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INLEIDING PROJECTENFOLDER 2018 

Ieder jaar steunt de Unie van Baptistengemeenten een aantal zendings- en missionaire projecten samen met 

partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Het zijn projecten die te maken hebben met het werk van lokale 

Baptistengemeenten wereldwijd. Soms is die ondersteuning voor langere tijd, zoals in het geval van Kameroen en Sierra 

Leone. Soms betreft het incidentele projecten die we voor één of twee jaar ondersteunen. De pagina’s uit dit pdf document, 

met samenvattingen van elf projecten, kunnen ook worden gebruikt om uit de delen! 

COLLECTEROOSTER EN PROJECT VAN DE MAAND 

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

en op onze website extra aandacht. Gemeenten die de projecten van de maand willen volgen, kunnen het collecterooster 

gebruiken dat achterin deze folder wordt voorgesteld (p.14). 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 NL14TRIO0391015613 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.  

NOODFONDS 

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

Noodhulp via de Unie betekent in principe geven aan het werk van lokale Baptistengemeenten. Daar waar dat niet mogelijk 

is, bijvoorbeeld omdat er geen baptisten zijn of omdat ze geen mogelijkheden hebben om hulp te bieden, kiezen we voor 

hulp via christelijke ontwikkelingsorganisaties, zoals Tear (Zie ook: http://baptisten.nl/geven/noodhulp). 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. 

VROUWENWERK 

Het vrouwenwerk heeft altijd een belangrijke impuls gegeven aan zending. Op de website (www.baptisten.nl/zending) is 

een aparte pagina te vinden met informatie over projecten die vanuit het vrouwenwerk en de Europese Baptisten Vrouwen 

Unie worden aangedragen. 

POWERPOINT-PRESENTATIES 

Op de website (www.baptisten.nl/zending), kunt u onder de verschillende projecten ook Powerpoint-presentaties vinden, 

met daarin enkele foto’s. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt tijdens collectemomenten. 

Daarnaast vindt u bij sommige projecten ook een link naar een filmpje. Gebruik dit filmpje gerust in de dienst of deel het 

op de facebookpagina van uw gemeente, ter illustratie van het project dat u ondersteunt.  

  

http://baptisten.nl/geven/noodhulp
http://www.baptisten.nl/zending
http://www.baptisten.nl/zending
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MEER WETEN OVER EEN PROJECT? 

Op www.baptisten.nl/zending kunt u de informatie in deze folder vinden. Heeft u vragen over één van de projecten, neemt 

u dan gerust contact op met Hans Riphagen, die verantwoordelijk is voor de projecten, of Gerdien Karssen, die de 

communicatie rond de projecten verzorgt. 

Contactgegevens:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Riphagen 

Verantwoordelijke projecten 

Tel. 06-331 866 51 

hans.riphagen@baptisten.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerdien Karssen 

Communicatie projecten 

Tel. 06-36037226 

gerdien.karssen@baptisten.nl 

 

Unie van Baptistengemeenten in Nederland 

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

  

http://www.baptisten.nl/zending
mailto:hans.riphagen@baptisten.nl
mailto:gerdien.karssen@baptisten.nl
http://www.baptisten.nl/
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SIERRA LEONE – TRAIN EEN VOORGANGER 

Binnen de Baptisten Conventie van Sierra Leone is men er razend enthousiast over…. CCMP (Church en Community 

Mobilisation Process) – een methode om kerkleiders te trainen in het opzetten van een proces in hun eigen kerk en 

gemeenschap om samen de schouders te zetten onder maatschappelijke problemen. 

Het project 

Sinds 2015 zijn via dit project al honderden kerkleiders en getalenteerde jongeren van de Baptisten Conventie van Sierra 

Leone (BCSL) getraind in de methode van ‘kerk en gemeenschapsmobilisatie’ (CCMP). Een aantal karakteristieken van de 

methode zijn: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Eens in de zoveel tijd krijgen de groepsleden de mogelijkheid om een lening te nemen onder gunstige 

voorwaarden, waardoor ze kunnen investeren in een klein bedrijfje.  

• Bij weer anderen ontpopt zich een ware ondernemersgeest: zij zetten als gezin of met anderen een kleine 

onderneming op.  

 

http://youtu.be/VGuiJrN9UNI
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Ervaringen 

Deze resultaten zijn indrukwekkend. Maar misschien nog belangrijker is dat deze aanpak ervoor kan zorgen dat de houding 

van de mensen verandert: het besef dat ze zelf hun problemen kunnen aanpakken leidt tot zelfvertrouwen en hoop. 

