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BijEen: ABC en Unie

Seminariumjaar geopend met college Henk Bakker

Vrijdag 4 september werd het nieuwe
collegejaar van het Baptisten
Seminarium geopend. Henk Bakker
sprak over Jezus in tijden van
geopolitieke veranderingen. Negen
studenten kregen een diploma. U
vindt hier een verslag met foto's.

Nieuwe mentorgroep pionieren van start

Er start een nieuwe mentorgroep
pionieren. Een eerste oriënterende
ontmoeting is op dinsdagavond 13
oktober. De mentorgroep is bedoeld
om te verkennen of pionieren bij je
past en om samen te leren en te
bidden. Meer lezen ... 

Start van het nieuwe regio-normaal ABC-Unie

In Katwijk startte de nieuwe
landelijke aanpak en indeling van het
regiowerk van ABC en Unie.
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Vertegenwoordigers uit de zeven
gemeenten van Duin- en
Bollenstreek kwamen op 2
september bij elkaar. Meer lezen ... 

Eindrapport tekort aan oudsten gereed

Onderzoeker en theologiestudent
Gretha Simonse deed onderzoek
naar het tekort aan oudsten in ABC-
en Unie-gemeenten. Haar rapport is
nu klaar. In een interview en een
samenvatting van het rapport vertelt
zij over haar bevindingen.

Nieuwe medewerker regiowerk: Ingrid de Vries

Ingrid de Vries ondersteunt per 1
september het regioteam van Unie-
ABC met de vormgeving en het
beheer van het nieuwe digitale
leerplatform dat wordt ontwikkeld
voor oudsten in de gemeenten. Zij
stelt zich voor.

Project van de maand: Gemeente in Turkije

Elke maand besteden Unie en ABC
aandacht aan een ‘project van hoop’.
In september is dat de stichting van
een CAMA-gemeente in de stad Van
in Turkije. Die telt inmiddels zo'n
negentig leden. Bidt u mee voor
deze gemeente? Meer lezen ...

Vrouwenwerk: nog niet ontmoeten, wel bidden

De Baptisten Vrouwen
Ontmoetingsdag gaat ook in
september niet door. Wel is er op 2
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november de Baptisten Vrouwen
Wereld Gebedsdag. Vrouwen uit
Unie- en ABC-gemeenten zijn van
harte welkom hieraan mee te doen!
Meer lezen ...

Personeel en besturen Unie-ABC starten nieuw seizoen

Op 1 september kwamen
medewerkers en bestuursleden van
Unie en ABC in Schoonrewoerd bij
elkaar om het nieuwe seizoen met
elkaar te beginnen. Een impressie
van de bijeenkomst met foto's vindt u
hier.

Sprekersroute gaat weer van start

Op 25 september start de
Sprekersroute weer, een tweejarig
studieprogramma verzorgd door het
Baptisten Seminarium en het
Evangelisch College. Opgeven kan
nog. Meer lezen ...

Vacatures

Lees hier vacatures voor: 

een jeugdwerker voor
Baptistengemeente Meppel
een vrijwilliger redigeerwerk
voor het Vrouwenwerk van
Unie-ABC

Nieuws ABC
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Harold Velten ingezegend
als ABC-legerpredikant

Harold Velten is op zondag 30
augustus ingezegend als
krijgsmachtspredikant. Hij wordt door
ABC Gemeenten uitgezonden. Lees
hier een korte terugblik.

Regiocoordinator Peter
Koobs stelt zich voor

De bestuursleden en medewerkers
van ABC Gemeenten stellen zich
één voor één voor. Deze keer is het
de beurt aan de regiocoördinator
Peter Koobs. Meer lezen ...

COTActueel

COTA-voorzitter Hans Wulffraat
geeft een update van de
ontwikkelingen bij het COTA, onder
meer op het gebied van
taakverdelingen. Meer lezen ...

Netwerk en agenda

Uit de nieuwsbrief van de
Unie

Terugblik op 7 jaar pionieren in
Rotterdam
Reiling Lezing 2020 met Jelle
Horjus
Bijzondere intrededienst
Maurits Luth in Kampen
Baptistengemeente De Rank
Rivierenland zelfstandig

Actueel bij andere partners

Agenda

2 november: Baptisten Wereld
Vrouwen Gebedsdag 2020
18 november:
Algemene Ledenvergadering in
Veenendaal

Meer agendapunten op
abcgemeenten.nl/agenda.
 
Samen bidden
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CAMA: Partnerschap met
kerken in zendingsgebieden
Boek en manifest 'Het Groene
Normaal'
Evangelisch College start
nieuw collegejaar
Steviger preken: training
geloofwaardig uitleggen
OM: We gunnen iedereen het
Evangelie
Micha Zondag in 2020 over
Delen in vrijheid

Juist in deze tijd dat we op afstand
van elkaar leven, willen we ons in
gebed verbonden weten. Bid je
mee? Hier vind je gebedspunten:
abcgemeenten.nl/gebedspunten
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