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Digitale Algemene Leden Vergadering 

Op woensdag 18 november vindt van 19.30 tot 21.45 uur de allereerste digitale Algemene Leden 

Vergadering plaats. Het betreft een gezamenlijke vergadering van ABC en Unie. Een belangrijk 

onderwerp op de agenda betreft een voorstel om als kerkgenootschappen per 1 januari 2021 

bestuurlijk te fuseren. U vindt alle vergaderstukken op www.baptisten.nl/av2020. U kunt zich daar ook 

aanmelden via een formulier. Behalve officiële afgevaardigden van de gemeenten zijn ook andere 

belangstellenden van harte welkom. Het stemmen over de voorstellen gebeurt naderhand via een 

online formulier. 

Onderzoek onder evangelische Protestanten 

Waar beleeft u uw geloof? Welke boeken, websites, podcasts inspireren u? Hoe denkt u over 

schepping en evolutie, vrouw in het ambt, klimaat, vluchtelingenbeleid en andere kerkelijke en 

maatschappelijke kwesties? Doe mee met een groot onderzoek onder evangelische Protestanten waar 

het Baptisten Seminarium nauw bij betrokken is! U vindt de enquête hier: www.ru.nl/ep2020. 

Project van de maand 

ABC en Unie besteden elke maand aandacht aan een 

‘project van hoop’. In november is dat een 

gemeentestichtingsproject in Cuba. De jonge gemeente in 

Havanna telt op dit moment zo’n zeventig leden. Velen van 

hen hebben een occulte achtergrond. Daarnaast werkt de 

kerk in soms moeilijke omstandigheden: er is veel armoede 

en veel geweld in het land. Tegelijkertijd is er vaak wel 

openheid voor het Evangelie. De gemeente gebruikt 

creatieve methoden om met mensen van alle leeftijden in 

contact te komen, onder meer via jeugdwerk. Behalve dat 

we het project financieel steunen, zijn inmiddels enkele Nederlandse baptistengemeenten een 

partnerschap aangegaan. Hebt u daar ook belangstelling voor? Neem dan gerust eens contact op met 

ABC Gemeenten. 

 

Vrouwenwerk: Materialen voor Wereldgebedsdag 

Op 2 november is de jaarlijkse Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag. Het thema voor 2020 is ‘Life’. 

Bekijk hier de materialen en lees meer over het ontstaan van deze gebedsdag, vlak na de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

Vacatures 

Lees hier vacatures voor:   

• een fondsenwerver voor CAMA Zending 

• een jeugdwerker voor Baptistengemeente Meppel 

• een vrijwilliger redigeerwerk voor het Vrouwenwerk van Unie-ABC 

• Kerkelijk werker Bijbelgemeente Venray 

• Filmer/editor 

  

Agenda activiteiten 

http://www.baptisten.nl/av2020
http://www.ru.nl/ep2020
https://www.abcgemeenten.nl/materiaal-voor-wereldgebedsdag/
https://www.abcgemeenten.nl/vacatures/


  

2020 

2 november Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag, thema: LIFE 

13 november McClendon-lezing met Ryan Andrew Newson 

18 november Digitale Algemene Leden Vergadering 

 

 


