Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan
met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn
projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en
buitenland ondersteunen. Soms voor langere tijd, zoals in het
geval van Kameroen en Sierra Leone. Soms betreft het incidentele
projecten, of projecten die we voor één of twee jaar ondersteunen.
Nieuw is dat er enkele Nederlandse projecten genoemd worden,
verbonden aan de opleiding, of aan een missionair project in
Nederland. Dat komt omdat er door een reorganisatie voor gekozen is om alle projecten onder de ‘beweging naar buiten’ te laten
vallen. Daaronder vallen projecten dichtbij en ver weg, projecten
die gericht zijn op gemeentestichting, maar ook projecten die een
meer diaconaal karakter hebben.
Project van de maand
Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra
aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van
de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken
dat op www.baptisten.nl/zending staat. Elke maand vermelden
we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Ook kunt u een powerpoint
presentatie downloaden die u in uw gemeente kunt gebruiken.
Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het
jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.
Geven aan een project?
Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op
bankrekening 1621.37.710 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten te
Barneveld o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het
geld dan op de juiste plek terecht komt!
Meer weten over een project?
Op www.baptisten.nl/zending staan uitgebreide projectbeschrijvingen en foto’s.
Heeft u vragen over één van de projecten,
neemt u dan gerust eens contact op met
Hans Riphagen, die verantwoordelijk is voor
de projecten.
Hans.riphagen@baptisten.nl
06-33186651

Januari
Huisvesting voor CBC
In de Bijlmer in Amsterdam zit de Ghanese Baptistengemeente CBC. De
gemeente is nu ongeveer 7 jaar lid van de Unie. Ze worstelt al jarenlang
met huisvesting, en zal per 1 januari 2013 haar huidige pand moeten
verlaten. Er doet zich nu een unieke kans voor om een multifunctioneel
kerkgebouw te betrekken: ‘De nieuwe stad’. De CBC redt dit echter niet
alleen, omdat haar financieel draagvlak beperkt is. We hopen als Uniegemeenschap solidair te zijn met hen door de aankoop van een aandeel
in ‘de nieuwe stad’ mogelijk te maken.

Februari
Steun de kerk in Syrië
In het voorjaar van 2011 brak een gewapende opstand uit tegen het
regime in Syrië. De burgeroorlog die daar uit voortvloeide verscheurt
het land en heeft al tienduizenden doden geëist. Tussen de strijdende
groepen staan - vaak kleine - christelijke gemeenschappen. Zij zijn zelf
hard getroffen, maar proberen goed te doen voor de slachtoffers door
het verlenen van opvang en basiszorg.

Maart
Gemeentestichting
Rotterdam
In het Oude Noorden, één van de achterstandswijken van Rotterdam, zijn
Sibbele Meindertsma en zijn vrouw Minke begonnen aan het vormen van
een nieuwe, missionaire gemeente. Samen met een nog te vormen team
proberen ze er te zijn voor de buurt en handen en voeten te geven aan
het evangelie van Jezus Christus, in een wijk waar weinig kerken meer
zijn.

April
Bangladesh: Strijd tegen het water
Het noorden van Bangladesh wordt jaarlijks getroffen door zware,
allesverwoestende overstromingen. De Garo Baptisten zetten zich in om
de gevolgen van deze overstromingen tegen te gaan. Ze doen dit vanuit de inspiratie van het evangelie én samen met hun buren, de lokale
bevolking. Door onder andere het ophogen van huizen, het tegengaan
van ontbossing en het verbeteren van de landbouw wordt de kwaliteit
van leven beter.

Mei
Breuken en bruggen
Baptisten studenten uit ontwikkelingslanden kunnen voor een bedrag
van € 5000,- drie maanden theologie studeren aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam. Door middel van dit project, met de naam ‘Breuken en
bruggen’, versterken we de lokale baptisten gemeente in het land van
herkomst. Een student kan vervolgens ook een belangrijke brugfiguur
worden omdat hij/zij kennis heeft van de Westerse wereld. De student
wordt begeleid door een van onze eigen docenten en komt daarbij ook
graag in contact met uw gemeente! In 2012 kon de zeer gemotiveerde
Adianes Ponces uit Cuba drie maanden bij ons studeren.

Juni
Voedselhulp en landbouw voor Dalits
Het christelijke Bethelziekenhuis in de provincie Vuyyuru in India helpt de
Dalits, de kastelozen van de samenleving. In het gebied leidt 42% van alle
kinderen aan ondervoeding. Het ziekenhuis verstrekt leningen aan kleine
groepen, die samen een coöperatie vormen. Daarmee kunnen de Dalits
een landbouwproject beginnen. Zij worden begeleid in het ontwikkelen
van duurzame landbouwtechnieken, die leiden tot een goede oogst. Hiermee kunnen ze hun families onderhouden en een bestaan opbouwen.

