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Werkgroep Internationale Verbindingen 
dd. 21-01-2020 

INLEIDING 

 

In het kader van de samenvoeging van beide kerkgenootschappen ABC en de Unie van 

Baptistengemeenten, hebben de algemene vergaderingen van beide kerkgenootschappen besloten 

om een aantal werkgroepen te formeren die zich zouden buigen over essentiële onderwerpen en 

daarover te adviseren. Eén van die onderwerpen is de bestaande internationale verbanden en 

zending (Internationale verhoudingen). In deze rapportage staat dit thema dat door de werkgroep 

"Internationale Verbindingen" is behandeld, centraal.  

De werkgroep bestaat uit:  Arie Verduijn (voorganger BG Veenendaal, de Verbinding), Marco 

Wittenberg (voorganger CAMA  Amstelveen), Hans Riphagen (vm. zendingsverantwoordelijke Unie), 

Maurits Luth (voorganger BG Tweede Exloërmond & BG Valthermond), Jacob van Wier (BG Ede Op 

Doortocht).  

Het uitgangspunt dat de werkgroep heeft gehanteerd is om te komen tot een advies voor de korte  

periode (max. 3 jaar) met een doorkijk naar een verdere toekomst van internationale samenwerking 

en zending, waarbij het van belang is om ook te focussen op wat daarvoor nodig is aan (financiële) 

middelen.  Voor wat betreft de zending wordt daarbij geanticipeerd op het beleidskader Zending en 

Diaconaat 2019-2022, zoals dat door de Algemene vergaderingen van de Unie en ABC gemeenten is 

vastgesteld. Stichting CAMA zending heeft een samenwerkingsdocument opgesteld waarin zij 

aangeeft wat zij voor de UNie-ABC  in het kader van zending en gemeentestichting zou kunnen 

betekenen. De werkgroep heeft met dit document van harte ingestemd en heeft het als integraal 

onderdeel van dit advies (zie bijlage 4) opgenomen. 

Samenvattend voorstel en advies 

Voorstel: 

1. Deelname aan de internationale verbanden (AWF/Emerald en BWA/EBF) ongewijzigd 

 voortzetten, vergezeld van adequate communicatie naar gemeenten.  

2. Focus daarbij op uitwisseling met de internationale familie, waaronder theologische 

 doordenking. 

3.  Inzet op zending met name richten op partnerschap in gemeentestichting in onbereikte 

 gebieden zowel als in Nederland en wereldwijde verbondenheid in crisissituaties.  

4.  Instellen van landelijke coördinatorfunctie voor zending.  

Advies: 

1. Na de periode 2019-2022 de ervaringen van de eerste jaren op het gebied van de deelname 

 aan de internationale koepels en de uitwerking van het zendingsbeleid te evalueren. 

2. In te stemmen met het voorstel van CAMA zending , in de vorm van een 

 samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 4) , om zending en gemeentestichting binnen het 

 nieuwe kerkgenootschap voor een eerste periode van 5 jaar te ondersteunen en faciliteren. 
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A: INTERNATIONALE KOEPELS  

 
In bijlage 1 (Inventarisatie Internationale koepelorganisaties ABC en Unie gemeenten) 
is een overzicht opgenomen van de internationale verbanden en relaties van zowel de ABC als de 

Unie gemeenten. Beide kerkgenootschappen zijn aangesloten bij internationale verbanden, zowel op 

wereldniveau als ook in Europees verband en zien met overtuiging de waarde van die samenwerking: 

versterking, bemoediging en inspiratie in en voor mogelijkheden om de wereld op eigentijdse wijze 

met het evangelie van Christus te bereiken. Naast deze aspecten vormen ook de theologische 

doordenking, uitwisseling en zending/missie de fundamenten van de (internationale) samenwerking  

binnen de beide koepels. Beide kerkverbanden zijn bij de internationale (jaar)vergaderingen 

doorgaans door afgevaardigden vertegenwoordigd. 

Beide kerkgenootschappen kennen een jarenlange traditie in deze samenwerking. De vraag is of en, 

zo ja, op welke wijze, het nieuwe kerkgenootschap (na de samensmelting) betrokken blijft op deze 

samenwerking. De werkgroep adviseert om de deelname aan deze verbanden te continueren. De 

waarde daarvan voor, nu nog, beide genootschappen is dusdanig dat het geheel of gedeeltelijk 

beëindigen van deze samenwerking een eind zou betekenen van wat in al die jaren aan expertise, 

ervaring, relaties en netwerk is opgebouwd. Bovendien is de samenvoeging gebaat bij het leggen van 

de focus op eerst en vooral die zaken die absoluut nodig zijn om als nieuw kerkgenootschap van start 

te kunnen gaan. Wijziging van de internationale contacten behoort volgens de werkgroep niet tot die 

categorie zaken. Het samengaan van de Unie en ABC gemeenten is een uitdrukking van eenheid. In 

die geest van samenwerking en eenheid zien wij ook het  belang van wereldwijde verbondenheid.  

