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Verslag van de Algemene Vergadering AV 19 november 2011 
 

VERGADERDEEL ZATERDAGMORGEN 

 

De Algemene Vergadering wordt geopend met een lezing van Vinoth Ramachandra uit Lucas 26 OVER 

de Emmaüsgangers. Deze lezing is op te vragen. 

Hierna volgt een presentatie van het taakveld Zending en Diaconaat door taakveldverantwoordelijke 

Hans Riphagen. 

 

Ds. Jannes Hofman, voorzitter van de Unieraad, opent de vergadering. Hij draagt voor br. Joeke van 

der Mei als voorzitter en zr. Jeanette van Es als notulist. 

 

Br. J. van der Mei leest Johannes 17:21. Het thema eenheid is actueel in onze verhouding tot andere 

kerkgenootschappen. Je staat niet op jezelf, maar bent een opdat de wereld gelooft dat  

De voorzitter heet fam. Kalkman welkom. 

Unieraadslid br. Gerard Verbeek is door ziekte afwezig. 

De ABC-gemeenten zijn  vertegenwoordigd. 

De VPE heeft zich afgemeld. 

 

Br. Hofman gedenkt de overledenen: 

Op 22-6 overleed ds. Oebele Oldenburger, 78 jaar 

Op 27-6 overleed zr. Jannie Kuilman-Greidanus, 60 jaar 

Op 30-6 overleed zr. Minnie Oosterloo-de Jong, bijna 93 jaar  

Op 14-8 overleed ds. Joop Schotanus, 79 jaar 

Op 24-10 overleed ds. Keimpe Corporaal, 79 jaar 

 

Zr. Van Es: Het aantal aanwezige gemeenten is 47 i.p.v. de 43 die vermeld staan op het 

mededelingenblad; BG Hoogeveen de Schutse is met afgevaardigden aanwezig. 

 

Voorstel Jeugdwerk (AV-boek deel 9 blad 5) 

Presentatie onderzoek Jeugdwerk (AV-boek deel 9 blad 3) door Anita Eijkelenboom 

Deze presentatie is tevens de toelichting op het voorstel. Anita Eijkelenboom heeft contact gehad 

met plusminus 40 gemeenten, heeft plusminus 20 gemeenten bezocht en ongeveer 350 mensen 

gesproken. 

Daaruit kwamen 5 frustratiepunten die ook kansen zijn, naar voren; de volgorde is willekeurig: 

ouders (welk voorbeeld geven ze?), gelovige vrienden (zijn zij aanwezig?), participatie van jongeren 

(mogen zij erbij horen?), relevantie van de kerk voor hen (gaat het over mijn vragen namelijk contact 

met mijn ouders, mijn vrienden, seksualiteit?), rolmodellen voor jongeren (zijn zij aanwezig?). 

Er zijn twee focuspunten: 1) ondersteuning van jeugdleiders en 2) uitwisseling van experimenterend 

jeugdwerk binnen en buiten de kerk. Er is geen behoefte aan evenementen. 

 

Br. Kanis – BG Rotterdam: kun je een toelichting geven op wat een rolmodel is? 

Antwoord: Mensen van alle leeftijden kunnen een voorbeeld zijn - hoe ze keuzes maken in hun leven, 

omgaan met werk, geld. Het zijn voorbeelden die om jongeren heen staan en die hun leven aan hen 

laten zien. 

Br. Brongers – BG Drachten Elim: is het zondagschoolwerk buiten beeld? 

Antwoord: Het hoort er wel bij, ook die groep probeer ik mee te nemen, omdat het een doelgroep is; 

dit is niet de doelgroep van een jongerenwerker. 

Br. Hessels – BG Arnhem-Zuid: ik wil graag een toelichting op het voorstel ontvangen. 

Antwoord: Uit onderzoek blijkt dat de drie genoemde doelen belangrijk zijn. 
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Extra toelichting van br. Boerrigter: dit voortstel heeft geen extra financiële consequenties, het gaat 

over de inhoud van het werk. 

