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AGENDA ALGEMENE 

VERGADERING NAJAAR 2015  
VRIJDAG 20 NOVEMBER 

12.30 uur ontvangst, registratie 

13.30 – 15.15 uur 1e vergaderblok 

 opening door Baptistengemeente Op Doortocht Ede 

 benoeming dagvoorzitter H. de Boer 

 Voorstel Nationale Synode; Voorstel Vertrouwenspersoon; Voorstel Unie-ABC 

15.15 – 15.45 uur pauze 

15.45 – 17.45 uur 2e vergaderblok  

 Vervolg Unie-ABC; informatie, inhoudelijk gesprek OKBI, inclusief element van 

viering 

17.45 – 18.45 uur maaltijd 

18.45 – 20.30 uur 3e vergaderblok 

 Introductie Karengemeente, Braziliaanse gemeente, Baptistengemeente Tiel en 

De Ontmoeting Wageningen; aanvaarding Baptistengemeente De Rank 

Leidsche Rijn; bijdrage Karengemeente; in memoriam; aanzet Beleidsplan 2016-

2020; presentatie project Groentjes; Voorstel Baptistengemeente Rotterdam-

Centrum; Jaarplannen 2016; Resolutie vluchtelingen; presentatie 

Doorontwikkeling; Begroting 2016 

20.30 uur Sluiting 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

De najaars-Algemene Vergadering 2015 vindt plaats op vrijdag 20 november bij Baptistengemeente 

Op Doortocht Ede.  

AANVANG EN AFSLUITING 

Inschrijving  12.30 uur 

Aanvang vergadering 13.30 uur 

Sluiting  20.30 uur  

ADRES 

Het adres van Baptistengemeente Op Doortocht Ede is: De Goede Herderkerk Ganzeweide 17 Ede 

 

AANMELDEN (UITERLIJK 10 NOVEMBER) 

De secretaris kan de afgevaardigden aanmelden door in te loggen op http://portaal.baptisten.nl/. Op 

die pagina vindt u een tabblad ‘aanmelden AV’. 

Aanmeldingen ontvangen we graag uiterlijk 10 november 2015. 

Heeft u vragen over het aanmelden van de afgevaardigden, dan kunt u contact opnemen met Jeanette 

van Es, tel. 020-210 3023, e-mailadres: info@baptisten.nl 

KOSTEN 

De kosten voor de voorjaars- en de najaars AV worden na de najaars-AV gefactureerd. 

 

  

http://maps.google.com/?daddr=Ganzeweide%2017%20Ede%20
http://portaal.baptisten.nl/
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VOORSTEL NATIONALE SYNODE 
Ter AV vindt een gesprek en stemming plaats over het voorstel voor een reactie op de vraag van de 

Nationale Synode. 

 

ONZE UNIEGEMEENSCHAP EN DE NATIONALE SYNODE 

In ons beleidsplan 2013-2016 is vastgelegd, dat we werken aan het verbinden van de Unie binnen 

nationale en internationale netwerken. ‘Eenheid tussen Christenen uit zich in goede samenwerking en 

relaties.’ Naast de verkenning naar het samengaan met de ABC-gemeenten is op de voorjaars-AV 2015 

ook verwezen naar andere oriëntaties op dit gebied. Daarom wordt nu het volgende document aan de 

AV voorgelegd: een samenvatting van de plannen van de Nationale Synode voor een ‘federatief 

verband’ van Protestantse kerken. 

 

WAT IS NATIONALE SYNODE?  

De Nationale Synode is een beweging van christenen uit verschillende kerken en 

geloofsgemeenschappen die samen zoeken naar een vorm van christelijke presentie in een tijd dat het 

christelijke geluid in onze samenleving dreigt weg te ebben. Dat is de  beweging naar buiten.  

Het was in 2008 dat duidelijk werd dat er ‘iets nationaals’ zou moeten komen vanwege ‘de nood der 

tijden’. Daar komt de naam Nationale Synode ook uit voort. Want in 1618/1619 was er ook nood in de 

samenleving waardoor het nodig bleek ‘iets nationaals’ te doen. Dat werd de Nationale Synode van 

Dordrecht.  

Met de eerste Nationale Synode in 2010 wilde men in ons land laten zien dat de kerken bewogen zijn 

over de geestelijke zoektocht van onze samenleving, die steeds meer is losgeraakt van haar christelijke 

erfenis. Wij staan daar niet buiten, maar ´wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen 

zucht en in barensnood is´ (Rom. 8). In dit ´wij weten´ ligt tevens onze roeping om in onze samenleving 

met het christelijk getuigenis present te zijn. We doen dat in het vertrouwen dat ook als wij het niet 

allemaal zo precies weten, de Geest ons in onze zwakheid te hulp komt (Rom. 8). Het is deze Geest die 

ons aan elkaar geeft om samen met alle heiligen te verstaan waar het op aankomt (Ef. 3).  

 

Overigens verwijst het woordje ‘synode’ naar het Griekse sun-hodos dat zoiets betekent als ‘samen 

een weg gaan – samen zijn’. De Nationale Synode heeft het karakter van een protestants forum: een 

bijeenkomst van christenen die met elkaar spreken over het Evangelie dat hen bindt, en de boodschap 

die daar voor onze samenleving van uitgaat. Dat is de beweging naar binnen. De Nationale Synode is 

geen besluitvormend orgaan, geen vergadering waar afgevaardigden met mandaat vanuit het eigen 

kerkgenootschap bijeen zijn om beslissingen over kerkelijke zaken te nemen. Het gaat erom dat wij als 

christenen uit de protestantse kerken/geloofsgemeenschappen die in de loop der jaren ernstig 

verdeeld zijn geraakt, elkaar ten aanzien van ons geloof in de ogen en in het hart kijken. Wij willen 

samen eerbiedig luisteren naar het gebed van Jezus Christus om eenheid in Johannes 17: ‘..opdat de 

wereld gelooft’. Wat de Nationale Synode beoogt, is om dwars door de verdeeldheid van het 

protestantisme heen te zoeken naar wat ons samenbindt. Verschillen tussen kerken en 

verscheidenheid in geloofsbeleving vormen een reëel gegeven, maar de roeping om samen de éne 

Herder te volgen gaat daarbovenuit. Onze tijd vraagt om een bijzondere concentratie op dat laatste.  

Om duidelijk te maken dat de Nationale Synode zich nadrukkelijk verwant voelt met de vroege kerk is 

het theologische document ‘de Geloofsbelijdenis van Nicea’ bepalend. In eigentijdse taal is dat 

weergegeven in wat de CREDO-tekst van de Nationale Synode is gaan heten (zie bijlage). Dat is geen 

kerkelijk belijdenisgeschrift maar een spontaan geloofsgetuigenis opgesteld door en onder 

verantwoordelijkheid van de stuurgroep. 

 

De stuurgroep van de Nationale Synode wil in de komende jaren nog twee keer een bijeenkomst 

organiseren: in 2016 en daarna nog een keer in 2018 of 2019. Die laatste Synode is mede een 

herinnering aan de grote Nationale Synode van Dordrecht in 1618/1619. In de tussenliggende tijd 
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hoopt men te komen tot een federatief verband, waarin kerken zich met elkaar verbinden als een 

gezamenlijk commitment en een krachtig getuigenis naar buiten.  

De stuurgroep Nationale Synode 2018/2019 heeft een dubbele doelstelling: een gezamenlijk krachtig 

commitment en tegelijk een krachtig getuigenis. 

 

DUBBELE DOELSTELLING  

De stuurgroep Nationale Synode 2018/2019 heeft een dubbele doelstelling:  

 Krachtig commitment: het streven is gericht op een herbevestiging en herbeleving van 

wat ons in Christus verbindt. De aspiratie is om een verbond te sluiten, waarin kerken, 

geloofsgemeenschappen en personen ruimte voor elkaar scheppen. Kenmerkend voor een 

verbond zijn betrouwbaarheid en verplichting. Daarbij zal van belang zijn om ruimte te 

scheppen met elkaar en voor elkaar; dus voor elkaars voorgangers, deelname aan elkaars 

avondmaalsvieringen en een manier vinden om elkaar ruimte te geven met betrekking tot de 

doop, zonder de eigen visie op te geven. 

 Krachtig getuigenis: als God zijn verbond met Abraham sluit, heeft Hij álle volken op het 

oog (Genesis 12:3). Ook dit nieuwe verbond moet niet eindigen bij de grens van de kerken, maar 

een uitnodiging zijn aan iedereen om mee te doen. Door het verbond kunnen we ook 

uitdrukken, dat we ons niet meer als denominaties willen profileren in Nederland, maar als één 

veelkleurige gemeenschap van mensen, die willen gaan in Jezus’ spoor.  

 

Om ook na de Nationale Synode van 2018/2019 gestalte te geven aan onze onderlinge verbondenheid 

komt de stuurgroep met een voorstel voor een federatie van Protestantse geloofsgemeenschappen in 

Nederland, met ruimte voor verscheidenheid en tegelijkertijd een streven naar eenheid. Dat streven is 

met name gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk commitment van de kerken in 

Nederland met het oog op het christelijk getuigenis in de samenleving.  

In het uitgebreide voorstel van de stuurgroep (zie www.nationalesynode.nl website) wordt geschetst 

hoe dergelijke federaties ook al in andere landen werken, en wordt een concept neergelegd voor een 

Nederlands model. Dit is echter geen voorstel, maar een denkrichting 

 

VRAAG VAN DE NATIONALE SYNODE AAN DE UNIE 

De vraag van de stuurgroep Nationale Synode is of wij als Unie betrokken willen zijn in het overleg over 

genoemd plan, als een poging een antwoord te geven op het hogepriesterlijk gebed “dat zij één zijn 

zoals Wij” (Joh. 17:11).” Concreet legt de stuurgroep van de Nationale Synode aan de Unie twee 

verzoeken voor:  

1. dat de Unie zich officieel laat vertegenwoordigen in genoemd overleg begin 2016. 

 

2. dat er wordt gereageerd op de visie, zowel ten aanzien van de doelstelling voor de Nationale 

Synode in 2018/2019, als ten aanzien van de nadere vormgeving van onze onderlinge eenheid. 

 

VOORSTEL VOOR EEN REACTIE  

De Unieraad legt u volgende tekst voor, als een reactie op de hierboven genoemde vraag: 

 

DE AV, BIJEEN OP VRIJDAG 20 NOVEMBER TE EDE, 

 

…verheugt zich over toenemende vormen van interkerkelijke samenwerking op allerlei thema’s (diaconaat, 

gemeentestichting, kinder- en jeugdwerk, zending, gemeenteopbouw en onderwijs). De Unie ziet dit 
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verlangen tot samenwerking terug in haar eigen beleidsplannen en doelstellingen en juicht dit toe, om van 

elkaar te leren, elkaar te inspireren en bemoedigen. 

 

1. …besluit zich te laten vertegenwoordigen in de persoon van de Algemeen Secretaris, Albrecht 

Boerrigter, nu al onze vertegenwoordiger bij de Nationale Synode.  

2. …herkent zich in de dubbele doelstelling van (1) een krachtig commitment als verlangen naar 

eenheid tussen kerken, en (2) een gedeeld getuigenis te laten klinken van het evangelie van 

Jezus Christus met het oog op de wereld. De Unie moedigt de stuurgroep aan om de route van 

een federatie verder te verkennen, daarbij in te steken bij een licht model, te trachten de 

huidige coalitie verder te verbreden en met concrete voorstellen te komen.  

  



8 

VOORSTEL 

VERTROUWENSPERSONEN 
 

Ter AV vindt een gesprek en stemming plaats over de wijzigingen in het reglement Arbitragecommissie. 

De Algemene Vergadering van 20 november 2015, bijeen te Ede besluit om het 

Arbitragereglement laatstelijk gewijzigd 28 november 2014, aan te vullen met de volgende wijzigingen 

(trackchanges): 

 

De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke Reglement Arbitragecommissie zijn in het 

document zichtbaar in rode opmaak, cursief en onderstreept. 

 

REGLEMENT ARBITRAGECOMMISSIE EN COMMISSIE VERTROUWENSPERSONEN 

 

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSBEREIK 

1.  Dit reglement is van toepassing op geschillen en klachten over ongewenst gedrag binnen de Unie 

van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen ‘de Unie’, die betrekking hebben op: 

a. leden van de Unie, organen en instellingen van de leden; 

b. Unieorganen en –instellingen; 

c. medewerkers van de Unie; 

d. door de Unie uitgezonden of mede-ondersteunde zendingswerkers; 

e. voorgangers en andere personen in betaalde dienst van leden van de Unie; 

f. uniestudenten. 

2.  Uitspraken van de Arbitragecommissie zijn bindend. Hiertegen staat geen hogere voorziening 

open, onverlet herziening van een einduitspraak als bedoeld in artikel 11. 

3.  De Arbitragecommissie is niet verplicht het verzoek te behandelen indien het belang van de 

verzoeker dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. 

4.  Indien een geschil geheel of ten dele niet vatbaar is voor arbitrage of bij rechterlijke uitspraak is 

bepaald dat een uitspraak van de Arbitragecommissie niet kan worden aangemerkt als een arbitraal 

vonnis in de zin van het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, geldt de 

desbetreffende uitspraak van de Arbitragecommissie als een vaststellingsovereenkomst in de zin 

van artikel 900 Boek 7 Burgerlijk Wetboek.2 

 

AFDELING 1: INRICHTING ARBITRAGECOMMISSIE 

 

ARTIKEL 2 DE ARBITRAGECOMMISSIE 

1.  De Arbitragecommissie behandelt de geschillen die bij de Arbitragecommissie zijn aangebracht, als 

onafhankelijk en onpartijdig kerkrechtsprekend college. De commissie zetelt in dezelfde plaats als 

waar het Dienstencentrum van de Unie is gevestigd; zij kan overal in Nederland zitting houden. 

2.  De Arbitragecommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. 

3.  De Unieraad benoemt de leden en plaatsvervangende leden van de Arbitragecommissie uit leden 

van de bij de Unie aangesloten gemeenten, die bij voorkeur een bijzondere specifieke theologische, 

kerkrechtelijke en/of juridische deskundigheid bezitten. Een vacature wordt bij de gemeenten 
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bekend gemaakt, geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur bekend maken bij de Unieraad. Na 

overleg met de Arbitragecommissie zal de Unieraad een kandidaat benoemen. 

4.  Benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaren. Aftredende leden zijn na afloop van deze 

periode onmiddellijk voor één periode van zes jaren herbenoembaar. 

5.  De Unieraad benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter in functie en kan een ambtelijk secretaris 

aan de Arbitragecommissie toevoegen. 

6.  De Arbitragecommissie zendt aan de Algemene Vergadering het jaarverslag van haar 

werkzaamheden, dat wordt opgesteld met eerbiediging van de vertrouwelijkheid in de onderlinge 

verhoudingen. 

 

ARTIKEL 3 ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID ARBITRAGECOMMISSIE 

1.  Een lid van de Unieraad, een lid van het College van Beroepbaarstellingen, de Algemeen Secretaris 

en een medewerker van de en de Unieraad kunnen geen lid zijn van de Arbitragecommissie. 

2.  Een lid van de Arbitragecommissie is onpartijdig en onafhankelijk. Hij heeft geen nauwe 

persoonlijke of zakelijke banden met een der partijen. Hij heeft geen rechtstreeks persoonlijk of 

zakelijk belang bij de afloop van het geding. 

3.  Aan de behandeling van een geschil dat bij de Arbitragecommissie is aangebracht, wordt niet 

deelgenomen door een lid, indien het een zaak betreft: 

a.  waarbij het desbetreffende lid is betrokken of betrokken is geweest; 

b.  waarbij een partner dan wel bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van het 

desbetreffende lid bij de zaak is betrokken of betrokken is geweest. 

4.  Het is een lid van de Arbitragecommissie niet toegestaan gedurende het geding contact met een 

der partijen te hebben over aangelegenheden die het geding betreffen, behoudens indien de 

procedurele behandeling van het geschil daartoe noopt. 

5.  Een lid van de Arbitragecommissie kan zich door een schriftelijke mededeling verschonen om aan 

de behandeling van een geschil deel te nemen. De secretaris deelt dit mede aan partijen en deelt 

tevens mede wie in de plaats treedt van het zichzelf verschoond hebbende lid. 

 

AFDELING 1A COMMISSIE VERTROUWENSPERSONEN 

 

ARTIKEL 3A: BEGRIPSBEPALINGEN  

In deze afdeling wordt verstaan onder:  

- vertrouwenspersoon: degene tot wie een klager die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag 

(zoals integriteitsschending, seksuele intimidatie, geestelijke intimidatie of andere vormen van 

gedrag die afbreuk doen aan de menselijke waardigheid) of een vermoeden van een misstand 

zich rechtstreeks kan wenden voor advies en ondersteuning; 

- klacht: een schriftelijk, digitaal of mondeling bij de vertrouwenspersoon ingediende uiting van 

onvrede door een klager over ongewenst gedrag of een vermoeden van een misstand; 

- begeleider: degene door wie de klager zich laat bijstaan.  