Benson Onyia, pastor ‘Christ Centered Mission’-gemeente in Niawama, Kenema:  

“De laatste trainingsbijeenkomst ging over het ontdekken van wat God je als gemeente heeft gegeven om mee te werken. 

Naderhand hebben we als gemeente unaniem besloten om een slakkenkwekerij te beginnen. Slakkenteelt wordt hier wel 

het ‘Afrikaanse goud’ genoemd: het vlees van de slak wordt gebruikt voor consumptie, daarnaast is er in toenemende mate 

markt voor het slakkenslijm, dat in cosmetische producten wordt verwerkt. Als gemeente hebben we 170 dollar geïnvesteerd 

om een slakkenkwekerij te beginnen. Op korte termijn verwachten we al zo’n 30.000 slakken te hebben. Met het geld dat 

we ermee verdienen willen we het Evangelie verder verspreiden naar alle steden en dorpen om ons heen.” 

Johannes Sankoh, voorganger ‘Good News Baptist Church’ in Malompoh, Lunsar: 

“Ook kinderen doen mee met de Bijbelstudies van CCMP. Zo was er een 

bemoedigend resultaat aan het einde van Bijbelstudie 3 over het beeld van de kerk 

in 1 Petrus 2:4-12. De kinderen hadden een voorstel; namelijk dat de kerk meer zou 

doen om kinderen die vanwege armoede niet naar school konden te helpen. Hun 

voorstel resulteerde erin dat de kerk nu financiële support geeft aan 32 kinderen voor 

8 dollar per kind, om de schoolgelden te betalen.” 

Paul Beahbum, assistent-voorganger ‘Christ Ambassadors Baptist Church’ in Bo City: 

“De bijbelstudieserie van CCMP heeft er allereerst toe geleid dat de gemeenteleden zich veel intensiever inzetten voor 

zaken als bidden, vasten en elkaar bezoeken. Daarnaast hebben we de eerste stappen genomen om op de plek van ons 

‘tijdelijke gebouw’ – dat we al tien jaar hadden – eindelijk een definitieve kerk te gaan bouwen. Uit de geschiedenis van Elia 

en de weduwe van Sarefat leerden we dat je met Gods hulp en wat er ter plekke voor handen is, in je behoeften kunt 

voorzien. Onze gemeente van 57 leden is in vier groepen fondsen gaan werven. Inmiddels hebben we op die manier 

voldoende ingezameld om de fundering van onze nieuwe kerk te realiseren.” 

Financiering en mogelijkheden 

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

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

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

studieweken + coaching in zijn werk. We willen in 2018 kijken of het 

mogelijk is een paar Nederlandse gemeenten direct te verbinden aan 

Sierra Leonese voorgangers, om enerzijds hun proces te volgen, voor 

elkaar te bidden, maar ook geïnspireerd te worden door wat daar gebeurt. 

De verbinding vindt plaats binnen het brede project van de Unies, en is 

gericht op het CCMP proces. Meer weten? Neem contact met ons op. 

 

Dit is een project dat wordt opgezet in samenwerking met 

de Baptisten Conventie van Sierra Leone, de Nederlandse 

Unie, de European Baptist Mission International en Tear. 
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TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ORDU 

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

het huidige Turkije. We lezen daar over de vroeg- christelijke gemeenten 

in Efeze, Filadelfia, Kollosse, Iconium en Lystra, die ontstonden door de 

zendingsreizen van de apostel Paulus. Maar daar waar het christendom 

ontsprong, is er nu weinig meer van te zien. Van de 80 miljoen inwoners 

in Turkije is slechts zo’n 0,2% christen. In de laatste tien jaar zien we 

echter een bijzondere beweging, waarin er enkele (inheems) Turkse 

evangelische gemeenten zijn begonnen. 

Baptistengemeente in Ordu 

In de stad Ordu aan de Zwarte Zee is sinds een jaar een jonge Turkse evangelist betrokken bij het stichten van een gemeente. 

Er is een aantal Turkse mensen tot geloof komen, en in de gemeente is een mix ontstaan met vluchtelingen uit Syrië en 

vooral Iran. Het project maakt deel uit van de recent ontstane Turkse Baptistenconventie, van waaruit in tien jaar tijd vijf 

nieuwe gemeenten zijn ontstaan. Bijzonder is dat het hier gaat over inheemse gemeenten, geleid door Turkse christenen.  