 

De stemmen over Voorstel Jeugdwerk worden uitgebracht 

Voor het voorstel zijn velen; tegen het voorstel zijn 3 stemmen. Het voorstel is daarmee 

aangenomen. De voorzitter wenst Anita Eijkelenboom Gods zegen bij het werk. 

 

Rapportage werkgroep CIS (AV-boek deel 9 blad 6) 

 

Over de rapportage vraagt een afgevaardigde het woord. 

Br. Hooijer – BG Het Baken Emmen: ik heb twee vragen gesteld omdat het voorstel betrekking had op 

de organisaties en niet op de gemeenten. De gemeenten zijn de basis. Wat houdt dit voorstel in voor 

de gemeenten? De Uniegemeenten zijn autonoom en de beslissingsbevoegdheid ligt binnen de 

gemeenten. We lezen niets over de structuur van de ABC-gemeenten; die is waarschijnlijk anders. 

Het lijkt erop dat wij onze structuur moeten opgeven. 

Ik wil ook wijzen op het kerkplanten, het stichten van kerken door de ABC-gemeenten in plaatsen 

waar al Unie gemeenten zijn. Hoe gaan we hier mee om? 

Br. Albrecht Boerrigter brengt een punt van orde in. Nu wordt de eindrapportage behandeld, deze 

vragen gaan in op het voostel en komen dan aan de orde. 

Br. Hessels – BG Arnhem-Zuid: het is lastig de eindrapportage en het voorstel los te koppelen. Wij 

hebben moeite om conclusies te trekken omdat concrete punten voor het trekken van conclusies 

ontbreken. Wel zijn we voorstander voor samenwerken en samen optrekken. 

Br. Hooijer– BG Het Baken Emmen vervolgt zijn vragen en opmerkingen (hierboven genotuleerd). 

 

 

Voorstel Samensmelting met ABC-gemeenten (AV-boek deel 9 blad 8) 

 

Zr. Hilda Wijnholds en br. Wietse van der Hoek, leden van de Commissie Interkerkelijke 

Samenwerking (CIS), lichten het voorstel toe  

Br. V.d. Hoek, lid van de Commissie Interkerkelijke Samenwerking, licht het voorstel Samensmelting 

ABC-gemeenten toe. Is het een huwelijk of is er eerst verkering? Volg je het westerse model: 2 

verliefde mensen, of het oosterse: een contract tussen 2 families met een bruidsschat? 

Het is een kwetsbaar proces dat zorgvuldigheid vereist op bestuurlijk en theologisch gebied. 

En er is de interne besluitvorming van de gemeenten, ook op theologische gebied. 

Br. Hooijer: wij zijn voor samenwerking, niet voor samensmelting; ons huishoudelijk reglement zegt 

dat de gemeente beslissingsbevoegdheid heeft.  

Zr. Wijnholds: de werkgroep CIS stelt niet nu voor om samen te smelten; de vraag die voorligt is of u 

nu een commissie laat onderzoeken of samensmelting mogelijk is. Dat is nog een heel proces. 

Br. Hooijer – BG Het Baken Emmen: u heeft alleen op organisatieniveau dingen vergeleken, niet op 

gemeenteniveau.  

Br. Van der Mei: het voorstel is nu om het proces voort te zetten, niet om nu te stemmen voor 

samensmelting. Er is nu ruimte voor opmerkingen over dit voorstel. 

 

Br. H. Jut – BG Emmen de Bron: Er is angst om dingen te verliezen, zeker bij ouderen. Ik zie dat het bij 

jongeren het niet uitmaakt. Als we over 25 jaar terugkijken, wat zien we dan? Laten we naar de 

toekomst kijken. Onderzoek of samensmelting mogelijk is; 1) kijk naar identiteit en ook naar cultuur; 

2) in de gemeenten werkt het van onderaf; vertrouwen moet groeien, kan niet afgedwongen 

worden. 

