
 

 

 

 

en 

 

 

 

presenteren 

 

12 projecten van hoop 2023 

 

Zendingsprojecten uit de internationale Baptisten- en CAMA-familie  

via CAMA Zending, European Baptist Mission International 

 en European Baptist Federation 

             



2 
 

INLEIDING PROJECTEN 2023 

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 en de European Baptist Federation 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. 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 

CAMA Zending. 

Contactgegevens:  

 

 
Arie Verduijn 

Mission Partners coördinator 

arie@camazending.nl 

06 51318681 

 

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:arie@camazending.nl
http://www.unie-abc.nl/
https://unie-abc.nl/zending
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TURKIJE – PARTNERSCHAP BAPTISTENGEMEENTE ADANA 

Turkse christenen zijn het licht voor hun wereld. 

Mor* en zijn vrouw zijn nu een jaar bezig als Mission 

Partners in een stad dicht bij Adana. Ze delen daar 

het Evangelie met vrienden en familie - en er is 

vrucht. Een jonge christen vertelt zijn verhaal. 

Getuigenis  

Ik kwam in Adana wonen en ontmoette daar mijn 

huidige vrouw. Zij was christen. Voor haar bezocht 

ik de kerk. De kerk was heel anders dan ik me had 

voorgesteld. Iedereen in de kerk was vriendelijk, 

dienstbaar en behulpzaam voor elkaar. Dit was ik 

nog nooit tegengekomen in de moskeeën waar ik 

op vrijdag naartoe ging. Ze baden voor mij om Jezus als mijn Heer en Verlosser te aanvaarden. Ik antwoordde: ‘Bemoei je 

niet met mij, ik ben heel gelukkig als moslim.’ Ook bleef ik maar zeggen: ‘Als God wil dat ik Jezus in mijn hart aanneem, zal 

het op een dag wel gebeuren.’ 

Mijn familie was niet blij dat ik met een christelijke vrouw trouwde. Na veel aandringen werd mijn vrouw moslim; omdat ze 

van mij hield en de vrede wilde bewaren. Maar later kregen we steeds vaker ruzie. Ik zei tegen haar: ‘Als christen was je een 

fijnere persoon dan als moslim.’ Uiteindelijk zei ze dat ze weer naar de kerk wilde. Eerlijk gezegd wilde ik dat ook, maar ik 

zei het niet. Mijn vrouw bekeerde zich terug naar Jezus en we ging weer naar de kerk. 

We begonnen de wekelijkse huisvergaderingen van de Mission Partner bij te wonen. Op een dag ging ik serieus nadenken. 

Ja, ik ben als moslim geboren, de islam is het geloof dat ik ken. Ik kende een God voor wie je bang moest zijn, die je zou 

straffen als je niet doet wat hij zegt. In de kerk wordt er over een andere God verteld. Een God die zegt dat Hij van je houdt, 

die je altijd beschermt, die vergevensgezind en barmhartig is, die ons benadert als een Vader. Ik stelde mezelf de vraag: Als 

ik vroeger beide religies had gekend en ik had zelf een beslissing kunnen nemen toen ik volwassen werd, welke van deze 

twee paden zou ik dan het liefst hebben bewandeld? Die dag besloot ik: nu wil ik mijn leven leiden als een gelovige in Jezus. 

Ik accepteerde Hem als mijn Heer en Verlosser. 

Natuurlijk maakte ik me wel zorgen over de reactie van mijn moeder en mijn broers en zussen. Toen overtuigde ik mezelf 

ervan dat het God was die in alles voorzag en dat ik voor niemand bang hoefde te zijn. Ik lichtte mijn familie dus in en 

sindsdien vertel ik vrijmoedig aan iedereen om me heen dat ik christen ben en breng ik zijn oproep tot redding over aan 

mensen die ik ken.  

Ik dank God voor de weg die Hij met me af heeft gelegd en ben ook dankbaar voor de mensen in de gemeente die mij 

met Hem kennis hebben laten maken. 

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 Arie Verduijn: arie@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:arie@camazending.nl
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MOSTERDZAAD – EVANGELISTEN IN HET MIDDEN-OOSTEN 

Migranten vanuit Baptisten-, CAMA- en andere kerken uit het Midden-Oosten hebben de handen ineengeslagen om 

evangelisten in hun eigen land te ondersteunen. Ze worden vrijgesteld om het Evangelie te delen. Wij mogen meedoen en 

ook vrucht dragen. Er zijn op deze manier al negen evangelisten in zeven steden aan het werk. We danken God voor dit 

prachtige werk! 