Gemeentestichter Tansel Kutlu 

Tansel Kutlu (25, links op de foto) groeide op in een weeshuis in 

Ankara. In zijn tienerjaren begon hij de Bijbel te lezen, waar hij erg 

van onder de indruk raakte. Later kwam hij in contact met de Agape 

Baptist Church in Samsun, waar hij werd gedoopt. Hij ondersteunt 

daar inmiddels de voorganger van de gemeente en reist twee 

dagen in de week naar Ordu, een havenstad met circa 200.000 

inwoners, om een jonge gemeente te leiden en te evangeliseren 

onder zijn landgenoten.  

Hoewel er geen formeel theologisch seminarium in Turkije is, volgt 

Tansel de ‘Hasat’: een Turks Theologisch Educatief Programma, dat 

erg praktisch is en wordt geleid door enkele gepensioneerde 

zendelingen. De studenten komen bij elkaar in intensieve 

studieweekenden en lezen daarnaast op eigen gelegenheid theologische boeken, waar ze vervolgens verslagen van moeten 

inleveren. Op het moment is Tansel bezig in een commentaar op het boek Handelingen. Ook preekt hij af en toe. 

Tansel ervaart een roeping om in Ordu de pas gestichte gemeente te gaan leiden. Zijn mentoren uit Samsun ondersteunen 

hem hierin en in Ordu kan hij samenwerken met een Amerikaanse zendeling die blij is dat hij komt.  

De gemeente in Ordu komt op zondag met circa vijftig mensen bijeen in een gehuurde kamer, maar bidt dat ze een 

voormalig kerkgebouw kunnen gaan gebruiken, waar nu een bioscoop in is gevestigd. Naast evangelisatie richt de groep 

zich op sociaal werk, zoals het uitdelen van voedsel en andere basisbenodigdheden onder vluchtelingen. 

Financiering van dit project 

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

financiële ondersteuning van € 4500,- te geven, zodat hij het werk onder de jonge gelovigen een goede start kan geven.  

In het kader van de toenadering tussen de Unie en de ABC 

ondersteunen we gezamenlijk een project van gemeentestichting in 

Turkije, waaronder de gemeente in Ordu. Dit project wordt opgezet in 

samenwerking met de Europese Baptisten Federatie en CAMA 

Zending. 
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GEMEENTESTICHTING ARNHEM – GEITENKAMP 

Dirk Jan en Vera Riphagen wonen samen met hun zoontjes Boaz en Guido in de wijk de Geitenkamp in Arnhem-Noord. 

Het echtpaar zet zich daar sinds 2014 voor de wijk in en heeft als doel om een kleine christelijke gemeenschap van mensen 

uit de buurt te vormen. Het gaat daarbij om mensen die vaak geen enkele binding meer met de kerk hebben, en bovendien 

om een wijk die veelal bekend staat om de problemen die er zijn. 

Buurtkerk 

 Sinds oktober 2016 zijn ze gestart met vieringen in het 

buurtcentrum van de wijk. Het groepje dat zich daarbij gevormd 

heeft, noemt zich ‘buurtkerk Geitenkamp’. De vieringen worden 

eens per twee weken gehouden, op zondag aan het einde van de 

ochtend, en beginnen steeds met een gezamenlijke lunch. De 

viering wordt om de beurt voorbereid en de ‘preek’ ontstaat in 

gesprek, in de bijeenkomst zelf. “Dat brengt prachtige en 

verrassende inzichten voor iedereen”, vertellen Dirk Jan en Vera 

daarover.  

Praktische hulp 

In samenwerking met buurtgenoten hebben Dirk Jan en Vera het 

project ‘Geitenkamp Samen Sterk’ opgezet. Daarin worden buren 

gekoppeld die elkaar de helpende hand toesteken. “Zo konden we 

praktische hulp geven aan een vrouw wiens hele hebben en 

houden in een container was opgeslagen. Een half jaar lang had 

ze in een soort schuur gewoond. Nu kreeg ze een nieuwe kans. Ze 

is niet alleen dankbaar, maar hielp een maand later zelf ook mee 

met een grote schilderklus in een verwaarloosd huis waar een 

moeder met drie kinderen woont.” 