 

Br. Brongers – BG Drachten Elim: ik sluit me aan bij br. Jut. Kijk naar waar we over 20 jaar staan. Kijk 

bij het proces naar: 1) statuten van gemeenten en de Unie (die van ons zijn beperkt, want we 
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formuleren alleen voor de Unie en niet voor de plaatselijke gemeenten);  2) de opleiding: ons 

seminarium levert een aantal afgestudeerden op, de opleiding van ABC veel meer. 

 

Zr. Germeraad – BG Arnhem-Centrum: Neem in het proces de statuten mee en de eigen identiteit en 

rapporteer elk half jaar. Anders ontstaat een glijdende schaal, waarbij we over een jaar niet meer 

weten waar het eigenlijk over ging. 

 

Br. Hessels – BG Arnhem-Zuid: er zijn theologische verschillen; de organisatorische verschillen zijn 

veel groter. Ik mis een opmerking over gemeenten die vanuit de Unie zijn overgegaan naar ABC en 

via een omweg weer bij de Unie zouden komen. Hoe wordt hiermee omgegaan? Dat willen we graag 

weten van de nieuwe commissie.  

 

Br. Kos – BG Utrecht de Rank: we willen het voorstel wel ondersteunen. We zien verschillen, maar 

zijn die groter dan die tussen de Uniegemeenten onderling? Ik ervaar het als iets wat God nu op onze 

weg brengt. Mijn hart brandt net als dat van de Emmaüsgangers. 

 

Br. Herrema- BG ??: ik sluit me aan bij br. Brongers. 

 

Br. Duursema – BG Assen: wij zullen ons onthouden met de volgende stemverklaring. 

“We zien goede kansen in samenwerking op basis van een gezamenlijke missie en rondom 

praktische zaken zoals opleidingen, pensioen, bureau e.d. 

We hebben moeite met de suggestie die gewekt wordt door het noemen van de grondslagen in het 

AV-boek dat er eerst gezocht zou moeten worden naar wat we gemeenschappelijk hebben aan 

geloofsinhouden. Dat zou geen recht doen aan het pluriforme karakter van de Unie zelf.” 

 

Br. Tieleman – BG Sneek: we zijn blij met het brede evangelische platform dat al jaren in Sneek 

bestaat. In deze "verkeringstijd" bestaat de mogelijkheid om te stoppen; na een goede verkeringstijd 

kun je komen tot een goed huwelijk. Het is een getuigenis van geloofwaardigheid om samen in de 

wereld te staan. 

 

Br. Boeschoten – BG Utrecht Silo: het is  een geweldig antwoord, alleen op welk probleem? Er zijn 

mooie metaforen over huwelijk. Veel samenwerkingen en huwelijken stranden en mislukken. Goede 

bedoelingen en wensdenken zijn vaak de oorzaak. Kijk naar de missie en visie. Op welke wijze gaat 

samensmelting de gemeenten helpen in het bevorderen van liefde en achting, het stimuleren tot een 

levende gemeenschap? Is er een weg terug? 

 

Br. Eijer – BG Zwolle: ik spreek me uit voor samenwerking, minder voor samensmelting vanwege de 

theologische verschillen. 

 

Br. Herman de Boer – BG Den Haag: kans 3 is een randvoorwaarde (openheid voor elkaar enz.) 

De inhoudelijke argumenten van de opdracht van de commissie staan niet helder en geobjectiveerd 

in het eindverslag. Het verslag formuleert naar het doel toe. De bedreigingen staan niet in het 

voorstel. Het woord samensmelten is ook dwingend. Er moet ook sprake zijn van rouw en emotie 

over verlies uit het verleden. 

 

Br. V.d. Hoek beantwoordt de vragen.  

Vraag BG Utrecht Silo – antwoord op welk probleem. Het was een onderzoeksvraag/-opdracht van de 

AV. De nadere uitwerking zal in vervolgonderzoek aan de orde moeten komen. 

Vraag BG Emmen de Bron – groei lokaal vertrouwen. We hebben geprobeerd daarnaar te kijken, het 

was onmogelijk alle lokale situaties in dit onderzoek op te nemen. 

