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 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.
Project van de maand
Elke maand geven we één van de projecten uit deze 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 collecterooster gebruiken dat achterin deze folder wordt voorgesteld. U
kunt echter gedurende het hele jaar voor alle projecten geven.
Geven aan een project?
Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op
bankrekening NL15RABO0162137710 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!
Wilt u een deel van uw nalatenschap geven aan de zending
van de Unie, dan vindt u daar meer informatie over op
www.baptisten.nl/zending.
Meer weten over een project?
Op www.baptisten.nl/zending staan uitgebreide projectbeschrijvingen, Power Point presentaties en foto’s van de
projecten. Heeft u vragen over één van de projecten, neemt u
dan gerust contact op met Hans Riphagen, die verantwoordelijk
is voor de projecten (contactgegevens vindt u aan de achterkant
van deze folder).

Hans Riphagen

Gemeentestichting
in Turkije

Via het Indigenous Mission Project (IMP) van de Europese Baptisten
Federatie (EBF) is de Turkse evangelist Ataol (gefingeerde naam) in 2011
begonnen met het stichten van een kleine gemeenschap in een Turkse
badplaats. Het is een zeer gevaarlijke bediening en Ataol staat dan
ook onder constante bescherming van de Turkse politie. In 2013 is er
een enorme opleving ontstaan in zijn werk. Mensen uit de buurt zijn
geïnteresseerd geraakt en vragen om christelijke materialen. Een
internetsite met preken trekt wekelijks zo’n 200 luisteraars.

Steun de kerken
in Libanon en Syrië

Via de Europese Baptisten Federatie (EBF) zijn we verbonden met
Baptisten in Syrië en Libanon. We geven hulp aan Baptistengemeenten
in deze regio. Deze kerken lijden zelf onder het constante geweld en
de massale vluchtelingenstromen. Tegelijkertijd proberen zij met wat
ze hebben een getuigenis te zijn van Jezus Christus in hun omgeving.
Omdat de humanitaire crisis in Syrië aanhoudt, willen we doorgaan met
hen een hart onder de riem te steken, in gebed, maar ook door te geven.
(Op de website www.baptisten.nl/zending, vindt u een projectbeschrijving met daarin ook enkele verhalen over het werk van de kerken
ter plekke)

Voedsel en landbouw
voor Dalits in India

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 vervolgens begeleid
in het ontwikkelen van duurzame landbouwtechnieken, die leiden tot
een goede oogst. Hiermee kunnen ze hun families onderhouden en een
bestaan opbouwen.

Vrouwenwerk
van Aisha Oosterloo
in Sierra Leone

Aisha Oosterloo zet zich al vele jaren in voor kansarme vrouwen. Ze is
op dit moment betrokken bij een aantal weduwen, die geen hulp meer
hebben van anderen. Ze zoekt met deze vrouwen naar manieren waarop
zij zelfstandig in het leven kunnen staan. Daarnaast heeft ze plannen
om op den duur een huis voor vrouwen te gaan starten in Lunsar, waar
deze vrouwen kunnen worden opgevangen. Voor 2014 is hulp nodig voor
medicijnen, onderdak, voedsel en materialen.

Het Oude Noorden
in Rotterdam
In Het Oude Noorden, één van de
achterstandswijken van Rotterdam,
zijn Sibbele Meindertsma en zijn
vrouw Minke bezig met 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.

Zidim ziekenhuis
in 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.
In de afgelopen jaren heeft het ziekenhuis een enorme slag gemaakt,
waardoor het nog maar voor een klein percentage afhankelijk is van
buitenlandse hulp. We willen hen helpen deze verzelfstandiging verder
mogelijk te maken.

Breuken en bruggen
voor theologiestudenten
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 Adianes
Ponces uit Cuba drie maanden bij ons studeren. In 2013 was dat Phoo
Plet uit Birma (Karengemeenschap).

Een brug van hoop
in India

Sinds een aantal jaren ondersteunt de Unie het project ‘Bridge of Hope’
(een brug van hoop) in het plaatsje Gotlam in de buurt van de stad
Vizianagaram in de provincie Andra Pradesh. Het werk van dit project
wordt gedragen door een lokale Baptistengemeente, die geconfronteerd
werd met de nood van haar directe leefgemeenschap. In 1990 is deze
kerk begonnen om de woorden van Jezus handen en voeten te geven. Er
zijn er een aantal projecten ontstaan zoals een kindertehuis, een school
voor beroepsopleiding en een oogkliniek, die zich richten op de kansarmen, de outcasts van de Indiase samenleving. Via de European Baptist
Mission International (EBMI) is de Unie verbonden aan dit project.

Wederopbouw
in de Filipijnen

In november 2013 trof de zwaarste storm ooit, de orkaan Haiyan, de
Filipijnen. Veel mensen verloren hun leven, en de ravage was enorm.
Inmiddels in de wederopbouw van het land gestart, een langdurig proces
dat nog zeker een aantal jaren zal duren. We willen via de Asian Pacific
Baptist Aid de lokale Baptistengemeenten ter plekke bijstaan in hun werk
van wederopbouw en hun getuigenis.

Theologisch seminarium
in Sierra Leone

In Jui, aan de poorten van Freetown, staat het theologisch seminarium
TECT, dat door vier kerkgenootschappen gezamenlijk gebruikt wordt om
studenten op te leiden tot voorganger. De Baptist Convention of Sierra
Leone is één van hen. Jaarlijks worden er 170 kerkleiders opgeleid, die
een bachelor theologie ontvangen.

Lunsar oogziekenhuis
in Sierra Leone

In veel 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.
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Langer betrokken raken bij een project?
Wilt u langer betrokken zijn bij één project, of die
betrokkenheid breder maken dan geven alleen? In
een aantal gevallen zijn daar mogelijkheden toe.
Meer informatie kunt u vinden op www.baptisten.
nl/partnerschap. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met Hans
Riphagen.

Contactgegevens
Hans Riphagen
Verantwoordelijke Projecten
Tel: 06 331 866 51
E-mail: Hans.riphagen@baptisten.nl
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Raadhuisplein 6-8
3771 ER Barneveld
Tel. 0342-712457
www.baptisten.nl