Onderstaand is een getuigenis die we kregen van een Koerdische mevrouw in een van 

de projectlanden die de Heer Jezus leerde kennen. Geniet mee van een vrucht van 

Mosterdzaad. 

‘Hoewel ik moslim was en ben opgevoed met de wetenschap dat wij goed moeten 

doen, gedroeg ik mij tegenovergesteld. Elke dag had ik ruzie met mensen. De situatie 

thuis was niet goed; niet met de kinderen, niet met mijn man, niet met de buren. Ik 

hoefde maar de straat op te gaan en iedereen verstopte zich. Ze kenden mij: ik maakte 

altijd problemen. Toen leerde ik de evangeliste van Mosterdzaad kennen, de zusters 

die naar de kerk gingen en de zondagsschool. Ik raakte met ze vertrouwd. Ik zag de 

compassie in hun manier van praten, hun goedheid, hun grote hart. Vooral bij de evangeliste van Mosterdzaad. Als ze met 

de kinderen sprak, dan was het of het haar eigen kinderen waren. Zij was heel meelevend, net als een moeder, een moeder 

voor ons allemaal. Ze sprak over goed zijn, barmhartigheid, vergeving. Beetje bij beetje leerde ik de Heer Jezus kennen. 

Samen met mijn gezin ging ik naar de grote en kleine ontmoetingen. Ik ben christen geworden, prijs de Heer! Mijn leven is 

beter geworden. Ik gedraag me goed en vergeef anderen, ik geef zonder terug te verwachten. Ik dank God dat Hij mij de 

evangeliste van Mosterdzaad liet kennen en daardoor Hemzelf.’ 

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 Arie Verduijn : arie@camazending.nl.  

Dit is een project dat we samen met CAMA Zending doen. 
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INDIA – SAMEN VOOR VOEDSELZEKERHEID 

India kent veel armoede. In het gebied van Hydrabad staat de voedselzekerheid zwaar onder druk; ondervoeding vormt 

een groot probleem. Daarnaast is er in India toenemende christenvervolging. Redenen voor ons als Unie-ABC-gemeenten 

om naast onze baptistenbroeders en -zusters te staan.  

Vanuit BLESS, de sociale tak van de Baptistenunie in India, wordt duurzame 

landouw gestimuleerd. 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. 

Door de voedselproductie en voedselzekerheid te vergroten wordt de wortel 

van de armoede aangepakt. 

Gewassen 

Rijst behoort tot het basisvoedsel in de regio. Binnen het project is vorig jaar 

begonnen met een nieuwe teeltmethode. Hoewel deze enigszins arbeidsintensief is, waren de kosten langer en de 

opbrengsten goed. 

Een groot aantal boeren heeft groenten op commerciële schaal verbouwd en hebben daarbij meer diversiteit toegepast, 

wat onder meer de bedrijfsrisico’s verkleint. Boeren hebben ook nieuwe gewassen verbouwd zoals gierst, pinda’s, ui, 

peulvruchten, en sesam. Dit is de eerste keer dat de boeren werden aangemoedigd om deze gewassen te verbouwen. Dit 

heeft goede resultaten opgeleverd. 

Keukentuinen  

Naast grootschaliger landbouw, hebben de deelnemers van het project ook al enkele 

jaren een keukentuin voor eigen gebruik in de buurt van de waterbron bij hun boerderij. 

Deze wordt over het algemeen onderhouden door de vrouwen. Daarin is afgelopen 

jaar weer een goede variëteit aan groenten verbouwd. Dit zorgde voor een gezond en 

gevarieerd dieet voor de gezinnen. 

Uitdagingen 

Zware regenval is op dit moment de grootste uitdaging in het gebied. Afgelopen jaar 

is anderhalf keer meer regen gevallen dan anders. Toch heeft de vernieuwde aanpak 

in de landbouw goede resultaten gebracht. Boeren zijn ijverig om de nieuwe methoden 

toe te passen. We zien een grotere weerbaarheid bij deze kwetsbare groep.  

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 de directeur van CAMA Zending: info@camazending.nl . 

Dit is een project van de European Baptist Mission International.  

mailto:info@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. 