 

ARTIKEL 3B INRICHTING COMMISSIE VERTROUWENSPERSONEN 

1. Er is een Commissie vertrouwenspersonen die elk tot taak hebben de behandeling van klachten 

over ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en bij de vervulling van zijn 

taak niet ondergeschikt aan enig orgaan van de Unie.  In afwijking van artikel 1, eerste lid, is 

deze afdeling van toepassing op allen binnen de Unie. 

2. De Commissie vertrouwenspersonen bestaat uit minimaal drie leden. De Commissie bestaat uit 

tenminste twee vrouwen.  
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3. De Unieraad benoemt de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie 

vertrouwenspersonen uit leden van de bij de Unie aangesloten gemeenten en/of functionarissen 

bij Missie Nederland aangesloten organisaties, op grond van hun bijzondere maatschappelijke 

ervaring en deskundigheid.  De Unieraad maakt een vacature bij de gemeenten bekend. 

Benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaren. Aftredende leden zijn na afloop van deze 

periode onmiddellijk voor één periode van zes jaren herbenoembaar.  De vertrouwenspersoon 

wordt op eigen aanvraag ontslagen. Hij kan voorts worden geschorst en ontslagen wegens 

ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. De functie van 

vertrouwenspersoon is onverenigbaar met andere functies bij organen van de Unie.  

4. De Commissie vertrouwenspersonen rapporteert jaarlijks in geanonimiseerde vorm aan de 

Algemene Vergadering. Het verslag bevat in ieder geval het aantal klachten, de aard van de 

klachten en de wijze waarop hierop is gereageerd.  

5. De Commissie kan de Unieraad adviseren over het bevorderen van de integriteit, het voorkomen 

van ongewenst gedrag of een misstand. 

 

ARTIKEL 3C: ALTERNATIEF VOOR KLACHT EN BUITEN BEHANDELING LATEN KLACHT 

1. De klager kan zich met zijn klacht rechtstreeks tot een vertrouwenspersoon richten.  

Alvorens de klacht in te dienen, kan de klager ook proberen om langs reguliere weg tot een 

oplossing te komen. Hiertoe kan de klager de klacht met een vertrouwenwekkend persoon in zijn 

omgeving bespreken.  

2. Een klacht zonder heldere omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en 

zonder dat de reden duidelijk wordt waarom klager bezwaar heeft tegen de gedraging, wordt 

buiten behandeling gelaten, doch niet dan nadat klager in de gelegenheid is gesteld tot herstel 

van verzuim. Het buiten behandeling laten wordt klager zo spoedig mogelijk meegedeeld.  

 

ARTIKEL 3D: BENADERING VERTROUWENSPERSOON  

1. De vertrouwenspersoon nodigt de klager zo snel mogelijk uit voor een eerste gesprek. Daarbij 

wordt klager gewezen op de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een begeleider.  

2. De vertrouwenspersoon maakt een kort geanonimiseerd verslag van het gesprek.  

 

ARTIKEL 3E: TAKEN, PLICHTEN EN WERKWIJZE VERTROUWENSPERSONEN  

1. De vertrouwenspersoon heeft tot taak klager te adviseren, bij te staan bij het omgaan met de 

klacht, het goede gesprek te voeren en zo nodig nazorg te verlenen. Onder bijzondere 

omstandigheden kan de vertrouwenspersoon na verkregen toestemming van de klager tot 

bemiddeling overgaan. 

2. Allen binnen de Unie zijn verplicht aan de vertrouwenspersoon binnen de door hem gestelde 

termijn alle gevraagde inlichtingen en gegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn om tot een 

goed inzicht in de gedragingen te komen of die bijdragen aan een mogelijke, informele oplossing 

van de gedragingen.  

3. De vertrouwenspersoon adviseert de klager over mogelijke vervolgstappen, zoals adviserende en 

ondersteunende gesprekken, verwijzing naar hulpverlenende instanties, mediation of het 

indienen van een klacht bij de Arbitragecommissie. Bijzondere omstandigheden kunnen de 

vertrouwenspersoon nopen tot het begeleiden van de klager bij een vervolgstap.  

4. De vertrouwenspersoon houdt bij zijn werkzaamheden rekening met: 

a. de aard van de problemen waarop de klacht betrekking heeft; 

b. het persoonlijk belang en welzijn van de klager, de belangen van anderen en de belangen van 

de organisatie; 

c. de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de Unie; 

d. de mogelijkheden en beperkingen van de klager. 

5. De vertrouwenspersoon heeft de plicht tot geheimhouding. Deze kan slechts in zeer 

zwaarwegende omstandigheden worden doorbroken, zoals in het geval van seksueel misbruik of 

onmiddellijk dreigende schade voor derden indien geen actie wordt ondernomen.  
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AFDELING 2: PROCEDURE 

 

ARTIKEL 4 INDIENING VAN EEN VERZOEK TOT ARBITRAGE 

1.  Een arbitrage wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijke verzoek tot 

arbitrage bij het secretariaat van de Arbitragecommissie. 

2.  Het verzoek wordt binnen een redelijke termijn maar uiterlijk een jaar nadat het geschil is ontstaan 

ingediend. In afwijking van de eerste volzin wordt het verzoek betrekking hebbend op een besluit 

van het College van Beroepbaarstellingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden 

na het besluit ingediend. 

3.  De arbitrage wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt op de dag van ontvangst van het verzoek 

door het secretariaat van de Arbitragecommissie. Het secretariaat stuurt de indiener een 

ontvangstbevestiging met datum van ontvangst. 

4.  Het verzoek tot arbitrage bevat de volgende gegevens: 

a.  Naam, hoedanigheid (waaronder vertegenwoordigingsbevoegdheid), adres en woonplaats van 

de verzoeker; 

b.  Omschrijving van het geschil. In geval het geschil betrekking heeft op een besluit wordt daarvan 

zo mogelijk een schriftelijk bewijs bijgevoegd; 

c.  Uiteenzetting met redenen omkleed en met feiten gestaafd van het geschil; 

d.  Omschrijving van de beslissing die van de Arbitragecommissie wordt gevraagd; 

e.  De dagtekening en de handtekening van de verzoeker. 

5.  Indien het verzoek niet voldoet aan de in het vierde lid van dit artikel genoemde bepalingen, stelt 

de Arbitragecommissie verzoeker in de gelegenheid het verzoek aan te vullen binnen een termijn 

die door de Arbitragecommissie wordt bepaald. 

6.  Het verzoek kan door verzoeker schriftelijk worden ingetrokken, zolang de Arbitragecommissie nog 

geen beslissing heeft genomen. 

 

ARTIKEL 5 VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING 

1.  De Arbitragecommissie doet van de ontvangst van een verzoek mededeling aan de Unieraad en 

aan de verwerende partij met wie een geschil bestaat, door middel van toezending van het verzoek. 

2.  De Arbitragecommissie zal het verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en alles in het 

werk stellen om binnen 4 maanden na indiening tot een uitspraak te komen. 

3.  De Arbitragecommissie zal, alvorens zelf tot behandeling over te gaan, overwegen of een geschil 

via inschakeling van een vertrouwenspersoon dan wel bemiddeling opgelost kan worden. Zij zal bij 

een positieve beantwoording partijen vragen om via een vertrouwenspersoon alsnog tot een 

oplossing te komen, of –indien gewenst - partijen doorverwijzen naar bemiddelaars of mediation. 

Tijdens een vertrouwelijk klachtbehandelings-, mediation- of bemiddelingstraject wordt de arbitrage 

geschorst. Bij geslaagde bemiddeling wordt de procedure geroyeerd. 

Als niet tot inschakeling van een vertrouwenspersoon of bemiddeling wordt overgegaan, of indien 

ook deze vertrouwelijke klachtbehandeling dan wel bemiddeling niet tot een voor alle partijen 

bevredigend resultaat leidt, dan zal de Arbitragecommissie het geschil in behandeling nemen. 

4.  De Arbitragecommissie stelt de verwerende partij in de gelegenheid binnen een door de 

Arbitragecommissie gestelde termijn schriftelijk op het verzoek te reageren, tenzij de 

Arbitragecommissie dadelijk van oordeel is dat het verzoek niet ontvankelijk is. Indien de 

verwerende partij niet op de uitnodiging reageert, kan de Arbitragecommissie daaruit de conclusies 

trekken die zij het meest geraden acht. 
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5.  De Arbitragecommissie verleent de betrokkenen op hun verzoek inzage in of verstrekt op hun 

verzoek – tegen vergoeding van de kosten – een afschrift van de stukken die in het bezit zijn van de 

Arbitragecommissie en betrekking hebben op het geschil. 

6.  Organen en instellingen van de Unie, leden van de Unie en leden van gemeenten die zijn 

aangesloten bij de Unie en partijen zijn verplicht aan de Arbitragecommissie alle door de 

Arbitragecommissie gevraagde inlichtingen en gegevens te verschaffen, alsmede zijn zij verplicht 

gehoor te geven aan oproepen van de Arbitragecommissie om in persoon of met een 

representatieve vertegenwoordiging voor de Arbitragecommissie te verschijnen. De 

Arbitragecommissie is bevoegd termijnen te stellen waarbinnen de gevraagde medewerking moet 

worden gegeven. Zij zal erop toezien dat de partijen volledig geïnformeerd zijn over de stukken en 

inlichtingen die in de behandeling van de zaak ter tafel worden gebracht. 

7.  De Arbitragecommissie kan – indien de verzoeker daar uitdrukkelijk om vraagt – bepalen dat 

stukken vanwege hun vertrouwelijk karakter niet geschikt zijn om voorgelegd te worden aan de 

wederpartij. In dat geval benoemt de Arbitragecommissie het karakter van de stukken. De 

wederpartij mag dan vragen dat deze stukken bij de besluitvorming buiten beschouwing blijven. 

 

ARTIKEL 6 WRAKING VAN EEN LID VAN DE ARBITRAGECOMMISSIE 

1.  Na ontvangst van het verzoek deelt de secretaris van de Arbitragecommissie aan de verzoeker en 

de verwerende partij mee wie het geschil zullen behandelen. 

2.  Een lid van de Arbitragecommissie kan door een partij worden gewraakt indien gerechtvaardigde 

twijfel bestaat aan zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. 

3.  Binnen veertien dagen na de ontvangst van de in het eerste lid bedoelde mededeling of de 

omstandigheid die nadien tot het verzoek tot wraking heeft geleid wordt de wraking onder opgave 

van redenen ter kennis van de secretaris van de Arbitragecommissie en de wederpartij gebracht. 

4.  Het geding wordt van rechtswege geschorst met ingang van de dag van de ontvangst van de 

kennisgeving van de wrakende partij. 

5.  Trekt een gewraakt lid van de Arbitragecommissie zich terug, dan betekent dit niet een 

aanvaarding van de gegrondheid van de redenen tot wraking. Trekt een gewraakt lid van de 

Arbitragecommissie zich niet binnen twee weken na de dag van de ontvangst van de kennisgeving 

terug, dan wordt over de wraking door de Unieraad of namens hem door tenminste drie uit zijn 

midden door hem aan te wijzen personen, ten spoedigste beslist. Het lid van de 

Arbitragecommissie om wiens wraking is verzocht, en partijen – alsdan in elkaars 

tegenwoordigheid– worden als regel in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De beslissing 

wordt door de Algemeen Secretaris aan partijen en het gewraakte lid van de Arbitragecommissie 

toegezonden. 

 

ARTIKEL 7 BEHANDELING TIJDENS DE ZITTING  

1.  De Arbitragecommissie bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van het verhoor van getuigen, 

alsmede de wijze waarop het verhoor zal geschieden. De dag, het tijdstip en de plaats worden tijdig 

aan partijen schriftelijk medegedeeld. 

2.  De partijen hebben het recht zich in hun schriftelijk en mondeling contact met de 

Arbitragecommissie te laten bijstaan. 

3.  De Arbitragecommissie stelt partijen in de gelegenheid in elkaars aanwezigheid en desgewenst 

bijgestaan door een adviseur, hun inzichten aan de Arbitragecommissie mondeling toe te lichten en 

te reageren op elkaars stukken. 

4.  In afwijking van het derde lid kan de Arbitragecommissie in bijzondere gevallen, partijen en 

belanghebbenden afzonderlijk, eveneens desgewenst bijgestaan door een adviseur, horen, in welk 

geval van hetgeen daarbij aan de orde is geweest een schriftelijke samenvatting wordt opgesteld, 

die - na vaststelling daarvan door de Arbitragecommissie - ter kennis wordt gebracht van de 

betrokkenen. 
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5.  Partijen kunnen ter zitting getuigen horen. Aan het horen van getuigen kunnen in het kader van 

een goede procesorde door de Arbitragecommissie nadere voorwaarden worden gesteld. 

6.  De Arbitragecommissie zal advies kunnen vragen van deskundigen, mits daarbij de noodzakelijke 

geheimhouding in acht wordt genomen. 

7.  Hoorzittingen van de Arbitragecommissie zijn openbaar, tenzij naar het oordeel van de 

Arbitragecommissie het belang van de bescherming van de privacy of andere zwaarwegende 

omstandigheden zich daartegen verzetten. 

8.  Uitspraken van de Arbitragecommissie worden aan partijen toegezonden. Uitspraken worden 

geanonimiseerd openbaar gemaakt, tenzij naar het oordeel van de Arbitragecommissie 

zwaarwegende omstandigheden zich tegen gehele of gedeeltelijke openbaarmaking verzetten. 

 

ARTIKEL 8 GETUIGEN EN BEWIJS 

1.  De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, de bewijslastverdeling en de waardering van het 

bewijsmateriaal staan ter vrije beoordeling van de Arbitragecommissie. 

2.  De namen van de getuigen die een partij wenst te doen horen worden tijdig aan de 

Arbitragecommissie en de wederpartij medegedeeld, onder opgave van de onderwerpen waarover 

de getuige zijn getuigenis zal afleggen. 

 

ARTIKEL 9 BEOORDELING EN BESLUITVORMING 

1.  De Arbitragecommissie komt tot een uitspraak bij meerderheid van stemmen. 

2.  De Arbitragecommissie beslist overeenkomstig de binnen de Unie geldende Statuten, reglementen, 

werkordes en overige van toepassing zijnde kerkelijke regelgeving, ongeschreven kerkelijk recht. 

Daarbij wordt indien relevant de achterliggende ecclesiologische en theologische betekenis in 

ogenschouw genomen. 

3.  Voor zover het kerkelijk recht zoals omschreven in het tweede lid, niet toereikend is om het geschil 

te beslechten, beslist de Arbitragecommissie naar de regelen des rechts met inachtneming van de 

maatstaven der billijkheid. 

4.  In aanvulling op het in het lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, hanteert de Arbitragecommissie bij de 

toetsing van een verzoek in verband met een beroepbaarstelling de volgende criteria: 

a.  of het gedrag en/of theologische opvattingen van de betrokkene aanleiding geven tot 

weerstanden en bezwaren in brede lagen van de Uniegemeenschap; 

b.  indien dit het geval is, of de betrokkene op de mogelijke consequenties daarvan in een eerder 

stadium is aangesproken en wat daarop zijn reactie was. 

5.  De Arbitragecommissie kan mondeling uitspraak doen, mits de uitspraak nadien op schrift wordt 

gesteld. 

6.  De uitspraken van de Arbitragecommissie worden schriftelijk gedaan, waarbij uit de motivering in 

elk geval de weging van de door partijen naar voren gebrachte argumenten door de 

Arbitragecommissie blijkt. 

7.  Voor zover de uitspraak van de Arbitragecommissie vermogensrechtelijke gevolgen heeft, wordt de 

uitspraak door de secretaris van de Arbitragecommissie gedeponeerd ter griffie van de rechtbank 

Utrecht. Artikel 1060 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige 

toepassing.3 

8.  De Arbitragecommissie heeft de bevoegdheid om in haar uitspraak het verzoek toe te wijzen, 

gedeeltelijk toe te wijzen, af te wijzen, dan wel een andere voorziening te geven die de 

Arbitragecommissie het meest passend acht. 

 

ARTIKEL 10 SPOEDPROCEDURE 
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1.  Een partij kan een verzoek doen aan de voorzitter van de Arbitragecommissie tot een 

spoedvoorziening. 

2.  De voorzitter van de Arbitragecommissie behandelt het verzoek tot een spoedvoorziening 

overeenkomstig de artikelen 5 en 7, tenzij de voorzitter in verband met het spoedeisende karakter 

afziet van het horen van betrokkenen, dan wel volstaat met het telefonisch horen van betrokkenen, 

onder vermelding van de redenen daarvoor in de uitspraak van de voorzitter. 

3.  Tegen een uitspraak als bedoeld in dit artikel staat geen hogere voorziening open. 

 

ARTIKEL 11 HERZIENING 

1.  Wanneer sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarmee geen of onvoldoende rekening 

is gehouden door de Arbitragecommissie en welke, indien deze in aanmerking waren genomen, 

mogelijk tot een andere einduitspraak aanleiding zouden hebben gegeven, is een partij bevoegd 

aan de Arbitragecommissie te vragen om tot herziening van een einduitspraak over te gaan. 

