
Samen in regio’s 
 

 

Arnhem, januari 2019 

Aan de gemeenten in regio Oost,  

Op de Algemene (Leden) Vergaderingen van Unie en ABC in november is het besluit genomen 

om regionaal samen te gaan werken. In zeven regio’s zijn per 1 januari 2019 regio coördinatoren 

aangesteld. Zij zijn eerste aanspreekpunt van gemeenten in de regio, waar nodig helpen zij u de 

juiste begeleiding te vinden.  

In regio Oost ben ik, Ingeborg Janssen, regio coördinator. Omdat het werken in regio’s nieuw is 

voor Uniegemeenten en ik de meeste ABC gemeenten in de regio nog niet goed ken maak ik 

graag kennis met u. Mijn idee is om dat op verschillende manieren te doen: 

- Persoonlijk bezoek aan u als gemeente om kennis met elkaar te maken, dat kan 

bijvoorbeeld tijdens een raadsvergadering of andere meeting die u toch al gepland heeft. 

Hier ontvangt u een uitnodiging voor in de loop van het jaar. Tegelijk bent u altijd welkom 

om mij eerder uit te nodigen als u een specifieke vraag heeft. 

- Veel voorgangers ontmoeten elkaar in intervisiegroepen, graag kom ik ook daar een keer 

langs in de loop van het jaar om zo verbinding met de voorgangers te versterken.  

- De regiodag: een jaarlijks terugkerend event van ontmoeting en inspiratie voor het kader 

van de gemeente.  

Zo hoop ik u dit jaar beter te leren kennen en ook te ontdekken hoe en op welke terreinen we u 

als gemeenten het best kunnen ondersteunen en met elkaar kunnen verbinden.  

Aan het team regio coördinatoren worden ook 2 thema coördinatoren/coaches toegevoegd: 

Oeds Blok voor gemeentestichting en pionieren, Ronald van den Oever voor jongerenwerk. Met 

vragen over deze thema’s kunt u direct bij hen terecht.  

Regiodag op 16 februari in Veenendaal 

Een eerste activiteit als regio is op de regiodag 

van 16 februari in Veenendaal. Een dag om 

gemeenten uit de regio te ontmoeten en 

toegerust te worden op tal van terreinen: 

pastoraat, diaconaat, missionair, kinderwerk, 

leiding geven en discipelschap, financiën, 

secretariaat. Een mooie gelegenheid om samen 

als kader van de gemeente hier naar toe te gaan, geïnspireerd te worden en ervaringen van 

andere gemeenten te horen.   

Zo hopen we samen met u de samenwerking tussen ABC en Unie handen en voeten te geven. Ik 

zie uit naar een open samenwerking tot eer van God en zegen van mensen. 

Hartelijke groet,  

 

Ingeborg Janssen,   

Ingeborg.janssen@baptisten.nl, 06-51085696,  facebook.com/ingeborgh.janssen  

https://baptisten.nl/voor-gemeenten/medewerkers/45-mgo/medewerkers/129-ingeborg-janssen
https://baptisten.nl/voor-gemeenten/medewerkers/45-mgo/medewerkers/123-oeds-blok
https://baptisten.nl/voor-gemeenten/medewerkers/45-mgo/medewerkers/132-ronald-van-den-oever
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-regiodag-middenoost-2019-abc-unie-53946105253
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-regiodag-middenoost-2019-abc-unie-53946105253
mailto:Ingeborg.janssen@baptisten.nl
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Gemeenten in Regio Oost 
 

1. Baptistengemeente Apeldoorn 

2. Baptistengemeente Arnhem-Centrum 

3. Baptistengemeente Arnhem-Zuid Ontmoeting 

4. Baptistengemeente Borne 

5. Baptistengemeente Deventer 

6. Baptistengemeente Doetinchem "Het Lichtpunt" 

7. Baptistengemeente Doetinchem 

8. Baptistengemeente Enschede 

9. Vrije Baptistengemeente Bethel Hattem 

10. Baptistengemeente Hengelo 

11. Ichtus Vrije Baptistengemeente Wierden 

12. Baptistengemeente Zutphen 

13. Baptistengemeente Zwolle 


