
ABC gemeenten missionair door partnerschappen Noord-Zuid 

De missie van God zoals de Bijbel die aangeeft heeft volgens Stephan Paas drie essenties. Het 

evangelie van Christus is het hart. De kerk is het instrument en doel. En het Koninkrijk is lokaal en tot 

het einde van de wereld.  

ABC Gemeenten wil meedoen met God in zijn missie. Dat willen we doen door partnerschappen met 

ABC (CAMA) gemeenten in meer missionaire gebieden. Deze gebieden zijn Brabant en Limburg in 

Nederland, Spanje en Frankrijk in Europa, en India in de wereld. 

Uit onderzoek is gebleken dat Brabant en Limburg de meest onbereikte gebieden van Nederland zijn. 

Volgens de algemeen geldende missionaire definitie vallen Brabanders en Limburgers onder 

onbereikte volken omdat ze minder dan 2% protestants-evangelische christenen hebben. In Spanje 

en Frankrijk is het aantal christenen veel minder. India is de grootste missionaire uitdaging met 

daarin het grootste aantal onbereikte volken ter wereld. 

Toch zijn er ABC-zustergemeenten in elk van deze landen en volken. Het zijn krachtige helden die 

standhouden in hun getuigenis van Christus. Zij hebben hulp nodig om Christus verder bekend te 

maken in hun omgeving. Hulp kan op allerlei manieren worden gegeven. Gemeenten vragen hulp in 

trainingen, cursussen, mensen, financiën, projecten. 

Als ABC Gemeenten willen we ons concentreren op het zuiden van Nederland, met invloed in Europa 

en de wereld. Wat een impact kunnen wij als ABC Gemeenten samen hebben als elke gemeente 

boven de grote rivieren de komende twee jaar één hulpvraag voor één gemeente onder de rivieren 

helpt invullen. We willen ons niet beperken tot ons land, maar - zoals de essentie van het woord 

‘missie’ aangeeft - ook buiten onze grenzen. Een aantal ABC Gemeenten kunnen partner worden van 

gemeenten in Spanje, Frankrijk en India. 

We hebben tijdens de leidersconferentie en de Algemene Leden Vergadering van de ABC een mooie 

start gemaakt. Gemeentevertegenwoordigers uit het noorden zaten aan tafel met 

gemeentevertegenwoordigers uit het zuiden, en stelden hun de vraag: hoe kunnen we jullie helpen? 

Daarbij hadden de zuidelijke gemeenten zelf hulpvragen opgesteld, met de uitnodiging: willen jullie 

ons hierin tot zegen zijn? En wat kan dat tot zegen zijn van de helpende gemeente! 

Samen kunnen we een grotere impact hebben dan alleen. 

Doe mee! 

Meer weten? boudewijn.schoonhoven@cama.nl 


