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INLEIDING PROJECTEN 2022 

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 in samenwerking met CAMA Zending 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. Sinds 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/zending
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TURKIJE – PARTNERSCHAP BAPTISTENGEMEENTE ADANA 

Mor en zijn vrouw worden vanuit de Baptistengemeente in Adana, Turkije, uitgezonden om een dochtergemeente te 

stichten in Yürigir, een district ten zuiden van Adana. De voorganger in Adana coacht Mor en ziet veel gemeentestichtend 

potentieel in hem. Yürigir heeft 400.000 inwoners, er is geen christelijke kerk. Wel is er een kring van vijf gelovigen die 

verbonden zijn aan de moederkerk in Adana. Het is de bedoeling om samen met deze groep een gemeente te starten. Ze 

maken gebruik van natuurlijke contacten, sociale media en bezoeken aan tehuizen om over Jezus te vertellen. Als startende 

gemeente ontmoeten ze elkaar dicht bij de universiteit om ook onder studenten te getuigen. 

Broeder Mor* (1972) en zijn vrouw Pon hebben twee studerende kinderen. 

Mor komt uit een Arabisch Alawietische familie. In 2012 kwam hij tot geloof 

en sindsdien is hij actief deel van de gemeente waar hij is gaan dienen als 

assistent van de voorganger, met name onder Iraniërs. Mor en zijn vrouw 

volgen momenteel een theologische opleiding. 

Mor is te omschrijven als een vreedzaam, wijs en bescheiden persoon. Mede 

door zijn beroep als makelaar heeft hij veel contacten. Hij is goed in onderwijs 

en dienstbetoon. Primair is hij echter gericht op evangelisatiewerk. Elke week 

heeft hij wel twee of drie geloofsgesprekken met mensen in zijn 

kennissenkring. Hierbij ondervindt hij zelden tegenstand. Veel Turken hebben 

een verwrongen beeld van het christendom, door geduldig hun vragen te 

beantwoorden kan Mor hun vertrouwen winnen. Graag zou Mor zijn baan als 

makelaar opzeggen om voltijds te gaan werken voor het Evangelie. 

Partnerschap  

Vanuit Unie-ABC kunnen we partner worden van Mor en de nieuwe gemeente in Yürigir. Mor krijgt een maandelijks bedrag 

van €500 om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Deze hulp zal voor een periode van vijf jaar zijn en na twee en half 

jaar geleidelijk worden afgebouwd.  

Aanbeveling   

Ingeborg Janssen-te Loo, lid van de European Baptist Mission and Evangelism Committee zat in de selectieprocedure en 

beveelt Mor van harte aan: ‘In het gesprek met Mor en Pon raakte me hun grote verlangen om mensen een nieuw perspectief 

op God te laten zien, om verwrongen beelden over christenen te herstellen door het leven te delen en open in gesprek te gaan 

met mensen. Het gaat hen om het delen van Gods liefde met mensen om hen heen om van daaruit een gemeenschap te 

vormen. Ik hoop dat dit partnerschap echt wederzijds kan zijn. Dat wij het als gemeenten in Nederland voor hen mogelijk 

maken dit werk te doen en zij hun ervaringen met ons kunnen delen.’ 

Helpt u mee? 

Word partner of houd een collecte voor het werk in Adana en omgeving! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 

TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Adana Turkije’. 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl. 

* voor de veiligheid gebruiken wij pseudoniemen. 

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.  

mailto:boudewijn@camazending.nl
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MOSTERDZAAD – EVANGELISTEN IN HET MIDDEN-OOSTEN 

Migranten vanuit Baptisten-, CAMA- en andere kerken uit het Midden-Oosten waren 

uitgedaagd met het gerucht dat over een aantal jaar er geen christen meer in hun land 

zou wonen. Door de lang durende oorlog vertrekken veel christenen naar bijvoorbeeld 

Europa. Er zou dan geen getuigenis van Christus meer zijn. Dit konden zij niet accepteren.  

Lokale evangelisten steunen 

Daarom hebben ze in Nederland de handen ineengeslagen rondom de opdracht van 

Christus. Zij vinden het kennen van Jezus de grootste nood van hun regio. Ja, ze werken 

aan noodhulp en gerechtigheid, maar bovenal aan de verspreiding van het Evangelie in 

het gebied. Dit willen ze doen door geld in te zamelen om lokale evangelisten gedeeltelijk te ondersteunen. 

Lokale 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 steeds verder 

uitbreiden. 