2.  De Arbitragecommissie behandelt een herzieningsverzoek overeenkomstig het bepaalde in de 

artikelen 5, 7, 8, 9 en 10 van dit reglement. 

 

ARTIKEL 12 ONVOORZIENE GEVALLEN 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Arbitragecommissie. 

 

ARTIKEL 13 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN  

1.  Als postadres fungeert het adres van de (ambtelijk) secretaris van de Arbitragecommissie. 

2.  De Arbitragecommissie voert zelf geen financiële administratie. De kosten die de leden maken voor 

het vervullen van hun taken, worden vergoed volgens de algemene regels van de Unie . 

3.  Voor wijziging in dit reglement is een meerderheid van het aantal door de Algemene Vergadering 

uitgebrachte stemmen nodig. Een voorstel tot wijziging mag nimmer staande de vergadering 

worden gedaan. 
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VOORSTEL UNIE-ABC  
TEN BEHOEVE VAN DE NAJAARS-ALGEMENE 

VERGADERING (AV) IN EDE OP 20 NOVEMBER 2015 
 

Ter AV vindt een gesprek en stemming plaats over het Voorstel Unie-ABC. 

 

Sinds 2011 zijn de Unie van Baptistengemeenten (Unie) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA 

gemeenten (ABC) met elkaar in gesprek om een vorm van samengaan te bewerkstelligen. De ultieme 

gedachte is een samengaan van beide kerkgenootschappen, met als droom om dan samen een 

duidelijker en inspirerender geluid te kunnen laten horen in de samenleving. 

In de eerste fase zijn gesprekken gevoerd over een aantal hoofdlijnen; de conclusies zijn in 2013/2014 

door beide ledenvergaderingen aangenomen. Bij de behandeling van de stukken over ‘Identiteit’ heeft 

de AV van de Unie toen gevraagd om nadere uitwerking van de geloofsbelijdenis. Daarom is een 

geloofsgrondslag uitgewerkt, gebaseerd op de beginselverklaring van de MissieNederland (voorheen 

Evangelische Alliantie). 

Het gezamenlijk vaststellen van een grondslag wordt door de besturen van Unie en ABC beschouwd 

als belangrijke basis om verder te gaan met de tweede fase van het onderzoek, waarvoor plannen 

klaarliggen. Tijdens de AV op 30 mei 2015 in Sneek is het voorstel met de grondslag echter niet aan de 

orde gekomen, maar is een amendement aangenomen met een gewijzigde tekst. 

Hoewel door velen werd gesteld dat de tekst van het oorspronkelijke voorstel op zich juist was, werd 

ter vergadering het amendement aangenomen; belangrijkste argument daarbij was om minder details 

centraal vast te leggen, maar dat aan gemeenten zelf over te laten. Met name bij de passages over 

ethiek werden vragen gesteld over centrale vastlegging van deze zaken in relatie met de autonomie 

van gemeenten.   

De ledenvergadering van de ABC had het voorstel op haar voorjaarsvergadering wel aangenomen. Na 

de AV van de Unie werden de besturen in hun gezamenlijke vergadering geconfronteerd met 

uiteenlopende besluiten, waardoor verschillen tussen Unie en ABC juist lijken te worden benadrukt. 

Toen is er een communiqué aan alle gemeenten gezonden met een beschrijving van de situatie en een 

oproep om alles nog eens opnieuw te overwegen. 

Dat leidde tot vele reacties van gemeenten, van gremia en van individuen, die veelal benadrukten dat 

het proces tussen Unie en ABC wel moet worden voortgezet. Dat stond overigens ook nadrukkelijk in 

het door de AV aangenomen amendement, maar tegelijk bleek in het overleg tussen de besturen dat 

het amendement het onmogelijk maakte om op de voorgenomen wijze een vervolg te geven aan het 

samengaan van Unie en ABC. 

Die ontstane situatie is de afgelopen maanden meerdere malen besproken, mede op basis van 

ontvangen reacties. Een collectief van voorgangers  heeft ook zijn stem laten horen (zie Petitie 

‘Unievoorgangers stemmen voor fusie met de ABC’): zij willen voorkomen dat we deze kans missen om 

als gelijkgezinde christenen onze krachten te bundelen. Anderzijds blijkt echter ook dat sommigen 

toch nog moeite mee hebben met de huidige ontwikkelingen. De Unieraad wil graag een zo breed 

mogelijke groep gemeenten betrekken bij dit proces.  

De Unieraad ziet de ingeslagen weg met de ABC als een weg voorwaarts. We willen door een 

gemeenschappelijk getuigenis in een steeds verder seculariserende samenleving onze missionaire 

werfkracht versterken. We willen de bijbelse opdracht tot eenheid serieus nemen om te beginnen met 

hen die qua gemeente- en doopopvatting het dichtst bij ons staan. Om de ondersteuning van 

gemeenten en de vorming van voorgangers ook in de toekomst te waarborgen is verbreding van onze 

geloofsgemeenschap noodzakelijk. Vele gemeenten vergrijzen en daarmee samenhangend worden we 

geconfronteerd met een (toekomstige) afname van ledenaantallen. We willen graag het mooie en 

inspirerende van een geloofsgemeenschap van gemeenten borgen en voortzetting van de ingeslagen 

weg met de ABC biedt daartoe een kans. Een geloofsgemeenschap biedt de aangesloten gemeenten 
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stabiliteit door een goede vorming van voorgangers, door ondersteuning te geven in crises, door 

kritisch mee te denken bij keuzes waar gemeenten voor staan, door inspiratie in het doorgeven van de 

verhalen van de gemeenten, enz. Om al dit mooie en goede verder uit te bouwen en te blijven inzetten 

voor en met de gemeenten is de ingeslagen weg met de ABC meer dan wenselijk. 

De Unieraad legt daarom nu een aangepast voorstel voor aan de AV, waarbij de focus in eerste 

instantie ligt op verdergaande organische samenwerking tussen Unie en ABC. De verwachting is, dat 

door samen te werken relaties en onderling vertrouwen zullen groeien, waardoor er in een later 

stadium wel sprake kan zijn van een vorm van organisatorisch samengaan van beide 

geloofsgemeenschappen. In bijlage 1 staan mogelijkheden  voor praktische samenwerking, met name 

op het gebied van landelijk en regionaal werk van Unie en ABC.  

Bijlage 2 bevat een gedeelte van het document over identiteit, dat zou worden besproken op de 

voorjaars-AV van 2015. In deze bijlage staat nu uitsluitend de basistekst van de geloofsgrondslag en 

belijdenis zonder de uitwerkingen en toevoegingen over ethische zaken die daar eerst bij waren 

opgenomen. Voor een dergelijke intensieve samenwerking (met als stip op de horizon een samengaan 

van beide geloofsgemeenschappen) is er wel behoefte aan een gezamenlijke geloofsgrondslag en 

belijdenis. De rector van ons seminarium, Teun van der Leer, heeft de aanwezigen tijdens de AV van 30 

mei 2015 te Sneek geattendeerd op feit dat in de wereldwijde Baptistenfamilie het gebruik van 

geloofsbelijdenissen bepaald niet ongebruikelijk is. Ze functioneerden en functioneren om in een 

bepaalde situatie uit te spreken waar het op aan komt om gemeente van Christus te zijn hier en nu. Zo 

kan een belijdenis verhelderen en samenvatten waar een geloofsgemeenschap voor wil staan en vanuit 

welke gezamenlijke geloofskern zij haar opdracht in de wereld wil uitvoeren. Hoe je ermee omgaat is 

een onderwerp van voortgaand gesprek in een gemeenschap die in wisselende omstandigheden maar 

op één ding uit is: de wil van Christus verstaan en die doen (‘discerning the mind of Christ’).  

De inhoud van bijlage 2 is niet gewijzigd ten opzichte van het voorstel dat in mei 2015 op tafel lag.  

Daarnaast zal een ‘samenwerkingsgroep’ worden geformeerd, die zich richt op het bewerkstelligen van 

uitwisseling en zich inzet om ontmoetingen tussen Unie en ABC te organiseren, zowel lokaal als 

regionaal en nationaal (AV). De aandacht van deze groep zal liggen op het uitwisselen van informatie 

en op een stimulerende communicatie over samenwerking binnen beide geloofsgemeenschappen. 

De besturen van Unie en ABC blijven elkaar regelmatig ontmoeten en zetten zich in om gezamenlijke 

ontwikkelingen te stimuleren. Waar mogelijk zullen zij gezamenlijk naar buiten treden,  om ook 

daarmee blijk te geven van de onderlinge verbondenheid. Verder zoeken zij begaanbare wegen om de 

samenwerking te stimuleren en een vorm van toekomstig samengaan dichterbij te brengen. 

Er is op voorhand geen tijdpad gepland voor de ontwikkeling van samenwerkingstrajecten; er wordt 

uitgegaan van een geleidelijk proces, gebaseerd op wat praktisch mogelijk is. De besturen evalueren 

regelmatig de stand van zaken en zorgen dat er op elke Algemene Vergadering verslag wordt gedaan 

van ontwikkelingen. 

 

VOORSTEL 

De Algemene Vergadering - op 20 november 2015 bijeen te Ede – besluit: 

- Een goede samenwerking te willen ontwikkelen tussen de Unie van Baptisten Gemeenten in 

Nederland (Unie) en de Alliantie van Baptisten en Cama-gemeenten (ABC), die gericht is op de 

intensivering van bestaande trajecten en ontwikkeling van nieuwe samenwerkings-

mogelijkheden (zie bijlage 1). De te intensiveren samenwerking is gericht op een toekomstig 

samengaan van Unie en ABC. 

- Akkoord te gaan met de in bijlage 2 opgenomen geloofsbelijdenis als basis voor die 

intensievere samenwerking met de ABC, gericht op een samengaan met de ABC. 
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BIJLAGE 1 

ONTWIKKELING VAN SAMENWERKING TUSSEN UNIE EN ABC 

 

Doelstelling voor de komende tijd is, om de praktische samenwerking tussen Unie en ABC te 

versterken. Wij denken daarbij onder andere aan: 

• Bij onze opleiding zijn verschillen tussen Unie en ABC nauwelijks meer merkbaar: het 

seminarium is dienstbaar aan beide gemeenschappen.  

• Contacten tussen voorgangers, gezamenlijke studiedagen, mogelijk kanselruil, enz. 

• Bij gemeentestichting en vergelijkbare initiatieven zijn de verschillende gemeenschappen in de 

praktijk ondergeschikt aan het doel.  

• Voor gemeenteontwikkeling en ondersteuning zijn de eerste stappen gezet om kennis en 

mogelijkheden te delen. 

• Jeugdwerk: ook op dit terrein kan een netwerk van jeugdwerkers worden verkend en 

ontwikkeld. 

• Indien mogelijk uitwisseling in vertegenwoordigingen in diverse contactorganen en andere 

netwerken 

 

BIJLAGE 2 

BASISTEKST VAN GELOOFSGRONDSLAG EN BELIJDENIS 

 

 

Deze bijlage bevat een gedeelte van het document over identiteit dat zou worden besproken op de 

voorjaars-AV van 2015. In deze bijlage staat nu uitsluitend de basistekst van grondslag en 

geloofsbelijdenis, zonder de uitwerkingen en toevoegingen over ethische zaken die daar eerst bij waren 

opgenomen. 

 

 

A. Aard en functie van de Geloofsgemeenschap 

De geloofsgemeenschap is een gemeenschap van gemeenten: 

1)  die wordt gevormd door gelovigen die op belijdenis van geloof zijn gedoopt; 

 2)  die het priesterschap van alle gelovigen belijdt; 

3)  die zich bewust is een missionaire roeping te hebben in Nederland en over de eigen 

landsgrenzen; 

4)  die op basis hiervan en de onder de vermelde geloofsgrondslag aan de gemeenten 

een ruimte voor geloofsovertuiging, gemeentelijke organisatie en praktijk biedt, die 

recht doet aan hun historische achtergrond, zonder dat men elkaar daarin de 

specifieke kenmerken van eigen traditie oplegt; 

 5)  die haar functie vooral ziet in: 

a.   het faciliteren van gemeenten om gemeenschappen met hierboven genoemde 

kenmerken (1 t/m 3) te kunnen zijn, inclusief professionele ondersteuning, vorming, 

training en opleiding; 

b.   het aanbieden van een podium voor ontmoeting en gesprek over het hierboven in 

punt 4 genoemde, in de zo te noemen ‘conciliaire ontmoetingen’. 

 

 

B. Geloofsgrondslag van de geloofsgemeenschap 

De geloofsgemeenschap neemt de beginselverklaring van de EA als uitgangspunt 

a.   de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige 

Geest; 
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b.   de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring, 

verlossing en voleinding; 

c.   onze Here Jezus Christus, God de Zoon, onze Verlosser, Heiligmaker, Geneesheer en 

komende Koning. In het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn goddelijke 

oorsprong, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en 

verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en 

Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid; 

d.   de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar 

betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven;  

e.   de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem 

onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling; 

f.   de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en 

zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem; 

g.   de lichamelijke opstanding van de doden; van gelovigen tot het eeuwige leven en van 

degenen die verloren gaan ten oordeel; 

h.   het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, doet wedergeboren worden, 

en vanaf dat moment in de gelovige woont en deze vormt naar het beeld van Jezus Christus, 

en deze met andere gelovigen samenvoegt in de gemeente waarvan Christus het Hoofd is, en 

de gemeente begiftigt met wat zij nodig heeft om te functioneren als Lichaam van Christus; 

i.   dat de gemeente universeel is en als zodanig alle gelovigen van alle tijden op alle plaatsen 

omvat. Dat deze nu voornamelijk onzichtbare gemeente zichtbaar zal worden bij de 

wederkomst van Jezus Christus;  

 

en voegt daar het volgende element aan toe: 

 

j.   dat de universele gemeente nu volwaardige zichtbare gestalte krijgt in de plaatselijke 

gemeenten. Deze plaatselijke gemeenten bestaan uit leden die hun geloof in Jezus Christus als 

Heiland en Heer hebben beleden en op belijdenis van dit geloof door onderdompeling zijn 

gedoopt. In de gemeenten zijn alle leden geroepen elkaar op te bouwen in het geloof, de 

onderlinge gemeenschap, het getuigenis voor en de dienst aan de wereld. Als zodanig vormen 

zij een priesterschap van alle gelovigen. De gemeente als gemeenschap van gelovigen is 

subject van gemeentelijke handelingen en beleid en kiest voorgangers, oudsten en diakenen 

om haar hierin te leiden. De gemeente onderhoudt doop en avondmaal, die aan haar gegeven 

zijn als instellingen van Christus, waarin Hijzelf present is. 
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PETITIE  
UNIEVOORGANGERS STEMMEN VOOR FUSIE MET ABC 
September 2015 

Een aantal voorgangers en emeriti heeft de Unieraad verzocht bijgevoegde petitie in te voegen in het 

gesprek over Unie-ABC. Deze petitie wordt dus op verzoek van de ondertekenaars als ingekomen stuk bij 

het voorstel over Unie-ABC meegestuurd.  

 

AANLEIDING 

Onze Unie en de ABC hebben afgelopen jaren onderzocht hoe zij de beweging naar elkaar toe kunnen 

maken. Als Unievoorgangers vinden wij dit proces tussen Unie en ABC een hoopgevende ontwikkeling 

– voor de presentie van het evangelie in Nederland én voor de toekomst van onze Uniegemeenschap.  

Op de AV van 30 mei 2015 te Sneek hebben de afgevaardigden van gemeenten in meerderheid tegen 

het toen liggende voorstel in het fusieproces met de ABC-gemeenten gestemd. Dit besluit en de wijze 

waarop dit gebeurde heeft ons geschokt. Meer nog: wakker gemaakt om ook als voorgangers binnen 

Unie van Baptistengemeenten onze stem te laten horen. Want wij ondersteunen van harte de 

samenvoeging van onze Unie met de ABC en de daarbij behorende heldere geloofsbelijdenis als basis 

van dit samengaan. Met deze petitie stimuleren wij om ernst te maken met een spoedige en heldere 

fusie en met een duidelijke focus – want die weg biedt wat ons betreft perspectief voor het Koninkrijk 

van God binnen onze gezamenlijke stroming. 

POSITIE EN ROL 

Voorgangers hebben geen spreek- of stemrecht op de AV, tenzij ze als afgevaardigde deelnemen. 

Zelden hebben voorgangers dan ook vanuit hun eigenstandige rol hun mening naar voren gebracht op 

AV’s. Wij vinden het nu zodanig serieus dat ook wij onze stem willen laten horen – om bij te dragen aan 

onze Unie die op een kruispunt van wegen staat. De toekomst van de Unie staat op het spel en daar 

vinden wij wat van. Los van de vraag of onze stem formeel telt, los van onze rol in een lokale gemeente. 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de geestelijke koers van onze gemeenschap. Daarom spreken wij. 

