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Turkije kijken dan worden we met ontferming 
bewogen, maar zeker ook met hoop! Ooit 
was Turkije belangrijk in de verspreiding van 
het Evangelie, vandaag de dag is de situatie 
verdrietig. Toch kunnen we met blijheid 
zeggen: De oogst is groot!

In het Nieuwe Testament lezen 
we dat Paulus gepreekt heeft 
in Turkije en er zelfs meerdere 
gemeenten gesticht heeft. 
Het christendom in het Turkije 
bloeide in de tijd  van het 
Nieuwe Testament. Maar hoe 
is dat nu? Vandaag de dag 
zijn er onder de 55 miljoen 
etnische Turken misschien 7.000 
gelovigen. Dat is slechts 0,01 %! 
Onder de 15 miljoen Koerden 
zijn dit er ongeveer evenveel.

De cijfers zijn niet hoopvol. Of 
toch wel? We zien namelijk de 
laatste 50 jaar een enorme groei 
in gelovigen in de gemeenten in 
Turkije. Rond 1970 waren er een 
tiental gelovigen bekend onder 
etnische Turken. Nu zijn het er 
maar liefst 7.000!

De Turkse gemeenten bestaan 
vooral uit gelovigen vanuit een 
moslimachtergrond en worden 
geleid door Turkse voorgangers. 

Juist door het trouwe werk van 
de zendelingen, het uitgeven 
van de Bijbel in de Turkse 
taal, sterk leiderschap en een 
krachtig getuigenis van de 
lokale gelovigen groeit de 
Turkse kerk!

De honger naar het Evangelie 
neemt steeds meer toe in dit 
prachtige land. Zendelingen en 
lokale gelovigen vertellen van 
een groeiende nieuwsgierigheid 
naar het Evangelie. God is een 
oogst aan het binnenhalen in 
Turkije. Wij doen mee, u ook? 

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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HET GETUIGENIS VAN 

ARAM
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Aram groeide op en kreeg het
verlangen om meer met de Bijbel
bezig te zijn. Hij hield al veel van
Jezus, maar wilde ook zijn studie
toewijden aan zijn geloof. Hij
verhuisde naar een ander land om
daar theologie te studeren aan de
CAMA school. Na een aantal jaren
studie rondde hij zijn opleiding met
succes af.

Maar toen gebeurde er iets
bijzonders. Aram wilde zendeling
worden. Hij sprak het verlangen
uit om terug te gaan naar Turkije,
om onder de Koerden te getuigen
van Jezus. En zo gebeurde het
ook!

Samen met een geweldig team, 
ondersteuning vanuit een CAMA 
gemeente in Nederland en ook 

vanuit de CAMA in de Verenigde 
Staten kon Aram gaan. Wat een 
zegen! Niemand had dit voor mo-
gelijk gehouden!

Aram is een bijzondere zende-
ling en is momenteel druk bezig 
in Turkije.  Hij heeft een passie 
ontwikkeld voor jongeren, waar hij 
veel tijd, liefde en energie in stopt. 
Juist onder de bevolkingsgroep 
waarvan zijn ouders moesten 
vluchten vertelt hij nu het getuige-
nis van Jezus. De oogst is groot!

De naam Aram en de foto zijn in 
dit stuk geanonimiseerd

Flink wat jaren geleden moesten de Armeense ouders van Aram vluch-
ten uit Turkije. De situatie was levensbedreigend. Veel Armeniërs werden 
door de Koerden in Turkije vervolgd en gedood. Het was voor de ouders
van Aram niet meer veilig. Ze vluchtten naar een land in de regio,
waar later hun zoon Aram geboren werd.

GEMEENTESTICHTER 
TURKIJE 

WERKER IN 
EEN CULTUREEL 

CENTRUM TURKIJE

INFO@CAMAZENDING.NL VOOR MEER INFORMATIE

VACATURES
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God is bezig in Turkije en dat blijft niet onopgemerkt! Afgelopen jaar 
besloot Baptistengemeente de Rank Leidsche Rijn een partnerschap 
aan te gaan met een gemeente in Turkije. Marrie Verkerk, bestuurslid 
van CAMA Zending en gemeentelid van de Rank Leidsche Rijn, vertelt 
enthousiast haar verhaal over deze mooie samenwerking.