Intussen zijn op deze manier al negen evangelisten in zeven steden aan het werk. We danken God voor dit prachtige werk! 

Helpt u mee? 

Houd een collecte voor dit bijzondere project! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. 

Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Mosterdzaad Zending’. 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl. 

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

 

  

mailto:boudewijn@camazending.nl
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INDIA – SAMEN VOOR VOEDSELZEKERHEID 

Sinds vorig jaar ondersteunen we als Unie-ABC een 

landbouwproject in de omgeving van Haiderabad, een stad in het 

zuiden van India. De voedselzekerheid staat daar onder druk en 

ondervoeding vormt een groot probleem. Het project wordt 

uitgevoerd door BLESS, de sociale tak van de South Lalaguda Baptist 

Church daar. Zij werken 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. 

Biologische oplossingen 

Het project is 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 de vrouwen van de boeren hoe ze een moestuin met een variëteit aan groenten kunnen aanleggen, 

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

financiële situatie van de betrokken gezinnen. 

“Ervaren dat het werkt” 

Een van de deelnemers is de 56-jarige Siddy. “Eerst had ik weinig vertrouwen in de nieuwe methode, maar toen ik de 

positieve verhalen van anderen hoorde, heb ik me toch aangemeld. Inmiddels heb ik zelf ervaren dat het werkt: ik heb 

minder kosten, terwijl de opbrengst van mijn land is toegenomen van zo’n twintig tot dertig zakken rijst naar minstens 

veertig! Ik raad nu al mijn buren aan om ook mee te doen.” 

Succesvol voorbeeld 

Voorheen steunden we jarenlang een soortgelijk, zeer succesvol 

programma in de Indiase provincie Vuyyuru. Daar kregen ruim 500 

deelnemende Dalit-boeren, voornamelijk vrouwen, 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 startten een 

coöperatieve bank. Inmiddels is dit zo’n groot succes geworden dat het 

project onafhankelijk, zonder financiële hulp, door kan gaan. 

Helpt u mee? 

Houd een collecte om meer trainingen te kunnen financieren! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 

0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Voedselzekerheid India’. 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl. 

Dit is een project van de European Baptist Mission International.  

mailto:boudewijn@camazending.nl
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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 doorliep na terugkomst in Nederland. Ook was er een gift aan zendelingen die een taalopleiding volgen 

om naar Mayotte te kunnen gaan, een eiland in de Indische Oceaan, waar zij gaan werken met straatkinderen. Verder 

konden we aanvragen honoreren voor een bijdrage in coaching en opleiding. 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. Het is belangrijk 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.  

Er is een concept ‘uitzendingsbeleid’ beschikbaar met daarin de belangrijkste overwegingen die je als gemeente moet 

doorlopen rondom de uitzending van zendelingen. Dit kunt u opvragen bij Unie-ABC. Daarnaast heeft CAMA Zending 

jarenlange ervaring met het uitzenden van zendelingen, dus u bent bij hen aan het goede adres met al uw vragen 

hierover. 

Helpt u mee?  

Houd een collecte voor de ondersteuning van gemeentezendelingen. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 

TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Fonds gemeentezendelingen’. 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl. 

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

 

  

https://unie-abc.nl/images/gemeenten/zending/Fonds_ondersteuning_zendingswerkers-versie_2021web2.pdf
mailto:boudewijn@camazending.nl
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SIERRA LEONE – SAMEN IN ACTIE TEGEN ARMOEDE 

Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika. De Baptist Convention Sierra Leone (BCSL) pakt op allerlei manieren 

de armoede in de eigen gemeenschap aan en stimuleert gemeenteleiders en kerkelijke vrijwilligers om in hun eigen kerk en 

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

Daarnaast worden voorgangers opgeleid.  

Dit werk leidt onder meer tot het lokaal starten van scholen en het opknappen van schoolgebouwen, het starten van kleine 

ondernemingen door gezinnen, en het oprichten van spaargroepen, waarbij gezamenlijk geld wordt gespaard voor tijden 

van nood. 

Zelfredzame vrouwen 

Een bijzondere doelgroep van het werk in Sierra Leone bestaat uit vrouwen. Als hun man overlijdt of weggaat, blijven zij en 

hun kinderen vaak in armoedige en afhankelijke toestand achter. Onze partner zet zich in om zulke vrouwen te 

ondersteunen en aan te moedigen om economisch 

onafhankelijk te worden. 

