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WELKOM 
 

Goedendag, 

 

Welkom bij de Algemene Vergadering (AV) van de Unie van Baptistengemeenten (Unie) en de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten (ABC). 

Een deel van de dag vieren wij samen Gods liefde, zijn wij gezamenlijk in gesprek en delen met 

elkaar onze roeping als gemeenten. Daarnaast zijn er ’s morgens en ’s avonds aparte 

vergaderingen van respectievelijk de Unie- en de ABC-gemeenten.  

 

Wij zijn blij u op een zo centrale plaats in Nederland te kunnen ontvangen. De Goede 

Herderkerk van de baptistengemeente Op Doortocht biedt veel ruimte en faciliteiten. Leden 

van de baptistengemeenten in Ede zijn graag bereid om als gastheren en gastvrouwen mee te 

werken aan deze bijzondere dag. Wij geven op deze pagina alvast graag uiting aan onze dank 

daarvoor. 

 

GLOBALE OPZET VAN DE DAG 

10.00 uur Inschrijving van deelnemers uit de Uniegemeenten 

 

11.00 uur Vergadergedeelte Unie van Baptistengemeenten 

 

13.00 uur Lunch voor de deelnemers vanuit de Unie 

 

13.00 uur Inschrijving van deelnemers uit de ABC-gemeenten 

 

14.00 uur  Middagprogramma met 

 Gezamenlijke start en introductie van twee gemeenten 

 Inleiding op het thema door Evert-Jan Ouweneel 

 Gespreksgroepen 

 Afsluitende viering met Heilig Avondmaal 

 

18.00 uur Warme maaltijd voor deelnemers van Unie- en ABC-gemeenten 

 

19.30 uur Vergadergedeelte ABC-gemeenten 

 

21.30 uur Afsluiting 

 

De vergadergedeeltes vinden ’s morgens en ’s avonds elk plaats in de kerkzaal. In de hal zijn 

de inschrijvingen, vindt u informatie- en boekentafels en worden koffie, thee en de maaltijden 

geserveerd. Tijdens het middagprogramma zijn de gezamenlijke bijeenkomsten in de kerkzaal. 

De gespreksgroepen die gevormd worden maken gebruik van de ruime lokalen boven. Nadere 

informatie daarover ontvangt u bij de inschrijving op 18 november. 

 

Tijdens de halfjaarlijkse AV treffen vertegenwoordigers van circa tachtig Uniegemeenten elkaar, 

vaak een hele dag. Elke gemeente mag ten minste twee vertegenwoordigers afvaardigen die 

ter vergadering mogen stemmen over voorstellen. Grotere gemeenten kennen een grotere 
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afvaardiging. Uit een aantal Uniegemeenten komen meer gemeenteleden mee, zodat een AV 

ook altijd een sterk ontmoetingskarakter heeft. Gewoonlijk nemen zo’n 150 mensen aan een 

AV-deel. 

 

De 67 ABC gemeenten worden twee keer per jaar uitgenodigd om een middag en een avond 

samen te komen om met elkaar te spreken, maar ook om te stemmen over bepaalde zaken. 

Iedere gemeente wordt verzocht om ten minste een afgevaardigde te sturen, maar meerdere 

personen zijn welkom wanneer dit van tevoren wordt aangegeven. Stemmen over zaken gaat 

namelijk naar grootte van een gemeente. Ontmoeting tijdens deze middag/avond is van grote 

waarde voor de plaatselijke gemeente. 

 

Van harte uitgenodigd! Het digitale aanmeldformulier voor de AV van de Unie vindt u hier. 

 

Richard Santinge, voorzitter Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten 

Joeke van der Mei, voorzitter van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland 

 

 

 

 

OVER DE MAALTIJDEN 

 De lunch wordt verzorgd voor deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Unie van 

Baptistengemeenten. 

 Deelnemers van de ABC Gemeenten die bij het middagprogramma zijn dienen hun lunch 

zelf te verzorgen. 

 De avondmaaltijd is voor alle aanwezigen die zich daarvoor hebben opgegeven. 

 

  

http://tiny.cc/avnajaar2016
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AGENDA ALGEMENE VERGADERING 

NAJAAR 2016 
 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

 

10.00 uur  Ontvangst, registratie 

 

11.00 – 13.00 uur AV vergaderblok 

 

   Opening  

 

   Benoeming dagvoorzitter Els Leeuw 

 

 Voorstel opdracht AV werkgroep,  

 Notitie beschrijvende identiteit Unie-ABC,  

 Evaluatie Doorontwikkeling Unie,  

 Voorstel aansluiting Unie bij St. Gedragscode Leidinggevenden,  

 Presentatie nieuw deeltje Baptistica Reeks,  

 Jaarplannen 2017  

 Begroting 2017 

 

13.00 – 14.00 uur Pauze 

 

14.00 – 18.00 uur Gezamenlijk deel van Unie en ABC  

 

Opening, presentatie twee gemeenten, inleiding door Evert-Jan 

Ouweneel, gespreksgroepen. Viering Heilig Avondmaal 

 

18.00 – 19.00 uur Maaltijd 

 

