hij krijgt € 300 per maand. 

• De twee kerken kunnen aanvulling gebruiken om hun kosten te dekken. Zij hebben ieder € 100 per maand nodig. 

• In totaal is er € 6000 nodig voor de drie nieuwe gemeenten, naast wat er nodig is voor de gemeente die pastor 

Mo leidt. 

Een collecte is daarom zeer welkom ((NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Van Turkije’). Nog 

mooier is het om als gemeente partner te worden van een van de nieuwe gemeenten! U kunt dan samen optrekken om 

deze gemeenten tot zegen te zijn en zelf door hen gezegend te worden.  

Filmpje 

Pastor Mo nodigt u uit om mee te doen in dit filmpje. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Boudewijn van 

Schoonhoven via boudewijn@camazending.nl. 

Unie en ABC steunen al enkele jaren gemeentestichting op verschillende plaatsen in Turkije. Dit project is opgezet in 

samenwerking met de Europese Baptisten Federatie, de Europese Baptisten Zending (EBMI) en CAMA Zending. 

  

https://camazending.nl/projectvideo-van-international-church/
mailto:boudewijn@camazending.nl


13 
 

JEMEN – JEMENIETEN IN EGYPTE 

Opbouw en versterking van de geloofsgemeenschap 

Wat begon met de Arabische lente in 2011 werd een burgeroorlog 

in 2015 met daar bovenop een choleraepidemie in 2018. Daarmee 

werd Jemen de grootste humanitaire crisis van de wereld en is dat 

tot op de dag van vandaag. Het land is vergeten door velen, maar 

niet door de baptisten- en CAMA-gemeenten. Al enkele jaren 

geven we noodhulp aan naar Egypte gevluchte Jemenieten en 

steunen we lokale gemeenten die daar aan het werk zijn. 

Hassan is Jemeniet. Hij is in Nederland tot geloof gekomen. 

Ondanks dat hij in Nederland woont moet hij een schuilnaam 

gebruiken voor zijn werk onder Jemenieten. Het is gevaarlijk, 

maar zijn hart blijft bewogen voor zijn land. Als lid van een baptistengemeente en samen met CAMA Zending werkt hij aan 

de opbouw van de geloofsgemeenschap van Jemenieten in Egypte. 

Noodhulp en evangelisatie 

Onder de honderdduizenden Jemenitische vluchtelingen in Egypte is er een klein aantal dat samen Jezus volgt. Deze 

geloofsgemeenschap wordt versterkt in haar wandel met Jezus door discipelschap en gemeenteopbouw. De leiders worden 

getraind en vrijgesteld om de gelovigen te versterken. Ze delen de liefde van Christus uit door noodhulp en evangelisatie. 

Hierbij richten zij zich op een vaste groep van 35 gezinnen met wie ze een langdurige relatie willen opbouwen. 

Voor 2021 wil de Jemenitische geloofsgemeenschap in Egypte:  

• groeien in discipelschap 

• leiders trainen 

• noodhulp geven in de vorm van voedselpakketten en medische zorg 

Helpt u mee? 

We hopen dat de baptisten- en CAMA-gemeenten samen € 

10.000 kunnen geven aan onze Jemenitische broeders en zusters. 

Daarmee kunnen zij de leefsituatie verbeteren van de mensen om 

hen heen en de Jemenitische geloofsgemeenschap opbouwen. 

Help mee met een collecte voor de opbouw van de kleine, 

kwetsbare maar groeiende geloofsgemeenschap van 

Jemenitische christenen in Egypte.  (NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. 

Unie van Baptisten o.v.v. ‘Gemeenten Jemen’). 

 

Filmpje 

Hassan vertelt u zelf meer over dit project. U kunt dit filmpje tonen tijdens de zondagdienst. 

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

  

https://camazending.nl/projectvideo-jemen/
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BREUKEN EN BRUGGEN – ONDERSTEUNING VAN BUITENLANDSE STUDENTEN 

Het Baptisten Seminarium is al enkele jaren betrokken bij de 

ondersteuning van studenten uit andere landen. Zo steunen we het 

project Breuken en Bruggen van de Vrije Universiteit in Amsterdam dat 

theologiestudenten uit ontwikkelingslanden de mogelijkheid geeft om 

drie maanden in Nederland te studeren. Hun reis, verblijf en studie wordt 

daarbij voor hen betaald. De afgelopen jaren is gebleken dat deze 

studieperiode grote betekenis heeft voor een student en zijn of haar 

gemeente. Daarom willen we graag jaarlijks een student uit Baptisten- of 

CAMA-kring over laten komen.  

Daarnaast wordt er soms een buitenlandse student begeleid bij zijn of 

haar promotieonderzoek en geven er jaarlijks twee Nederlandse voorgangers een week lang les aan de Gypsy Smith School 

in de Roemeense hoofdstad Boekarest, waar Roma-voorgangers worden opgeleid. 

In 2020 konden er vanwege de coronapandemie helaas geen buitenlandse studenten naar Amsterdam komen, maar een 

jaar eerder kwam theologiestudente Jubar uit Myanmar met dertien studenten uit andere landen en kerkgenootschappen 

naar Amsterdam. In 2021 gaat het project wel door; afhankelijk van de situatie kan het programma (deels) online zijn. 

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 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. 

Helpt u mee? 

Uw collecte of gift wordt gebruikt voor Breuken en Bruggen, de begeleiding van een PhD-student of voor de studieweek in 

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

Breuken en Bruggen 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 tussen een 

op die manier ontstane gemeente Villanueva in Havanna en enkele baptistengemeenten 

in Nederland. 