Vraag BG Drachten Elim – statuten. Wij hebben geen interne discussie gevoerd over de statuten, 

alleen beide statuten naast elkaar gelegd en presenteren u dat. 
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Vraag BG Drachten Elim – Opleiding. Dit is besproken. Ook hier is alleen sprake van een constatering. 

Is dit aanleiding om verder te onderzoeken? Kun je terug? Formeel : Ja. Emotioneel kan dat 

moeilijker zijn. 

Vraag BG Arnhem-Centrum – statuten en ruimte voor eigen identiteit. Het onderzoek was een 

verkenning. De eigen identiteit en de plaats van de plaatselijke gemeente komen allemaal aan de 

orde in vervolgonderzoek. Het is van belang dat de eigen identiteit wordt meegenomen in het 

vervolgonderzoek 

Vraag BG Arnhem-Zuid – theologische verschillen. Het theologische debat moet nog plaatsvinden. U 

ziet nu de stand van zaken; de beide opvattingen staan nu naast elkaar meer niet. 

Pijn van de gemeenten. Dit is nog niet besproken maar komt in het vervolgproces op de agenda. 

De organisatiestructuur en de theologische inhoud zijn de hoofdpunten voor het vervolgonderzoek. 

ABC en de Unie ondersteunen de uitgangspunten van de Evangelische Alliantie. 

Vraag BG Assen: heel veel gemeenten hebben plaatselijk al samenwerkingsverbanden met andere 

gemeenten (evangelisch, PKN, reformatorisch). 

Vraag BG Sneek – getuigenis. Een getuigenis zijn is ons uitgangspunt geweest. 

Vraag BG Utrecht Silo – antwoord op welke vraag? De vraag is op de AV ingediend. Er is kans op 

mislukken. Je kunt statistisch naar het mislukkingpercentage kijken. Het is een bespreekpunt om 

eerlijk naar de pijnpunten en de bedreigingen te kijken. 

Vraag BG Utrecht Silo - wat merken lokale gemeenten. Daarover is nog niet gesproken.  

 

Na de pauze volgt een tweede ronde.  

- - - pauze - - -  

 

VERGADERDEEL ZATERDAGMIDDAG  
 

Vervolg Voorstel Samensmelting met ABC-gemeenten (AV-boek deel 9 blad 8) 

2
e
 ronde vragen/opmerkingen CIS 

De voorzitter van de vergadering nodigt br. Albrecht Boerrigter uit om nader in te gaan op de 

opmerkingen. 

Br. Boerrigter 

Er zal een gezamenlijke commissie gevormd worden. Daarbij geldt het volgende: 

• De commissie zal helder communiceren. 

• De Unieraad rapporteert aan de gemeenten en legt voorstellen schriftelijk aan de gemeenten 

voor. 

Er is bewust voor gekozen om nu nog geen expliciet voorstel te doen. Als de AV akkoord gaat met het 

voorstel CIS, zal de Unieraad een procesvoorstel doen. 

Als het voorstel door beide gemeenschappen is  geaccordeerd, ontvangen de gemeenten een 

voorstel voor de namen van de commissieleden en een procesvoorstel. 

 

Br. H. den Boer – BG Den Haag: is de CIS wel klaar met zijn werk? De CIS heeft in veel te korte tijd 

goed werk gedaan, maar heeft eigenlijk meer tijd nodig. Voorstel: laat de CIS een uitgebreidere 

eindrapportage maken en die aan de volgende AV voorleggen. De vervolgstap komt nu te snel. 

Ik dien een motie in om de CIS de tijd te geven om de opdracht goed af te ronden. 

De AV bijeen in Arnhem Zuid op 19-11-2011, overwegende dat de CIS gelet op de haar beschikbaar 

gestelde tijd er niet in is kunnen slagen om de opdracht “om een voortgezette verkenning te 

ondernemen naar inhoudelijke argumenten voor en tegen een mogelijke samensmelting” volledig uit 

te voeren, verzoekt de CIS, teneinde vervolgstappen te kunnen zetten, haar werkzaamheden voort te 

zetten en in de voorjaars AV 2012 haar eindrapportage aan te bieden.  