Sebatu Lamboi woont in de stad Mayemi Allen. Nadat haar man 

haar en hun drie kinderen in de steek liet, had ze nauwelijks 

inkomsten. Met hulp van het project was ze in staat een klein 

winkeltje te beginnen, waar ze brood, melk, eieren, koffie en 

andere producten verkoopt. Zo kan ze de huur van haar huis 

betalen, haar kinderen te eten geven en naar school laten gaan. 

“Ik was wanhopig toen ik alleen achterbleef, maar nu ben ik trots 

dat ik zelf voor mijn kinderen kan zorgen!” 

Bakkerij  

In de stad Waterloo loopt een bakkerijproject die kwetsbare 

vrouwen een bron van inkomsten bezorgt. De bakkerij is 

gebouwd en ingericht en produceert inmiddels zo’n 2500 

broden per dag. Ongeveer tien vrouwen kopen die voor 

groothandelsprijs in en verkopen ze vervolgens op lokale 

markten in de omgeving. Hun winst van omgerekend 6 euro 

per persoon is genoeg om hun gezin een dag te voeden en 

iets te sparen. Als het project de komende jaren wordt 

uitgebreid, kunnen meer vrouwen meedoen. 

Helpt u mee? 

Houd een collecte voor het werk in de gemeenschap van Sierra Leone! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 

TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Zendingswerk Sierra Leone’. 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl. 

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

de European Baptist Mission International. 

  

mailto:boudewijn@camazending.nl
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MIDDEN-OOSTEN – SPEELPLEKKEN IN OORLOGSGEBIED  

Als een land al meer dan tien jaar in oorlog is, betekent dit voor de 

kinderen dat ze nooit een andere situatie hebben gekend, vaak 

jaren van hun schooltijd missen en traumatische dingen 

meemaken. Dit is het geval in Syrië, waar miljoenen inwoners 

vanwege de oorlog naar buurlanden zoals Libanon en Turkije zijn 

gevlucht of in eigen land in vluchtelingenkampen zitten. 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’ die onze 

christelijke partner ter plaatse heeft opgezet samen met 

lokale kerken. Ondanks de coronapandemie konden 

deze in 2021 toch de in totaal 600 kinderen tussen de 

drie en veertien jaar volgens het programma ontvangen 

en begeleiden. 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. 

Met open armen ontvangen 

“Het is moeilijk om een vluchteling in eigen land te zijn en je overal onwelkom te voelen”, vertelt 

Rabih (pseudoniem). “Maar in het centrum van de kerk zijn we met open armen ontvangen. 

Mijn kinderen gaan er sinds een paar maanden naartoe en ik ben nu al onder de indruk. Ze 

zijn er erg gelukkig – ze rennen elke keer naar de schoolbus als die eraan komt! – en werken 

hard. En ondanks de pandemie voelt het centrum echt als een veilige plek. De medewerkers 

zorgen goed voor hen en hebben me verteld dat mijn kinderen echt slim zijn. Ik ben heel 

dankbaar!” 

Helpt u mee? 

Houd een collecte voor dit bijzondere project! De opbrengst wordt onder meer gebruikt voor het trainen van coördinatoren 

en vrijwilligers, voor lesmateriaal en speelgoed. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. 

Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Speelplekken in oorlogsgebied’. 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl. 

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).  

mailto:boudewijn@camazending.nl
http://www.lsesd.org/
http://www.merathlebanon.org/


10 
 

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 Baptisten- en CAMA-gemeenten in Myanmar, om ze te ondersteunen tijdens de oorlog (2021) 

• 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) 

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. 

Helpt u mee? 

Houd een collecte voor het Noodfonds! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van 

Baptistengemeenten o.v.v. ‘Noodfonds’. 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl.  

mailto:boudewijn@camazending.nl
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TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ‘VAN’ 

Weer met volle kracht vooruit! 

Het werk in de Turkse stad Van heeft niet stilgestaan. Leiders hebben het werk 

ook in 2021 goed voortgezet. De gemeente bleef samenkomen. Jeugd kreeg 

discipelschap. Gezinnen zijn ondersteund tijdens de tekorten van corona. En 

dat terwijl de gemeentestichters, pastor Mo en zijn vrouw, op verlof waren. 

Pastor Mo en zijn vrouw zijn intussen terug en gaan met volle kracht weer aan 

de slag. Zij leiden een internationale gemeente met Turken, Koerden en 

Iraniërs. Nieuwe gelovigen volgen een discipelschapscursus. De meest 

toegewijde onder hen volgen dan een leiderschapscursus. Als gevolg daarvan 

zijn nu een paar mensen klaar zijn om uitgezonden te worden naar nieuwe 

steden in de regio waar nog geen kerk is. 