 

TER INFORMATIE 

Na de avondmaaltijd zullen de afgevaardigden van de ABC hun Algemene Leden Vergadering 

(ALV) hebben in kerkzaal van de Goede Herderkerk. 
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VOORSTEL OPDRACHT AV-WERKGROEP 
 

AANLEIDING 

De Algemene Vergadering (AV) is op 29 april 2016 akkoord gegaan met de instelling van een 

werkgroep, die met aanbevelingen komt voor de inrichting van de AV. Hier waren twee 

redenen voor: 

 

 De AV van oktober 2006 koos voor een andere opzet van de AV en verving de driedaagse 

Najaars-AV door een halfjaarlijkse AV van één dag. Dit is als volgt geformuleerd: ‘Met dit 

voorstel hebben wij als doel om drie (!) vliegen in één klap te slaan: de organisatie 

vereenvoudigen, meer tijd en ruimte te maken voor gezamenlijke visie- en beleidsvragen 

en de AV aantrekkelijker te maken als identiteitsbepalende geloofsontmoeting.’ Het is nu 

het goede moment om deze beleidskeuze te evalueren. 

 

 De wijze waarop de gesprekken en de besluitvorming tijdens de afgelopen AV’s verliepen, 

riepen uiteenlopende reacties op. Van ‘we moeten terug naar de oude vergadercultuur’ tot 

‘we moeten af van die moties en amendementen’. Deze en andere reacties tonen dat de 

verwachtingen over de wijze van vergaderen nogal uiteen lopen. 

 

De verwachting is dat de aanbevelingen van deze werkgroep de AV moderniseren en een 

nieuwe stimulans zullen geven. 

 

OPDRACHT 

Het doel van de werkgroep is te komen met aanbevelingen komt voor de inrichting van de AV. 

Ze kijkt daarin naar: 

 

(1) proces van besluitvorming en gezamenlijke visievorming,  

 

(2) vormgeving van de AV, en ruimte voor geloofsontmoeting en  

 

(3) het betrekken van een nieuwe generatie (20-40) en nieuwe groepen (zoals 

migrantengemeenten).  

 

De werkgroep stelt voor om in het licht van de hieronder voorgestelde werkwijze deze 

rapportage uiterlijk voorjaars-AV 2018 terug te koppelen (in tegenstelling tot in het voorstel 

genoemde voorjaars-AV 2017, zie toelichting hieronder). 

 

SAMENSTELLING 

De werkgroep is uit een nieuwe generatie bestuurders en afgevaardigden samengesteld en 

bestaat uit: Yvette Onnekink (BG Arnhem Centrum), Marijn Vlasblom (Baptisten Seminarium), 

Wietse van der Hoek (BG Arnhem-Zuid, voorzitter), Derk Erik Postma (Klink, Veenendaal), 

Yvonne van Bruggen (Hoogezand-Beukemastraat, meelezer), Kirsten Timmer (Utrecht-Silo, 

meelezer) en Hans Riphagen (Unie, MGO). 

 

PROCES/WERKWIJZE 
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Om de genoemde doelstelling te behalen, meent de werkgroep dat een iets langer proces 

meer resultaat kan oogsten. ‘Onderzoekszin’ vormt daarin een sleutelbegrip. De voorgestelde 

periode betreft vier AV’s (najaar 2016 t/m voorjaar 2018), waarbij de werkgroep de volgende 

werkwijze hanteert: 

 

(1) De werkgroep evalueert de AV’s van 2006 – 2015 op hoofdlijnen, om de ervaringen met de 

huidige opzet van de AV in beeld te brengen. Ze spreekt daarover verschillende mensen 

(staf en UR, maar ook middels onder (2) genoemde telefonische interviews de 

afgevaardigden en gasten). 

 

(2) Drie AV’s (najaar 2015, voorjaar en najaar 2016) worden geëvalueerd door middel van 

telefonische (follow-up) interviews met afgevaardigden en gasten, en mogelijk ook een 

digitale enquête. De interviews worden gedaan met mensen van verschillende generaties 

en verschillende regio’s; een nadruk zal wel komen te liggen op AV-gangers in de leeftijd 

20-40, in het kader van de opdracht. 

 

(3) De werkgroep denkt als sparring partner mee met Unieraad en de Algemeen Secretaris 

over de vormgeving van de AV van najaar 2017 en voorjaar 2018. Het doel is om daarin al 

lerend en experimenterend te zoeken naar passende vormen.  

 

In een eindrapport, voorjaar 2018, komt de werkgroep met een aantal aanbevelingen en 

conclusies. 

 

Indien mogelijk wordt gekeken of parallel aan deze opdracht een groep studenten van 

bijvoorbeeld de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een onderzoek zou kunnen uitvoeren, met 

als doel bovengenoemde opdracht verder te verdiepen. 
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IDENTITEITSBESCHRIJVING  

ABC-GEMEENTEN EN UNIE VAN 

BAPTISTENGEMEENTEN 
 

VERKLARING VOORAF1 

 

Credo en gebed 

 

O God, met heel ons hart verlangen wij ernaar 

om een beweging te zijn van gemeenten, 

waarin Christus zichtbaar is, 

die in Nederland en aan de volken Uw liefde bekend maakt. 