VERKLARING 

 

OVER UNIE EN ABC EN DE GELOOFSBELIJDENIS 

1. Omdat wij geloven in een levende Heer, die duidelijk voor het voetlicht mag komen in het 

nieuwe kerkverband, de lokale gemeente en in het dagelijks leven van de gelovige.  

2. Omdat wij geloven dat wat het betekent om een discipel van Jezus Christus te zijn helder en 

duidelijk onder woorden gebracht mag worden.  

3. Omdat wij ons geloof en  de navolging van Jezus Christus herkennen in de uitgebreide 

geloofsbelijdenis die de Unieraad en het ABC-bestuur zorgvuldig en na grondig onderzoek 

hebben voorgesteld: er is geen woord dat wij niet kunnen onderschrijven. 

4. Omdat wij er naar verlangen verrijkt te worden door de gaven en inbreng van ABC-gemeenten 

binnen een nieuw kerkgenootschap. En omdat zij andersom hetzelfde verlangen naar ons 

hebben. Die verwachting en dat perspectief geeft ons zin in een gezamenlijke toekomst. 

Daarom zien wij ernaar uit om één gemeenschap te worden, waarbij ABC en Unie verder gaan 

onder één noemer, met het diepe verlangen om met één heldere grondslag zowel elkaar als de 

samenleving tot (aanmoedigend) getuigenis te zijn en daarmee de Enige Heer van die gemeente, 

Jezus Christus te dienen. 
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OVER ONZE UNIE ZELF 

5. Omdat wij in ABC een broeder en zuster herkennen, juist door een geloofsbelijdenis gefundeerd 

op Gods Woord. Voor zover er accentverschillen zijn met ABC, zien we dat die er evenzeer zijn 

binnen onze Unie.  

6. Omdat wij binnen de Unie eerlijk naar onszelf moeten durven kijken. Wij proeven in de praktijk 

én op de AV van 30 mei 2015 dat de verbondenheid tussen gemeenten binnen de Unie en van 

gemeenten met de Unie matig tot gering is. Een duidelijke theologische richting ontbreekt – er 

blijkt weinig geestelijk ‘wij’. Wij pleiten ervoor om dit eerlijk onder ogen te zien en bespreekbaar 

te maken. Hoe levensvatbaar c.q. toekomstbestendig is de Unie, zowel principieel (geestelijk) als 

praktisch (qua organisatie, beleid en financiën)? 

7. Omdat wij onderkennen dat er lokaal in het verleden tussen Unie- en ABC-gemeenten op een 

beperkt aantal plekken dingen zijn mis gegaan. Lokale problemen moeten lokaal worden 

opgelost, zij mogen het landelijk proces niet belasten. Wij voorgangers helpen graag bij een 

proces van lokale verzoening omdat Christus dit van ons vraagt omwille van de eenheid in Zijn 

kerk.  

Daarom past ons een ontvankelijker houding naar de ABC. 

 

OVER HET VERVOLG 

8. Wij geloven dat het goed is als nieuw kerkgenootschap een uitgesproken richting te kiezen. 

Een kerk die keuzes maakt. Wij geloven meer in richting dan in (eindeloze) ruimte. Wij geloven 

meer in heldere verbondenheid dan in vaagheid of gekunstelde constructies. Wij willen de 

passie die er in de gezamenlijke weg aanwezig is voor Christus en Zijn gemeente en voor 

elkaar aanwakkeren en niet verliezen door eindeloos gepraat en woordenstrijd.  

Daarom pleiten wij principieel en praktisch voor een onvoorwaardelijke samenvoeging van Unie 

en ABC.  

 

CONCLUSIE 

Eén Heer, één geloof, één doop, één getuigenis, … één kerk – als Unie en ABC moet dat op z’n minst kunnen! 

Daarom ondersteunen wij de voorstellen van de Unieraad van harte en moedigen wij hen en de 

afvaardigingen van gemeenten aan hier ernst en spoed mee te maken. Om Jezus’ wil.  
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Deze petitie is ondertekend door (namen op alfabetische volgorde): 

 

1) Jan-Martin Berghuis,  Doetinchem Het Lichtpunt en Hengelo-Centrum 

2) Bert Bosveld, emeritus 

3) Gijs de Bree, Kampen 

4) Peter van Bruggen, Hoogezand Beukemastraat 

5) Jelle Dijkstra, Nieuw Buinen 

6) Gert Elzen, Steenwijk 

7) Wolter Greven, emeritus 

8) Roelof Ham, Delfzijl 

9) Wietse van der Hoek, Arnhem Ontmoeting 

10) Liebrecht Hellinga, Appingedam 

11) George van der Hoff 

12) Bouke Hofman, emeritus 

13) Yme Horjus, emeritus 

14) Dirk-Jan Horjus, Utrecht de Rank 

15) André Huiting, Amersfoort 

16) Fritz Kaiser, Lelystad en Emmeloord 

17) Peter Kos, Utrecht De Rank 

18) Gijs Lammerts van Bueren, Ede op Doortocht 

19) Gerrit Leuvenink, emeritus 

20) Pier Meindertsma, Harlingen 

21) Michiel de Nooijer, Noord-Bergum 

22) Piet Passchier, emeritus 

23) Rob Quispel, emeritus 

24) Egbert van Rhee,  Midden-Betuwe  

25) Bart van Roest, Ede Siloam 

26) David Sies, Harderwijk 

27) Daniël Smink, Winschoten 

28) Riemer Venema, Hoogeveen Beth-el 

29) Douwe Visser, Zoetermeer 

30) Anne de Vries, emeritus 
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ONDERZOEKSKRING BAPTIST 

IDENTITY (OKBI) 
 

Tijdens elke AV willen we een onderdeel van het werk van de Unie van Baptistengemeenten voor het 

voetlicht brengen. Dit keer staan we stil bij het werk van het OKBI, de onderzoekskring Baptist Identity. 

Daar komen vragen over onze baptistenidentiteit in de breedste zin aan de orde.  

Met de aanwezigen willen we hierover in gesprek zijn en in een element van viering dit werk 

ondersteunen en zegenen. 

 

OKBI 

Wat maakt ons baptisten eigenlijk tot 

baptisten? Waarin merk je dat in onze 

samenkomsten? Hoe is dat merkbaar in 

onze missionaire houding? Hoe hoor je 

dat terug in onze prediking? Met deze en 

andere vragen houdt de Onderzoekskring 

Baptist Identity (OKBI) zich sinds 

september 2012 bezig. De 

onderzoekskring is verbonden met de 

leerstoel voor geschiedenis, identiteit en 

theologie van het baptisme aan de VU 

onder leiding van prof. dr. Henk Bakker. Politiek, kerkbestuur, begeleiding van voorgangers, gebed in 

de liturgie, de rol van ouderen en ambtsvisie zijn slechts enkele voorbeelden van de WO- en HBO-

onderzoeken die momenteel verbonden zijn aan de kring. Kenmerkend voor deze onderzoeken is dat 

men de lokale gemeenten als laboratorium ziet voor de theologie. 

Theologie wordt zo niet vanuit de academie voorgeschreven, maar ontspringt vanuit de 

gemeenschap van gelovigen waar Jezus Christus wordt geloofd en beleefd. Het is de bedoeling 

dat deze onderzoeken zowel de gemeente als academie dienstbaar zijn. Lokale baptistengemeenten 

kunnen de vruchten van deze onderzoeken nu al plukken. De gepubliceerde resultaten kunnen een 

kerkenraad bijvoorbeeld inzicht geven in de wijze waarop gemeenten zichzelf verstaan, waardoor 

processen van verandering en gemeenteopbouw niet alleen concreter, maar ook effectiever worden. 

 

Naast de lokale gemeenten is het Baptisten Seminarium gediend met de resultaten van het onderzoek. 

Als seminarium dient zij de gemeenten, die de onderzoeksvragen aanleveren. Zonder verbinding met 

het werkveld is het vergelijkbaar met een dokterspraktijk zonder apotheek: diagnoses worden gesteld, 

maar het juiste medicijn kan niet worden ontwikkeld. Via de Unie is de afgelopen jaren dan ook 

geïnvesteerd in verschillende onderzoeken. Wanneer men over voldoende middelen beschikt, kunnen 

in de komende jaren de belangrijkste projecten worden gerealiseerd en kan de baptistenidentiteit voor 

Nederland in kaart worden gebracht. 
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KENNISMAKEN MET NIEUWE 

GEMEENTEN 
We zijn verheugd te kunnen melden dat in de afgelopen tijd er 4 nieuwe gemeenten zijn die 

overwegen lid te worden van de Unie van Baptistengemeenten. Op deze AV worden ze 

geïntroduceerd. Het betreft hier nog geen voorstel voor lidmaatschap, waarover gestemd moet 

worden. We hopen dat dit in 2016 plaats zal vinden. Naast deze introductie van 4 gemeenten is er een 

voorstel om BG De Rank Leidsche Rijn te aanvaarden als lid van de Unie van Baptistengemeenten. 

 

INTRODUCTIE GEMEENTEN 

KAREN BAPTISTENGEMEENTE NEDERLAND (KBNL) 

Sinds 2001 hebben Karenmensen, één van de stammen in Birma, zich gevestigd in Nederland. Velen 

van hen hebben een Baptistenachtergrond. Na een periode waarin er geen gezamenlijke vieringen 

waren, zijn zij in 2008 begonnen met vieringen in Ede. Een bijzondere samenwerking ontstond daaruit 

met Baptistengemeente op Doortocht. In 2013 begon een proces van zoeken naar verzelfstandiging 

van een eigen Karengemeente, een proces dat in 2014 voltooid werd. Bijzonder aan de KBNL is dat het 

een gemeenschap is met mensen uit alle uithoeken van het land, die eens per maand samenkomen in 

Ede, en elkaar verder ontmoeten in regionale groepen.  
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BRAZILIAANSE GEMEENTE AMSTERDAM WEST 

De christelijke gemeenschap in Amsterdam had haar oorsprong in 1993, toen een kleine groep van de 

Braziliaanse en Portugese broers, de meesten van Baptistenafkomst, begon bijeen te komen in een 

appartement in het oosten van Amsterdam. In dat appartement gebeurde de eerste doop; deze werd 

gedaan in een badkuip. De groep ging naar de Baptisten Gemeente Amsterdam West op zoek naar 

een geschikte plek om samen te komen. Ze openden de deur. De groep had de ondersteuning van de 

Braziliaanse Christelijke Gemeente in Londen; ze hebben regelmatig pastors gestuurd om te helpen 

met het werk en oriëntatie. 

Kort daarna in 1996 komt de pastor Marcos Viana met zijn vrouw en dochter om definitief met de 

groep blijven. Gedurende al die jaren tot nu komt de Gemeente samen in het gebouw van de 

Baptisten Kerk Amsterdam West en had het voorrecht om velen, van verschillenden nationaliteit te 

dopen; die zijn er nog steeds bij ons. 

Begin van dit jaar, tijdens een speciale vergadering, hebben alle leden van de Gemeente unaniem 

besloten om lid van de Baptisten Unie te worden. We willen vooral, onze broeders en zusters dienen 

en samen de verkondiging van het Evangelie van de Heer Jezus in dit land verrichten. 
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BAPTISTENGEMEENTE DE ONTMOETING IN WAGENINGEN 

 

1 november 2009 markeren we als de start van een gemeente in Wageningen. De gemeente krijgt later 

de naam “De Ontmoeting” met als aanvulling: “voel je thuis…”. Gestart op initiatief van een 14-tal 

mensen die komen uit de Baptistengemeenten in Ede die we nu kennen als: “Op Doortocht” en 

“Siloam”. 

 

Het verlangen is om een missionaire gemeente te zijn in Wageningen. Om dit missionair zijn handen 

en voeten te geven sluiten we ons in 2011 aan bij het initiatief: “Nederland zoekt…” 

(www.nederlandzoekt.nl). 2 jaar lang volgen we de leergemeenschap, daarna nog eens 2 jaar lang de 

praktijkgemeenschap. 

 

In de basis gaat het over discipelschap. Jezus volgen. Eenvoudig maar niet gemakkelijk. Vervolgens 

ontwikkelen van leiderschap. Daarna spreken we over het ontwikkelen van missionaire groepen in de 

gemeente. En tot slot denken we na over het ontwikkelen van een missionaire beweging. 

 

Wat uniek is aan deze manier van gemeente zijn is het leerproces waar we met elkaar doorheen gaan. 

Zes jaar met vallen en opstaan. Leren van fouten, vieren van successen. We bestaan nu uit twee 

groepen, twee families, families op missie zou je kunnen zeggen:  

 De Thuisbasis, een plek van kennismaking, herstel en dienstbaarheid. 

 Backup, een ontmoetingsgroep die er op een praktische manier wil zijn in Wageningen . We 

maken daarbij veel gebruik van stichting Present die ons in verbinding brengt met mensen die 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En elke maand een eetavond met alle gasten!  

 

Ontmoeting staat centraal; met God(boven) met Wageningers(buiten), met elkaar(binnen). Maar ook 

ont-moeten, even niet moeten. Je mag zijn wie je bent! 

 

Meer informatie is te vinden op www.de-ontmoeting.info. 

 
  

http://www.nederlandzoekt.nl/
http://www.de-ontmoeting.info/
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BAPTISTENGEMEENTE TIEL 

De eerste aanzet om te komen tot een gemeente in Tiel was tijdens de koffie na een samenkomst in 

Veenendaal in november 2009. Na een jaar van bidden en gesprekken zijn er in het voorjaar van 2011 

een aantal ‘proef samenkomsten’ geweest en is de gemeente officieel gestart op 2 oktober 2011 onder 

de vleugels van de moedergemeente Baptistengemeente Veenendaal. De groep bestond toen uit 

ongeveer 25 volwassenen en kinderen uit Tiel en omgeving. 

Ons motto dat is afgeleid van onze visie en missie is: “Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven 

en doorgeven.” 

De eerste jaren hebben we vooral gewerkt aan het bouwen aan de gemeente. Met vallen en opstaan 

zijn we samen aan het leren wat gemeentezijn inhoudt. Dat was niet altijd heel gemakkelijk, maar keer 

op keer zagen we door alles heen de zegen van God. Wij geloven dan ook voor 100% dat God ons in 

Tiel geplaatst heeft. 

Als gemeente willen we dan ook naar buiten uitstappen, hoewel dat nog als moeilijk/lastig ervaren 

wordt. Dat heeft ook te maken met een stad als Tiel waar de grond hard is. Maar we willen als 

gemeente een huisgezin zijn waar vermoeide, beschadigde en teleurgestelde mensen een 

(geestelijk)thuis kunnen vinden en iets proeven van de liefde van Jezus. 

Al gauw kwamen er nieuwe mensen bij de gemeente een kijkje nemen. Soms direct naar de 

samenkomsten, maar juist ook via de kringen. Veel mensen die binnenkwamen hadden allemaal hun 

rugzakje en ook binnen de groep waarmee we gestart waren merkten we dat. Er was iets nodig 

waarmee we hen konden helpen en dat vonden we binnen het discipelschapsprogramma van 

Cleansing Stream. Het grootste deel van de gemeente is één of meerdere keren door dit programma 

heen geweest en dat heeft bij velen een geestelijke verdieping/hernieuwing teweeggebracht. Mede 

daardoor hebben we inmiddels in de afgelopen 4 jaar al 9 mensen mogen dopen. En inmiddels komen 

we op zondag bij elkaar met gemiddeld zo’n 50 bezoekers. 

 

Meer informatie is te vinden op www.baptistentiel.nl en www.facebook.com/baptistentiel 

 
  

http://www.baptistentiel.nl/
http://www.facebook.com/baptistentiel


27 

 

VOORSTEL NIEUW LID UNIE VAN 

BAPTISTENGEMEENTEN 
VOORSTEL TOT AANVAARDING VAN BG DE RANK LEIDSCHE RIJN ALS LID VAN 

DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND 

BAPTISTENGEMEENTE DE RANK LEIDSCHE RIJN 

Zo’n zeven jaar geleden is vanuit de Rank Utrecht initiatief genomen voor gemeentestichting in de 

grote nieuwbouwwijk (Vinex) aan de westkant van Utrecht, Leidsche Rijn. De eerste ideeën hiervoor 

zijn geboren tijdens gemeentelijke bidstonden, en vanuit een verlangen van gemeenteleden in 

Leidsche Rijn naar een gemeente in en voor de buurt. Toen het college van burgemeester en 

wethouders ons benaderde of we niet een kerk in Leidsche Rijn wilde bouwen, tot twee maal toe, 

zagen we daar Gods hand in. Zelfs toen de beoogde nieuwbouw niet doorging, was er toch genoeg 

grond om wel door te gaan met het bouwen van een gemeente.  

De afgelopen jaren is de gemeente gestaag gegroeid, en telt nu van jong tot oud ongeveer 200 zielen. 