Andere projecten waar Dirk Jan en Vera aan werken richten zich op bestrijding van de grote werkloosheid in de wijk, 

vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen van buurtbewoners en hulp bij het oplossen van schulden (en onderliggende 

problemen). “Het is ontzettend gaaf om dit als kerk samen met reguliere hulpverlening en wijkbewoners te doen. Door zo de 

praktische kant van het Goede Nieuws te laten zien hopen we dat gezien wordt dat de boodschap God relevant is.” 

 Financiering van dit project 

Het project in Geitenkamp wordt gefinancierd vanuit de Unie, in 

nauwe samenwerking met enkele omliggende gemeenten. Een 

groot deel van het project is daarmee gedekt. We hopen echter 

in de bredere Uniegemeenschap nog een bedrag van € 2500,- te 

ontvangen voor dit project.  

 

 

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

  

http://www.dirkjanenvera.nl/
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SYRIË – KINDVRIENDELIJKE PLAATSEN  

De huidige crisis in Syrië duurt nu al zeven jaar. Talloze mensen hebben hun woonplaats en land moeten ontvluchten 

vanwege de oorlog. Voor kinderen betekent dit onder meer dat ze geen gewone kindertijd kunnen beleven, dat ze jaren 

van hun schooltijd hebben gemist en zware trauma’s moeten verwerken. In Libanon zijn op dit moment naar schatting 

anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen, van wie bijna de helft kinderen. Op drie plaatsen in het grensgebied met Syrië 

zetten lokale kerken zich in voor de opvang van kinderen in zogenaamde ‘kindvriendelijke plaatsen’: plekken waar wekelijks 

200 kinderen kunnen spelen, groeien en de zorg van oorlog mogen vergeten. Plekken die veilig zijn! 

Het project 

Het project ‘Kindvriendelijke plaatsen’ startte in 2014. De plekken worden 

opgezet samen met lokale kerken. Op deze plekken komen dagelijks zo’n 

zestig tot tachtig kinderen in de leeftijd van drie tot veertien jaar bij elkaar 

om kind te mogen zijn, te spelen en te leren.  

Circa de helft van de vluchtelingenkinderen gaat naar een Libanese school, 

maar wordt daarbij geconfronteerd met een taalbarrière: in Libanon is de 

voertaal op de scholen vaak Frans of Engels. Dit leidt tot schooluitval en 

(nog meer) leerachterstand. Daarom besteedt het project inmiddels ook 

aandacht aan taallessen. Daarnaast zijn er kinderen die zo veel schooljaren 

hebben gemist, dat ze nog helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Voor hen zijn er lessen Arabisch.  

Verder wordt onder meer met behulp van poppenspel, drama, spelletjes en tekenen gewerkt aan traumaverwerking. Ook 

krijgen de kinderen voorlichting over hygiëne en ontvangen ze maandelijks een pakketje met toiletartikelen. Tevens is er 

elke maand een gezamenlijke warme maaltijd, waar ook de ouders voor worden uitgenodigd.  

Taslim praat weer 

Cedra woont met haar man en kinderen nu al vier jaar in het noorden 

van Libanon. “Voor de oorlog hadden we een goed leven in Syrië. Mijn 

zonen Taslim en Rahaf hebben door de oorlog en het vluchten 

verschillende schooljaren gemist. Twee jaar geleden hoorde ik via een 

Libanese kerk over het programma ‘kindvriendelijke plekken’ en 

sindsdien gaan zij daarnaartoe. Als gevolg van de oorlog praatte Taslim 

een aantal jaren helemaal niet meer. Maar tijdens de 

traumaverwerkingslessen leert hij zichzelf hierover te uiten en gaat het 

beter met hem. Ik zie dat mijn kinderen weer opbloeien!” 

Financiering van dit project 

De projectgelden worden gebruikt onder meer voor het trainen van goede coördinatoren die in staat zijn om met hulp van 

vrijwilligers de ‘kindvriendelijke plaatsen’ op te zetten en begeleiden. We hopen dit project in 2018 met een bedrag van € 

7500,- te kunnen ondersteunen. Let op: Vermeld bij het overmaken van een gift voor dit project als beschrijving 

‘Kindvriendelijke plaatsen’. Het overmaken van geld voor ‘Syrië’ blijkt bij banken soms vragen op te roepen. 