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 de directeur van CAMA Zending: info@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:info@camazending.nl
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SIERRA LEONE – SAMEN IN ACTIE TEGEN ARMOEDE 

‘Lof en dank aan de Almachtige God voor het afgelopen jaar!’ Zo klinkt het in het Sierra Leone, waar baptistenvrouwen zich 

al jaren verenigen in gebed, getuigenissen en praktische onderlinge hulp.  

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. 

Daarbij ligt onder meer een focus op de welvaart, de gezondheid en het 

welzijn van vrouwen en meisjes. Om vrouwen te helpen aan een 

inkomen worden ze opgeleid in kleermakerij en catering. Afgelopen jaar 

waren er 123 cursisten. Sommige deelnemers werden naderhand 

toegelaten tot een universiteit of hogeschool. 

Niet zonder uitdagingen 

Toch verliep het jaar niet zonder uitdagingen. De snelle en hoge inflatie 

van grondstoffen en diensten veroorzaken een moeilijke economische 

situatie in Sierra Leone. Sommige arme en kwetsbare cursisten moesten 

hun opleiding stoppen, omdat ze de dagelijkse reiskosten naar de 

training niet meer konden betalen. Andere kwamen wel op school, maar 

hadden van tevoren niet kunnen eten. Verschillende kozen ervoor om 

terug te gaan naar hun vroegere woonplaats om straatverkopers te 

worden om een dagelijkse maaltijd bij elkaar te sprokkelen. Zo vielen er 

helaas twintig vrouwen af.  

Helpt u mee? 

Ook in 2023 willen we de trainingen van vrouwen blijven 

ondersteunen. 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 de directeur 

van CAMA Zending: info@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. 

  



9 
 

MIDDEN-OOSTEN – SPEELPLEKKEN IN OORLOGSGEBIED  

Je zult als kind maar opgroeien in een land dat al zo lang je leeft in 

oorlog is. 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. 

In totaal worden daar zo’n 600 kinderen tussen de drie en veertien jaar begeleid. 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’. (Let op: noem ‘Syrië’ niet in de overschrijving!) 

Neem voor meer informatie contact op met de directeur van CAMA Zending: info@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:info@camazending.nl
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. 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 in actie voor Baptisten- en CAMA-gemeenten in Oekraïne. De Unie-ABC-

gemeenten hebben zeer royaal en gul gegeven. Hartelijk dank daarvoor! 

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 de directeur van CAMA Zending: info@camazending.nl.  

mailto:boudewijn@camazending.nl
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NOORD-AFRIKA – GEMEENTESTICHTING ‘MARC’ 

Minder dan 1% van de bevolking is christen in het Noord-Afrikaanse land waar we je aandacht voor vragen. Niet vaak krijgt 

iemand daar de kans het Evangelie te horen. Dit schuurt met het verlangen van Jezus: Hij wil dat alle volken Hem leren 

kennen.  Toch is er hoop: lokale christenen willen het goede nieuws delen met mensen in hun omgeving. Ze zijn er geboren, 

spreken de taal en kennen de cultuur van binnenuit. 

Marc (pseudoniem)  

In Frankrijk leerde hij Jezus kennen. Hoewel hij het goed had in Europa, 

groeide in hem en zijn vrouw Esther het verlangen om terug te gaan naar 

hun eigen land om daar het Evangelie te delen. Marc volgde een 

theologische opleiding in Zwitserland en daarna keerde het gezin terug 

naar Noord-Afrika. 

Hoewel het percentage christenen daar verwaarloosbaar lijkt, zijn er altijd 

kleine christelijke gemeenschappen geweest. Marc en zijn kleine 

gemeente willen dat aantal zien groeien. Zij zetten zich in, maar kunnen 

betrokkenheid van andere christenen goed gebruiken!  

Helpt u mee? 

Marc is vol passie voor zijn volk, maar ontmoet veel weerstand voor het 

Evangelie. Het is onbekend en daardoor bij velen onbemind. Dat moet 

veranderen. 

Marc: ”Onze grootste uitdaging is niet mensen tot bekering te leiden. Het 

lijkt alsof hier meer mensen zich willen bekeren dan in Europa. Maar hoe 

kunnen we ze samenbrengen in gezonde gemeenten?” 

Gaat u en/of uw gemeente samenwerken met de gemeente daar om het 

Evangelie in Noord-Afrika meer zichtbaar te maken? Een collecte is zeer 

welkom. 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.  

Giften kunnen worden overgemaakt naar NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. 

‘gemeentestichting Noord-Afrika – Marc’.  