We zijn inmiddels steeds beter in de wijk geworteld door missionaire initiatieven en samenwerking 

met andere kerken in de wijk. Ook heeft de gemeente nu een omvang en stabiliteit om zelfstandig te 

worden, al blijven we natuurlijk samenwerken met onze moeder- en zustergemeenten. We willen ons 

als Baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn aansluiten bij de Unie, in het besef dat de gemeente van 

Jezus Christus meer omvat dan het plaatselijk niveau en we elkaar nodig hebben op terreinen die dat 

overstijgen. 
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AANZET BELEIDSPLAN UNIE VAN 

BAPTISTENGEMEENTEN IN 

NEDERLAND 2016-2020 
‘Samen leven in Gods wereld’  

 

 

unieke geloofsgemeenschappen  

met elkaar verbonden 

door het volgen van Jezus  

in gemeenschappen en 

hun lokale omgeving 

 

INLEIDING 

Voor u ligt een aanzet voor een nieuw beleidsplan 2016 – 2020 van de Unie van Baptistengemeenten 

in Nederland. We schrijven ‘nieuw’, maar de accenten die we willen leggen sluiten inhoudelijk nauw 

aan bij het verlangen, verwoord in de visie van het vorige beleidsplan: 

 

We verlangen een Unie van Baptistengemeenten te zijn waarin unieke geloofsgemeenschappen met 

elkaar verbonden zijn door het volgen van Jezus Christus en het goede nieuws van Jezus’ leven in hun 

gemeenschappen en handen en voeten geven in hun lokale omgeving. 

 

In de workshop ‘Leerling zijn van Jezus’ tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 30 mei 2015 te 

Sneek werd dit verlangen onderschreven en waardering uitgesproken over de inhoudelijke focus van 

de Unie, zichtbaar in de jaarthema’s. Dit verlangen resoneert ook bij de werkers van de Unie en zij zijn 

zeer gemotiveerd om met gemeenten op weg te gaan in het vertalen van dit verlangen naar de 

dagelijks geloofs- en gemeentepraktijk. In twee andere workshops tijdens deze AV zijn thema’s met 

gemeenten besproken en deze inbreng is verwerkt in dit concept beleid. Deze thema’s zijn: nieuwe 

vormen van gemeente zijn en gemeente van generaties. 

 

Tijdens de najaars-AV van 20 november 2015 te Ede bespreken we deze aanzet beleidsplan 2016-2020. 

Het resultaat van dat gesprek wordt verwerkt en vervolgens wordt aan de AV van 29 april 2016 te 

Arnhem-Centrum een definitief beleidsplan 2016-2020 voorgelegd.  

 

SAMEN GODS MISSIE ONTDEKKEN - TERUGBLIK:  

In de afgelopen jaren hebben we gemeenten willen toerusten in de fundamentele basishouding van 

het zoeken naar de wil van God. We merken dat deze basishouding ons als Uniegemeenschap1 lokaal 

en landelijk plaatst voor keuzes: wat doen we wel en wat niet? Het geloof delen in Gods wereld kost 

ons iets en doet soms ook pijn; misschien moeten we er iets voor laten (bestaande activiteiten 

verminderen of schrappen), waar we juist zo gewend aan zijn.  

In de afgelopen jaren hebben gemeenten mooie verhalen gedeeld over hoe zij het goede nieuws laten 

zien in hun manier van omgaan met elkaar en hun plek in de omgeving. We hebben gemeenten 

uitgedaagd om naar de mensen toe te gaan in plaats van te verwachten dat de mensen naar ons 

                                                     

1 We gebruiken hier het woord Uniegemeenschap als samenhangend begrip voor zowel de aangesloten 

lokale Uniegemeenten, de Unieraad en de Uniewerkers. Wederkerigheid binnen onze Uniegemeenschap is 

essentieel. In de uitvoering van het beleidsplan liggen dan ook taken voor allen. In een groot aantal taken 

zijn de Uniewerkers de facilitators, tegelijk kan dit plan alleen vorm krijgen met gemeenten zelf.  
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toekomen. We zien dat deze beweging langzaam zichtbaar wordt en dat gemeenten zich de vraag 

stellen: wat betekent dit voor onze manier van gemeente zijn? 

 

WE BLIJVEN DROMEN…  

Daarom willen we de richting uit het vorige beleidsplan voortzetten, omdat deze richting te maken 

heeft met het verlangen van ons hart. Alleen als ons hart en ons leven in toenemende mate het hart 

van onze hemelse Vader reflecteert, komt waarnaar we verlangen meer binnen bereik. We realiseren 

ons dan ook dat we veel hebben ontvangen van God en nog veel hebben te leren in de navolging van 

Christus. Dat leren doen we niet alleen; we zijn met elkaar onderweg en die weg is principieel een 

leerweg. We realiseren dat we leven in de ‘ondertussenheid’ waarin we als mensen falen, kwetsbaar 

zijn, conflicten hebben. In dat onvolmaakte willen we – met vallen en opstaan- meer en meer zichtbaar 

maken wat op het hart van God is. Waar blijven wij van dromen? 

 

We dromen van een gemeenschap van Baptistengemeenten … 

 

… waar gemeenten beseffen dat zij van God zijn en dat zij met wat God hun heeft gegeven, Zijn 

uitnodiging aannemen om getuigen te zijn van de hoop van het komende koninkrijk; 

 

… waar gemeenten belijden dat er één Heer is; 

 

...waar gemeenten voluit missionaire gemeenschappen zijn die oog hebben voor waar de Geest aan het 

werk is in hun omgeving; 

 

…..waar gemeenten opvallen in hun trouw om te doen Christus achterna te gaan; in hoe mensen met 

elkaar omgaan, in een ‘anders zijn’ in woord en daad en waarbij vooral een dienende houding opvalt 

 

;… waar gemeenten hun roeping in de praktijk brengen, in eigen wijk, de stad of de regio, vanuit hun 

unieke gemeentesituatie; 

 

… waar gemeenten open en gastvrij zijn voor mensen die binnenkomen, waar mensen voor elkaar klaar 

staan; waar mensen met verschillende achtergronden, verschillende culturen en verschillende 

leefwerelden met elkaar hun leven delen en daarin een voorbeeld zijn voor hun omgeving; 

 

… waar gemeenten hun ‘nieuwe’ plek als minderheid in de samenleving aanvaarden; 

 

… waar gemeenten opkomen voor sociale gerechtigheid en voor vrijheid van geloof voor ieder mens; 

 

… waar gemeenten unieke plaatsen zijn, waar mensen van verschillende generaties hun leven delen, 

waar ouderen jongeren op weg helpen in het volgen van Jezus, waarin jongeren ouderen uitdagen met 

hun vragen en hun geloof; 

 

… waar gemeenten samenwerken met andere geloofsgemeenschappen in hun stad of dorp om zo zout en 

licht te zijn in hun omgeving; 

 

…waar vanuit voorgangers opgeleid worden met hart voor God, voor gemeenschappen en voor mensen 

om hen heen; 
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... waar mensen steeds opnieuw onder de indruk zijn van God en hun leven in zijn hand durven te leggen 

en daarmee leren leven vanuit de hoop van Gods koninkrijk, het visioen van een herstelde wereld in de 

toekomst. 

 

VISIE, MISSIE EN SPEERPUNTEN 

Is deze droom wel realistisch? Zet je mensen niet onder druk als je de lat zo hoog legt? We leven toch 

in een gebroken wereld, die droom is toch niet maakbaar?! Om ons heen zien we een verder gaande 

ontkerkelijking, mensen zoeken naar nieuwe manieren om hun leven zin te geven. Mensen vluchten 

naar ons land op zoek naar een veilige plek en we denken te staan met lege handen. We zien dat 

mensen op zichzelf worden teruggeworpen omdat relaties minder duurzaam blijken te zijn dan 

gehoopt; eenzaamheid is een kernthema voor zowel jongeren als ouderen. De andere kant is de 

kritische vraag aan ons als kerk: laat de kerk in deze gebroken wereld wel zien, dat zij bestaat met een 

missie, een opdracht, om Gods liefde in deze wereld te laten zien? En leeft zij vanuit de hoop van een 

herstelde wereld in de toekomst? Juist die spanning, dat ongemakkelijke, tussen droom en realiteit 

willen we hier naar voren halen om die hoop te benadrukken.  

 

In het julinummer van het kwartaalblad van de Baptist World Alliance citeert Ian Hussey C.S. Lewis:  

‘There exists in every church something that sooner or later works against the very purpose for 

which it came into existence. So we must strive very hard, by the grace of God, to keep the 

church focused on the mission that Christ originally gave to it.’  

(Vrij vertaald: ‘in elke kerk zit iets waardoor zij vroeg of laat een bedreiging vormt voor de 

reden waarom ze bestaat. We moeten hard ons best doen om, door Gods genade, de focus te 

houden op de opdracht die Christus aan de kerk gaf’.)  

 

Eén van de grootste bedreigingen voor de vitaliteit van ons geloof is consumentisme. We leven in een 

maatschappij van ‘pick and choose’ en ‘ meer, meer, meer’ waarin we zelf kiezen wat ons bevalt. Leden 

en vrienden van gemeenten kunnen gemakkelijk vervallen tot eindgebruiker van het ‘product’ 

kerkdienst en komen daarmee in de rol van individuele consument, die bekijkt wat de kerk hem of 

haar biedt en of het voor hem/haar aantrekkelijk is. We zien deze vraag ook in toenemende mate 

vanuit gemeenten op ons af komen: ‘wat hebben we aan de Unie, welke diensten levert zij?’ Maar 

consumentisme en discipelschap verhouden zich slecht tot elkaar. Hier ligt een uitdaging van elke 

gemeente, die zich herkent in bovengenoemd verlangen en de beschreven droom. Hoe probeert de 

kerk op vernieuwende, creatieve en verfrissende manieren vorm te geven aan de opdracht van de 

Heer? Kerk-zijn gaat vooral over hoe we als gemeenschap leven met Jezus, hoe we samen genieten en 

delen van het goede wat we hebben ontvangen, hoe we van elkaar willen leren op de weg van 

discipelschap en hoe we de opdracht van Jezus vertalen naar ons dagelijks leven.  

 

Dit is verwoord in de visie en missie uit 2013 en wordt verwoord in de speerpunten voor de komende 

jaren.  

 

VISIE 

We verlangen een Unie van Baptistengemeenten te zijn waarin unieke geloofsgemeenschappen met 

elkaar verbonden zijn door het volgen van Jezus Christus en het goede nieuws van Jezus’ leven2 in hun 

gemeenschappen handen en voeten geven in hun lokale omgeving. 

 

  

                                                     

2 Onder Jezus’ leven verstaan we het geheel van zijn leven; zijn lijden, sterven en opstanding maakt hier 

wezenlijk deel van uit! 
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MISSIE 

De Uniegemeenschap ziet het als haar missie om gemeenten te stimuleren, ondersteunen en 

verbinden in het vormgeven aan deze visie. Een belangrijke element is met gemeenten samen, te 

zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschappen die passen in deze tijd. 

 

De uitvoering hiervan vereist durf en flexibiliteit van de Uniegemeenschap die zich uit in de volgende 

‘waarden’ 

• openheid naar God  

• vertrouwen op Jezus als Heer van het leven  

• gemeenschappen laten bloeien vanuit hun lokale context en verlangen 

• wederkerigheid in relaties 

• respect en ruimte geven aan elkaar en elkaar durven aanspreken 

• samen zoeken en leren van elkaar 

• open zijn voor nieuwe manieren van doen 

 

In de praktijk betekent dit weten van elkaar wat er in gemeenten speelt en weten wat in de 

maatschappij, andere kerken (lokaal en landelijk) en internationale geloofsgemeenschappen leeft. 

Weten welke vragen leven bij gemeenten en aansluiten waar gemeenten zijn. Het betekent zien waarin 

God aan het werk is in gemeenten, waarderen wat in gemeenten goed gaat en gemeenten stimuleren 

in hun eigen verantwoordelijkheid om hier meer ruimte voor te maken. 

 

SPEERPUNTEN VAN BELEID 

De geformuleerde speerpunten fungeren als een samenhangend kader. De speerpunten zijn concrete 

uitwerkingen van de visie en de missie. Deze speerpunten bouwen voort op het uitgangspunt dat de 

Uniegemeenschap haar basale taken goed doet. Voor de Unie-organisatie betekent dit onder andere 

het begeleiden van gemeenten op vraag en aandacht voor de zakelijke bedrijfsvoering van de Unie-

organisatie, inclusief een transparante begroting en duidelijke verantwoording van de baten en 

lastenexploitatie.  

 

Als Uniegemeenschap kiezen wij voor: 

A. HET TOERUSTEN EN BEGELEIDEN TOT TASTBAAR DISCIPELSCHAP 

De uitdaging van gemeenten is om voortdurend in gesprek te zijn met de omliggende cultuur en 

context, en tegelijkertijd te putten uit Gods woord en de traditie om het evangelie van Jezus 

Christus te belichamen. Dat vraagt een ontdekkende, onderzoekende en lerende houding van 

gemeenteleden (discipelschap = leerling zijn!), en passende methodieken om daar vorm aan te 

geven. Hierbij volgen we Christus, als de weg van het leven, na in onze relaties, onze levensvragen, ons 

werk, onze manier van omgaan met geld, onze manier van omgaan met mensen ver weg en dichtbij, 

enz. We stellen onszelf vragen als: Hoe kunnen we, net als Jezus, mensen in hun nood bijstaan, in het 

perspectief van hoop? Hoe kunnen we juist als minderheid de weg van Jezus gaan, ook in zwakheid, 

nederigheid en lijden? Hoe kunnen we zout en licht zijn door mensen te prikkelen om zelf God en zijn 

Koninkrijk te gaan zoeken.  

 Het thema van dit beleidsplan ‘Samen leven in Gods wereld’ wordt uitgewerkt in 3 jaarthema’s: 

genieten, werken en delen (werktitels). Jaarlijks worden de gemeenten toerustingsmomenten en 

een gereedschapskist3 aangereikt om met deze thema’s aan de slag te gaan. Deze middelen 

staan ten dienste van een leerproces waardoor gemeenten zelf aan de slag gaan in het samen 

leerling van Jezus zijn. 

                                                     

3 Diverse materialen worden beschikbaar gesteld voor verschillende doelgroepen, met verschillende 

werkgroepen rond dit thema. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van materialen van partners als van zelf 

ontwikkeld materiaal.  
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 Geleefd geloof en geleerd geloof worden met elkaar verbonden. Theologische Vorming wakkert 

dit gesprek aan middels het opleiden van voorgangers waarbij dit binnen de leerlijnen 

spiritualiteit en discipelschap gethematiseerd wordt. In het opleidingsprofiel 2015 staat dit 

verder beschreven. In onderzoek (OKBI), studiedagen en uitgaven van de Baptisticareeks worden 

ook consequent geleerd geloof en geleefd geloof met elkaar verbonden.  

 

B. GELOOF LEVEN EN DELEN  

We leven samen in Gods wereld. In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij (Hand 17: 28). Er is zoveel 

wat we van Hem ontvangen en vervolgens mogen delen! Iedere gelovige leeft het getuigenis van Gods 

liefde op zijn/haar wijze uit, in zijn/haar omgeving. De gemeente staat niet meer centraal als doel op 

zichzelf. Zij is geroepen uit de wereld om diezelfde wereld te dienen. Gemeenten leven hun missionaire 

roeping uit met de hun gegeven mogelijkheden en in hun eigen specifieke situatie.  

 Wij voeden het delen van geloof binnen en buiten de gemeente. Gemeenten geven hier op 

verschillende wijze vorm aan bijvoorbeeld door actief betrokken te zijn bij het verzachten van 

de nood van anderen, bij het bevorderen van sociale gerechtigheid of (gewoon) door met de 

naaste op te trekken. We stimuleren gemeenten om hier keuzes in te maken en dat te doen 

waartoe zij zich geroepen weten. Dit doen we door coaching van gemeenten en door het 

bespreekbaar maken van actuele thema’s op het terrein van geloof, leven en sociale 

gerechtigheid. 

 We zijn gemeenten van en voor alle generaties. De gemeente is een unieke plek waar 

ontmoetingen tussen jong en oud vrij natuurlijk bestaan. Verschillende generaties kunnen van 

elkaar leren. We willen gemeenten laten beseffen dat God hen zelf uitnodigt zijn volk te zijn in 

de omgeving, waarin de gemeente functioneert. Daarom dagen we elkaar als gemeenten uit tot 

het nemen van verantwoordelijkheid, het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten ten 

aanzien van hun gemeente-zijn. Er wordt beleid ontwikkeld voor vergrijzende gemeenten en/of 

gemeenten die aan de slag willen met het bevorderen van ontmoetingen tussen de generaties. 

 In Theologische Vorming ligt het uitgangspunt in de (her)ontdekking van de Missio Dei: de 

missie van God die de lokale gemeenschap doortrekt. Dit doortrekt alle Bijbels-theologische en 

praktisch-theologische facetten van de opleiding waarbij ook de ‘ontmoeting’ met de huidige 

samenleving volop aandacht krijgt.    