Juli
Elke christen een
evangelist (Turkije)
Via het Indigenous Mission Project (IMP) van de EBF is de Unie betrokken
bij enkele gemeentestichtingsprojecten in Oost-Europa en het MiddenOosten. Eén van die projecten betreft de Turkse evangelist Ataol (om
veiligheidsredenen is dit een gefingeerde naam) in een Turkse badplaats.
Hij is daar een kleine gemeente begonnen, die op dit moment uit zo’n 30
leden bestaat. Door het uitdelen van lectuur, kleinschalige Bijbelstudies
en gesprekken met geïnteresseerden heeft hij een kleine, maar belangrijke bediening met een groots doel: de boodschap verspreiden van Gods
genade.

Augustus
Gemeentestichters
in Sierra Leone
Foday Koroma is een jonge predikant die als gemeentestichter actief is
voor de Baptist Convention van Sierra Leone in het gebied van Lunsar en
Makeni. Hij is in 2011 begonnen met zijn werk en heeft sindsdien meer
dan 500 mensen gedoopt en vier kleine gemeenten gesticht. Door zich in
te zetten voor christelijk onderwijs en het trainen van leiders in gemeenten bouwt hij aan de kerk in Sierra Leone.

September
Een brug van hoop
in India
In het plaatsje Gotlam in de provincie Andra Pradesh heeft een lokale
baptisten gemeente zich het lot aangetrokken van de allerarmsten.
Met het project ‘een brug van hoop’ probeert deze gemeente hoop te
bieden. Mensen met staar worden opgevangen in het oogziekenhuis en daar
geopereerd om zo blindheid te voorkomen. Wezen krijgen een plek in het
kindertehuis. Ze worden opgevoed, opgeleid en leren om zelfstandig in
de maatschappij te staan.

Oktober
Blindheid voorkomen: Het oogziekenhuis
in Lunsar (Sierra Leone)
In ontwikkelingslanden is blindheid een groot probleem. Mensen die
blind zijn kunnen vaak niet meer voor zichzelf zorgen en raken daardoor uitgesloten van de maatschappij. Het oogziekenhuis in Lunsar helpt
mensen die blind worden of zijn geworden als gevolg van staar door een
eenvoudige operatie. De operatie kost ongeveer € 50,-. Voor de allerarmsten biedt het ziekenhuis de operatie gratis aan.

November
Alfabetiseringswerk van Aisha Oosterloo
(Sierra Leone)
Aisha Oosterloo zet zich al vele jaren in voor kansarme vrouwen. Analfabetisme is een groot probleem in Sierra Leone. Vrouwen die niet (goed)
kunnen lezen en schrijven hebben minder kansen om een inkomen te
verwerven. Aisha leert deze vrouwen lezen en helpt hen tegelijk bij het
leren van handwerk, zodat zij zelf in hun onderhoud kunnen voorzien.

December
Medische zorg in het ziekenhuis
in Zidim (Kameroen)
Het ziekenhuis in Zidim in het noorden van Kameroen vervult een belangrijke rol in de regio. Veel operaties en medische ingrepen kunnen alleen
in dit ziekenhuis worden uitgevoerd. Voor de circa 400.000 inwoners van
de regio is het ziekenhuis daardoor van wezenlijk belang. Het ziekenhuis
is een sociaal project, dat wordt gedragen door de Baptisten gemeenten
in Kameroen. Voor een deel kan het ziekenhuis als zelfstandige organisatie rondkomen, maar hulp van buiten blijft voorlopig nog nodig.

Raak betrokken en verbonden!
Binnen de Unie van Baptistengemeenten heeft zendingswerk altijd
hoog op de agenda gestaan. Al jarenlang werken we samen met de
Europese Baptistenzending (EBM International), die mensen heeft
uitgezonden naar het zendingsveld, maar ook projecten van lokale
werkers ondersteunt. Samen met onze partnerorganisaties, o.a. de
EBMI, de EBF (European Baptist Federation) en Tear, bieden we u deze
projectenfolder aan. We hopen dat u geïnspireerd betrokken wilt zijn
bij het werk van één of meerdere van deze projecten!
Veel van de projecten in deze folder
lenen zich, naast een collecte, ook voor een
andersoortige verbondenheid. Bij de projecten in deze folder is vaak een baptistengemeente verbonden, die openstaat om een
vriendschap te sluiten met een Nederlandse
gemeente. Want zending gaat niet alleen om
geld geven, maar ook om betrokken te raken
bij elkaar, voor elkaar te bidden, informatie
en kennis uit te wisselen en op die manier
verrijkt te worden door de veelkleurigheid
van Gods gemeente (Ef. 3:18-19).
We zoeken naar betrokken gelijkwaardigheid en verrijking door
verschillen. Boeiend is dat veel van de projecten in deze projectenfolder geleid worden door mensen uit het land zelf. Zij weten het
beste hoe zending en diaconaat bedreven kunnen worden in de
cultuur van dat land. We ondersteunen hen met middelen, gebed en
indien nodig met mankracht.
Het unieke en de meerwaarde van zendingswerk via de Unie is dat er
een verbinding kan bestaan tussen baptistengemeenten over de hele
wereld die elkaar wederzijds ondersteunen. De projecten in deze
folder maken gebruik van dat wereldwijde netwerk van baptisten.
Bovendien is een groot deel van dit werk ingebed in lokale gemeenten, die betrouwbare partners vormen voor de continuïteit van het
werk.
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