Door uw genade en tot uw eer willen wij: 

vernieuwd worden en kracht ontvangen door uw Heilige Geest; 

strategisch gebruikt worden voor uw koninkrijk; 

vervuld zijn met passie voor uw doel met Nederland  

en met de hele wereld.2 

 

INLEIDING 

Hoe beschrijf je een identiteit? Identiteit is een construct, dat wil zeggen: identiteit komt telkens 

tot stand aan de hand van een aantal meetpunten. Die meetpunten zijn er veelal intuïtief 

(stilzwijgende verbondenheid, zoals een gezin), maar worden soms ook bewust geselecteerd. 

Dit laatste kan grofweg op twee manieren.  

 

Het is mogelijk om op grond van harde feiten te komen tot een gemeenschappelijke identiteit, 

zoals bij het uitoefenen van een professie: je bent pas arts als je bent afgestudeerd, je vak 

uitoefent en als zodanig geregistreerd staat. Anderzijds is het ook mogelijk om identiteit te 

borgen in overtuigingen en niet zozeer in harde feiten. Een geregistreerde arts is misschien wel 

helemaal geen arts als hij zich niet echt bekommert om zijn patiënten. Hetzelfde kan gezegd 

worden over de identiteit van een persoon. Peter is 1.85 m., heeft bruine ogen, weegt 92 kilo 

en woont daar en daar. Maar wat als in al die gegevens verandering komt door ziekte, dan 

zoeken wij naar continuïteit van identiteit op bewustzijnsniveau. Dan vragen wij door naar de 

diepste herinneringen, gewoontes, verwachtingen en overtuigingen.  

 

                                                      
1 De tekst in dit document is in een eerste versie geschreven door Henk Bakker, Teun van der Leer 

(Baptistenseminarium, Unie van Baptistengemeenten), Marco Wittenberg, Hans Wulffraat (College voor 

Opleiding, Toerusting en Advies [COTA], ABC gemeenten) en door hen herschreven na een aantal 

schriftelijke reacties en een klankbordbijeenkomst, waarin feedback werd gegeven door Jan Martijn 

Abrahamse, Oeds Blok, Gijs de Bree, Daniël Drost, Arno van Engelenburg, Jesse de Haan, Liebrecht 

Hellinga, Yme Horjus, Ingeborg Janssen, Fritz Kaiser, Jaap Ketelaar, Gerrit van Klaveren, Peter Kos, 

Remko Ongersma, Jaco Oversluizen, Rocco Rausch, Hans Riphagen, Bart van Roest, Gerard van der 

Schee, Boudewijn van Schoonhoven, Regien Smit, Harold Velten en Arie Verduijn. 
2 Met dank aan de ABC Denktank-Zending voor de tekst. 
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In deze  Verklaring Vooraf zetten wij in bij dit laatste niveau. wij beschrijven het verlangen dat 

wij delen en komen zo tot een schets van zeven lijnen die samen de ‘lens’ leveren om een 

karakterprofiel te zien. Dit karakterprofiel hoort bij ons als baptisten- en CAMA gemeenten. 

Tegelijk zijn wij ons ervan bewust dat meerdere christenen en kerken dit profiel (deels) met ons 

delen en ook kunnen en zullen aanvullen. Want boven alles zijn wij gemeenten van Jezus 

Christus en als zodanig verbonden met allen die Hem liefhebben.  

 

1. CHRISTOCENTRISCH 

Wij verlangen ernaar om in ons persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsleven 

christocentrisch te zijn. Dat wil zeggen dat de persoon, het leven en het werk van Jezus Christus 

centraal staan in onze gemeenschappen. Met Christus is ons oude leven gekruisigd en 

gestorven en met Christus zijn wij opgestaan in een nieuw leven tot eer van Hem. Nu nog ten 

dele en in gebreke, straks ten volle en volmaakt. Consequentie hiervan is dat wij ons ernaar 

uitstrekken om Jezus Christus als hoogste autoriteit in ons persoonlijke leven en in onze 

gemeenschappen te erkennen. Met zijn ogen willen wij leren kijken naar de mensen en de 

wereld om ons heen.  

 

Het christocentrische in onze gemeenschappen komt tot uiting in het feit dat wij Christus 

aanbidden en verhogen als onze Verlosser, Heiligmaker, Heelmeester en komende Koning. 

Christus als onze Verlosser betekent dat wij enkel in Hem en door Hem verlossing vinden van 

onze zonden en dat Hij de enige weg is tot God onze Vader, Schepper van hemel en aarde. 

Christus als onze Heiligmaker wil zeggen dat wij in Hem en door Hem geheiligd zijn: wij hoeven 

niet uit eigen kracht of krampachtig ons best te doen om heilig te leven, maar Christus in ons 

werkt een heilig leven uit, ook wel ‘Christus-leven’ genoemd. Christus is onze Heelmeester 

betekent dat wij genezing verwachten van Hem en daar vrijmoedig om bidden. Dat wil zeggen: 

niet claimend alsof ons geloof vereist dat God moet genezen, maar in afhankelijkheid en 

verwachting en geloof dat Christus voldoende is. In vrijmoedigheid zalven wij dan ook de 

ernstig zieken onder ons met olie. 