 We zijn een Gastvrije Unie waarin ruimte is voor gemeenten met verschillende etnische en 

culturele achtergronden. De toenemende aanwezigheid van migrantengemeenten biedt kansen 

en uitdagingen, die we samen verder vorm willen geven. Gastvrijheid is bovendien een uiterst 

relevant thema als het gaat om de toenemende stroom vluchtelingen. We willen dit relevante 

onderwerp blijvend agenderen binnen de Uniegemeenschap, om na te denken hoe we vorm 

kunnen geven aan Jezus’ opdracht om de vreemdeling op te nemen (Mat. 25:35) en hier 

praktisch handen en voeten aan geven. 

 In het beleidsplan Zending (2015-2018) staat het zendingsbeleid van de Unie beschreven. 

Vanuit Uniegemeenten zijn zo’n 60 zendingswerkers in het buitenland actief. We willen 

onderzoeken hoe we dat zendingswerk van lokale gemeenten als Unie kunnen omarmen. Er is 

aandacht voor goede korte-termijn uitzending van jongeren. Diverse projecten worden jaarlijks 

naar voren gebracht en waar nodig worden Noodfondsacties gedaan. Een en ander wordt 

nadrukkelijk in verbinding met andere partners binnen het wereldwijde Baptistennetwerk 

gedaan. 

 We zoeken naar concrete projecten om de vriendschap die er is met de Baptisten Conventie in 

Sierra Leone verder vorm te geven nadat ons zendingsechtpaar daar met pensioen is. 

 

C. RUIMTE GEVEN AAN NIEUWE VORMEN VAN GEMEENTE-ZIJN  

Ervaringen uit pionierende gemeentestichtingsinitiatieven inspireren bestaande gemeenten na te 

denken over nieuwe vormen van gemeente-zijn. Wij geloven dat de noodzaak hoog is om door te 

gaan met experimentele vormen van gemeente-zijn; bestaande kerken vergrijzen en krimpen. Hoe 

kunnen we zichtbaar aanwezig zijn voor mensen die opgroeien in een postchristelijke samenleving? 

Hoe kunnen we mensen die ‘blanco’ ten opzichte van het geloof staan, boeien en in aanraking brengen 
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met het goede nieuws? Wij denken dat zowel coaching van bestaande gemeenten als het stimuleren 

van nieuwe vormen van gemeente-zijn nodig zijn in deze tijd. Op verschillende plekken in het land zien 

we nieuwe vormen van gemeente-zijn ontstaan. Soms als zelfstandig gemeentestichtingsproject, soms 

als een deel van een bestaande gemeente. Soms via de formele weg van een gemeentevergadering, op 

andere momenten als een kleinschalig initiatief van gemeenteleden. Veelal hebben de initiatieven een 

experimenteel karakter, en richten ze zich op het bereiken van nieuwe mensen. Wij realiseren ons dat 

nieuwe vormen van gemeente-zijn in bestaande gemeenten zowel spanning als verfrissing op kan 

leveren en we willen de spanning die dit geeft niet uit de weg gaan.  

 We coachen gemeenten in het zoekproces om haar hun roeping en opdracht zo goed 

mogelijk vorm te geven anno nu. 

 We juichen nieuwe initiatieven toe als enorme kans. We geven ruimte binnen gemeenschappen 

om hiermee te experimenteren, en willen hierover bemoedigend èn kritisch met elkaar in 

gesprek.  

 We coachen kleine gemeenten die zoeken naar toekomst perspectief, vaak gemeenten met 

weinig twintigers en dertigers en een beperkte groep veertigers.  

 

D. ‘LAAT HEN ALLEN ÉÉN Z IJN…’  

Een kerntekst uit Johannes 17 die op verschillende plekken telkens naar voren komt, in het onderzoek 

naar samensmelting met ABC, in de gesprekken tijdens de Nationale Synode, in de ontmoetingen van 

Nederlands Christelijk Forum. ‘ … opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.’  De laatste jaren 

wordt eenheid tussen christenen van verschillende denominaties ondanks alle verschillen steeds meer 

zichtbaar. Op verschillende vlakken wordt er steeds meer samengewerkt: binnen Missie Nederland (de 

vroegere Evangelische Alliantie), binnen theologische opleidingen, op het terrein van gemeentestichting 

en nieuwe initiatieven. Jongeren hebben niet meer de behoefte om een plakkertje van een denominatie 

te hebben. Het verhuizen van mensen tussen verschillende kerken beïnvloedt kerken waardoor 

verschillen tussen denominaties op het eerste gezicht minder opvallen. De ontkerkelijking leidt tot 

kerken waarbij de overgebleven  leden ‘bewust’ bij de kerk betrokken zijn. Verschillende ontwikkelingen 

zoals hier geschetst leiden tot een intensievere samenwerking tussen kerken. Daarmee dringt ook de 

vraag zich tot ons op ‘wat is de legitimiteit van ons kerkgenootschap?’ (Hoe) Zien wij een Unie/Alliantie 

van Baptistengemeenten in 2030 voor ons? Is er dan nog een Baptisten- denominatie? Spannende 

vragen waar we ons in de komende jaren over willen buigen.  

 We participeren actief in lokale, nationale en internationale netwerken.  

 We ontwikkelen een traject om met elkaar richting te zoeken in de vraag hoe een 

kerkgenootschap er in 2030 uit moet zien in de context van bovengenoemde ontwikkelingen. 

We maken een aanvang met dit gesprek.  

 We onderzoeken verdere samenwerking en waar mogelijk samensmelting met ABC. 

 We participeren actief in het plan vanuit Nationale Synode naar een mogelijk federatief verband 

tussen kerken.  
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VOORSTEL BAPTISTENGEMEENTE 

ROTTERDAM-CENTRUM 
 

Ter AV vindt een gesprek en stemming plaats over het voorstel ter financiering van het project van 

Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. 

 

Expect great things from God. Attempt great things for God (William Carey) 

I love it when a plan comes together (John ‘Hannibal’ Smith) 

EEN KERKGEBOUW IN ROTTERDAM-CENTRUM: VEEL 

MEER DAN STENEN ALLEEN 
Samenvatting ‘Visiedocument Baptistengemeente 

Rotterdam-Centrum’ ten behoeve van de 

Algemene Vergadering van de Unie van 

Baptistengemeenten van 20 november 2015 te 

Ede   

Plotseling staan wij voor een statig herenpand aan 

de Proveniersstraat in Rotterdam, een drukke 

straat naar het Centraal Station. De grote ramen 

laten binnen een gezellige drukte zien. We 

besluiten er eens een kijkje te nemen. Door de 

wijd openslaande deuren komen we in een 

modern ingerichte, maar toch knusse restauratie-ruimte. Geroezemoes komt ons tegemoet. Mensen 

zitten aan tafeltjes te praten. Ons wordt een kopje koffie aangeboden, maar nieuwsgierig lopen we 

eerst door de glazen deuren naar de zaal erachter. Hier komen we in een hoge, multifunctionele 

kerkzaal met mooie lichte kleuren. Ons wordt verteld dat deze wordt gebruikt door de 

Baptistengemeente Rotterdam-Centrum voor haar diensten, maar ook door enkele andere 

internationale gemeenten. De Baptistengemeente heeft na een aantal moeizame jaren voorzichtig de 

lijn naar boven weer te pakken. Als kleine christelijke gemeenschap zet zij zich naar vermogen in voor 

de buurt. We kijken nog even om het hoekje van de achterste zaal, die vrolijk is aangekleed; dit is 

duidelijk de plek van de kinderen.  

‘En de verdiepingen hierboven dan?’, zo vragen we de koster. De drie bovenverdiepingen worden 

gehuurd door Stichting Timon, vertelt hij ons. De appartementen zijn kort geleden helemaal 

opgeknapt en geschikt gemaakt voor bewoning door een woon-zorggroep. Vrijwilligers wonen samen 

met cliënten en bieden hen zo een stabiele omgeving om een nieuwe start met hun leven te maken. 

‘En we doen trouwens ook dingen gezamenlijk. Regelmatig organiseren kerk en Timon samen een 

open buurtmaaltijd. En één van de bewoners van de woongroep is de koster van de 

benedenverdieping.’ Na een kopje koffie vervolgen we onder de indruk en bemoedigd onze weg.  

1. EEN PLAN 

Tot zover dit toekomstperspectief. De Baptistengemeente Rotterdam-Centrum is in bezit van een ruim 

gebouw, net boven het Centraal Station in Rotterdam, de Dr. J.E. Feisserkapel. De benedenverdieping 

wordt momenteel gebruikt voor kerkdiensten en andere activiteiten van de gemeente. Daarboven 

bevinden zich vier appartementen, waarvan er momenteel drie worden verhuurd aan particulieren.  

De Baptistengemeente Rotterdam-Centrum heeft 47 leden en daarom beperkte menskracht. Het 

onderhoud en de exploitatie van het gebouw vragen veel van haar. Bovendien is de gemeente 

financieel niet in staat een hoognodige renovatie van het gebouw te verwezenlijken. De afgelopen tijd 
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heeft zich een plan ontwikkeld waarin het gebouw behouden blijft voor het Koninkrijk van God.4 Het 

uitgangspunt van dit plan is dat de Unie van Baptistengemeenten in Nederland het gebouw van de 

Baptistengemeente Rotterdam-Centrum koopt en renoveert. De Unie verhuurt vervolgens de 

onderverdieping terug aan de Baptistengemeente. De gemeente kan met het door haar ontvangen 

geldelijke bedrag een (deeltijd)predikant in dienst nemen in de persoon van Sibbele Meindertsma en 

werken aan haar toekomst. Bij de realisatie van haar toekomstvisie wordt zij gecoacht en ondersteund 

door Baptistengemeente Dordrecht. De bovenverdiepingen worden verhuurd aan Stichting Timon, die 

hier graag een woon-zorggroep wil vestigen. Baptistengemeente en woongroep vertegenwoordigen 

samen Gods nieuwe wereld in de stad en zoeken het goede voor de Provenierswijk. 

Hieronder werken we de verschillende facetten van het plan kort nader uit.  

2. BAPTISTENGEMEENTE ROTTERDAM-CENTRUM, ONDERSTEUND DOOR BG 

DORDRECHT 

In het besef van de eigen kwetsbaarheid heeft de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum 

ondersteuning gezocht bij de Baptistengemeente Dordrecht. De gemeentevergadering van ‘Dordrecht’ 

heeft deze hulp op haar gemeentevergadering van 29 juni 2015 in consensus toegezegd, voor de 

periode van vijf jaar. Dordrecht vaardigt enkele adviseurs naar de raadsvergaderingen van ‘Rotterdam’ 

af, om de raad te adviseren en te coachen. Tevens zijn zij ‘makelaars’ van Dordtse gemeenteleden die 

Rotterdam met hun gaven en talenten ter zijde kunnen staan.  

De gemeente wil Sibbele Meindertsma, nu al werkzaam voor het genoemde missionaire project in 

Rotterdam-Noord, in dienst nemen als deeltijdpredikant voor anderhalve dag per week. Beide 

werkzaamheden bieden synergiemogelijkheden. Zo ontmoette Sibbele recent een vrouw in de wijk die 

graag wekelijks naar de kerk wilde; zij bezoekt nu met haar kinderen de diensten van de 

Baptistengemeente. Een Alphacursus of andere kring over de beginselen van het christelijk geloof met 

mensen uit de kerk en de wijk laat zich ook goed denken.  

3. STICHTING TIMON 

Timon is de beoogde huurder voor de zes te realiseren appartementen boven het kerkgebouw. Deze 

christelijke zorgorganisatie werkt met een grote betrokkenheid van vrijwilligers.5 Zij wil aan de 

Proveniersstraat een nieuwe woon-zorggroep realiseren. Een vrijwilligersechtpaar dat verantwoordelijk 

is voor de begeleiding woont samen met 

acht cliënten in de leeftijdscategorie 18 tot 

23 jaar en vormen voor hen een positief 

sociaal netwerk.   

4. GEBOUW EN FINANCIERING 

Het gebouw van Baptistengemeente 

Rotterdam-Centrum is hoognodig aan 

renovatie toe, maar zoals gesteld heeft de 

gemeente hiervoor niet de middelen.6 

Verkoop aan een willekeurige partij zou de 

gemeente naar verwachting 250.000 euro 

opleveren, terwijl het pand in 

gerenoveerde staat wordt getaxeerd op 

                                                     

4 Zie voor het volledige plan Visiedocument Baptistengemeente Rotterdam-Centrum 2015-2020; dit is op 

aanvraag verkrijgbaar, net zoals de overige documenten die onder 6. Documentatie worden genoemd.  

5 Zie voor meer informatie over Stichting Timon het Jaarverslag 2014 op de website www.timon.nl. 

6 Zie Jaarrekening 2014 Baptistengemeente Rotterdam-Centrum.  

http://www.timon.nl/
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850.000 euro.7 Vervreemding van het gebouw op dit moment zou dus kapitaalvernietiging zijn, zeker 

in geestelijk opzicht.  

De Baptistengemeente Rotterdam-Centrum is bereid om het pand voor 180.000 euro ter verkopen aan 

de Unie van Baptistengemeenten, omdat het dan ‘in de familie’ blijft en behouden wordt voor het 

Koninkrijk van God. De kosten van volledige renovatie worden geschat op 530.000 euro.8 Voor kosten 

onvoorzien (bijvoorbeeld asbest) wordt een bedrag van 90.000 euro gereserveerd. De totale 

investering van de Unie bedraagt dus 800.000 euro. Overschrijdingen van deze totale investering (door 

tegenvallers bij de renovatie) zullen moeten worden gedekt door hogere huuropbrengsten. De 

investering (inclusief de kosten voor onderhoud en rente en aflossing) wordt gedekt door een 

huurcontract aan te gaan met Stichting Timon voor de appartementen op de eerste, tweede en derde 

verdieping en met de Baptistengemeente voor de huur van de benedenverdieping.9 De betaling van 

de 620.000 euro vindt geleidelijk plaats tijdens de renovatie.  

 

Exploitatie 

rendement van 3,0 procent van het 

geïnvesteerde bedrag ad € 800.000 

€ 24.000  (is eigenlijk lager omdat de BGR-C de € 

180.000 pas ontvangt over een langere periode) 

jaarlijks klein onderhoud € 6.000 

aflossing pm 

afschrijving  pm 

reservering groot onderhoud (over 20 jaar moet 

dit fonds € 160.000 groot zijn) 

€ 8.000 

Totaal € 38.000 

 € 38.000 x 20 jaar = € 760.000 

 

De dekking is als volgt: 

Huuropbrengst Timon appartementen  €  24.000 

Huuropbrengst  BG Rotterdam-Centrum  €    5.000 

Totaal €  29.000 

 €  29.000 x 20 jaar = € 580.000 x  gemiddelde 

huurstijging van 3% pj = x 130% = € 754.000 

(feitelijk is dit bedrag hoger ten gevolge van het 

rente op rente effect) 

 

De aankoopsom c.q. opbrengst voor de BGR-C ad € 180.000 zou als een tegoed van de Unie naar 

behoefte kunnen worden opgenomen. Daarbij gelden voorshands de volgende uitgangspunten: 

Salaris gemeenteopbouwwerker voor een 

periode van 5 jaar gedurende 2 dagen per week 

€ 82.000 

Huur gedurende een periode van 5 jaar á € 

5.000 met een gemiddelde huurstijging van 3% 

€ 27.000 ( 5 x 5 x 107,5%) 

                                                     

7 E-mailwisseling met Ooms Makelaars van 24 september 2014. Verzekeraar Donatus schat de 

herbouwwaarde op 1,64 miljoen euro (zie Polisblad Opstalverzekering Donatus van 23 december 2013).   

8 Zie voor de raming van de renovatie het rapport Inventarisatie revitaliseringsmogelijkheden Proveniersstraat 

52 van Penta Architecten te Harlingen (18 maart 2014).  

9 Zie voor de volledige financiële onderbouwing paragraaf 5.3 van het Visiedocument. Stichting Kerkelijke 

Gelden heeft desgevraagd ook een taxatie van het gebouw gedaan; zie haar bevindingen in het Rapport.  
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Totaal € 109.000 

  

Verrekening rente  PM 

Restant per 1 januari 2021  € 71.000 

Totaal € 180.000 

 

Voor de financiering van dit plan zijn er twee opties: 

 

Optie 1:  De Unie van Baptistengemeenten financiert dit project vanuit haar 

huisvestingsreserve. 

 

Optie 2:  Gemeenten, die voorheen haar spaargelden bij de Unie Bouwstichting hebben 

onder gebracht, participeren in de financiering van dit project. Gemeenten  

kunnen deelnemen voor tenminste 50.000 euro of een veelvoud daarvan.  

Zij ontvangen 2,5% rente op het ingelegde geld.  

 

In de exploitatie gaan we uit van een rente van 3,0 procent. De gemeenten en / of Unie ontvangen een 

rentevergoeding van 2,5% en de resterende 0,5% wordt gebruikt voor de beheerskosten. 

 

De Unieraad heeft een voorkeur voor een combinatie van beide opties. 

  

VOORSTEL 

De Algemene Vergadering van 20 november 2015, bijeen te Ede besluit haar huisvestings-reserve (of een 

deel ervan) te besteden aan de financiering van dit project. De financiering van dit project door de Unie 

(en aangesloten gemeenten) overschrijdt niet het bedrag, waarvoor ook externe financiers (bijvoorbeeld 

Stichting Kerkelijk Geldbeheer) een hypotheek zouden willen verstrekken.  