De werkgroep adviseert dan ook om de internationale samenwerkingsverbanden van zowel Unie en 

ABC zonder wijziging te continueren. Omdat er onderling bij beide kerkgenootschappen nog 

betrekkelijk weinig bekend is van elkaars cultuur en gewoonten (de "mores") zou het na de 

samensmelting aan te bevelen zijn dat vertegenwoordigers van beide "bloedgroepen" over en weer 

elkaars (internationale) vergaderingen bezoeken. Dat zal leiden tot meer en beter onderling begrip 

en zal de integratie ook op het terrein van de internationale samenwerking bevorderen. De 

werkgroep ziet op basis van eerdere ervaringen (o.a. ABC toetreding tot AWF/Emerald zie ook bijlage 

A) geen belemmering tot formele toelating van het nieuwe kerkgenootschap tot die organisaties. 

Voor de langere termijn, de periode na 2022, adviseert de werkgroep om op een geschikt moment 

deze ("dubbele") samenwerking op internationaal vlak beleidsmatig te evalueren en te bezien of 

deze vorm van samenwerking voor de toekomst nog steeds de meest geëigende is. Daarbij kunnen 

dan de resultaten van de 3 jaren daarvoor in die afweging worden meegenomen. Aspecten die 

daarbij een rol zouden kunnen spelen zijn onder andere: oriëntatie op relevantie intern (binnen het 

kerkgenootschap) en extern (de wereld om ons heen), doelmatigheid, effectiviteit, draagvlak, en 

financiën. 

 

(B) ZENDING: FOCUS OP GEMEENTESTICHTING EN VERBONDENHEID IN 

CRISIS 

 

In 2018 hebben zowel de Algemene Vergaderingen van de Unie en de ABC gemeenten het 

zendingsbeleid voor de periode 2019-2022 vastgesteld. Daarmee zijn besluiten genomen over kaders 



3 
 

en prioriteiten (focus). Deze vormen dan ook het vertrekpunt van de werkgroep voor verdere 

uitwerking en advies zoals dat hierna wordt gepresenteerd.  

Zoals we hierboven al beschreven, hebben de internationale familiekoepels veelal zending als 

gezamenlijk speerpunt. Gezamenlijk wordt de urgentie gevoeld om waar ook ter wereld het 

evangelie, de blijde Boodschap van Gods liefde, op een eigentijdse en aansprekende manier aan 

mensen, bekend te maken en daarmee recht te doen aan de Bijbelse opdracht. Vanuit die grondslag  

zijn er binnen die families gespecialiseerde zendingsorganisaties actief. Voor de Unie betreft dat de 

European Baptist Mission International (EBMI), voor de ABC is dat voornamelijk CAMA Zending. 

Voortbouwend op het Unie-ABC zendingsbeleid (2019-2022), willen we hieronder enkele van de 

hoofdlijnen neerleggen hoe een nieuw kerkgenootschap op een inspirerende manier verbonden kan 

zijn op zending. 

Zo’n visie bestaat uit het betrokken zijn en raken op gemeentestichting -op die plekken waar de kerk 

nog niet of nauwelijks aanwezig is en solidair verbonden zijn met gemeenten in crisissituaties in het 

kader van diaconaat. We zien de volgende mogelijkheden: 

- In overleg met onze koepels en zendingsorganisaties definiëren we enkele regio’s waar 

Baptisten- of CAMA gemeenten actief zijn. Daarbij wordt vooral gekeken naar gebieden waar 

iets gebeurt in geestelijk opzicht en waar onze betrokkenheid als kerkgenootschap iets 

wezenlijks kan bijdragen. Het kan daarbij gaan om gemeentestichtend werk in moeilijke 

gebieden, zoals we ons in de afgelopen jaren al op Turkije hebben gericht. Tegelijkertijd 

klinkt vanuit de internationale familie ook de roep om solidair te zijn met diegenen die het 

zwaarst lijden hetzij door extreme armoede, hetzij door oorlog of door natuurrampen. Naast 

noodhulp valt daarbij ook te denken aan projecten die we voor enkele jaren ondersteunen, 

gericht op de diaconale rol van de kerk. Mogelijke regio’s kunnen zijn: Cuba, Turkije en India 

(gemeentestichting), Jemen, Sierra Leone, Syrië (crisissituaties).  

 

- We zoeken op meerdere manieren naar verbondenheid. Indien mogelijk zoeken we naar 

partnerschap tussen de kerk “hier” en de kerk “daar,” waarbij uitwisseling en gebed centraal 

staan. Mogelijk kunnen enkele Nederlandse gemeenten in een regio gezamenlijk een heel 

project adopteren. Tegelijkertijd bestaat er altijd de mogelijkheid eenmalig of structureel te 

geven, hetzij d.m.v. collectes of persoonlijke giften. We zoeken naar verschillende manieren 

om die betrokkenheid te bevorderen: 

o Regelmatig algemene communicatie over de gebieden, de mensen, de projecten 

o Stimuleren van directe verbondenheid tussen (groepen van) gemeenten hier en daar 

o Waar mogelijk zoeken we naar uitwisseling (mensen van daar hier laten bezoeken en 

vice versa) 

 

- Noodfonds: Het noodfonds blijft functioneren zoals het nu functioneert en biedt gemeenten 

de gelegenheid om bij grote rampen of crisissituaties direct betrokken te zijn, bij voorkeur via 

lokale Baptistengemeenten of CAMA gemeenten. 