Creatieve methoden 

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

telt zo’n zeventig tot honderd betrokkenen. Ook in 2020 werden verschillende mensen 

gedoopt. Veel gemeenteleden 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 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.” 

De gemeente heeft een klein eigen sportveld. Via sportactiviteiten bereikt de gemeente wekelijks meer dan 200 jongeren 

en kinderen. Velen van hen worden op die manier beschermd tegen een leven op straat. “Ik ben blij dat mijn kinderen hier 

veilig zijn als ik aan het werk ben”, zegt een moeder. 

Noodhulp vanwege corona 

Vanwege corona konden in 2020 veel normale activiteiten tijdelijk niet doorgaan. Wel 

ondersteunde de gemeente 35 gezinnen die door de situatie in de problemen waren gekomen 

met onder meer voedsel. Ook op die manier geeft de gemeente handen en voeten aan het 

Evangelie. Via het Noodfonds konden we hier vanuit Nederland een steentje aan bijdragen. 

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 Boudewijn van Schoonhoven via 

boudewijn@camazending.nl.  

Filmpje 

Bekijk hier een Duitstalig filmpje dat de EBMI van dit project heeft gemaakt. 

Dit is een project van de European Baptist Mission International.  

mailto:boudewijn@camazending.nl
https://www.youtube.com/watch?v=QYgtFKqWqbM
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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.  

Jezus volgen 

“Het volgen van Jezus kan op talloze manieren. In deze volkswijk 

kiezen we ervoor heel lokaal en in het klein nauw betrokken te zijn 

bij de mensen die ons gegeven zijn,” vertelt het echtpaar. “En zoals 

zij aan ons, zo zijn wij aan hen gegeven. Werelden smelten steeds 

meer ineen. Vertrouwen groeit. Het uitleven van het Evangelie, daar 

is het allemaal om te doen. Onszelf trainen in aandacht: voor Gods wereld, Gods mensen, Gods vrijheid en zijn liefde voor 

alles wat leeft. Bovenal aandacht voor God de Vader zelf die ons zeer liefheeft. Als kerk mogen we ons uitgedaagd weten 

Gods Koninkrijk te herkennen op de plek waar we gesteld zijn. En mee te werken door zaadjes van vrede en liefde te zaaien.” 

Veerkracht tijdens corona 

Dit werd in 2020 extra actueel als gevolg van de corona-epidemie. “We zagen in onze 

wijk de frustratie, angst en boosheid groeien. We zagen ook moed en trouw aan elkaar. 

We wonen in een mooie wijk waar veel mensen elkaar zien staan.” 

Die kleine, jonge gemeenschap van de buurtkerk ging ook gebukt onder de pandemie. 

Voor hen die somber waren was het extra zwaar. Mogelijkheden om elkaar te 

ondersteunen werden moeilijker. “We ervaren Gods leidende en bemoedigende hand 

die ons de weg wijst en dat helpt om elkaar en Hem vast te houden. We zijn dankbaar 

voor de veerkracht die we in de jonge gemeenschap zien en bidden dat onze 

kwetsbaarheid door Gods kracht wordt beschermd.” 

In het najaar van 2020 stond de buurtkerk in een reeks vieringen stil bij het persoonlijke gebed. “We leren om dichter bij 

God te komen, onszelf te uiten, te verwachten. Bidt u mee dat God zichzelf aan ons laat zien en ons Zijn trouw en liefde 

laat ervaren?  

Buurtmoestuin de Vlindertuin 

Ook afgelopen jaar is de buurtmoestuin een zegen geweest voor de buurt. Juist ook 

tijdens de coronaperiode, omdat er veel ruimte is, omdat het buiten is. “Een 

ontmoetingsplek om fijn positief bezig te zijn, stil te zijn of juist stoom af te blazen. 

Verschillende buurtbewoners doen mee. Zo is de buurtmoestuin echt van de buurt 

geworden. We geloven in het smeden van coalities. Coalities tussen (groepen) mensen 

die het goede zoeken voor de stad en voor de wijk. We gaan dus door omdat we zien 

dat mensen opbloeien. En dat is wat we hoopten. En ondertussen bidden we dat Gods 

liefde uit alles mag blijken.” 

Financiering van dit project 

Het project in Geitenkamp wordt gefinancierd vanuit Unie-ABC, in nauwe samenwerking met enkele omliggende 

gemeenten.  
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VOORSTEL COLLECTEROOSTER 2021 

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

van Unie-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 

FEBRUARI SYRIË – MOSTERDZAAD-ZENDING 

MAART INDIA – SAMEN VOOR VOEDSELZEKERHEID 

APRIL ONDERSTEUNING GEMEENTEZENDELINGEN UNIE-ABC 

MEI SIERRA LEONE – KERKEN IN ACTIE VOOR HUN OMGEVING 

JUNI SYRIË – SPEELPLEKKEN IN OORLOGSGEBIED 

JULI NOODFONDS 

AUGUSTUS TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ‘VAN’  

SEPTEMBER JEMEN –  JEMENIETEN IN EGYPTE 

OKTOBER BREUKEN EN BRUGGEN – ONDERSTEUNING BUITENLANDSE STUDENT  

NOVEMBER  CUBA – GEMEENTESTICHTING  

DECEMBER GEMEENTESTICHTING IN NEDERLAND – GEITENKAMP 

 

Let op: Bij het overmaken van een gift voor de projecten in Syrië adviseren we om als beschrijving respectievelijk 

‘Speelplekken in oorlogsgebied’ en ‘Mosterdzaad-zending’ te vermelden. Het overmaken van geld voor ‘Syrië’ blijkt bij 

banken soms moeilijk te liggen en vragen op te roepen. 