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met Arie Verduijn, coördinator Mission Partners arie@camazending.nl.  

Unie en ABC steunen al enkele jaren gemeentestichting op verschillende plekken in de wereld. Dit project is opgezet in 

samenwerking met de Europese Baptisten Federatie, de Europese Baptisten Zending (EBMI) en CAMA Zending. 
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ADOPTEER EEN KERKPLANTER IN INDIA 

India is het land met de meeste onbereikte volken. Een derde van alle onbereikte volken zich bevindt in India. De Grote 

Opdracht uit Mattheüs 28 roept ons op om van alle volken discipelen van Jezus Christus te maken. 

Hoewel de kerk in India procentueel gezien klein is, groeit deze wel! Veel mensen staan open voor het Evangelie. Er zijn in 

India ook gepassioneerde lokale christenen die als kerkplanter en evangelist willen worden uitgezonden. 

Aarav 

Neem bijvoorbeeld Aarav (zijn naam is gefingeerd om veiligheidsredenen). Hij werd geboren in een hindoegezin. Tijdens 

zijn studie in een andere plaats hoorde hij christenen zingen, waarna hij meer over hen te weten wilde komen. De 

voorganger verwelkomde hem en na een paar maanden kwam Aarav tot geloof. Hij begon Bijbelstudies te leiden en mocht 

al snel meer dan twintig mensen dopen. Zijn familie verbrak alle banden met hem en hij werd zwaar tegengewerkt door 

hindoefundamentalisten. Hij is inmiddels toegerust op de Bijbelschool om het Evangelie nog effectiever te delen. Aarav is 

nu, samen met zijn vrouw, kerkplanter en evangelist. 

Vanuit opleiding uitgezonden 

CAMA Zending heeft nauwe banden met een gedegen theologieopleiding in India. Studenten die het verlangen hebben 

om een kerk te planten worden voor vijf jaar financieel ondersteund met 250 euro per maand. Na vijf jaar zouden de 

kerkplanters moeten kunnen leven van de tienden die de gemeenteleden geven voor het levensonderhoud.  

Doe mee 

Deze kerkplanters en evangelisten hebben uw gebed en financiële steun nodig. Als het ook uw verlangen is dat er onder 

elk volk een gemeente komt, wilt u dan meehelpen met gebed en financiën? 

Namens de kerkplanters van India willen wij u heel hartelijk danken voor uw hulp! 

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: adoptieplan@camazending.nl. 

   

mailto:adoptieplan@camazending.nl
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BREUKEN EN BRUGGEN 

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. 

Levensader van een gevaarlijke wijk 

In 2022 was de 25-jarige Whitney Caroline Muller uit Zuid-Afrika in 

Nederland. Zij komt uit een baptistengemeente in Kaapstad met 

zo'n tweehonderd leden. "De kerk staat in een gevaarlijke wijk, waar 

veel armoede is en ook veel geweld en criminaliteit. De kerk richt 

zich sterk op de omgeving en vormt daarmee een levensader van 

de gemeenschap. Zo organiseren we vakantieprogramma's voor 

kinderen waar ze leren over Jezus, maar ook gezonde maaltijden 

krijgen; verder is er een gaarkeuken en houden we bijvoorbeeld 

begrafenissen voor iedereen uit de wijk, ook als het gangsters zijn. 

Zelf heb ik trouwens ook heel veel steun en hulp van mijn gemeente 

ontvangen, en heb ik er heel veel geleerd, ook over allerlei 

praktische zaken."  

In Amsterdam deed ze in het kader van haar masteronderzoek literatuurstudie naar Mattheus 2:16-18, waar het gaat over 

de kindermoord van Bethlehem. Een heftig thema. "In de omgeving waar ik ben opgegroeid is veel sprake van huiselijk 

geweld, waar onder andere kinderen slachtoffer van zijn. Het onderwerp raakt mij daarom ook persoonlijk." Ze hoopt zich 

ook in de toekomst in te kunnen zetten binnen haar gemeenschap. 

Bijzondere mijlpaal 

Voor het project was er in 2022 ook een bijzondere mijlpaal. Hruaia Kianghte uit India was zo’n tien jaar geleden de eerste 

student die we via Breuken en Bruggen in Amsterdam ontvingen en begeleidden. Later werd hij promovendus van Henk 

Bakker en in december is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Voor Hruaia was dit een grote stap: na jaren hard 

werken zijn zijn inspanningen beloond met een doctoraat. Hij gaat deze kwalificatie inzetten voor de kerk in Mizoram, vooral 

in het onderrichten en begeleiden van predikanten. Mooi dat we hier als gemeenschap aan hebben mogen bijdragen! 