 

- We kijken of er mogelijkheden zijn om zendelingen uit te zenden (vanuit het niveau van de 

lokale gemeente) naar deze regio’s via CAMA Zending of EBMI. Naast het werk wat zij doen. 

kunnen zij ook voor ons een venster zijn om van binnenuit te vertellen wat er gebeurt.  
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(C) STRUCTUUR EN FINANCIERING 

Om bovenstaande visie te kunnen realiseren is inzet vanuit het (nieuwe) kerkgenootschap nodig. 

Daarbij  zien wij een aantal randvoorwaarden die hierin van (groot) belang zijn. Deze liggen op het 

gebied van landelijke coördinatie, lokale inbedding, budget en projecten.   

- Er moet landelijk coördinatie zijn, vooral gericht op het initiëren van verbindingen en  

 relaties; daarin is adequate communicatie en het onderhouden van goede contacten  

 met de identitaire zendingspartners en fondswerving essentieel. Deze is eerst en vooral 

 gericht op verbinding, inspiratie en communicatie (de ambassadeursrol). Door de AV's van 

 de Unie en ABC is hiervoor 0,25 fte. beschikbaar gesteld voor de periode tot en met 2022. 

 De werkgroep betwijfelt of deze inzet voldoende zal zijn en adviseert om deze inzet  mee 

 te nemen in de evaluatie voor de periode na 2022 naar een optionele 0,5 FTE.  

- Sleutelfiguren binnen het kerkgenootschap en lokale gemeenten zijn betrokken op het 

 internationale veld; zij informeren en enthousiasmeren mensen binnen het nationale 

 verband en de lokale gemeenten om voor zending op te staan en daaraan in geestelijke 

 (gebed) en in praktische zin  (financiën) hun bijdrage te (gaan) leveren. 

- Er is budget beschikbaar om buitenlandse reizen te stimuleren, om mensen van "daar"  

 hierheen te halen en aanwezig te zijn op de plekken waar het gebeurt.  

- Duidelijke keuzes voor projecten, om die goed met partners op te kunnen zetten. Bij 

 voorkeur ook gezamenlijk optrekken binnen Nederland. Hierin kan wellicht aansluiting 

 worden gezocht met de verschillende regio's binnen de Unie/ABC.  Zo zouden  een aantal 

 gemeenten zich kunnen verbinden om samen gemeentestichtingsprojecten op te 

 starten, bijv. in Cuba (via EBMI en/of CAMA).  

Financiering 

De financiering van deze activiteiten is uiteraard van belang. Ook daarover zijn besluiten genomen 

voor de komende periode (2019-2022). Er zijn een aantal financieringsbronnen: 

- Fondswerving 

- Tot maximaal 10% van de projectinkomsten wordt ingezet voor financiering van de 0,25 fte, 

 waarbij een garantiefonds inzetbaar is als de opbrengst tegen valt. Deze 0,25 fte zal in het 

 kader van de samenwerking met CAMA zending (zie bijlage 4), bij CAMA gepositioneerd 

 worden. 

- Extra collectes binnen gemeentes. 

- Een mogelijkheid voor een “plusabonnement” waarbij de Unie gemeenten het bedrag dat zij 

 overhouden door een lagere Uniecontributie kan inzetten. 
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BIJLAGE 1: INTERNATIONALE KOEPELORGANISATIES 

 Inventarisatie Internationale koepelorganisaties ABC en Unie gemeenten 
 
Inleiding 
Beide gemeenschappen hebben internationale contacten met als oogmerk om de samenwerking te 
zoeken in het delen van het evangelie in de wereld.  Dat gebeurt door gemeenten te bemoedigen, 
toe te rusten en te inspireren op het gebied van zending, onderwijs en hulpverlening. 
Dat geeft wederzijdse herkenning en erkenning van het belang van nationale maar vooral ook van 
internationale samenwerking. Juist op internationaal vlak vindt immers ontmoeting plaats van de 
beleving van het geloof in de context van de lokale cultuur en traditie. Dat werkt verrijkend en 
stimulerend en biedt volop mogelijkheden om van elkaar te leren in het eigentijds delen en 
voorleven van het evangelie van Jezus Christus. Juist in deze tijd waarin vooral in West-Europa de 
ontkerkelijking hevig heeft toegeslagen kunnen wij in Nederland inspiratie en hoop putten uit de 
groei van het aantal christelijke gemeenten in andere delen van de wereld.  Beide gemeenschappen 
delen dus de visie op en het belang van internationale samenwerking. Toch zijn er tussen beide 
kerken verschillen te zien in de praktische uitwerking van die samenwerking. Hierna wordt eerst een 
overzicht aangereikt van de belangrijkste activiteiten op het gebied van internationale samenwerking 
zoals die binnen de beide gemeenschappen plaats vindt. Bijlage C geeft een schematisch overzicht 
van deze organisaties.  
 