 

Tenslotte zien wij uit naar de wederkomst van Jezus als komende Koning. Hij zal letterlijk en 

lijfelijk terugkeren naar de aarde om het volmaakte te brengen: zonde, dood, pijn en verdriet 

maken plaats voor volheid van leven in nabijheid van God. 

 

2. GEMEENSCHAPSZIN 

Wij verlangen ernaar om bij het volgen van de Heer elkaar in het hart te vinden, op elkaar toe 

te zien, met elkaar mee te leven en daarover afspraken te maken. Onze gemeenten strekken 

zich naar gemeenschapszin uit. Ze zijn daar niet perfect in, maar zoeken ernaar om in heelheid 

Christus uit te leven. 

 

Dit impliceert een akkoord op hart niveau over geloofstrouw, verbondenheid en de 

geloofsdoop, die een ‘covenanting community’ tot stand brengt, een verbond van mensen met 

God en met elkaar. Dat wil zeggen: uitgesproken of onuitgesproken wordt wederzijdse 

verantwoordelijkheid gevoeld en opgepakt. Er rust een zekere verantwoordingsplicht op de 

gemeenschap, niet omdat de regels zo geformuleerd zijn, maar omdat gemeenteleden aan 

elkaar gegeven zijn in de liefde, de vrede en de blijdschap van Christus. Van alle drie zegt Jezus 

dat ze van Hem zijn: ‘blijf in mijn liefde’, ‘mijn vrede geef Ik u’ en ‘dat mijn blijdschap in u is’ en 
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deze drie samen vormen de identiteit van de gemeente van Christus. Christus zelf brengt de 

gemeente ertoe om elkaar te dienen. 

 

In de tweede plaats is deze gemeenschapszin grensverleggend, zoals de apostel Paulus 

aangeeft. In een gemeenschap van gedoopte christenen hoort geen sprake meer te zijn van 

sociale verschillen, etnische verschillen en sekseverschillen. Bedoeld wordt niet dat die 

verschillen niet bestaan, maar in de omgang met elkaar valt het onderscheid tussen ‘Jood of 

Griek’, ‘slaaf of vrije’, ‘man of vrouw’ weg. Wij zijn één in Christus en maken geen onderscheid 

bij het uitoefenen van gaven die de Geest aan elke gelovige geeft tot opbouw van het geheel. 

Natuurlijk is dit een ideaal en kunnen gemeenten alleen maar hopen grensverleggend te zijn. 

Maar samen zoeken wij ernaar om zo te worden. 

 

3. BIJBELVERWACHTING 

Wij lezen de Bijbel met het verlangen en de verwachting dat God tot ons spreekt in steeds 

weer nieuwe situaties. Wij strekken ons ernaar uit om met het Woord mee te bewegen en het 

licht van dat Woord te laten schijnen over alles wat wij tegenkomen. Daarbij realiseren wij ons 

dat het Woord ons zowel kan aanspreken als ook kan tegenspreken. Het doel van de Schrift is 

immers om gelovigen en gemeenten te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, op te 

voeden en toe te rusten tot dienstbetoon. In Gelovig gedoopt munt Olof de Vries hiervoor het 

woord Bijbelverwachting. Wij lezen de Bijbel in de verwachting dat daaruit oude en nieuwe 

schatten tevoorschijn komen.  

 

In de eerste verbondssluiting van de nieuwe gemeenten in Engeland in 1607 wordt gesproken 

over het wandelen in Gods wegen ‘zoals die ons bekend zijn of ons bekend gemaakt zullen 

worden’. Dat laatste is het zogenaamde ‘further light’ principe. Dit leert ons te leven in het 

vertrouwen dat God telkens weer licht schenkt in het verstaan van zijn wil. Dat is altijd een 

gezamenlijk proces, een gemeenschappelijke hermeneutiek (‘communal hermeneutics’). De 

gemeenschap zoekt de wil van Christus te onderscheiden (‘discerning the mind of Christ’) in 

een samen biddend lezen van de Schrift. Dit is een fundamentele praktijk voor het christelijke 

gemeenschapsleven. 

 

4. DISCIPELSCHAP 

Wij verlangen ernaar een gemeente van discipelen (leerlingen) te zijn die zich toewijden aan 

Christus, aan elkaar en aan de Grote Opdracht om discipelen te maken die steeds weer leren 

om te doen wat Christus ons heeft opgedragen. In dat licht dopen wij mensen die zich met 

Christus en met de gemeente willen verbinden. De doop is een ontmoetingsgebeuren, waarbij 

God, de gemeente en de dopeling actief en bewust betrokken zijn.  