Dit is een project dat we samen met de Europese Baptisten Federatie en de Libanese Baptisten doen (zie ook www.lsesd.org). 
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SIERRA LEONE – VROUWENWERK 

Jarenlang is er vanuit het Nederlandse vrouwenwerk gegeven 

voor het werk van Aisha Oosterloo in Sierra Leone. Ondanks dat 

Hans en zij eind 2015 met pensioen gingen, willen we het 

vrouwenwerk van de Baptisten Conventie van Sierra Leone blijven 

ondersteunen.  

Er is eind 2015 en begin 2016 hard gewerkt aan de oplevering van 

een weduwenhuis in Lunsar om kwetsbare vrouwen op te vangen. 

In 2016 kreeg het Weduwenhuis ook nog eens zonnepanelen – 

een afscheidscadeau voor Hans en Aisha, om hen te bedanken 

voor hun jarenlange inzet. 

Bakkerijproject 

In het verlengde van het weduwenhuis ontwikkelt de Baptisten Conventie kleinschalige programma’s waarin kwetsbare 

vrouwen leren om zelf in hun inkomsten te voorzien. Afgelopen jaar is in dat kader gestart met een bakkerijproject. De 

vrouwen die hierbij betrokken zijn, hebben zich tot doel gesteld om brood van hoge kwaliteit te bakken en te verkopen in 

hun omgeving. De verkoop zelf wordt deels door andere gemeenteleden gedaan, die daar op hun beurt commissie over 

ontvangen. Op die manier betekent het bakkerijproject voor een nog grotere groep mensen een aanvulling op hun 

inkomsten. Als Unie hebben we dit project ondersteund met de constructie van een oven.  

Een eigen inkomen 

Het is de bedoeling dat als dit project goed loopt, de 

Baptisten Conventie weer andere groepen vrouwen gaat 

helpen om een dergelijk project te starten. Te denken valt 

aan kleding naaien of het verbouwen van groenten voor 

de verkoop. Het op die manier verdienen van een eigen 

inkomen betekent een groot verschil voor weduwen en 

andere vrouwen die in hun eigen onderhoud moeten 

voorzien. 

Zo blijven we bouwen aan onze relatie met Sierra Leone. 

Financiering van dit project 

We willen dit project voor een periode van drie jaar steunen met zo’n € 3000,- per jaar. Het wordt besteed aan het opstarten 

van nieuwe inkomen genererende programma’s onder kwetsbare vrouwen.  

Voor de projecten in Sierra Leone werken we via de European Baptist Mission International. 
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INDIA – VOEDSELZEKERHEID VOOR DALIT-VROUWEN 

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

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

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

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

Betere oogsten 

Als Unie van Baptistengemeenten steunen wij dit initiatief 

vanaf het begin. Inmiddels zijn de positieve resultaten 

zichtbaar. 

Doordat de boeren hun chemische mest en pesticiden zijn 

gaan vervangen door biologische middelen, is de grond 

gezonder geworden. Dat leidde na enkele jaren tot meer 

opbrengst. Zo groeit de oost van rijstoogst en urd-bonen (zie 

foto) gestaag. Door daarnaast zelf zaden te produceren, zijn 

de boeren minder afhankelijk geworden van de grote 

bedrijven.  

Coöperatie en bank 

Al met al zijn de boeren zowel geld gaan besparen als meer gaan verdienen. Met een deel van het overschot hebben ze in 

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

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

inkopen. In 2017 is een aantal vrouwen, na verschillende trainingssessies, een eigen coöperatieve bank begonnen. Hier 

kunnen boeren sparen en tegen schappelijke tarieven een lening 

krijgen. Een grote verbetering ten opzichte van de exorbitante 

rentetarieven die geldschieters in het verleden berekenden. 

Ten slotte hebben nu alle deelnemers bij hun huis een kleine 

keukentuin, met daarin fruitbomen en groentegewassen voor 

dagelijkse consumptie. Dat geeft extra inkomsten en gezond 

voedsel. Langzaam maar zeker helpt het programma mensen om 

hun bestaan op te bouwen in kleine corporaties, waarin mensen 

gezond eten, op een gezonde manier met hun middelen omgaan 

en samen gemeenschappen opbouwen die meer weerstand 

hebben.  

Financiering van dit project 

We hopen dit project in 2018 voor een bedrag van € 3000,- te kunnen ondersteunen. De gelden zullen worden gebruikt 

voor ondersteuning en aanmoediging van de coöperatie. 