ABC gemeenten 
 
AWF (Alliance World Fellowship)  
De AWF is het wereldwijde samenwerkingsverband van alle aangesloten CAMA (lid)kerken en 
organisaties. Ze weten zich verbonden in dezelfde (bijbelse) visie op geloof, gemeente zijn en, als 
uitwerking, het delen van het evangelie met de volken. De wereld als werkterrein is hierin verdeeld 
in een aantal regio's. De AWF heeft een uitvoerend bestuur dat bestaat uit een voorzitter, 
penningmeester en  vijf regiocoördinatoren. Eens per vier jaar is er een assemblee waarin 
vertegenwoordigers van kerken en organisaties uit alle delen van de wereld bijeen komen. 
Doelstelling is toerusting, bemoediging en samenwerking. De AWF heeft nationale kerkverbanden als 
reguliere leden (zoals de Nederlandse ABC Gemeenten) en organisaties die het CAMA gedachtengoed 
aanhangen als geassocieerde leden (Associated members, zoals CAMA-Zending in Nederland). De 
reguliere leden (de nationale kerkgenootschappen) hebben naar rato van grootte stemrecht. De 
geassocieerde organisaties kunnen slechts een stemgerechtigde afvaardigen. Onder de koepel van de 
AWF functioneren werkverbanden zoals:  
1. het internationale netwerk voor zending (vanuit Nederland vertegenwoordigd door de directeur 
van CAMA-Zending) 
2. De International Commission on Theological Education (ICTE). 
De bijdrage voor het lidmaatschap van de AWF is €500 per jaar. 
De lokale gemeente profiteert van het grote wereldwijde netwerk van de AWF via haar relaties met 
diverse lokale kerken en organisaties vooral op het gebied van zending, onderwijs en hulpverlening. 
 
Samenvattend voorziet de AWF in: 

 Samenwerking in gemeentestichtende projecten onder de minst-bereikte volken  

 Voorziening en organisatie noodhulp i.s.m. lokale kerken 

 Aanbieden van zendingsprojecten  en (internationale) samenwerkingstrajecten  

 Verbinder van Nederlands en buitenlandse gemeenten tot wederzijdse verrijking 

 Blik op de wereld en wat God wereldwijd aan het doen is 
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Emerald (European and Middle Eastern Region). 
De ABC Gemeenten in Nederland zijn als geheel lid van de AWF en ingedeeld bij de regio Europa / 
Midden-Oosten. Een regiocoördinator, die tevens bestuurslid is van de AWF, is de spin in het web in 
het onderhouden van de contacten tussen de aangesloten lidkerken. Jaarlijks is er een conferentie 
waarbij vertegenwoordigers van de lidkerken elkaar ontmoeten voor toerusting, gebed en onderlinge 
bemoediging. Er worden geen bindende besluiten genomen. Kosten voor lidmaatschap zijn beperkt 
(€ 200 per jaar op basis van vrijwilligheid). 
 

Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland 
 
BWA (Baptist World Alliance) 
De BWA bestaat sinds 1905 en vormt een netwerk binnen de wereldwijde baptistenfamilie om 
impact op de wereld te hebben voor Christus.  De aangesloten Unies wereldwijd willen elkaar 
steunen, aanmoedigen en elkaar versterken.  De Nederlandse Unie is lid van de BWA. De BWA richt 
zich specifiek op : 

 Zending en evangelisatie 

 Theologische reflectie 

 Religieuze vrijheid en rechtvaardigheid 
Jaarlijks is er een (jaar)vergadering. De financiële bijdrage is vrijwillig (Nederlandse bijdrage is jaarlijks 
circa € 2500). De BWA is dienstbaar aan gemeenten door het initiëren van noodhulp aan 
rampgebieden in de wereld. Zo coördineert het Baptist Forum for Aid en Development, onderdeel 
van de BWA, noodhulp waar Baptisten wereldwijd in participeren, om snel en effectief in te kunnen 
springen bij rampen; daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale Baptistengemeenten. 
De BWA is een van de zeven partners die de McLendon chair aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
mogelijk heeft gemaakt (gestart op 1 sept. 2017). 
 
Samenvattend biedt de BWA de deelnemende Unies: 

 Kanaal voor noodhulp i.s.m. professionele organisaties, lokale baptisten gemeentes en unies 

 Bijdrage aan het theologisch denken over baptisten-ecclesiologie 

 Vertegenwoordiger op internationaal en kerkelijk niveau in oecumenische en evangelische 
ontmoetingen en gesprekken 

 Inzet voor religieuze vrijheid op plekken waar o.a. de baptisten gemeenten gemarginaliseerd 
of vervolgd (dreigen te) worden  

 
EBF (European Baptist Federation) 
De Unie van Baptisten gemeenten in Nederland is aangesloten bij de EBF, een 
samenwerkingsverband van vrijwel alle Baptisten Unies in Europa, het Midden-Oosten en Centraal 
Azië (52 landen met totaal 825000 leden). De EBF is in 1949 opgericht met het oog op versterking van 
de onderlinge band, om elkaar te bemoedigen en te inspireren om zo met vereende krachten de wil 
van Christus te vervullen. De EBF vertegenwoordigt haar regio in het bestuur van de BWA. 
De EBF richt zich specifiek op: 

 Inspiratie en verbinding rondom zending en evangelisatie 

 Gemeentestichting in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Centraal Azië (middels het 
‘Indigenous Mission Project’) 

 Theologische educatie (o.a. CEBTS) 

 Beschermen van mensenrechten en godsdienstvrijheid 

 Coördinatie van noodhulpaanvragen binnen het werkgebied van de EBF (European Baptist 
Aid) 

 Uitwisseling rondom Jeugd- en vrouwenwerk 
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Regelmatig worden (werk)conferenties gehouden zoals: 