Helpt u mee? 

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. 

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.  

Helpt u mee? 

Word partner of houd een collecte voor het werk in Van. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 

13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Van Turkije’. 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

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. 
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JEMEN – BROOD DAT LEVEN BRENGT 

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 de lokale gemeenten die daar aan het werk is. 

Vanuit Nederland 

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 40 gezinnen met wie ze een langdurige relatie willen opbouwen. 

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 van de mensen om hen heen 

verbeteren en de Jemenitische geloofsgemeenschap opbouwen. 

Specifiek voor 2022 willen we de leiders trainen in gemeentewerk. 

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

kwetsbare maar groeiende geloofsgemeenschap van 

Jemenitische christenen in Egypte.  Uw bijdrage kunt u overmaken 

op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van 

Baptistengemeenten o.v.v. ‘Gemeente Jemen’. 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl. 

Dit is een project dat we samen met CAMA Zending doen. 
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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 2021 was de toen 31-jarige David Kihundu uit de Democratische Republiek Congo in Nederland. Hij is voorganger in een 

baptistengemeente in Goma en studeert tegelijk voor zijn master. “Mijn bezoek aan Amsterdam gaf mij mogelijkheden om 

hier in de bibliotheek verder aan mijn onderzoek te werken. Daarnaast sprak het me erg aan om in contact te komen en 

ervaringen uit te wisselen met mensen uit andere landen en andere culturen. Dat verbreedt je blik. Tegelijk kon ik ook mijn 

visie en ervaringen vanuit mijn land delen met anderen. Verder vond ik het heel waardevol om te zien hoe het er in 

Nederlandse kerken aan toe gaat. Ik ben dan ook heel blij dat ik op de zondagen verschillende gemeenten kon bezoeken." 

De impact 

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

Nederland. Door haar werk als coördinator in een programma voor wezen 

raakte ze geïnspireerd om binnen haar studie theologie 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? 

Houd een collecte voor de ondersteuning van buitenlandse studenten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 

TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Breuken en Bruggen’. Uw collecte of gift wordt gebruikt voor 

Breuken en Bruggen, de begeleiding van een PhD-student of voor de studieweek in Roemenië. Neem voor meer informatie 

contact op met 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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CARIBISCH GEBIED – GEMEENTESTICHTING 

“In het midden van grote crises hebben we meer kansen om te 

getuigen van onze Hoop.” Deze uitspraak typeert de twee 

Caribische voorgangers Valladares en Padron, die we spreken 

via Zoom. Het typeert hun creativiteit en passie om grote 

uitdagingen te trotseren, om toch door te gaan met het winnen 

van zielen voor Jezus in hun land. 

En crises zijn er dan ook in overvloed: het land vergrijst sterk, 

omdat veel jonge professionals naar het buitenland vertrekken 

voor een beter leven. Geef ze eens ongelijk als je zes uur in de 

rij moet staan om een kilo kip te kopen en er ook aan kleding 

en medicatie tekort is. Tel daar bovenop de voortdurende angst om opgepakt te worden als er ook maar iets over je 

gevonden wordt dat ingaat tegen de communistische regering.  

Volharding 

Vanwege langdurige lockdowns was samenkomen in de kerk maanden achter elkaar niet mogelijk. Omdat WiFi schaars en 

duur is waren ook online alternatieven vaak geen optie. Het kwam dan voor de gemeenteleden neer op volharding in het 

persoonlijk geloofsleven. Soms waren er tijdelijk kleine of grotere ontmoetingen mogelijk om elkaar te bemoedigen in de 

navolging van Christus. Deze zijn ontvangen als knipogen van Boven.  

Opkomen voor de kerk  

In een arme wijk van de hoofdstad kwam de lokale overheid 

op inspectie, ook bij de kerk. In deze wijk was de 

baptistengemeente van pastor Valladares net weer begonnen 

met sportactiviteiten om in contact te komen met gezinnen. In 

korte tijd konden ze honderd kinderen bereiken met Gods 

liefde. Tijdens de inspectie namen omwonenden het voor de 

kerk op en vertelden ze over haar belangrijke werk voor de 

wijk. De liefde van de gemeente werd beantwoord door de 

wijkbewoners zelf, waardoor de lokale overheid haar argwaan 

wel moest laten gaan en verdere kritische vragen uitbleven.  

Helpt u mee? 