 

Er is voldoende steun van de afgevaardigden om de motie in behandeling te nemen 
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Br. Hessels – BG Arnhem-Zuid: de sfeer van het onderzoek is te positief en niet realistisch. Ik stel voor 

de rapportage en het voorstel apart te bespreken. In eindrapportage moet uitgebreid worden 

stilgestaan bij welke samenwerking er al is.  

 

Br. Boeschoten – BG Utrecht Silo: als we over samensmelting praten, voor welk probleem is 

samensmelting de oplossing? Mij baart het zorgen in de beantwoording dat de AV formeel moet 

instemmen, maar dat we emotioneel niet terug kunnen. Daartegen wil ik waarschuwen. Daarom een 

amendement: 

De AV bijeen in Arnhem Zuid op 19-11-2011, overwegende de absolute betekenis die het begrip 

’samensmelting’ met zich meebrengt, besluit om het begrip ‘samensmelting’ te vervangen door ‘een 

zo hoog mogelijke graad van samenwerking’ en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Ook dit amendement heeft voldoende steun van de afgevaardigden. 

 

Antwoord br. Boerrigter op vraag BG Utrecht Silo voor welk vraagstuk samensmelting de oplossing is. 

Er is geen vraagstuk of probleem aan de orde geweest, het was een opdracht van de AV. 

 

Reactie CIS op de motie.  

Br. Teun van der Leer: ik zou het betreuren als het voorstel nu van tafel is. Onze opdracht was om te 

kijken of er voldoende potentie is om het proces in te gaan, niet om het vooronderzoek zo uitgebreid 

te maken dat alles al duidelijk is. We willen graag zo snel mogelijk een gemeenschappelijke 

commissie samen met ABC die alle onduidelijkheden moet onderzoeken. Als deze motie wordt 

aangenomen, is het voorstel verworpen. 

 

De motie van BG Den Haag komt in stemming. 

Voor de motie zijn enkele afgevaardigden, tegen de motie zijn vele afgevaardigden. Daarmee is de 

motie verworpen. 

 

Amendement br. Boeschoten BG Utrecht Silo 

Br. Teun van der Leer: het amendement is sympathiek en het ligt in de lijn van wat we doen. Als we 

nu al bij amendement vastleggen wat de maximale uitkomst is, is dat voor ons een beperking. 

 

Br. Brongers – BG Drachten Elim: Br. V.d. Leer zegt dat we voor samensmelting gaan, lukt dat niet 

dan wordt het in ieder geval samenwerking. Neem alle factoren in behandeling. 

 

Het amendement van BG Utrecht Silo wordt in stemming gebracht. 

Voor: 53 stemmen, tegen: 55 stemmen. Het amendement is verworpen 

 

Zr. Wijnholds ziet, luisterend naar de vergadering, twee lijnen. 1) De lijn om dit vanuit een 

geloofshouding te ondersteunen en 2) de lijn om de identiteit te waarborgen, de autonomie van de 

gemeenten en dat als AV en als commissie te bewaken. Er moet niet een proces van pijn uit 

ontstaan. Zij doet een oproep dit in liefde te volgen en mee te nemen in de overwegingen. 

 

De stemming over het voorstel vindt plaats. Er zijn 96 stemmen voor en 13 tegen. Het voorstel is 

daarmee aanvaard en de vervolgstap is het instellen van een Uniecommissie. 

 

Voorstel samenwerking VPE (AV-boek deel 9 blad 12) 

Zr. Wijnholds legt uit dat er al een constructieve samenwerking is op gebieden waar dat mogelijk is. 

Er is meer mogelijk dan samenwerken in de opleidingen, er zijn ook goede mogelijkheden op het 

gebied van ontmoeting van voorgangers, diaconaat, internationale gemeenten, immigranten en 

gemeentestichting. 

