
Samen in regio’s 
 

 

Amsterdam, januari 2019 

 

Aan de gemeenten in regio Midden,  

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 Midden zijn er op dit moment niet de middelen om een regio coördinator aan te stellen. 

Oeds Blok is beschikbaar voor u als contactpersoon waar u voor uw vragen terecht kunt en zal 

waar mogelijk u verbinden met mensen die op uw vragen in kunnen gaan. U kunt Oeds mailen op 

oeds.blok@baptisten.nl of bellen op 06-21111202.  

Dit voorjaar (rond april) willen we graag een ontmoeting met maaltijd van gemeenten uit het 

midden van het land organiseren, we nodigen hierbij voorgangers en raadsleden uit. Het idee is 

om elkaar als gemeente beter te leren kennen, met elkaar over verwachtingen en mogelijkheden 

van het regiowerk te spreken.   

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 stukje bij beetje handen en 

voeten te geven. We zien uit naar een open samenwerking tot eer van God en zegen van mensen. 

Hartelijke groet,  

Ingeborg Janssen 

namens team regio coördinatoren 
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Gemeenten in regio Midden 

1. Cama Het Licht Almere 

2. Baptistengemeente Amersfoort 

3. Evangelische gemeente Eemnes 

4. Baptistengemeente Ede op Doortocht 

5. Karen Baptistengemeente Nederland - Ede 

6. Baptistengemeente Ede Siloam 

7. Baptistengemeente het Gooi - Huizen 

8. Baptistengemeente Harderwijk 

9. Baptistengemeente Kampen 

10. Baptistengemeente Lelystad 

11. Levend Water Maarssen 

12. Baptistengemeente Tiel 

13. Baptistengemeente Utrecht de Rank 

14. Baptistengemeente Utrecht de Rank- Leidsche Rijn 

15. Baptistengemeente Utrecht de Rank – Vianen 

16. Baptistengemeente Utrecht Silo 

17. Baptistengemeente Veenendaal 

18. Klink Veenendaal 

19. Ontmoeting Wageningen 

20. Salem Wageningen 

21. De Haven Wijk bij Duurstede 

22. Baptistengemeente Zetten-Midden Betuwe 

 

 