 Zendingsconferenties (jaarlijks) 

 Councilmeeting (jaarlijks) 

 Jeugdwerkerconferentie (jaarlijks) 

 Theologieconferenties  

 Vrouwenwerkconferentie (European Baptist Women’s Union) 
 
Lidmaatschapsgeld is gebaseerd op het aantal leden van de resp. Unies, voor Nederland betekent dit 
een jaarlijkse bijdrage van € 6800. De betekenis van de EBF voor de lokale gemeenten: inspiratie, 
doordenking en ideeënuitwisseling via hun vertegenwoordiging bij de zendings-en jeugdconferenties. 
De EBF kan ook voorstellen aan de gemeenten doen (via de lokale Unie) om gezamenlijke 
zendingsprojecten te initiëren en hen te bewegen daarin mee te doen. Juist hierin ligt de kracht van 
samenwerking. Indirect is de Unie via het netwerk van de EBF ook nog verbonden met o.a. 

 Het International Baptist Theological Study Centre (IBTSC) in Amsterdam (in Baptist House) 

 De Gypsy Smith School (in Roemenië), waar jaarlijks twee Nederlandse voorgangers 
toerusting geven aan Roma voorgangers. 

 International Baptist Convention (IBC) is lid van de EBF. Het IBC is een gemeenschap van 64 
kerken in 24 landen wereldwijd. Missie van het IBC: het mobiliseren en vermenigvuldigen van 
kerken die discipelen maken en mensen wereldwijd bereiken met het Evangelie van Christus. 
In Nederland zijn 4 gemeenten bij het IBC aangesloten (Rotterdam, Leidschendam, 
Hoensbroek en Eindhoven). 

  
Samenvattend ligt de waarde van EBF in: 

 aanbieden van concrete (hulp)- en zendingsprojecten aan de baptisten gemeenten in 
Nederland 

 theologische en praktische toerusting en vorming, verbinding en inspiratie voor 
jeugdwerkers, voorgangers en andere nieuwe leiders 

 verbinding met internationale, creatieve gemeentestichting 

 inzet voor religieuze vrijheid op plaatsen waar (baptisten) gemeenten gemarginaliseerd of 
vervolg worden (o.a. Midden Oosten en Centraal Azië) 

 

Vergelijking internationale werkverbanden van ABC en Unie  
Beide gemeenschappen hebben internationale samenwerkingsverbanden zoals hiervoor beschreven. 
Die samenwerking is gericht op inspiratie, toerusting en versterking van gemeenten en hun leden in 
het gezamenlijke geloof in Jezus Christus en om zo beter "lichtend licht en zoutend zout" voor de 
wereld te kunnen zijn. Het is mooi om te constateren dat er een duidelijke gemeenschappelijke visie 
is op (de waarde van) internationale samenwerking en betrekkingen. Ook nemen beide verbanden 
hun verantwoordelijkheid om praktische (nood)hulp te bieden daar waar dat nodig is.  
 
De samenwerking van zowel ABC als de Unie-baptisten vindt plaats op Europees en wereldniveau.  
Voor ABC krijgt de Europese samenwerking gestalte binnen Emerald, voor de Unie binnen de EBF. 
Zowel EBF als Emerald houden jaarlijks (Europese) conferenties, waar bemoediging, inspiratie en 
gebed centraal staan. Emerald en de EBF vertegenwoordigen Nederland op wereldniveau in de AWF 
resp. de BWA. Emerald heft van haar leden geen (verplichte) contributie. De Unies verbonden in de 
EBF betalen wel een verplichte contributie, Nederland betaalt jaarlijks € 6800. 
Op wereldniveau vindt de samenwerking v.w.b. de ABC gemeenten plaats via de AWF die eens per 4 
jaar vergadert. De BWA vergadering vindt jaarlijks plaats.  
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Een duidelijke overeenkomst voor zowel de Unie als ABC koepels is dat overal de focus op zending en 
missie te bespeuren is - dat verbindt! Ook de focus op theologische doordenking is een belangrijk 
speerpunt.  
 
Naast de genoemde overeenkomsten zien we ook duidelijke verschillen: 

 Voor ABC ligt het primaat op de wereldwijde organisatie; de AWF is dan ook de organisatie 
waar het meeste gebeurt. Emerald is geen zelfstandige organisatie, maar valt bestuurlijk 
onder de AWF. De nationale kerkverbanden zijn direct vertegenwoordigd in de AWF. Voor de 
Unie is dit precies andersom: het primaat in de samenwerking ligt Europees (en Centraal-Azië 
EN Midden-Oosten) bij de EBF, een eigen bestuurlijke organisatie, waar op allerlei terreinen 
samenwerking plaatsvindt. De EBF vertegenwoordigt de aangesloten nationale Unies in de 
BWA. De nationale Unies kunnen ook lid zijn van de BWA, de Nederlandse Unie is lid van de 
BWA.  