Unie-ABC ondersteunt de pastor voor een periode van vijf jaar. Wilt u 

een collecte houden om dit prachtig werk te ondersteunen? Uw 

bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. 

Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Gemeente Caribisch gebied’. 

Filmpje en meer informatie 

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

gemaakt. Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van 

Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl. 

Dit is een project van de European Baptist Mission International.  

https://www.youtube.com/watch?v=QYgtFKqWqbM
mailto:boudewijn@camazending.nl
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PARTNERSCHAP MET ARABISCHTALIGE GEMEENTE ENSCHEDE 

Soms worden wij als Nederlanders gezegend met vluchtelingen. Zo’n zegen is voorganger Gabi Butros. Wij als Unie-ABC 

mogen financieel helpen zodat deze begaafde man velen in Nederland kan bereiken met het Evangelie. 

Ds. Gabi is een bewezen evangelist en gemeentestichter. In Syrië heeft hij veel Syriërs en 

Koerden bij Jezus gebracht en verschillende huisgemeenten gestart. Vanwege de oorlog 

is hij met zijn gezin verhuisd naar Hamburg, waar hij een bloeiende bediening had. In 

2019 is hij door de Arabischtalige Unie-ABC-gemeente ‘Jezus Licht van de wereld’ in 

Enschede gevraagd hun voorganger te worden. Zij kenden immers zijn pastorale en 

missionaire gaven. Ds. Gabi is toen naar Gronau, net over de grens bij Enschede, verhuisd. 

Hij heeft als vijftigjarige een fulltime baan in ploegendienst in de industrie aangenomen 

om een gezinsinkomen te hebben. Dat betekent dat hij vroeg begint en na een lichamelijk 

pittige werkdag ‘s avonds de rest van zijn energie besteedt aan de gemeente. Dit beperkt 

de impact die hij kan hebben.  

Vrijstelling 

Om het werk in de gemeente en het evangelisatiewerk in de regio goed te laten slagen, zou ds. Gabi verder vrijgesteld 

moeten worden. Zijn vrouw heeft nu een baan zodat hij meer tijd overhoudt. Dat inkomen is niet genoeg voor het gezin. 

Zijn gemeente is getalsmatig en financieel niet sterk genoeg om hem volledig te ondersteunen. 

Daarom heeft Unie-ABC €500 per maand apart gezet om hem voor twee jaar te ondersteunen. Daarmee kan ds. Gabi zich 

verder toewijden aan zijn bediening en kan de gemeente verder groeien om hem verder financieel te ondersteunen. Die 

twee jaar zal echter niet genoeg zijn voor de gemeente. Daarom willen wij in die twee jaar andere Unie-ABC-gemeenten 

uitnodigen om ook financieel te helpen zodat de periode van ondersteuning verlengd kan worden.  

Ds. Gabi is een herder en evangelist. Bij zijn 

intrededienst waren zijn toehoorders tot tranen 

geroerd. Laten wij als Unie-ABC deze gave van 

God erkennen en hem verder vrijstellen om tot 

zegen te zijn voor onze medelanders.  

Vraag aan Unie-ABC-gemeenten 

Wilt u als gemeente een of meerdere maanden van 

zijn vrijstelling op u nemen? Dat is dan één of meer 

keer €500, voor elke maand dat wij hem tot zegen 

willen laten zijn. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten 

o.v.v. ‘Arabische gemeente Enschede’. 

Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending: 

boudewijn@camazending.nl. 

Dit is een project dat we samen met CAMA Zending doen. 
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VOORSTEL COLLECTEROOSTER 2022 

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 ADANA 

FEBRUARI MIDDEN-OOSTEN – MOSTERDZAAD ZENDING 

MAART INDIA – SAMEN VOOR VOEDSELZEKERHEID 

APRIL ONDERSTEUNING GEMEENTEZENDELINGEN UNIE-ABC 

MEI SIERRA LEONE – IN ACTIE TEGEN ARMOEDE 

JUNI MIDDEN-OOSTEN – SPEELPLEKKEN IN OORLOGSGEBIED 

JULI NOODFONDS 

AUGUSTUS TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ‘VAN’  

SEPTEMBER JEMEN –  JEMENIETEN IN EGYPTE 

OKTOBER BREUKEN EN BRUGGEN – ONDERSTEUNING BUITENLANDSE STUDENT  

NOVEMBER  CARIBISCH GEBIED – GEMEENTESTICHTING  

DECEMBER ARABISCHTALIGE UNIE-ABC-GEMEENTE ENSCHEDE 

 


