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Laatste magazine BijEen verschenen 

In november is de laatste uitgave van het Unie-ABC-magazine BijEen verschenen. 

Als het goed is, is deze in uw gemeente uitgedeeld. Maar omdat vanwege corona 

niet iedereen de zondagse diensten bezoekt, staat het blad ook online op 

www.abcgemeenten.nl.   

Het thema van dit nummer is 'samen zoeken'. U vindt er onder meer weer een 

aantal inspirerende verhalen in vanuit diverse gemeenten. BijEen werd sinds vorig 

jaar uitgegeven om u te informeren over het traject van de fusie tussen Unie en 

ABC, en om elkaar alvast beter te leren kennen.  

 

Studiekeuze: theologie? 

Wie dit jaar examen doet op de middelbare school, zal in deze periode al hard aan het nadenken zijn 

over een vervolgstudie. Denk je aan theologie? Neem dan ook eens een kijkje op de website van het 

Baptisten Seminarium! Het Seminarium houdt zich bezig met de Bijbel, mensen, onderzoek, 

discipelschap en de gemeentepraktijk. We bieden verschillende studieroutes aan: een 

voorgangersopleiding in combinatie met je theologiestudie bij diverse HBO- of WO-instellingen, maar 

er is ook een sprekersroute, die interessant is voor mensen die regelmatig voorgaan in diensten. Ook 

denken we graag mee in trajecten op maat. Meer informatie: www.baptisten.nl/seminarium. 

Project van de maand 

Dirk Jan en Vera Riphagen zetten zich 

sinds 2014 in voor de Arnhemse 

volkswijk Geitenkamp, met als doel een 

kleine christelijke gemeenschap van 

mensen uit de buurt te vormen. Het gaat 

daarbij om mensen die vaak geen enkele 

binding met de kerk hebben, en 

bovendien om een wijk die veelal 

bekend staat om de problemen die er 

zijn. Vanuit de buurtkerk die is ontstaan 

werd vorig jaar voor het eerst iemand 

gedoopt, een bijzonder moment. 

Tegelijk zijn er ook uitdagingen, onder meer rondom de buurtmoestuin waar mensen uit de buurt 

samen aan werken. Wilt u bidden voor het gezin Riphagen, voor de contacten die zij leggen, voor 

vrucht op hun werk en voor Gods leiding in het maken van plannen? Meer informatie vindt u op 

www.abcgemeenten.nl.  

 

  

http://www.abcgemeenten.nl/
http://www.baptisten.nl/seminarium
http://www.abcgemeenten.nl/
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Tot 22 november opgeven eerste ronde leerplatform oudsten 

 

 

 

Donderdag 5 november is het 

digitale leerplatform voor oudsten 

gelanceerd, onder belangstelling van 

zo’n negentig online aanwezigen. 

Binnenkort starten de eerste 

modules. Aanmelden voor deze 

ronde kan hier tot 22 november. 

 

 

Aanmelden voor de digitale Algemene Leden Vergadering 

 

 

 

Woensdag 18 november is van 

19.30 tot 21.45 uur de Algemene 

Leden Vergadering, deze keer 

online, gezamenlijk met de Unie-

gemeenten. De stukken kunt u 

opvragen bij de raad van uw 

gemeente. Aanmelden kan hier. 

 

https://mailchi.mp/2f6e5ddb7010/abc-nieuwsbrief-september-3823825?e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=da12fece74&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=ae7aca478c&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=8b16ece7a6&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=634844232d&e=7f22505d31


 

Groot onderzoek onder evangelische Protestanten 

 

 

 

Welke tv-programma's, magazines 

en websites inspireren u in uw 

geloof? Hoe denkt u over abortus, 

scheiden, evolutie en hemel en hel? 

Wat betekent de kerk voor u? Al 

meer dan 500 christenen vulden de 

enquête in. Doet u ook mee? 

 

 

PE: Collegeserie Henk Bakker over boek 'Jezus' 

 

 

 

Het Baptisten Seminarium 

organiseert in het kader van 

Permanente Educatie voor 

voorgangers van 15 februari tot 15 

april een online collegeserie met 

Henk Bakker over zijn nieuwe boek 

'Jezus'. Meer lezen ... 

 

 

Missionaire pastorale zorg: aansluiten bij Gods werk 

 

 

 

Missionair werk heeft vaak het 

perspectief dat mensen geholpen en 

gered moeten worden. Missionaire 

pastorale zorg zoekt naar tekenen 

van Gods koninkrijk die al aanwezig 

zijn in de omgeving. Lees hier een 

artikel van Oeds Blok hierover. 

 

https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=b266950335&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=bda9afe1fe&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=8294928fee&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=459b13cfb3&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=9005d350d3&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=c7cdda9a7f&e=7f22505d31


 

Project van de maand: Gemeente in Cuba 

 

 

 

ABC en Unie besteden elke maand 

aandacht aan een ‘project van hoop’. 

In november is dat gemeente-

stichting in Cuba, waarbij contacten 

zijn gelegd tussen een jonge 

gemeente in Havanna en enkele 

baptistengemeenten in Nederland. 

Meer lezen ... 

 

 

Vacatures 

 

 

 

Lees hier vacatures voor:   

• een fondsenwerver voor 

CAMA Zending 

• een jeugdwerker voor 

Baptistengemeente Meppel 

• een vrijwilliger redigeerwerk 

voor het Vrouwenwerk van 

Unie-ABC 

 

 

https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=38effb97dd&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=f628afe317&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=486a402204&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=41cc1a6d45&e=7f22505d31


 

 

Nieuws ABC  

 

 

 

 

Nieuwe voorganger bij De 

Verandering 

 

Evangelische gemeente De 

Verandering in Beverwijk is blij met 

haar nieuwe voorganger: Peter 

Jansen. Op zondag 11 oktober werd 

hij ingezegend. Meer lezen ...  

 

Column Harold Velten: Ons 

dorp 

 

“Zo’n kazerne is toch eigenlijk net 

een klein dorp!?!” floepte ik eruit.. 

Lees hier een nieuwe column 

van krijgsmachtspredikant Harold 

Velten, uitgezonden door ABC.  

 

Kantoormedewerker Ria van Harten stelt zich voor 

 

 

 

De bestuursleden en medewerkers 

van ABC Gemeenten stellen zich 

één voor één voor. Deze keer is het 

de beurt aan kantoormedewerker 

Ria van Harten. Zij is voor velen een 

bekend gezicht van het 

kerkgenootschap. Meer lezen ... 

 

https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=a8fa1fd182&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=1d30bfd8d6&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=56169697ba&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=795253d5e0&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=8e2f367077&e=7f22505d31
https://abcgemeenten.us12.list-manage.com/track/click?u=39d476730e45c2ec7df2c3a5c&id=fee0d11886&e=7f22505d31


 

 

Netwerk en agenda  

 

 

 

Uit de nieuwsbrief van de 

Unie 

• Drie blogs: van Jan Martijn 

Abrahamse, Daniël Drost en 

Marijn Vlasblom 

Actueel bij andere partners 

• EC: Online studiedag over 

corona met Tom Wright 

• OM start Week van gebed 

voor Libanon 

• Online inspiratie via Praten 

over preken 

 

Agenda 

 

13 november: McClendon-lezing 

2020 met Ryan Andrew Newson 

18 november: Digitale 

Algemene Leden Vergadering 

 

Meer agendapunten op 

abcgemeenten.nl/agenda. 

   

Samen bidden 

 

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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