 

De doop is geen eindpunt, maar een startpunt van een weg van discipelschap. Deze weg gaan 

wij in verbondenheid met elkaar, elkaar aanmoedigend en corrigerend. wij vieren ook het 

avondmaal als teken van die verbondenheid met Christus en met elkaar. Doop en avondmaal 

zijn praktijken die het Evangelie belichamen, wat wil zeggen dat zij zichtbaar maken wat de 

betekenis is van Christus’ leven, lijden, sterven en opstanding en wat het betekent om samen 

lichaam van Christus te zijn. 

 

5. GEESTVERVULD 
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Wij verlangen ernaar om in ons persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsleven Geestvervuld 

te zijn. Dat wil zeggen dat wij ons serieus uitstrekken naar de volheid van de heilige Geest in 

ons leven. Het is de Geest van God die als een verzegeling en onderpand in ons woont, ons 

leidt, troost en kracht geeft. Het is door de vrucht van de Geest dat wij groeien in ons karakter 

en gelijkvormig worden naar het beeld van Christus, zij het ten dele en (nog) niet volledig. De 

heilige Geest leidt ons door ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij leidt 

ons door woorden, dromen, visioenen en profetieën, altijd in het licht van de Bijbel. 

Geestesuitingen dienen te worden getoetst en bevestigd in de gemeenschap door Gods 

Woord erop na te slaan.  

 

De heilige Geest (ver)troost ons daar waar woorden tekort schieten en wij zelf misschien niet 

meer in staat zijn om te bidden. De heilige Geest bekrachtigt ons in ons leven als christen en 

ons getuigenis over Jezus. wij geloven in de gaven van de Geest, natuurlijk en bovennatuurlijk, 

die God uitdeelt zoals het Hem behaagt. Deze gaven zijn bestemd tot opbouw en bemoediging 

van de gemeente, tot eer en verheerlijking van de naam van God en tot uitbreiding van zijn 

Koninkrijk. Met elkaar verlangen wij en streven wij ernaar om gehoorzaam te zijn aan de 

opdracht die Paulus geeft om vol van de heilige Geest te leven.    

 

 

 

6. ZENDINGSGERICHT 

Wij verlangen als gemeente van Christus naar zijn uiteindelijke komst in de wereld en zien daar 

reikhalzend naar uit. Dan zal Hij eindelijk zijn koninkrijk zichtbaar en tastbaar vestigen. Dan 

brengt Hij alles samen onder één Hoofd, in een vervolmaakte schepping zonder verdeeldheid 

en gebrokenheid.  

 

Nu al brengt God gelovigen uit alle volken samen in dat ene lichaam, zijn gemeente. In die 

eenheid in verscheidenheid belichaamt de gemeente het komen van God in de wereld. Zij is 

Gods modelwoning en voorproef van de nieuwe schepping. Die heerlijke verwachting en 

beleving van het koninkrijk dat komt en ook al gekomen is, wil ze ook niet voor zichzelf houden, 

maar in gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht uitleven en uitdragen. In woord en daad, door 

verkondiging en dienstbaarheid, door met mensen mee te lopen en voor hen te bidden, zoekt 

ze zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. In het vurige verlangen dat mensen Hem vinden in wie 

alleen vrede is. De gemeente doet niet aan zending, ze is zending (‘missional church’) – de 

leden doen niet alleen een duit in het zendingszakje, maar streven ernaar te allen tijde vurige 

getuigen van Jezus Christus te zijn.  

 

7. VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID 

Wij verlangen om als leden van het lichaam van Christus in de eerste plaats verbonden te zijn 

aan het Hoofd en daarnaast ook aan elkaar – de twee delen van het grote gebod. Zo willen wij 

ons uit liefde onderwerpen aan Hem die ons gekocht en betaald heeft en Hem ook in onze 

naasten binnen en buiten de gemeente dienen. wij realiseren ons dat de Heer ons neemt zoals 

wij zijn, maar ons opdraagt om door zijn Geest vrucht te dragen voor Hem. In diezelfde liefde 

willen wij onze handel en wandel ook steeds laten toetsen door andere leden van hetzelfde 

lichaam. Onze navolging van Christus is altijd een wandel in gemeenschap en wederzijdse 

liefdevolle verantwoordelijkheid. De verantwoording die wij aan onze broeders en zusters 

afleggen, helpt ons daadwerkelijk steeds meer toe te groeien naar het beeld van Christus. 
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Daarom is de grens van onze persoonlijke vrijheid de gemeenschap van de gemeente. Dit 

betekent dat individuele keuzes begrenst worden door wat de gemeenschap kan (ver)dragen. 

 

Vanwege onze primaire verantwoordelijkheid naar Christus toe gehoorzamen wij Hem meer 

dan mensen, overheden en instellingen. Vrijheid van geweten, kerkelijke vrijheid van de 

overheid en vrijheid van meningsuiting zijn verworvenheden die ontspringen uit een leven met 

God in Christus. Deze vrijheid brengt wel verantwoordelijkheid met zich mee, omdat erover 

nagedacht moet worden hoe Christus, de kerken en de machten (ook overheden en menselijke 

instellingen) zich tot elkaar verhouden en waar christenen wel of niet aan hebben te 

gehoorzamen.  