 

VOORWAARDEN 

De Unieraad legt u dit voorstel voor onder de volgende voorwaarden. Als aan een van deze 

voorwaarden niet wordt voldaan, wordt het voorstel ontbonden: 

 

- De gemeentevergadering van BGR-C gaat akkoord (gaat) met dit plan; 

- BGR-C ontvangt een bijdrage van de Unie in haar exploitatie van in totaal € 180.000 dat in 

bedragen van maximaal € 18.000 per jaar wordt uitgekeerd in een periode van 10 jaar; 

- Met de bestaande huurders wordt een budgetneutrale afspraak gemaakt voor de beëindiging van 

de bestaande huurovereenkomsten; 

- Timon akkoord gaat met de voorgestelde huurovereenkomst; 

- Voor optie 1: alleen de huisvestingsreserve (voor zover niet geïnvesteerd in het Baptist House in 

Amsterdam) kan voor dit plan worden aangesproken.  

 

5. TOT SLOT 
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Het totaalconcept - dat is het wat dit plan uniek maakt:  

 De Unie van Baptistengemeenten die investeert in het behoud van christelijk centrum in de 

stad;  

 De Baptistengemeente Rotterdam-Centrum die door de verkoop van haar pand de handen vrij 

heeft om te werken aan gemeente-zijn in de buurt;  

 De Baptistengemeente Dordrecht die haar daarbij wil ondersteunen;  

 Sibbele Meindertsma die zijn werk in het Oude Noorden combineert met werkzaamheden in 

de Baptistengemeente, waardoor synergiemogelijkheden ontstaan;  

 Stichting Timon die vanuit haar christelijke overtuiging zorg verleent op een voor haar ideale 

plek en op terreinen samenwerkt met de Baptistengemeente. 

 Plaatselijke / regionale internationale gemeenschappen kunnen gebruik maken van de 

kerkzaal, die op een paar honderd meter afstand ligt van het Centraal Station.   

Samen vormen al deze stukjes een unieke puzzel, 

die zorgt voor blijvende christelijke aanwezigheid in 

het centrum van Rotterdam.  

(En oh ja, als u over een tijdje eens op het Centraal 

Station in Rotterdam bent, loop dan eens naar 

Proveniersstraat 52 en neem eens een kijkje bij wat 

daar gebeurt.)  

 

 

 

6. DOCUMENTATIE 

Onderliggende documenten ten behoeve van de besluitvorming binnen betrokken partijen zijn:  

1. Visiedocument Baptistengemeente Rotterdam-Centrum 2015-2020. 

2. Onderzoek & Adviesrapport ‘de missionaire wens van de gemeente’ (augustus 2015).  

3. Projectplan gemeentestichting Oude Noorden/Agniesebuurt Rotterdam (werkgroep 

gemeentestichting van de Unie van Baptistengemeenten, 2012). 

4. Jaarverslag Timon 2014 (website www.timon.nl). 

5. Jaarrekening 2014 Baptistengemeente Rotterdam-Centrum.  

6. E-mailwisseling met Ooms Makelaars van 24 september 2014.  

7. Polis Opstalverzekering Donatus van 23 december 2013.   

8. Inventarisatie revitaliseringsmogelijkheden Proveniersstraat 52 (Penta Architecten te Harlingen, 

18 maart 2014).  

9. Taxatierapport van makelaar Ros uit Rotterdam 

10. Schetsontwerp revitalisatie pand Proveniersstraat 52 (Penta Architecten, september 2015). 

  

http://www.timon.nl/
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JAARPLANNEN 2016  
 

Hierbij ontvangt u de jaarplannen van de onderscheiden afdelingen binnen de werkorganisatie: 

Theologische Vorming, Missionaire Gemeente Ontwikkeling en het Ondersteunend Bureau. Deze 

jaarplannen worden u ter informatie aangeboden. Samen met de jaarverslagen, die in de voorjaars 

AV’s worden behandeld krijgt u een beeld van het werk wat door de werkorganisatie wordt verricht. 

De jaarplannen hebben missie, visie en speerpunten van het beleidsplan van de Unie 2013 - 2016 als 

uitgangspunt. 

 

MISSIE EN VISIE VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND 

‘Onze missie is gemeenten - met profetische passie én dienstbare compassie - te stimuleren, 

ondersteunen en verbinden in het vormgeven van de visie en te zoeken naar nieuwe vormen van 

gemeenschappen die passen in deze tijd.’ 

 

‘We verlangen een Unie van Baptisten Gemeenten te zijn waarin unieke geloofsgemeenschappen met 

elkaar verbonden zijn door het volgen van Jezus Christus en het goede nieuws van Jezus´ leven in hun 

gemeenschappen en handen en voeten geven in hun lokale omgeving.’ 

 

DAT DOEN WE MIDDELS DE VOLGENDE SPEERPUNTEN: 

Gemeenten ondersteunen in  

a. zoeken en vormgeven van hun roeping 

b. vormen van missionaire gemeenschappen 

c. toerusten en begeleiden tot tastbaar discipelschap 

d. verbinden van netwerken van gemeenten en kerkgenootschappen 

 

Het ondersteunende bureau kent de volgende werkterreinen: gemeenten, communicatie, 

administratie, verbinden van netwerken en ‘Beweging naar Buiten’.  

 

Het ondersteunend bureau bestaat uit:  

Albrecht Boerrigter, Algemeen Secretaris 

Jeanette van Es, directiesecretaris 

Conny van Kooij, administratief medewerker 

Hans Riphagen, stafmedewerker ‘Beweging naar Buiten’ 

Marijn Vlasblom, applicatiebeheer 

Gerdien Karssen, vrijwilliger divers redactiewerk 

Dick en Aaltje Stichter, vrijwilligers bibliotheek en catering 

Pieter en Ina Jager, vrijwilligers bibliotheek 
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BEKNOPT JAARPLAN ONDERSTEUNEND BUREAU 2016 

Gemeenten 

doorlopend 

 Voorgangers: informatie en advies bij 

beroepingswerk. Aanspreekpunt en 

coördinatie bij crisis in een gemeente 

 Representatie Unie bij o.a. intrede 

voorganger en gemeentelijke jubilea 

 Organisatie AV’s, trainingen en symposia 

 

Plannen 2016 

 Projectgroep rechtspositie voorgangers.  

 Plan voor nieuwe vormen van aansluiting bij 

de Unie 

Communicatie 

doorlopend 

 Bijhouden website, verzenden nieuwsbrief, 

Baptisten.nu, zending aan Gemeenten en 

kopij voor gemeentebladen verzorgen 

 Informeren over ontwikkelingen vanuit 

overheid, banken, e.d.; vragen 

beantwoorden 

 Voorlichting in gemeenten op divers gebied 

 

Plannen 2016 

 Plan voor gebruik nieuwe media.  

 Opzet van communicatie over projecten 

Verbinden van netwerken 

doorlopend 

 Nationale en internationale 

vertegenwoordiging 

 

Plannen 2016 

 Afronding proces Baptist House – 

Herdenkingskerk in Amsterdam 

Administratie 

doorlopend 

 Faciliteren salarisadministratie 

 Bijhouden adressenbestand 

 Verzenden van bestellingen, jaarstukken e.d. 

 Archivering en beheer 

 

Plannen 2016 

 Opzetten Archiefcommissie 

Beweging naar Buiten  

doorlopend 

 Coördinatie van zendings- en missionaire projecten van de Unie (incl. Noodfonds), en de 

communicatie daarover via website, nieuwsbrief en andere kanalen 

 

Plannen 2016  

 Afscheid van Hans en Aisha Oosterloo op een passende manier vormgeven (o.a. door 

middel van een bezoek aan Sierra Leone en een afscheid op de voorjaars-AV in Arnhem 

(voorjaar) 

 Het organiseren van de jaarlijkse ‘Mission Council’ van de European Baptist Mission 

International en het daarbij creëren van inspirerende verbindingen met Nederlandse 

gemeenten. 

 De projectgroep gemeentezendelingen komt tot een voorstel beleid rondom 

gemeentezendelingen. 

 Vervolg geven aan een beoogde vriendschap met Sierra Leone, door een aantal gemeenten 

te verbinden rondom een gemeente-opbouw proces dat in 2015 is gestart in Sierra Leone. 
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JAARPLAN 2016 TEAM MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING 

 

Het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling zet zich met vertrouwen in Gods missie in om samen 

met de gemeenten te zoeken naar relevante vormen van gemeente-zijn. Door middel van een driejarig 

thema, ‘Samen Gods missie ontdekken’ (2013-2016), zijn in de afgelopen jaren thema’s als ‘missionaire 

gemeente’, ‘discipelschap’ en ‘roeping’ inhoudelijk ter sprake gebracht. Er zijn voorzichtige eerste 

stappen gezet door een aantal gemeenten om meer naar buiten toe gemeente te zijn. Op sommige 

plekken zien we nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan, terwijl andere gemeenten moeite hebben om 

voort te bestaan. In de bewogen tijd waarin we leven zien we een aantal nieuwe speerpunten voor de 

komende tijd:  

 

- Leerprocessen: Midden in een wereld in verandering hebben gemeenten de uitdaging om in 

gesprek te zijn met onze cultuur en context, en tegelijkertijd te putten uit Gods woord en de 

traditie om zo het evangelie van Christus te belichamen. Dit vraagt een ontdekkende, 

onderzoekende en lerende houding van gemeenteleden (discipelschap = leerling zijn!), en 

passende methodieken om daar vorm aan te geven.  

- Fresh Expressions en gemeentestichting. We zien zowel een toenemende aandacht voor 

nieuwe vormen van gemeenschap zijn. We willen het gesprek over nieuwe vormen van 

gemeenschap zijn verder op gang brengen en willen onze ervaring op het terrein van 

gemeentestichting vruchtbaar maken voor gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen van 

gemeenschap zijn.   

- Gemeenten zijn plekken waar mensen van alle generaties samen komen. We willen 

verbindingen tussen de generaties versterken en vruchtbaar maken. De doorgaande 

vergrijzing vraagt om aandacht. Ouderen zijn langer actief en kunnen dus een andere vorm 

van actieve betrokkenheid in de gemeente innemen.  

- We hebben uitgesproken een gastvrije Unie te willen zijn waarin ruimte is voor gemeenten 

met verschillende etnische en culturele achtergronden. De toenemende aanwezigheid van 

migrantengemeenten in Nederland biedt kansen en uitdagingen, die we in gesprek met hen 

vorm willen geven.  

 

SAMEN GODS MISSIE ONTDEKKEN / SAMEN LEVEN IN GODS WERELD  

De afgelopen jaren hebben we gewerkt met de serie ‘Samen Gods missie ontdekken’. Drie thema’s 

vloeiden hieruit voort: luisteren, zoeken en volgen. Het gaat hierbij om het samen  oefenen in het 

onderweg zijn met Jezus in het gewone leven. Ruim 30% van de gemeenten doet mee. De serie geeft 

bewustwording en zet een leerproces in gang zet over Gods koninkrijk in relatie tot het dagelijks leven. 

We zien ook dingen die anders kunnen, zoals het meer betrekken van de verschillende generaties en 

maatwerk. Als team zijn we daarom voornemens om voor 2016-2019 een nieuwe thema-serie te 

starten, met als werktitel ‘samen leven in Gods wereld’ (genieten, werken en delen). Een 

gereedschapskist zal worden ontwikkeld, waar verschillende elementen uit kunnen worden gebruikt.  

 

Teamleden Missionaire Gemeente Ontwikkeling:  

Oeds Blok, coördinator gemeentestichting  

Ingeborg Janssen, teamleider, coördinator interim-voorgangers 

Ronald van den Oever, coach jongerenwerk  

Hans Riphagen, zending en diaconaat, migrantengemeenten  

Arjan Treuren, gemeenteopbouwwerker 
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BEKNOPT JAARPLAN TEAM MISSIONAIRE GEMEENTEONTWIKKELING 2016 

Roeping van de gemeente - Identiteit  

 

1. Begeleiding van 12 gemeenten middels 

interim-voorgangers of intensieve 

gemeenteopbouw trajecten.  

2. Vraaggerichte kortdurende begeleiding van 

40 gemeenten vanuit onze verschillende 

expertises. (klankbord, coaching, 

procesbegeleiding, training).   

3. Ruimte en kansen bieden voor netwerken van 

gemeenten / individuen die bezig zijn rondom 

vergelijkbare thema’s (gemeentestichting, 

jeugdwerk, zending, migrantengemeenten, 

discipelschap, missionair gemeente-zijn).  

4. Het opzetten van een model voor regulier 

contact met alle gemeenten, waarbij we 

experimenteren met regiocoördinatoren.  

5. Opzetten extra ondersteuning van 

gemeenten in Noorden via regiocoordinatoren  

6. Ontwikkeling van de leerroute van (Interim)-

voorgangers afronden.  

Tastbaar discipelschap - Leven  

 

1. Stimuleren van een lerende cultuur in 

gemeenten gericht op tastbaar discipelschap 

d.m.v. jaarthema’s, toerustingsavonden en 

informatievoorziening over 

leergemeenschappen.  

2. Jaarthema Volgen begeleiden en evalueren 

3. Ontwikkelen van een nieuwe jaarthema-serie 

‘Samen Leven in Gods Wereld’  

4. Leertrajecten van gemeenten met Nederland 

zoekt en LEF evalueren om een voorlopige 

balans op te maken. Best practices 

communiceren we via baptisten.nu en website.  

5. Onderzoek vanuit de leerstoel ‘mapping 

Baptist identity’ verbinden aan vragen van 

gemeenten. Hoe kan onderzoekszin en een 

lerende cultuur gemeenten helpen te 

veranderen?  

 

 

Missionaire gemeenschappen - Relaties  

 

1. Voortzetten van experimenteren met nieuwe 

vormen van gemeente-zijn, in diverse 

contexten (stad en platteland, verschillende 

regio’s).  

2. Gesprek en bezinning over nieuwe vormen 

van gemeente-zijn aanwakkeren via:  

 - mentorgroep voor voorgangers  

 - inspiratiereis naar Engeland  

 - ontmoetingen middels het missionair café  

 - een Baptistica Reeks deeltjes hierover.  

3. Onderwijs verzorgen aan 

Seminariumstudenten vanuit de missionaire 

werkpraktijk.  

4. Blijvend verbinden van (nieuwe) 

migrantengroepen aan de Uniegemeenschap, 

met 2x per jaar netwerkbijeenkomsten. 5. 

Vormen van missionair jongerenwerk 

aanmoedigen. Door het lopende LEF traject met 

enkele jongerenwerkers, door informatie 

verstrekking, advisering, missionair gerichte 

methodiek/materialen en door het op te richten 

intervisie netwerk van jongerenwerkers.  

Verbinden van netwerken- Samenwerken  

 

1. Verbonden zijn en blijven in netwerken, om 

samen te werken rondom: 

- Gemeenteontwikkeling (ABC, PKN, MissieNL) 

- nieuwe vormen van gemeente-zijn (Kerklab en 

Urban Expression) 

- Ontwikkelingen zending (NZR, Missie 

Nederland) 

- Diaconaat en missionaire levensstijl (DIPLA, 

Micha) 

- Jongerenwerk: HgjB, Jop, LEF 

- Leertrajecten: Nederland Zoekt 

2. We juichen lokale samenwerking tussen 

kerken en andere partners toe en brengen deze 

lokale initiatieven naar voren via Unie media.  

3. Actief verbinden van sleutelpersonen uit 

gemeenten aan nationale en internationale 

netwerken voor inspiratie en leren.  

4. Participeren in kernteam internationale 

netwerken: EBF Mission Core Group.  

5. Het organiseren van de Mission Council van 

de European Baptist Mission International in 

Arnhem, het afscheid van Hans en Aisha 

Oosterloo, en daarbij creëren van inspirerende 

verbindingen met Nederlandse gemeenten.  
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JAARPLAN 2016 THEOLOGISCHE VORMING 

 

Onze startdag stond in het teken van het 3e Unie-jaarthema ‘volgen’. Omdat discipelschap één van 

onze leerlijnen is, zal dit thema op verschillende manieren doorwerken en terugkomen.  

 

ONDERWIJS 

Op basis van het nieuwe profiel zal het nieuwe curriculum m.i.v. september 2016 worden ingevoerd, 

een jaar later dan gepland. Dit omdat er meer tijd nodig was om het geheel te doordenken en we het 

graag zorgvuldig willen doen, m.n. ook de afstemming met de programma’s van onze 

partnerinstituten.  

Als onderdeel van het StudentVolgSysteem (SVS) zullen peergroups van 4-5 studenten worden 

opgezet die elkaar bevragen en feedback geven. Eenmaal per jaar komt elke peergroup samen met 

een van de docenten.  

In 2015 is een pilot gestart van duaal leren, waarbij een student in de eindfase van zijn/haar studie 

part-time werken in een gemeente met extra begeleiding combineert met studeren. 