 Er is een verschil in financiële bijdrage naar de verschillende koepels. 
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BIJLAGE 2: IDENTITAIRE ZENDINGSPARTNERS 

 
EBMI (European Baptist Mission International)   
De Baptisten gemeenten in Europa kunnen via hun Unies lid worden van de EBMI, een organisatie 
specifiek gericht op zending, ondersteuning en (nood)hulp. Deze organisatie  vormt het 
samenwerkingsverband  van de Baptisten Unies in Europa op het gebied van delen, leren, geven en 
ontvangen van het geloof In Jezus Christus en doet dat op basis van gelijkwaardigheid. De 
Nederlandse Unie participeert in de EBMI en geeft daarmee aan dat zij zich in de missie van de EBMI 
herkent  en daaraan haar bijdrage wil leveren. De EBMI ziet het als haar doel om Christus te delen om 
zo rechtvaardigheid, herstel en hoop te brengen aan gemeenschappen.  
Jaarlijks wordt een conferentie gehouden die door vertegenwoordigers van de Unie wordt 
bijgewoond. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd, wel wordt een financiële bijdrage verwacht 
aan de gemeenschappelijke zendingsdoelen en - projecten. In 2018 was de bijdrage van de in de Unie 
participerende gemeenten € 40000. 
Via de EBMI worden zendingsprojecten aan de gemeenten voorgesteld waaraan kan worden 
bijgedragen, gemeenten kunnen die projecten adopteren.  Ook de acute noodhulp wordt vanuit 
gemeenten via de EBMI aangeboden aan de rampgebieden waar ook ter wereld.  
 
Samenvattend voorziet de EBMI in:  

 Voorziening en organisatie noodhulp 

 Aanbieden van zendingsprojecten  en (internationale) samenwerkingstrajecten  

 Identitaire stem binnen de wereld van zendingsorganisaties 

 Verbinder van Nederlandse en buitenlandse gemeenten tot wederzijdse verrijking 

 Blik op de wereld en wat God wereldwijd aan het doen is  
 

Stichting CAMA Zending 

De stichting CAMA zending is een al lange tijd bestaande zelfstandige internationale 

zendingsorganisatie die ook in Nederland actief is. Vanuit deze organisatie zijn de CAMA gemeenten 

o.a. in Nederland ontstaan.  

Er is binnen de CAMA zending jarenlang ervaring en expertise opgebouwd op het gebied  van "het 

bereiken van de volken" met het Evangelie. In het kader van de samensmelting van de ABC en Unie- 

gemeenten is het voor de hand liggend om met het oog op de toekomst de mogelijkheden nader te 

onderzoeken om  CAMA zending en de Unie zendingsorganisatie eveneens samen te laten komen, in 

welke vorm dan ook. Dat kan variëren van een los-vaste vorm van samenwerking tot een 

samensmelting met de Unie en evt. EBMI. Dezelfde argumenten die ten grondslag hebben gelegen 

aan het samengaan van de ABC en Unie gemeenten, gelden in principe ook hier. CAMA heeft een 

document opgesteld in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 4) en deze aan de 

werkgroep voorgelegd. Hierin heeft CAMA concreet beschreven wat zij voor de Unie-ABC gemeenten  

voor zending en gemeentestichting de komende periode  (5 jaar) kan betekenen.  De werkgroep 

adviseert van harte om volgens deze overeenkomst de samenwerking met CAMA -zending aan te 

gaan. Op gezette tijden zal de samenwerking  geëvalueerd worden.  

Een onderzoek naar een mogelijke bestuurlijke integratie van CAMA zending met het nieuw te 

vormen kerkgenootschap lag niet binnen de scope van de opdracht aan de werkgroep. De werkgroep 

adviseert in dit kader om op een nader te bepalen moment met de Stichting CAMA zending hierover 

in gesprek te gaan.  
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BIJLAGE 3: VISUEEL OVERZICHT INTERNATIONALE VERBANDEN 
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BIJLAGE 4: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIE-ABC EN CAMA-ZENDING 

 

 
 
 

Onder deze samenwerkingsovereenkomst ligt het verlangen om de focus binnen Unie en ABC te 

houden op gemeentestichting en zending. In deze overeenkomst staan afspraken tussen Unie-ABC en 

CAMA zending over de diensten die CAMA zending levert aan Unie-ABC ten behoeve van 

gemeentestichting en zending en de borging van de relaties met de internationale families van de 

Baptisten en de CAMA.  

 

Achtergrond  

In het najaar van 2018 hebben de ledenvergaderingen van de Unie van Baptistengemeenten en van 

de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (Unie-ABC) ingestemd met de 

‘Samenwerkingsovereenkomst Unie-ABC najaar 2018’. In de samenwerkingsovereenkomst staan 

afspraken over zending en gemeentestichting zowel in het buitenland als in ons eigen land. Daarbij 

zijn ook afspraken vastgelegd over werving van middelen voor zendingsprojecten. In de komende 

jaren zal dit onderdeel verder worden uitgewerkt (bijlage 2). Unie-ABC willen verbonden zijn bij de 

Europese en wereldwijde Baptisten en CAMA families. Voor het einde van deze overeenkomst is 

duidelijk op welke wijze Unie-ABC op langere termijn de verbondenheid met genoemde families 

vorm willen geven en bekostigen. 

In dezelfde ‘Samenwerkingsovereenkomst’ wordt het verlangen van de Unie-ABC beschreven om een 

zendingsgerichte identiteit te hebben: 

Die heerlijke verwachting en beleving van het koninkrijk dat komt en ook al gekomen is, wil ze 

ook niet voor zichzelf houden, maar in gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht uitleven en 

uitdragen... In het vurige verlangen dat mensen Hem vinden in wie alleen vrede is. De 

gemeente doet niet aan zending, ze is zending (‘missional church’) – de leden doen niet alleen 

een duit in het zendingszakje, maar streven ernaar te allen tijde vurige getuigen van Jezus 

Christus te zijn. 