 

AFSLUITEND: DE LENS OM NAAR IDENTITEIT TE KIJKEN 

De lens die met deze korte karakterschets gegeven is, heeft de focus op Jezus Christus. Wij 

verlangen ernaar dat Christus ‘overal tussen’ staat, met name tussen onze relaties en dat deze 

interventie een tussenkomst in liefde en vrijheid is, maar ook in verantwoordelijkheid die 

verbondenheid schept, die een belofte inhoudt (‘covenanting’) en in Gods naam grenzen 

verlegt (de wereld ingaat, voorbij ziet aan taalverschillen, cultuurverschillen, leeftijdsverschillen, 

inkomensverschillen, sekseverschillen). 

 

De lens om naar eigen identiteit te kijken is Christus-gecentreerd en is van daaruit gericht op 

verbinding en verschuiving. Het karakterprofiel is niet statisch maar ‘gebeurt’, omdat het draait 

om relatievorming en verandering in het licht van Christus. Met andere woorden: een 

gemeente is daar waar door een leven met Christus christenen aan elkaar gegeven worden die 

elkaar vasthouden en meenemen in het avontuur van belichaming van Gods Koninkrijk.  Het 

onderscheiden van de wil van Christus gebeurt daarom steeds in gemeenschappelijk gebed en 

gesprek, luisterend naar wat de Geest in concrete situaties tot de gemeenten te zeggen heeft. 

 

Tenslotte willen wij onderstrepen dat deze korte karakterschets een vurig verlangen is dat 

baptistengemeenten en CAMA-gemeenten samen delen en dat ons ook verbindt met 

meerdere kerken en christenen. De wijze waarop wij dit verlangen vorm geven en uitdragen 

werpt ons terug op onze traditie en maakt dat wij kunnen spreken van een eigen profiel met 

eigen gewoontes. 
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EVALUATIE DOORONTWIKKELING VAN 

DE UNIE 
 

INLEIDING 

Onder de ‘Doorontwikkeling van de Unie’ verstaan wij het proces dat geleid heeft tot een 

werkorganisatie van de Unie bestaande uit de teams Theologische Vorming (TV), Missionaire 

Gemeente Ontwikkeling (MGO) en het Ondersteunend bureau. Deze werkorganisatie valt 

onder een integraal verantwoordelijk en bevoegd Algemeen Secretaris, met als Bestuur een 

Unieraad die op hoofdlijnen stuurt en de kaders bepaalt.  

 

De nieuwe opzet bestaat nu ongeveer drie jaar. Een goed moment voor een evaluatie. Er is 

gekozen voor een zelfevaluatie met Herman de Boer als externe procesbegeleider. Deze notitie  

bevat een samenvatting van de resultaten van de evaluatiegesprekken die in juni en in 

augustus 2015 plaatsvonden en evaluaties die in voorjaar en rond de zomer 2016 met de 

Opleidingsraad en het College van Beroepbaarstellingen zijn gehouden. 

 

RESULTATEN 

Zowel voor TV als voor MGO geldt dat de nieuwe structuur heeft geleid tot verdere 

professionalisering van de inhoud en van de aansturing van het werk. De taakvelden zijn 

afgeschaft en de Unieraad stuurt op hoofdlijnen. De teams ervaren ruimte en rust om visie en 

nieuwe initiatieven te ontwikkelen en die langs de geëigende wegen tot uitvoering te brengen. 

De flexibiliteit binnen de werkorganisatie is vergroot. Alle voormalige taakvelden zijn 

ondergebracht in de twee teams, waarbij de medewerkers van het bureau beide teams 

ondersteunen.   

 

MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING 

Vooral binnen MGO heeft dit tot veranderingen in de werkwijze geleid. Voor gemeenten is de 

nieuwe opzet een verbetering: voor alle vragen met betrekking tot Gemeente Ontwikkeling 

kan men bij één team terecht. Tegelijk ligt hier ook nog een verbeterpunt; het ondersteunende 

Bureau kan meer geïntegreerd worden met het team MGO. In 2016 is deze integratie van MGO 

met het ondersteunende Bureau verder uitgewerkt door toevoeging van de Algemeen 

Secretaris aan het MGO-team en het aanstellen van Gerdien Karssen, die meer integraal de 

communicatie voor haar rekening gaat nemen.  

Alle MGO teamleden hebben een hun eigen specialisme (Gemeentestichting, Jongerenwerk, 

Zending, Training en Advies). Het ontwikkelen van één gezamenlijke inhoudelijke focus en de 

ontwikkeling om tot één team te komen, was voor MGO een behoorlijke uitdaging. Het team 

is er goed in geslaagd om (met inbreng van ieders specialisme) een gezamenlijke visie te 

ontwikkelen en een goed samenwerkend team te worden. 