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. Er zijn ook mogelijkheden 

om de student die in 2023 naar Nederland komt in de zondagse dienst te ontvangen, waardoor het project letterlijk gezicht 

krijgt voor de gemeente. 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 

De Geest van God waait over dit eiland! Aan deze Cubaanse beweging wíl je meewerken!  

Telkens weer staan we versteld van de 

enorme trouw en volharding van 

onze broers en zussen op Cuba. De 

maatschappij en het alledaagse leven 

waarin zij Jezus mogen volgen en 

verkondigen staat haaks op alles wat 

we hier in Nederland normaal vinden. 

Alleen al te denken aan de orkaan die 

onlangs een deel van het eiland 

overhoop heeft gelegd! Maar 

daarnaast is de impact van de - 

standaard - armoede en corruptie en 

het afgesloten leven van de rest van 

de wereld ook nog steeds moeilijk voor te stellen.  

Toch weten ze steeds weer nieuwe groepen mensen te bereiken met het Goede Nieuws, te midden van die doldwaze 

wereld waarin ze leven. Vooral door sportactiviteiten weten ze jongeren, die ronddwalen zonder hoop en zonder God, 

warm te ontvangen in hun huizen en harten. Doordat wij hen vanuit Nederland ondersteunen, kunnen ze soms nét even 

die maaltijd meer en net even die tijd en ruimte meer geven, om daar weer ruimhartig vanuit te delen. En alsof ze nog niet 

genoeg werk hebben aan de ‘eigen gemeente,’ blijven de zendingsreizen naar onbereikte gebieden op het eiland nog 

steeds doorgaan. Ook de impact daarvan is groot. Het is dan ook niet overdreven als we stellen dat onze giften vanuit Unie-

ABC een bijdrage mogen leveren aan het machtige werk van Gods Geest, die een opwekking geeft in dit land. Doet u mee 

om - doormiddel van uw collecte - Jezus ook op Cuba zichtbaar te maken? 

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 Arie Verduijn, coördinator Mission 

Partners arie@camazending.nl 

Dit is een project van de European Baptist Mission International.  

https://www.youtube.com/watch?v=QYgtFKqWqbM
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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. 

Met de ondersteuning van €500 per maand van Unie-ABC en een bijbaan 

van zijn vrouw is het Gabi gelukt om voltijd vrijgesteld te worden voor het 

gemeentewerk. Zijn kinderen dragen ook bij aan het huishouden. Hij komt 

maar net rond, maar het werk van de Heer dringt hem.  

Vrucht 

Afgelopen jaar kon Gabi een aantal belangrijke bedieningen opstarten. 

Arabischtalige gezinnen in Nederland hebben het vaak best moeilijk. Het 

gewone leven dat ze in het Midden-Oosten kenden is hier niet en voor 

sommigen is het lastig om Jezus te volgen in het leven zoals wij 

Nederlanders het beleven. Daarom heeft Gabi onderwijs op gezet dat 

hierop is gericht. Een conferentie voor gezinnen in de zomer heeft veel 

geholpen. 

Nog een groep die aandacht nodig heeft zijn de jongeren. De Nederlandse jeugd heeft al uitdagingen, hoeveel temeer als 

je een migrantenafkomst hebt. Gabi heeft een jongerengroep opgezet waar twintig tot dertig jongeren komen.  

Vraag aan Unie-ABC-gemeenten 

Wilt u als gemeente een of meerdere maanden van Gabi’s 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 Arie Verduijn, coördinator Mission Partners arie@camazending.nl.  

Dit is een project dat we samen met CAMA Zending doen. 
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VOORSTEL COLLECTEROOSTER 2023 

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 NOORD-AFRIKA –  GEMEENTESTICHTING ‘MARC’ 

SEPTEMBER INDIA – ADOPTIEPLAN KERKPLANTERS 

OKTOBER BREUKEN EN BRUGGEN – ONDERSTEUNING BUITENLANDSE STUDENT  

NOVEMBER  CARIBISCH GEBIED – GEMEENTESTICHTING  

DECEMBER ARABISCHTALIGE UNIE-ABC-GEMEENTE ENSCHEDE 

 