Tof dat jullie juist een 
gemeente in Turkije hebben 
gekozen Marrie! Hoe is de 
samenwerking tot stand 
gekomen?
“Het verlangen bestond al langer 
om samen te werken met een 
internationale gemeente. We 
kozen voor een gemeente in 
Turkije omdat dit een land is met 
weinig draagkracht en waar de 
kerk nog klein is. De gemeente 
waar we mee samenwerken past 
verder goed bij onze identiteit en 
overtuiging over kerk-zijn. Het is 
erg mooi dat we een gemeente 
kunnen ondersteunen door middel 
van financiën, maar ook in woord 
en gebed.”

Dat klinkt als het begin van 
een mooie samenwerking! 
Wat zijn jullie ervaringen van 
het afgelopen jaar?
“In eerste instantie werden ver-
wachtingen gemanaged. Er werd 
verteld dat we niet te veel
moesten verwachten van het 

contact, maar dat pakte toch net 
anders uit! We hadden verwacht 
één of twee keer per jaar een 
nieuwsbrief te ontvangen, maar bij 
de start van de samenwerking ont-
stond er vrijwel direct een warme 
band. De communicatie vanuit 
de Turkse gemeente was meteen 
erg open. We hebben regelmatig 
telefonisch contact, delen mails 
met elkaar uit en spreken af om 
met elkaar te Skypen. Dat maakt 
dat we concreet met hen kunnen 
meebidden, maar ook dat we de
Turkse gemeente kunnen vertellen 
wat onze uitdagingen in Neder-
land zijn.”

Als ik het goed begrijp is 
de relatie dus wederzijds? 
Wat voor impact heeft 
het partnerschap op jullie 
gemeente in Nederland?
“Dat klopt! Een partnerschap 
werkt beide kanten op. Door 
geïnteresseerd te zijn in elkaars 
bedieningen kunnen we van 
elkaar leren. We zijn nog maar een 

NEDERLANDSE GEMEENTE & TURKSE GEMEENTE
PARTNERSCHAP
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OOK SAMENWERKEN 
MET EEN GEMEENTE IN 
ZENDINGSGEBIED? 
BEL NAAR: 0343-443392 OF MAIL 
NAAR: INFO@CAMAZENDING.NL

jaar in contact met de gemeen-
te in Turkije, maar bijvoorbeeld 
de vertoning van een video over 
deze gemeente had een emotio-
nele impact op onze voorganger. 
Zoals ze daar in Turkije begonnen 
met slechts enkele gelovigen en 
een heel kleine samenkomstruimte 
deed hem emotioneel terugkeren 
naar de start van onze gemeente 
Leidsche Rijn. Het was mooi om 
te zien hoe dit vervolgens weer 
impact had op de rest van onze 
gemeente.

Het bijzondere is dat de gemeen-
te in Turkije ook erg meeleeft 
met onze gemeente. Ze zijn erg 
geïnteresseerd in onze manier van 
kerk-zijn. In een recente briefwis-
seling hebben zij ons wel zo’n 
veertien vragen gesteld over het 
wel en wee van onze gemeente! 
Hoe mooi is dat!

Ik ben geïnspireerd Marrie! 
Heb je plannen om de 
gemeente in Turkije eens te 
bezoeken?
“Ikzelf niet helaas! Maar binnen-
kort gaat één van de andere 
leden van onze zendingscommis-
sie naar Turkije om de voorganger 
daar te ontmoeten. Wie weet 
kunnen we in de toekomst met 
een grotere groep gaan, of de 
Turkse mensen juist ontvangen in 
Nederland.”

Marrie Verkerk
Bestuurslid

CAMA Zending
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COLOFON

Goed nieuws! Dankzij de samenwerking 
met ABC Gemeenten en Unie van Bap-
tistengemeenten was het mogelijk om een 
nieuw kerkgebouw te bouwen voor een 
startende gemeente in Turkije. De bouw 
is bijna af en de inrichting kan beginnen! 
Voor de inrichting is nog flink wat geld 
nodig. Helpt u mee zodat de jonge kerk in 
Turkije kan bloeien? Met uw gift kan deze 
kerk groeien en:
• vergroot u het getuigenis van Jezus;
• maakt u nieuwe kerkplantingen mo-

gelijk;
• ondersteunt u de jonge Turkse kerk.

TURKIJE
een kerk met toekomst

Geef via www.camazending.nl/doneer
o.v.v. “De jonge kerk in Turkije”

TAFEL EN 4 STOELEN € 79,-

STOEL € 55,- BEAMER € 180,-

TOTALE 
KEUKENINVENTARIS

€ 6.900,-

STROOMGENERATOR
€ 5.600,-