Dit project is een project van de European Baptist Mission International. 
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SIERRA LEONE – THEOLOGISCHE OPLEIDING 

Goed opgeleide voorgangers zijn een noodzaak voor elk kerkgenootschap. Dat besef leeft ook bij de Baptisten Conventie 

in Sierra Leone (BCSL). Voorgangers zijn vaak niet alleen theologen, maar ook leraren, counselors, ontwikkelingswerkers 

en bemiddelaars in conflicten. Ze prediken het woord van God en hebben een belangrijke maatschappelijke rol als 

vertegenwoordigers van de kerk. Ze zijn hard nodig in Afrika.  

Bijbelscholen en seminarium 

Daarom investeert de Baptisten Conventie in Bijbelscholen en in een theologisch seminarium in Jui (TECT). Studenten en 

pastors kunnen daar hun bachelordiploma halen, en andere vormen van diploma’s en certificaten. Studenten die zich 

verder willen bekwamen in de theologie wijken uit naar Nigeria, om daar verder te studeren voor een masterdiploma.  

Eén van de studenten die dat deed is Joseph Fornah. Gesteund door Nederlandse giftgevers, behaalde hij zijn 

masterdiploma; Joseph is nu de president van de Baptisten Conventie. 

 

 

Financiering van dit project 

De BCSL zou in de komende jaren graag nog enkele voorganger de mogelijkheid willen bieden om een masterdiploma te 

halen. Het is echter een kostbare aangelegenheid. Wij willen de BCSL daarin graag ondersteunen, om één of twee 

mensen met grote potentie de mogelijkheid te geven verder te studeren. Daarvoor is per student ongeveer een bedrag 

van € 3000,- nodig. 

 

Dit project is een project van de European Baptist Mission International. 
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TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ALGEMEEN  

Turkije behoort tot de landen met het laagste percentage christenen: naar schatting 0,2% van de 80 miljoen inwoners is 

christen. En dat, terwijl Turkije – ‘klein Azië’ – dankzij de zendingsreizen van de apostel Paulus een van de landen was waar 

de gemeente van Jezus Christus als eerste ontsprong. Wat het vandaag de dag extreem moeilijk maakt om Turken te 

bereiken, is dat er een sterke overtuiging heerst dat Turk zijn hetzelfde is als moslim zijn. Bekering tot een andere godsdienst 

leidt tot sociale druk en uitsluiting. 

Desondanks is er in de laatste tien jaar een bijzondere zendingsbeweging ontstaan, waarin er enkele (inheems) Turkse 

evangelische gemeenten zijn begonnen. Zij zijn vrijmoedig in het getuigen naar hun landgenoten. Een aantal 

baptistengemeenten heeft zich inmiddels verenigd in de Turkse Baptistenconventie. 

Ervaring 

Betul, een Turkse vrouw, ontving twee jaar geleden een Nieuw 

Testament. Zij begon erin te lezen en na verloop van tijd zocht 

ze via de sociale media contact met de baptistengemeente in 

Samsun. Maandenlang maakte ze elke zondag de busreis van 

twee uur heen en twee uur terug om de diensten in Samsun bij 

te wonen. Aanvankelijk was ze stil en gereserveerd, maar 

inmiddels is ze volledig deel geworden van het kerkgezin. In juni 

vorig jaar werd ze, samen met 24 andere jonge gelovigen, 

gedoopt in een rivier in de buurt van de stad. 

Gezamenlijk Unie-ABC project 

In het kader van de toenadering tussen de Unie en de ABC willen we gezamenlijk een aantal jonge gemeenten in Turkije 

ondersteunen. Zowel Unie als ABC heeft binnen de internationale contacten zustergemeenten in dat land die met 

gemeentestichtend werk bezig zijn. In totaal hebben we contact met zeven gemeenten.  

Een daarvan is in de stad Antalya, aan de Middellandse Zee. Daar is in 2016 

een dochtergemeente gestart, vanuit de moederkerk, de Antalya Bible 

Church. Hoewel er mensen tot geloof komen en gedoopt worden, is het een 

grote uitdaging om mensen voor langere tijd vast te houden. Daarom 

investeert deze gemeente in discipelschapscursussen, huwelijkspastoraat, en 

in het bijzonder in de jeugd.  

Financiering en andere mogelijkheden 

Er zijn verschillende mogelijkheden om bij dit project betrokken te raken: Gebed, Geven en Gaan. 