 

CAMA Zending is  van oudsher voor CAMA gemeenten de waarborg en uitvoering van de 

zendingsidentiteit die deze gemeenten al decennia typeert. Dat wil CAMA zending ook voor de Unie-

ABC gemeenten zijn. In een  samenwerkingsovereenkomst worden o.a. afspraken gemaakt om die 

positie  goed in te kunnen vullen, waarbij deze positie ook voor iedereen duidelijk is qua invulling en 

omvang. Om te komen tot een overeenkomst is het zaak af te spreken welke diensten CAMA Zending 

levert en hoe de financiering daarvan is geregeld. Dit voorstel geeft daartoe een aanzet om verder te 

bespreken met de commissie van eenheid en de besturen van Unie en ABC. 

 

Diensten van CAMA Zending  

CAMA Zending wil haar expertise, netwerk, en mankracht aanbieden in lijn met de ingezette koers 

van de Unie-ABC. Speerpunt is het betrokken zijn op gemeentestichting en zending binnen de 

wereldwijde families waartoe de Baptisten en CAMA gemeenten behoren. Voor gemeentestichting in 
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Nederland en de Europese Baptisten Federatie (EBF) zal Unie-ABC capaciteit vrijmaken en een 

contactpersoon aanstellen. Voor de borging naar EBMI zal de Unie-ABC iemand afvaardigen in het 

bestuur van EBMI. Samen met de directeur van CAMA Zending vormen zij een driemanschap om 

zowel de focus op gemeentestichting en zending, alsmede de relatie met de internationale families 

te borgen. Hierna worden de speerpunten benoemd en toegelicht. 

1. Zendingsidentiteit van de Unie-ABC gemeenten stimuleren  
CAMA Zending wil de Unie-ABC dienen om de zendingsidentiteit te stimuleren. Dat doet ze door mee 

te denken in de visie en vorm van de Unie-ABC. CAMA Zending geeft aandacht aan zending tijdens 

ledenvergaderingen (ALV’s) en regiodagen. Ze denkt en organiseert mee met Missie.Nu. Ze biedt 

sprekers aan voor zendingsdiensten en studie-/thema avonden in gemeenten. CAMA Zending zal ook 

gasten uit de internationale families uitnodigen bij Unie-ABC gelegenheden om de Unie-ABC te 

inspireren met wat God in de wereld aan het doen is. 

 

2. Projecten en noodfonds 
CAMA Zending wil de Unie-ABC dienen bij de ‘werving van middelen voor zendingsprojecten’ door de 

drie daarbij horende componenten van project management, communicatie, en relatiebeheer. CAMA 

Zending zal de mogelijkheden tot verbondenheid met de internationale families zoals voorgesteld in 

de samenwerkingsovereenkomst uitvoeren. Dit zijn het projectenportfolio, project ‘land van het 

jaar’, en noodfonds. De projecten worden gekozen in afstemming met genoemd driemanschap 

gemeentestichting Nederland, EBMI en CAMA Zending. 

 De verbondenheid van de Unie-ABC met de internationale Baptisten en CAMA families wordt 
versterkt door het ondersteunen van een aantal projecten binnen dat wereldwijde netwerk. 
In overleg met de Unie-ABC maakt CAMA Zending een projectenportfolio waar gemeenten 
aan kunnen geven. De projecten zullen gericht zijn op gemeentestichting en gemeenten in 
actie. Er wordt vooral gekeken naar projecten van de EBMI, EBF en CAMA Zending. Voor het 
opstellen en inzetten van het projectenportfolio biedt CAMA Zending aan de coördinatie van 
het geheel, communicatie en relatiebeheer met gemeenten en partners, en project 
management bij het uitzoeken, opvolgen en terugkoppelen van projecten. Het streven is om 
uit een aantal projecten ook partnerschappen te doen ontstaan (punt 4 verderop). 

 Jaarlijks krijgt één project extra aandacht als ‘land van het jaar’. Dit project zal beide 
Baptisten en CAMA families vertegenwoordigen zodat het de twee samenbrengt in 
Nederland en in het buitenland. Het project krijgt meer aandacht door de inzet van 
meerdere communicatiemiddelen, zoals video en sprekers. CAMA Zending kan, als er een 
budget voor beschikbaar is, zorgen voor de communicatiemiddelen rondom het project ‘land 
van het jaar’.  

 Bij een ramp zullen de Unie-ABC gemeenten worden oproepen om te geven voor de 
noodfonds. De oproep zal worden gedaan wanneer er lokale Baptisten of CAMA gemeenten 
zijn die hulp bieden in de nood. CAMA Zending zal bij een ramp de Baptisten en CAMA 
partners benaderen, gebed en projectvoorstellen inzamelen, en naar de Unie-ABC 
gemeenten communiceren. Wanneer er geen Baptisten of CAMA partners zijn of niet 
voldoende capabel worden geacht, zullen andere organisaties worden benaderd. 
 

