MISSION
PARTNERS
Unie-ABC & CAMA Zending

Motivatie en doelstelling

‘Wij geloven dat het evangelie in Afrika door Afrikanen moet worden verspreid, want zij kennen hun eigen cultuur
het beste.’ Deze woorden uit 1897 van een CAMA-zendeling gelden nog altijd. Het is ook de praktijk van de European
Baptist Federation die in15 jaar 230 gemeenten heeft gesticht door het ondersteunen van lokale gemeentestichters.

‘…onder alle volken’ (Mat.28:16-20).
‘…waar Christus nog niet bekend is’ (Rom.15:20).
Doel is om wereldwijde kerkelijke verbondenheid handen en voeten te geven in de vorm van uitwisseling en
samenwerking.
• Uitwisseling van nieuws, gebedsinformatie, bezoeken, financiën etc.
• Samenwerking in gemeentestichting. Mission Partners focust specifiek op het planten van nieuwe gemeenten.

Partners

Lokale partners zijn gemeenten die lid zijn van de internationale koepelorganisaties van Baptisten, de European
Baptist Federation (EBF) of CAMA-Gemeenten, de Alliance World Fellowship (AWF). Ook andere gemeenten kunnen bij
een partnerschap betrokken worden.
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Werkwijze

Nationale kerken kunnen uit hun midden een gemeentestichter selecteren en presenteren aan de leden van de EBF en
de AWF. Met het projectplan wordt van de kerkplanter een CV, een getuigenis van geloof en visie aangeleverd. CAMA
Zending zal deze voorstellen evalueren en bij goedkeuring hiervan partners in Nederland zoeken. De gemeentestichter
stuurt vier keer per jaar een verslag. De Nederlandse partnergemeenten committeren zich aan maandelijkse
ondersteuning met gebed en financiën. Meerdere gemeenten in Nederland kunnen partner worden van dezelfde
gemeentestichter.

Duur

Een verbintenis wordt in principe aangegaan voor een periode van vijf jaar.

Financiën

Het standaardbedrag voor ondersteuning is (maximaal) 500 Euro per maand (of het equivalent van een lerarensalaris
in een bepaald gebied). Het geld is bedoeld als leef-toelage voor de kerkplanter. Dit bedrag kan met 25% worden
gereduceerd tijdens het vierde en vijfde jaar, ervan uitgaande dat leden van de nieuwe gemeente zelf gaan bijdragen.
Eenmalige collecten of bedragen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Alle financiën worden overgemaakt via de UnieABC of CAMA Zending.

Verantwoording

De nationale kerk ziet toe op het verloop van het project en van het functioneren en welzijn van de gemeentestichter.
In Nederland worden de partnerschappen namens de Unie-ABC gecoördineerd door CAMA Zending.

Mee doen?

Neem voor meer informatie contact op met CAMA Zending.
info@camazending.nl
0343-443392
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