Br. H. den Boer – BG Den Haag: wat vindt de Unieraad hiervan? 
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Br. Jannes Hofman – voorzitter Unieraad:  ik zat zelf in deze commissie en beveel dit van harte aan.  

De stemming over dit voorstel vindt plaats. Voor zijn vele afgevaardigden, tegen zijn geen 

afgevaardigden. Dit voorstel is met unanieme stemmen aangenomen. 

 

Br. Bottenbley en br. Hofman, de beide voorzitters van de kerkgenootschappen, spreken een gebed 

uit over het proces dat gaat komen. 

Br. Bottenbley spreekt daarna de vergadering toe. Hij noemt als eerste dat de kerkgenootsschappen 

veel dichter bij elkaar staan dan ze vermoeden. Dr. Henk Bakker is iemand uit de ABC-gelederen en 

heeft een samenwerking in hart, ziel en geest met br. Teun van der Leer. Op theologisch gebied is er 

eveneens een diepgaande samenwerking.  

Plaatselijk is er zeker samenwerking. In Drachten trekken de baptistengemeenten Bethel en Elim van 

broeder Piet Brongers op een eerlijke manier met elkaar op. 

Ook op theologisch gebied zijn er zeer vele overeenkomsten. Bij de samensmelting met CAMA is de 

kern van het geloof verwoord in het stuk van de Evangelische Alliantie. 

Ten vierde, er is al veel verkeer onder voorgangers (vanuit ABC naar de Unie). Natuurlijk moeten er 

nog hobbels genomen worden. Wat we nu doen, doen we met de diepe intentie om Nederland het 

evangelie te brengen. Nederland schreeuwt erom. Het bereiken van de ongelovige is onze 

gezamenlijke worsteling. In die missie hebben we elkaar hard nodig. 

Br. Hofman legt uit dat onze jongeren wel iets met religie hebben, maar niet met 

kerkgenootschappen. Als er een kerkgenootschap is waarmee we kunnen samensmelten is dat ABC-

gemeenten. Maar als je dicht bij elkaar staat, schuurt het ook het meest. 

Br. Bottenbley: in maart hopen we een jaarlijkse leiderschapsconferentie te houden. Teun van der 

Leer een van de sprekers. Zo zetten we stappen om elkaar beter te leren kennen. 

 

Verslag gespreksavonden Vrienden in de gemeente 7, 14 en 28 oktober 2011 – br. T. van der Leer 

De avonden hadden 2 aanleidingen. Elkaar als gemeenten vragen stellen over hoe anderen omgaan 

met leden en vrienden. Los hiervan en parallel hieraan was er het verzoek van de Raad van Kerken 

aan de niet-ledenkerken om te spreken over wederzijdse doop(v)erkenning. Voor ons 

kerkgenootschap is de wederzijdse erkenning niet mogelijk. Er zijn vervolgens twee verklaringen 

opgesteld: een erkenningsverklaring en een verklaring van toenadering. Op de drie gespreksavonden 

waren aanwezigen uit 22 gemeenten. Elke gemeente kent vrienden, soms wel 1/3 van het totaal 

aantal geregistreerden. Het kleinste verschil is dat vrienden alles doen en alle zorg krijgen, maar geen 

passief stemrecht hebben. Soms functioneren vrienden actiever dan leden. Het model van open 

lidmaatschap is tijdens de avonden besproken. Dit is mogelijk het onderwerp voor een nieuw deeltje 

in de Baptisticareeks en mogelijk ook een handreiking naar de gemeenten. Ook is gesproken over 

attestatieverkeer.  

Het is voor de Unie lastig de verklaring van de Raad van Kerken te ondertekenen. Misschien is het 

een idee dat elke baptistengemeente hierop reageert. 

�De vraag ligt in het midden om de verklaring naar alle gemeenten te sturen. 

 

Beleidscyclus van de Unie (AV-boek deel 9  blad 13) – br. Henk Hamminga, UR-lid, en zr. Ingeborg 

Janssen taakveldverantwoordelijke Gemeenteopbouw en Evangelisatie 

Br. Hamminga: het beleidsplan is in 2009 aangenomen en loopt tot 2014. Het had als pluspunt dat 

het integraal beleid betrof waarin taakvelden naar elkaar toegroeien. 