 

ONDERZOEK 

De Onderzoeks Kring Baptist Identity (OKBI) komt regelmatig bijeen o.l.v. hoogleraar Henk Bakker. Het 

aantal onderzoeken groeit en is inzichtelijk gemaakt op de OKBI-website. Tijdens de AV van 20 

november 2015 is een aantal onderzoeken gepresenteerd. De Commissie Archief Olof de Vries zal naar 

verwachting begin 2016 haar inventarisatie van zowel het digitale als het fysieke archief voltooien en 

mogelijk zal er in 2016 ook weer een fysieke uitgave van gebundeld werk verschijnen.    

 

INTERNATIONALE SAMENWERKING 

Het onderzoeksproject ‘Baptist Origins’ wordt i.s.m. Oxford versneld voortgezet. Kirsten Timmer is 

sinds 1-9-15 bijna full-time beschikbaar voor haar onderzoek en met subsidie uit het Feisserfonds kan 

het transcriptiewerk versneld worden uitgevoerd. In juli wordt de tweejaarlijkse CEBTS-conferentie in 

Elstal, Duitsland gehouden, een baptistendocentenconferentie georganiseerd door samenwerkende 

baptistenseminaria waarin ook ons seminarium participeert. In Vancouver zullen we in diezelfde maand 

deelnemen aan de theologische commissievergaderingen van de Baptist World Alliance. Ook zal er in 

2016 of 2017 een boek verschijnen over ecclesiologie in een samenwerking van Duke University in de 

VS, Oxford en Amsterdam, de laatste in de persoon van Henk Bakker.  

 

PERMANENTE EDUCATIE 

Samen met de invoering van het nieuwe curriculum zal ook een programma voor permanente 

educatie worden ontwikkeld en ingevoerd per september 2016. Wel wordt er al met vormen van PE 

geëxperimenteerd in het lopende cursusjaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team 

Missionaire Gemeente Ondersteuning (MGO).  

 

Het team TV bestaat uit: 

Teun van der Leer, docent en rector seminarium 

Henk Bakker, docent en bijzonder hoogleraar 

Wout Huizing, docent en (pastoraal) supervisor 

Daniël Drost, wetenschappelijk medewerker en docent 

Marijn Vlasblom, onderwijscoördinator 
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BEKNOPT JAARPLAN 2016 THEOLOGISCHE VORMING 

Onderwijs 

 

Doorlopend 

 Het verzorgen van de kerkelijke vakken 

binnen de programma’s van VU en 

Windesheim  

 Het verzorgen van het onderwijs binnen 

onze eigen kerkelijke HBO i.s.m. de CHE 

en de ETA en via de sprekersroute 

 Stagebegeleiding en supervisie 

 Extracurriculaire activiteiten voor alle 

studenten 

 Bewaken kwaliteitszorg via vaste 

meetpunten 

 

Plannen 2016 

 Implementatie samen met MGO van 

permanente educatie voor voorgangers 

 Starten met nieuw curriculum op basis 

nieuw profiel in september 2016 

 Pilot duaal leren monitoren 

 Ontwikkeling van studenten via 

peergroups versterken 

Werkveld 

 

Doorlopend 

 Coördineren mentoraat, begeleiding, 

inter- en supervisie (beginnende) 

voorgangers en interim-voorgangers 

 Ondersteuning aan gemeenten door 

toerusting, training en advies, met name 

vraaggericht 

 In samenspraak met Werkveldcommissie 

curriculum kritisch blijven bevragen 

 

Plannen 2016 

 Project ‘groentjes’ over ouderen in de 

gemeente o.l.v. Wout Huizing 

 Werving ambassadeurs in gemeenten 

t.b.v. scouting potentieel kader 

Onderzoek 

 

Doorlopend 

 OKBI-website en expertmeetings 

 OKBI-onderzoeken initiëren en 

stimuleren 

 deelname interfacultaire Academische 

Onderzoeksgroep Ecclesiologie (AOE) 

 diverse promotieonderzoeken 

begeleiden 

 kenniskring met docenten en diverse 

promovendi 

 Baptisticareeks: er zullen DV 2 delen in 

2016 verschijnen, waarvan één over 

liturgie & samenkomst 

 

Plannen 2016 

 Archief Olof de Vries inventariseren en 

beschikbaar maken voor onderzoek 

 Uitbouw ‘kijken naar kerken’ i.s.m. TU 

Kampen 

 

Netwerken & internationalisering 

 

Doorlopend 

 Onderhouden van contacten met 

diverse onderwijsinstellingen 

 Onderhouden van contacten met 

kerkgenootschappen 

 Samenwerking met IBTSC 

 Onderhouden van contacten met 

internationale onderwijsinstellingen en 

baptistenseminaria 

 lesgeven aan Gypsy Trainings School in 

Roemenië in najaar 2016 

 

Plannen 2016 

 bezoeken in juli van CEBTS-conferentie 

te Elstal 

 Deelname aan theologische commissies 

BWA te Vancouver 
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RESOLUTIE VANWEGE DE 

VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA 

EN HET MIDDEN-OOSTEN 
 

Ter AV vindt een gesprek en stemming plaats over de resolutie vanwege de vluchtelingencrisis in Europa 

en het Midden-Oosten. 

 

De Algemene Vergadering, bijeen op 20 november in Ede (in navolging van de 

jaarvergadering van de Europese Baptisten Federatie bijeen van 23 - 26 september in Sofia, Bulgarije); 

 

Weet vol hoop en blijdschap van Gods liefde, genade en bewogenheid voor elk mens, zoals die aan 

ons geopenbaard is in het evangelie van Jezus Christus en beleefd wordt door de kracht van de Heilige 

Geest; 

 

Overweegt in de huidige situatie van vluchtelingen, asielzoekers en migranten Gods gebod om de 

vreemdeling te ontvangen en te verwelkomen; 

‘Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel 

vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn 

zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.’ (Lev 19:33-34, NBV) 

 

Bidt om wijsheid voor alle overheden in Europa en het Midden-Oosten En bidt om de heilige Geest, 

om de kerk in die regio’s krachtig te maken om de boodschap van Jezus uit te leven; 

‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar’ (Marcus 

9:35) 

 

Bestrijdt onbijbels gedrag, als afwijzing van  vreemdelingen, waardoor scheiding tussen mensen 

ontstaat en verscherpt wordt en waardoor zorg voor en hulp aan vluchtelingen in Europa en het 

Midden-Oosten wordt belemmerd; 

 

Moedigt baptisten in Europa aan tot een snelle, ruimhartige en gezamenlijke reactie van onze 

landen en lokale gemeenschappen. We enthousiasmeren de Unie en lokale baptistengemeenten om 

werkrelaties aan te gaan met (inter-)nationale belangenbehartigers en met kerken en christelijke 

organisaties die in Europa werken onder de vluchtelingen; 

 

Blijft hoopvol geloven, omdat ook wij pelgrims zijn; vreemdelingen, op weg naar een hemels 

burgerschap in Gods nieuwe schepping (Ef. 3:20). Geloof en hoop, die steeds worden vernieuwd 

vanwege Gods belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openb. 21).  
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BEGROTING 2016 
 

BEGROTING 2016     

       

BATEN 

  

Begroting 
2016 

 Begroting 
2015  

Realisatie 
t/m aug- 
2015 

 Realisatie 
2014  

  Unie Algemeen         

   Uniecontributie  € 511.183   € 515.480   € 391.235   € 518.274  

   Rente  € 35.000   € 50.000   € 24.371   € 42.445  

   Overige baten  € 16.250   € 14.500   € 15.090   € 49.015  

   Bijdragen beweging naar buiten  € 78.500   € 78.450   € 115.925   € 132.932  

            

  Totaal Baten Unie Algemeen  € 640.933   € 658.430   € 546.621   € 742.666  

            

  Theologische Vorming         

   Overheidssubsidie  € 134.000   € 134.000   € 100.869   € 134.394  

   Overige inkomsten TV  € 47.100   € 36.000   € 28.339   € 68.849  

            

  Totaal Baten TV  € 181.100   € 170.000   € 129.208   € 203.243  

            

  Missionaire Gemeente Ontwikkeling         

   
Opbrengsten Contracten en 
trainingen  € 34.586   € 36.500   € 31.871   € 17.512  

            

  Totaal Baten MGO  € 34.586   € 36.500   € 31.871   € 17.512  

            

TOTALE BATEN  € 856.619   € 864.930   € 707.700   € 963.421  
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LASTEN   

Begroting 
2016 

 Begroting 
2015  

Realisatie 
t/m aug- 
2015 

 Realisatie 
2014  

  Unie Algemeen         

   Salarissen  € 141.952   € 136.858   € 91.543   € 125.850  

   Overige personeelskosten  € 29.250   € 23.210   € 20.735   € 26.612  

   Kantoorkosten  € 16.500   € 18.500   € 13.632   € 28.571  

   Administratie  € 20.000   € 34.000   € 14.072   € 57.008  

   Huisvesting  € 30.000   € 30.000   € 381   € 50.389  

   Bestuurskosten  € 10.100   € 12.600   € 8.216   € 11.692  

   Activiteiten  € 30.750   € 31.800   € 9.797   € 48.284  

   Internationale Contacten  € 10.000   € 7.500   € 4.510   € 9.412  

   Contributies  € 14.960   € 14.168   € 13.229   € 16.231  

   Projecten (binnen en buitenland)  € 184.781   € 189.550   € 170.464   € 218.358  

            

  Totaal Lasten Unie Algemeen  € 488.293   € 498.186   € 346.579   € 592.407  

            

  Theologische Vorming         

   Salarissen  € 211.189   € 212.307   € 136.757   € 184.589  

   Overige personeelskosten  € 30.500   € 30.200   € 27.345   € 32.940  

   Diverse kosten  € 13.850   € 8.000   € 5.756   € 6.749  

            

  Totaal Lasten TV  € 255.539   € 250.507   € 169.857   € 224.278  

            

  Missionaire Gemeenteontwikkeling         

   Salarissen  € 143.868   € 165.760   € 126.262   € 162.406  

   Overige personeelskosten  € 11.700   € 16.700   € 7.604   € 20.702  

   Diverse kosten  € 17.400   € 15.300   € 10.486   € 6.189  

            

  Totaal Lasten MGO  € 172.968   € 197.760   € 144.352   € 189.297  

            

TOTALE LASTEN  € 916.800   € 946.453   € 660.788   € 1.005.982  

         

RESULTAATVERDELING     

   Saldo baten minus lasten  € -60.181   € -81.523   € 46.912   € -42.561  

   Toegevoegd / onttrokken fondsen  € 60.181   € 81.300   € 81.300   € 42.561  

            

RESULTAAT GENERAAL  € -     € -223   € 128.212   € -    
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 

VAN 2016 
 

ALGEMEEN 

Hierbij ontvangt u een toelichting op de financiële stukken, die geagendeerd staan voor de Algemene 

Vergadering van 20 november 2015 te Ede.  

Bij de financiële stukken zit een rapportage over het eerste 8 maanden van 2015. Daarnaast kunt u de 

begroting over 2016 vergelijken met de begroting over 2015 en het resultaat over 2014. 

In de voorliggende begroting is geen verhoging van de Uniecontributie begroot; deze blijft voor 2016 

€51,14 per lid.  

Ook ontvangt u het verwacht verloop fondsen in 2016. De stand per 31-12-2014 (linkerkant) is 

conform de vastgestelde jaarrekening. Het verwachte verloop fondsen over 2016 correspondeert met 

de in de begroting genoemde bedragen voor onttrekkingen uit fondsen.  

 

De Werkorganisatie kent de volgende drie teams: Theologische Vorming, Missionaire Gemeente 

Ontwikkeling en het ondersteunende Bureau. U ziet dat terug in de begroting door een tabblad per 

team. Het Bureau kent de stafdienst de ‘Beweging naar Buiten’, waarin alle posten zijn opgenomen, die 

te maken hebben met externe relaties.  

 

TOELICHTING THEOLOGISCHE VORMING 

 Het Doopsgezind Seminarium heeft zijn bijdrage van €10.000,00 aan het wetenschappelijk 

onderzoek (uitgevoerd door Daniël Drost) gecontinueerd.  

 Bovengenoemde €10.000,00 is in deze begroting ondergebracht bij ‘Overige inkomsten’. In 

voorgaande jaren werden deze donaties aan het Feisserfonds toegevoegd. 

 Er wordt €3.000,00 vanuit het Innovatiefonds besteed aan de pilot Duaal Leren en €4.000,00 

aan onderwijsvernieuwing. 

 

TOELICHTING MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING (MGO) 

 In 2016 wordt afscheid genomen van Arjan Treuren vanwege het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd, waardoor de salarislasten lager zijn.  

 Uit het fonds ‘Ondersteuning kleine gemeenten’ wordt ook in 2016 een bedrag besteed voor 

ondersteuning van 2 kleine gemeenten (€6.000,00). 

 

TOELICHTING BUREAU 

 De rente-inkomsten zullen lager uitvallen, doordat we de gelden voor het Baptist House in 

Amsterdam beschikbaar willen houden en er nog geen concrete verbouw/nieuwbouwplannen 

zijn. 

 De Salarislasten zijn iets hoger; voor de financiële administratie zal 0,1 fte extra worden 

ingezet. 

 De grootste daling van lasten zit bij de administratie. Het contract met KKA wordt omgezet 

naar een contract op uur basis. Met nieuwe softwaresysteem is efficiencywinst gehaald, 

waardoor ook het aantal benodigde uren van KKA ten behoeve van de jaarrekening kan 

worden verminderd. 
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TOELICHTING FONDSEN 
TOELICHTING FONDSEN          

  
Stand fonds per 

1-1-2015 

 Begrote 
Onttrekking / 
Toevoeging 

2015  
Verwacht 1-1-

2016  

 Begrote 
Onttrekking 
/Toevoeging 

2016  
Verwacht 1-1-

2017  

Unie Algemeen           

 Algemeen  € 323.908,00     € 323.908,00     € 323.908,00  

 Huisvesting  € 1.374.790,00     € 1.374.790,00     € 1.374.790,00  

 Weeninkfonds  € 71.526,00     € 71.526,00     € 71.526,00  

 Algemeen innovatiefonds B&C en CB  € 5.114,00     € 5.114,00     € 5.114,00  

 Communicatiefonds  € -       € -       € -    

            

  Totaal fondsen Unie Algemeen  € 1.775.338,00   € -     € 1.775.338,00   € -     € 1.775.338,00  

            

Beweging naar buiten/Externe relaties           

 Legaat gemeentestichting  € 18.175,00   € -     € 18.175,00   € -4.000,00   € 14.175,00  

 Algemeen (innovatie)fonds Z&D  € 52.114,00   € -     € 52.114,00   € -     € 52.114,00  

 Fonds ondersteuning zendelingen  € 7.692,00   € -     € 7.692,00   € -     € 7.692,00  

 Fonds verlof- en re-integratiekosten  € 6.281,00   € -     € 6.281,00   € -6.281,00   € -    

 Fonds Jeugd en Zending  € 15.000,00   € -     € 15.000,00   € -     € 15.000,00  

 Zendingsprojecten  € 84.457,00   € -31.500,00   € 52.957,00   € -10.000,00   € 42.957,00  

 Algemeen noodfonds  € 129.606,00   € -20.000,00   € 109.606,00   € -20.000,00   € 89.606,00  

            

  
Totaal fondsen Beweging naar 
Buiten  € 313.325,00   € -51.500,00   € 261.825,00   € -40.281,00   € 221.544,00  

            

Theologische Vorming           

 Algemeen innovatiefonds TV  € 15.709,00   € -     € 15.709,00   € -7.000,00   € 8.709,00  

 Bibliotheek fonds  € 4.387,00   € -500,00   € 3.887,00   € -500,00   € 3.387,00  

 
Fonds voor studieondersteuning en 
internationalisering  € 19.839,00   € -4.500,00   € 15.339,00   € -1.000,00   € 14.339,00  

 Egalisatiefonds  € 38.923,00   € -     € 38.923,00   € -     € 38.923,00  

 
Fonds onderzoek 
baptisme/Feisserfonds  € 28.128,00   € -20.000,00   € 8.128,00   € -5.000,00   € 3.128,00  

            

  
Totaal fondsen Theologische 
Vorming  € 106.986,00   € -25.000,00   € 81.986,00   € -13.500,00   € 68.486,00  

            

Missionaire Gemeente Ontwikkeling           

 Ondersteuning kleine gemeenten  € 15.082,00   € -3.000,00   € 12.082,00   € -6.000,00   € 6.082,00  

 
Algemeen innovatiefonds 
Vrouwenwerk  € 1.755,00   € -     € 1.755,00   € -400,00   € 1.355,00  

 Algemeen innovatiefonds Jeugdwerk  € 8.425,00   € -1.800,00   € 6.625,00   € -     € 6.625,00  

            

  Totaal fondsen MGO  € 25.262,00   € -4.800,00   € 20.462,00   € -6.400,00   € 14.062,00  

            

TOTAAL    € 2.220.911,00  € -81.300,00  € 2.139.611,00  € -60.181,00  € 2.079.430,00 

 