 

Twee belangrijke onderdelen van deze visie zijn de thema’s ‘discipelschap’ en ‘nieuwe vormen 

van gemeente-zijn’ (fresh expressions). Gemeenten worden rondom deze thema’s verbonden 

met elkaar. Daarbij is het voor het team MGO een uitdaging en een zoektocht hoe deze thema’s 

aansluiten bij de diversiteit van gemeenten binnen de Unie. De diversiteit vraagt om maatwerk 

per gemeente en per regio. Daarom heeft het team een pilot met regio-coördinatoren in 
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Noord-Nederland geïnitieerd. Dit initiatief is een voorbeeld van een werkorganisatie die 

flexibel inspeelt op ontwikkelingen die zich voordoen binnen en buiten de Unie. Deze 

flexibiliteit was één van de doelstellingen van de doorontwikkeling.  

 

 

 

THEOLOGISCHE VORMING 

Van oudsher en door de aard van het werkveld Theologische Vorming (TV) is er veel meer 

sprake van een gemeenschappelijk kader in het geven van onderwijs en het doen van 

onderzoek. Uiteraard hebben de teamleden hun eigen specifieke deskundigheid. Wél speelt  

de voortdurende spanning tussen de betrokkenheid op de Unie-gemeenschap en de 

theologische reflectie die met een zekere afstand gepaard gaat. Door vergroting en 

intensivering van de participatie van docenten en studenten in de gemeenschap kan de 

verbinding  verder worden verstrekt en beter worden aangevoeld wat in de gemeenten leeft.  

Onderzoek en onderwijs kunnen daarop worden aangesloten. Op dit vlak gebeurt al het 

nodige, maar meer inspanning is nodig.  Hierbij kan ook genoemd worden het gebruik van 

communicatiemiddelen zoals artikelen en boeken om gemeenten beter te bereiken.  

 

Voor beide teams geldt dat voortdurend moet worden gependeld tussen de “dienende” functie 

en de “profetische” functie die de teams naar de gemeenten vervullen. 

 

OVERIG 

Hoe zit het met de verhoudingen tussen de beide teams? De doorontwikkeling voorzag in een 

flexibele werkorganisatie. Zijn daarin stappen gezet? Uit de evaluatie bleek dat er aanzetten 

zijn naar meer onderlinge uitwisseling. Voorbeeld is de betrokkenheid vanuit TV bij de interim-

voorgangers die onder het team MGO vallen. Tegelijk geven diverse teamleden van MGO les 

aan het seminarium. Beide teams zien meer kansen in de toekomst. Bijvoorbeeld bij 

Permanente Educatie, door het opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda, in de 

ontwikkeling van coaching en supervisie. Toch zijn en blijven het ook twee werelden. Vooral 

de onderwijswereld heeft door zijn aard een eigen dynamiek en bijzondere cultuur.  Leiding en 

medewerkers zullen voortdurend attent moeten zijn op de kansen voor meerwaarde door 

hechtere samenwerking.  Meer en intensiever gezamenlijk overleg is een manier om dit steviger 

te verankeren. Beide teams en ook de Algemeen Secretaris hebben dit voornemen. 

Het ondersteunende bureau heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet om de 

ondersteuning van de gemeenten verder te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld in de inrichting 

van en rapportage over de financiën van de Unie verbeteringen aangebracht.  

 

De Unieraad uit tevredenheid over de kwaliteit en professionaliteit van de werkorganisatie. De 

Unieraad heeft -mede door wisselingen in de samenstelling- de overgang van een bestuur dat 

zich vrij direct bezig hield met de uitvoering van het werk op de taakvelden naar een bestuur 

op hoofdlijnen, zonder grote problemen vormgegeven. Er is op zich tevredenheid met deze 

nieuwe positie, die een beetje lijkt op de positie van een raad van toezicht. Toch liggen er wel 

uitdagingen. Er ligt een verlangen om meer met de toekomst van de Unie bezig te zijn. De 

Unieraad wil daarom meer tijd investeren in inhoudelijke discussies, visievorming en lange 

termijn beleid. Dit voornemen heeft geleid tot het inplannen van een jaarlijkse visie dag voor 

de Unieraad en meer ruimte in de agenda van de Unieraad voor het inhoudelijke gesprek. De 



16 
 

leden van de Unieraad willen ook zelf meer voeling houden met wat in gemeenten leeft. Sinds 

2015/2016 participeren zij in de gemeentebezoeken, die vanuit de Unie worden gebracht.   

 

De Opleidingsraad (adviesorgaan van rector en Unieraad betreffende het seminarium) is 

tevreden met de huidige werkwijze. Zij wordt door de rector voldoende geïnformeerd om het 

seminarium en haar functioneren goed te kunnen volgen. Ook het gesprek over 

ontwikkelingen in kerk en samenleving wordt gevoerd in relatie tot de mogelijkheden van het 

seminarium om bij die ontwikkelingen aan te sluiten. Punt van aandacht is om in de 

communicatie naar gemeenten het seminarium goed voor het voetlicht te brengen; zodanig 

dat gemeenten de vragen van theologische aard meer aan het seminarium (of Opleidingsraad) 

gaan voorleggen. Ook vraagt de uitwisseling tussen Unieraad en Opleidingsraad meer 

aandacht. Dit laatste kan opgelost worden door iemand vanuit de Unieraad toe te voegen aan 

de Opleidingsraad.  