De 6 doelen zijn voor een groot deel al gerealiseerd. 

De uitdagingen zijn o.a.: goed nieuws zijn, discipelschap, jongeren. 

Zr. Janssen: er zijn nu onvoldoende handvatten om gemeenten te ondersteunen rondom 

herbronnning en missionair gemeente zijn. Op de vorige AV zijn missionair zijn, inzet naar jongeren 

en diaconaat genoemd als punten die van belang zijn. Wat is onze bron en wat heeft onze 

baptistentraditie ons te zeggen? Wat zijn de kerntaken van de Unie? 
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Voordat er een voorstel wordt opgesteld vinden er besprekingen in Unieraad, staf en met gemeenten 

plaats. Op de Voorjaars-AV ligt het voorstel ter behandeling. Wij willen als Unie ons steentje 

bijdragen aan het koninkrijk van God. 

Br. Strijbis – BG Dordrecht: Graag uitwerking het woord discipelschap in het beleidsplan. 

 

Evaluatie reorganisatie Unieraad en staf (AV-boek deel 9 blad 17) – br. Henk Hamminga  

Op de buitengewone AV in 2002 is de nieuwe werkwijze van de Unie aangenomen. Een commissie 

heeft de veranderingen van UR en staf geëvalueerd. Het Uniebureau is een dienstencentrum 

geworden, het seminarium functioneert en is geworteld aan de VU, enz. 

De genoemde processen in deel 9 blad 17 en 18 zullen de komende jaren verder worden 

doorgevoerd.  

De voorzitter van de UR heeft een jaar dispensatie gekregen om zijn taak langer uit te voeren. In 

voorjaar 2012 neemt hij afscheid als voorzitter, terwijl het vernieuwingsproces nog loopt. Dan willen 

we een interim-voorzitter aanstellen. Er komt een schriftelijk voorstel met stemming voor een 

interim-voorzitter. Onder leiding van deze interim-voorzitter komt voor de voorjaars-AV 2012 een 

voorstel over de inrichting van de werkorganisatie.  

Op de Najaars-AV 2012 komt een voorstel bestuurlijke vernieuwing in behandeling. 

Een voorstel voor andere gremia staat op de agenda van de Voorjaars-AV 2013. 

Voor de Najaars-AV 2013 zijn voorstellen voor wijziging van statuten en huishoudelijk reglement te 

verwachten. 

Br . Scheerhorn – BG Stadskanaal Zuid: hoe verhouden zich deze plannen met het onderzoek ABC? 

 

Br. Jut – BG Emmen de Bron: de plannen beogen efficiëntie door het aantal UR-leden omlaag te 

brengen. Om grote betrokkenheid van de gemeenten te creëren, zou het aantal juist omhoog 

moeten en zouden meer baptistengemeenten UR-leden moeten leveren. 

Br. Jager – BG Hengelo ‘t Venster: kent u recente geschiedenis Ajax met een Raad van 

Commissarissen,  directie en een ledenraad? Het beleid van directie en staf wordt niet gedragen door 

de leden. Het beleid van de Unie moet vanuit de gemeenten komen, van onderaf en dan naar 

directie en staf toe. 

 

Br. Strijbis – BG Dordrecht pleit voor platheid in de organisatie. De staf stelt een beleidsplan. De UR 

kijkt in hoofdlijnen naar het plan. De AV stelt de kaders. Let op hoe het functioneert, let op de 

communicatie en vraag feedback. 

 

Br. Rien den Boer – BG Den Haag: Wij kennen het rapport niet. Als Uniegemeenschap hebben we er 

decennia over gedaan om de structuur te wijzigen. Het is de vraag of het verstandig is de 

organisatiestructuur te wijzigen terwijl er besprekingen met ander kerkgenootschap lopen. 

 

Antwoord van br. Hamminga: we moeten ons in bestuurlijke zin dingen voorbereiden.  