Uit de samenwerkingsovereenkomst: de leden doen niet alleen een duit in het zendingszakje, maar 

streven ernaar te allen tijde vurige getuigen van Jezus Christus te zijn’. Daarom niet alleen collecten 

voor zending maar ook uitzenden en partnerschappen. 
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3. Gemeentestichting   
 

De focus ligt op gemeentestichting en zending. Er is een unieke verbintenis tussen gemeentestichting 

regionaal, nationaal en internationaal. Unie-ABC stelt een persoon aan die verantwoordelijk wordt 

voor de netwerken in Nederland en met het IMP (project gemeentestichting van de Europese 

Baptisten, EBF). Ook de zendingsorganisatie EBMI is actief op het terrein van gemeentestichting in 

voornamelijk Afrika en Latijns-Amerika. En CAMA zending rekent het als haar kerntaak om mensen 

uit te zenden naar de onbereikte volken. 

  

Uitzenden van zendelingen via CAMA Zending voor gemeentestichting onder de minst bereikte 

volken 

Zoals in het Samenwerkingsovereenkomst Unie-ABC staat, zal een sterker accent komen te liggen op 

gemeentestichting. Dat had al een belangrijke plek, maar zal in de samenwerking met CAMA Zending 

nog sterker worden benadrukt. 

Zendelingen worden uitgezonden om gemeenten te stichten in de minst bereikte gebieden, zoveel 

mogelijk in samenwerking met reeds aanwezige christenen. CAMA Zending helpt in alle facetten van 

uitzending:  

 Gemeenteleden uit Unie-ABC gemeenten kunnen bij CAMA Zending vrijblijvend 
oriëntatiegesprekken hebben. Over de jaren zijn er honderden mensen in gesprek geweest 
bij CAMA Zending, waarvan de meeste niet de zending zijn ingegaan, maar bijna allen Gods 
leiding voor hun leven beter begrepen.  

 CAMA Zending heeft veel ervaring, een sterk netwerk en specialisten voor het begeleiden 
van zendelingen. Unie-ABC zendelingen die door CAMA Zending worden uitgezonden 
kunnen rekenen op een goede begeleiding in functioneren en zorg. 

 CAMA Zending zal naast zendelingen voor CAMA ook zendelingen voor de EBMI werven en 
begeleiden, om zo de Unie-ABC te verbinden met de Baptisten en CAMA familie. 

 CAMA Zending gelooft dat het de gemeente is die het mandaat, de mensen en de middelen 
voor zending heeft gekregen. Daarom wil CAMA Zending gemeenten en 
zendingswerkgroepen ondersteunen in visie en advies, ook wanneer hun zendelingen niet 
door CAMA Zending worden uitgezonden. Hiertoe organiseert CAMA Zending ontmoetingen 
binnen de Unie-ABC. 

 

Partnerschappen met CAMA en EBMI gemeenten 

In lijn met de Samenwerkingsovereenkomst wil CAMA Zending partnerschappen tussen gemeenten 

en de internationale Baptisten en CAMA familie verder ontwikkelen. Hier is al een begin mee 

gemaakt met een aantal Unie-ABC gemeenten die een partnerschap hebben met familie gemeenten 

wereldwijd.  

 CAMA Zending zal deze manier van zending door partnerschappen tussen gemeenten 
stimuleren binnen de Unie-ABC en gemeenten aanmoedigen om partnerschappen aan te 
gaan.  

 In nauwe samenwerking met EBMI zal CAMA Zending relaties leggen en faciliteren tussen 
partnergemeenten.  

 Om het overzicht te houden over de financiën en gelijkwaardigheid tussen 
partnergemeenten worden fondsen voor EBMI partners via de EBMI beheerd en voor CAMA 
partners via CAMA Zending.  

 Unie-ABC gemeenten die een partnerschap hebben, worden met elkaar in contact gebracht 
voor kruisbestuiving van ervaringen. 
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Financiering 

In de Samenwerkingsovereenkomst Unie-ABC staat dat het uitvoeren van gemeentestichting en 

zending in de Unie-ABC vraagt om coördinatie, verbindingen initiëren, communicatie en 

fondswerving.  

CAMA Zending kan de diensten in dit voorstel  uitvoeren, wel is daarvoor extra menskracht nodig.  

Deze inzet  wordt gefinancierd  door de afdracht van 10% van de gelden die via de Unie-ABC voor 

projecten binnenkomen. Indien er voor een project wordt samengewerkt met andere organisatie, 

dan is de gezamenlijke afdracht van CAMA-Zending en betreffende organisatie maximaal 15%. De 

Unie-ABC garandeert een jaarlijkse bijdrage  van €12.000 voor de eerste periode van deze 

samenwerkingsovereenkomst van 5 jaar. 

 

Evaluatie 

Jaarlijks evalueert de Algemeen Secretaris deze overeenkomst met de directeur van CAMA-zending 

en zendt deze evaluatie naar het bestuur van Unie-ABC. 

 

 

 

Wij geloven dat de Unie-ABC gemeenten een prachtig netwerk vormen dat God kan gebruiken om 

volken met Zijn liefde te bereiken. Wij geloven dat CAMA Zending de zendingsdrive en -identiteit, de 

expertise en netwerk heeft om de Unie-ABC verder te stimuleren tot een zendingsgemeente. 

 

 

 

 

 