Naast financiële bijdragen en ondersteuning in gebed, zoeken we enkele gemeenten die voor langere tijd betrokken willen 

zijn bij één van de Turkse gemeenten en een vriendschappelijke band willen opbouwen. Er zijn al een paar voorbeelden 

van zulke bilaterale contacten. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met Hans Riphagen (Unie, 

hans.riphagen@baptisten.nl) of Boudewijn van Schoonhoven (ABC/CAMA Zending, boudewijn.schoonhoven@cama.nl). 

Voor bekwame individuen met hart voor Turkije is er ook de mogelijkheid om als zendeling uitgezonden te worden via 

CAMA Zending. Bekijk hier een filmpje van het project. 

Dit project wordt opgezet in samenwerking met de Europese Baptisten 

Federatie en CAMA Zending.  

  

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

Het Baptisten Seminarium is al enkele jaren betrokken bij het project Breuken en Bruggen van de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. Dat biedt een studiebeurs aan theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in 

Nederland kunnen studeren. 

De afgelopen jaren is gebleken dat deze studieperiode grote betekenis heeft voor een student en voor de gemeente waar 

hij of zij naderhand naar terugkeert. Daarom willen we graag jaarlijks een baptistenstudent over laten komen. 

De impact 

Hruaia Kianghte woont in India. Enkele jaren geleden was hij 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 altijd sterk 

ervaren. Ik vond het erg motiverend om christenen in Nederland te leren kennen en 

hun diensten te bezoeken; daardoor 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 en hoopt in 2018 te promoveren.  

In 2013 kwam de studente Phoo Plet uit Myanmar naar Nederland. Ze vertelt: “Het 

contact met studenten uit andere landen vond ik ontzettend waardevol. Ik hoorde over hun situatie en achtergrond en 

maakte kennis met hun interpretatie van allerlei theologische vraagstukken. Dat geeft je onvermijdelijk nieuwe inzichten en 

helpt je om met een kritische blik naar je eigen context te kijken. Verder heb ik heel erg genoten van de bibliotheek met de 

grote hoeveelheid studiemateriaal. Wat een rijkdom!” 

Wederkerig 

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

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

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

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

Adianez verwoordt het contact zo: "Jullie als Nederlandse baptisten kunnen met 

ons delen hoe het is om te leven in een vrij land, want Cubanen leven vrij geïsoleerd 

van de rest van de wereld. Wat wij als gemeenschap te bieden hebben, is de 

gastvrijheid waar we als Cubanen om bekend staan, en onze lach, onze blijdschap. 

Ook hebben we een prachtige liturgie en veel mooie nieuwe liederen. Ik heb gezien 

dat we veel overeenkomsten hebben en wil graag een brug van liefde slaan, zodat 

we onze gemeenschappen kunnen verrijken.” 

Hoe werkt het? 

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

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

Naast financiële middelen zijn we ook op zoek naar gemeenten die hem of haar ten minste één zondag wil ontvangen. De 

student wordt verder intensief begeleid door een van onze eigen docenten. 

Dit project is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam.  
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INDIA – OOGOPERATIES IN SHALOM MEDISCH CENTRUM 

Grijze staar of cataract is een groot probleem in India. Deze ziekte is 

wereldwijd de grootste oorzaak van blindheid, en blindheid leidt in veel 

gevallen tot armoede. In India lijden vooral de allerarmsten, de Dalits, 

hieronder. In de plaats Gotlam in de provincie Andra Pradesh, zet een 

lokale kerk zich in voor deze bevolkingsgroep. Er zijn in de afgelopen 25 

jaar al diverse projecten ontstaan, zoals een kindertehuis, een school voor 

beroepsopleiding en een kliniek. 

Shalom Medisch Centrum 

In 2008 werd het Shalom Medisch Centrum opgericht. In eerste instantie 

met het doel om oogoperaties uit te voeren. Inmiddels kunnen mensen er 

ook terecht voor andere medische ingrepen en voor spoedeisende hulp.  

Elk jaar worden circa 800 patiënten met oogproblemen gratis geopereerd, 

onder leiding van dokter Sucherita, arts en lid van de Baptistengemeente. Tot aan de operatie zijn deze mensen vaak 

volledig afhankelijk van de hulp van familieleden. Naderhand kunnen ze weer zien en kunnen ze hun eigen leven oppakken.  

Om deze vorm van hulp voor iedereen toegankelijk te maken, wordt niet alleen de operatie kosteloos uitgevoerd, maar 

voorziet het ziekenhuis zo nodig ook in transport naar de kliniek en in voedsel gedurende de opname. 