Reactie op Opmerking br. Jut – ledenaantal UR. We graag een platte organisatie; dit wordt beoogd in 

de contouren. De uitgebreide verslaglegging vragen we na. 

Antwoord op  Br. Jager – besluitvorming: de taakveldverantwoordelijken dragen 

verantwoordelijkheid voor het beleid van hun taakvelden. Zo werkt de besluitvorming in de UR nu al. 

Reactie van br. V.d. Mei: ik was ook lid van de commissie. De voorstellen komen naar de AV. Vanuit 

staf en UR is de behoefte om efficiënter en beter te functioneren. 

 

Presentatie IBTS   

Br. Douwe Visser – UR-lid, voorganger BG Zoetermeer en al enige jaren lid van het BTO licht dit 

onderwerp toe. 

Sinds 1947 houden de Uniegemeenschappen de IBTS overeind. Eerst was deze in Zwitserland 

gevestigd, in 1997 is deze verhuisd naar Praag. Het IBTS geeft scholing op mbo, hbo en academisch 
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niveau. Er is een grote bibliotheek met 60.000 boeken en in het gebouw zij n de kantoren van de EBF. 

Dit gebouw is gekocht via  grote giften uit de VS. 

Er zijn drie mogelijkheden. In Praag blijven in goedkopere huisvesting, verhuizen naar Elstal Duitsland 

of naar de VU/Windesheim. Ik vertel een wens, een droom, het vraagt gebed.  

Br. Kanis – BG Rotterdam: is baptist house hetzelfde als heineken house?  

Br. Visser: Het was een Holland house. In een baptist house ontmoeten studenten elkaar en kunnen 

ze elkaar opbouwen. 

 

Resultaten Boekjaar 2010 (AV-boek deel 4A blad 2) 

Br. V.d. Mei kondigt de stemming aan om de penningmeester decharge te verlenen. Dat was in mei 

2011 nog niet mogelijk, omdat de accountantsverklaring nog niet bekend was. De 

accountantsverklaring staat sinds mei 2011 op de website.  

De stemming over de resultatenrekening vindt plaats.Voor stemmen vele afgevaardigden, tegen 

stemt geen afgevaardigde. De penningmeester wordt unaniem decharge verleend. 

 

Begroting 2012 (AV-boek deel 10 blad 2) 

Er zijn vragen over begroting. 

Br. Van Berkel – BG Arnhem-Zuid : de onttrekking aan fondsen is dit jaar 3 x zo veel als de begroting 

aangaf.  

Antwoord: Onttrekking aan een fonds is een p.m. post. Project Z&D is gedaan conform de afspraak. 

Het moederkindkamp, was niet begroot, maar er is wel een fonds voor opgericht. 

 

De stemming over de begroting vindt plaats. Voor stemmen vele afgevaardigden, tegen stemt geen 

afgevaardigde. De begroting is daarmee met unanieme stemmen aangenomen. 

 

Afscheid br. Anne de Vries als gemeenteopbouwwerker 

Zr. Ingeborg Janssen, taakveldverantwoordelijke Gemeenteopbouw en Evangelisatie, roept Br. Anne 

de Vries naar voren. Hij krijgt het cadeau voor zijn afscheid als gemeenteopbouwwerker uitgereikt: 

een tafellaken met wensen van collega’s uit binnen- en buitenland. 

 

Presentatie Uniebureau - zr. Jeanette van Es  

Vooral in foto’s worden de medewerkers en het werk van het Uniebureau getoond. 

 

Br. Boerrigter kondigt André Bijleveld aan. Hij houdt het laatste half uur een muziekworkshop met de 

aanwezigen. 

Br. Boerrigter dankt br. V.d. Mei hartelijk voor het voorzitterschap. Hij is uitgenodigd voor het 

voorzitterschap voor volgend jaar. 

Zr. Thea Brongers en br. Dick Bolsenbroek ontvangen dank voor het vele werk in de organisatie van 

deze AV. 

 

Met de muziekworkshop wordt de AV afgesloten. 