 

Financiering van dit project 

Het geschenk van ‘zicht’ wordt jaarlijks aan honderden mensen teruggegeven door de gratis operaties van het Shalom-

ziekenhuis. In 2018 willen we weer bijdragen aan de kosten van deze belangrijke en levens veranderende staaroperaties. 

Voor iets meer dan 10 euro worden mensen geholpen, waardoor ze weer kunnen zien en weer kunnen gaan participeren 

in de samenleving. We hopen dit project in 2018 voor een bedrag van € 2000,- te kunnen ondersteunen. 

Dit project is een project van de European Baptist Mission International. 
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KAMEROEN – OPLEIDING VAN ARTSEN VOOR HET ZIDIM ZIEKENHUIS 

De bevolking van Noord-Kameroen bestaat voor 95% uit landbouwers en veehouders. Zij hebben een schamel inkomen 

hebben. Gevolg is dat velen in het geval van ziekte laat op zoek gaan naar medische hulp, waardoor die hulp veelal te laat 

komt. Aids vormt hier een ander groot probleem, evenals – in toenemende mate – het geweld in deze regio, als gevolg 

van het oprukken van Boko Haram. 

Ziekenhuis in de bush 

Als Unie ondersteunen we al geruime tijd een 

baptistenziekenhuis in Zidim, een dorpje in het 

noorden van Kameroen, midden in de bush. Op 

deze plek heeft enkele jaren geleden de Unie-

zendingsarts Sylvia Budzelaar gewerkt en een 

hiv/aids-project opgezet. Het ziekenhuis is het 

enige in de regio en behoort tot de beste 

ziekenhuizen in Kameroen.  

De patiënten die in Zidim worden behandeld, 

komen grotendeels uit het Mandara-gebergte en 

de Guider-regio. Naast hiv/aids zijn de meest voorkomende ziekten malaria, darmwormen, tyfus, maagpijn (gastritis) en 

longtuberculose. 

Uitdagingen 

De belangrijkste uitdagingen van dit ziekenhuis zijn de slechte bereikbaarheid in het regenseizoen en gebrek aan water in 

het droge seizoen. Ook is het pand erg vervallen. Omdat de patiënten weinig financiële armslag hebben, kunnen ze niet 

veel betalen voor hun behandeling. Toch wil men in 2018 de daken van het gebouw repareren en de zaal schilderen waar 

mensen met een besmettelijke ziekte worden opgenomen. 

Als Unie hebben we in de afgelopen jaren bijgedragen aan de opleiding voor 

artsen. Zij gaan veelal naar de Democratische Republiek van Congo om daar een 

opleiding te doen. 

Financiering van dit project 

Het langetermijndoel van het ziekenhuis is om financieel zelfstandig te worden, en 

tegelijkertijd een hoge standaard van gezondheidszorg te blijven leveren. De 

Westerse bijdrage is al heel gering in vergelijking tot veel andere 

zendingsziekenhuizen (slechts 3%).  

We hopen in 2018 weer bij te kunnen dragen aan de opleiding van nieuwe dokters 

en verpleegkundigen voor het ziekenhuis. Daarvoor hopen we een bedrag van € 

3000,- op te halen. 

Dit project is een project van de European Baptist Mission International. 
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VOORSTEL COLLECTEROOSTER 2018 

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

de Unie en op onze website 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  SIERRA LEONE – TRAIN EEN VOORGANGER 

FEBRUARI  TURKIJE – GEMEENTESTICHTING IN ORDU 

MAART GEMEENTESTICHTING ARNHEM – GEITENKAMP 

APRIL KINDVRIENDELIJKE PLAATSEN 

MEI SIERRA LEONE – VROUWENWERK 

JUNI INDIA –  DALIT VROUWEN WERKEN SAMEN AAN VOEDSELZEKERHEID 

JULI NOODFONDS ALGEMEEN 

AUGUSTUS SIERRA LEONE – THEOLOGISCHE OPLEIDING 

SEPTEMBER TURKIJE – GEMEENTESTICHTING ALGEMEEN 

OKTOBER BREUKEN EN BRUGGEN – STUDIEBEURS VOOR BUITENL. STUDENT  

NOVEMBER  INDIA – EEN BRUG VAN HOOP 

DECEMBER KAMEROEN – OPLEIDING VAN ARTSEN VOOR HET ZIDIM ZIEKENHUIS 

 

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

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