 

De werkwijze (en het reglement) van het College van Beroepbaarstellingen (CvB) is in 2014 

aangepast. Door de vernieuwde werkwijze kan het CvB de student eerder en langer volgen, 

zodat zij meer vanuit een ontwikkelperspectief een beoordeling kan maken over een aanvraag 

voor een beroepbaarstelling. De huidige werkwijze bevalt het CvB goed. Toch blijft het wel een 

uitdaging om alle studenten met zeer uiteenlopende studietrajecten via een jaarlijkse cyclus te 

volgen en te beoordelen. Een onderdeel van de nieuwe werkwijze is een andere aanpak om tot 

een psychologisch rapport te komen (door externe partijen uitgevoerd). De resultaten van deze 

nieuwe aanpak worden positief beleefd. Het blijkt in de praktijk een uitstekend instrument voor 

het CvB om de studenten te ‘toetsen’. In het komende jaar zal het seminarium bekijken hoe zij 

de studenten nog meer kunnen helpen zich te verbeteren op die ontwikkelpunten, die in het 

psychologisch rapport naar voren zijn gekomen.  

 

TEN SLOTTE 

De voorstellen betreffende de doorontwikkeling van de Unie, die in 2012 en 2013 door de AV 

inhoudelijk zijn goedgekeurd, hebben de afgelopen jaren de vorm gekregen die beoogd was. 

Daarmee heeft de Unie een bestuursstructuur en organisatiemodel gekregen die bij de tijd zijn. 

Dat leidt tot tevredenheid. Toch blijven er volop kansen voor (efficiency)verbeteringen en stelt 

de toekomst van de Unie nieuwe vragen en nieuwe eisen. De dynamiek buiten en ook binnen 

onze geloofsgemeenschap is immers groot. 
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VOORSTEL AANSLUITING UNIE BIJ SGL 
 

De Algemene Vergadering, bijeen op 18 november 2016 te Ede, besluit: 

 

1. Zich aan te sluiten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) voor de 

behandeling van klachten over ongewenst gedrag of een vermoeden van een misstand. 

2. In te stemmen met onderstaande aanvulling van het Reglement Arbitragecommissie en 

Commissie vertrouwenspersonen. 

 

TOELICHTING 

In aanvulling op de mogelijkheid om zich te wenden tot de Arbitragecommissie (bindende 

uitspraak) en de nog vorm te geven Commissie vertrouwenspersonen (begeleiding en hulp) 

wordt in de eerder toegestuurde stukken voorgesteld om de mogelijkheid toe te voegen een 

klacht in te dienen bij een klachtencommissie. Het is minder zinvol daarvoor een eigen 

klachtencommissie in het leven te roepen: naar verwachting is het aantal klachten gering en 

zal er geen sprake zijn  van specifieke baptistenkenmerken. Anderzijds is  deskundigheid van 

groot belang en daarom is contact gezocht met de Stichting Gedragscode Leidinggevenden 

(http://www.sgl-platform.nl) die al bijna 15 jaar over een klachtencommissie beschikt, welke 

ook werkzaam is voor twee andere kerkgenootschappen en voor andere christelijk-

evangelische organisaties. Dat contact heeft tot overeenstemming geleid. De stichting is bereid 

om haar klachtencommissie niet alleen klachten te laten behandelen over “leidinggevenden” 

maar ook over anderen in onze kring. Jaarlijks zal de Unie daarvoor een deelnamebedrag van 

ca. € 1.100,00 (PM) aan de stichting betalen. Omdat de Unie zal beschikken over eigen 

vertrouwenspersonen is niet beoogd vertrouwenspersonen van de stichting in te schakelen. 

Dat laat onverlet om – indien gewenst – onderling contact en overleg te hebben. 

 

 

 

Titel aanpassen: 

 

Reglement Arbitragecommissie, Commissie vertrouwenspersonen en klachtencommissie 

 

3e, 3e lid aan slot toevoegen: 

 

of de klachtencommissie van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden 

 

Na art. 3e invoegen: 

 

Afdeling 1B Klachtencommissie  

 

Artikel 3f 

Een ieder binnen de Unie kan een klacht over ongewenst gedrag of een vermoeden van een 

misstand als bedoeld in artikel 3a indienen bij de klachtencommissie van de Stichting 

Gedragscode Leidinggevenden. De klachtenregeling van de Stichting Gedragscode 

Leidinggevenden is van toepassing, met dien verstande dat een klacht ook betrekking kan 

hebben op anderen dan leidinggevenden.  

http://www.sgl-platform.nl/
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JAARPLANNEN 2017 
 

2017 wordt een boeiend jaar. De intensivering van de samenwerking tussen de Unie van 

Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC) zal de nodige 

tijd, aandacht en energie vragen. Ook de renovatie van de Herdenkingskerk en de verhuizing 

van het Uniebureau staan prominent op de agenda voor 2017. Wij willen met alle betrokkenen 

komen tot een mooie nieuw kerkelijk studiecentrum (Baptist House) voor baptisten uit heel 

Europa. 

 

De jaarplannen 2017 zijn verdeeld over de volgende teams binnen de werkorganisatie: 

Ondersteunend Bureau, Missionaire Gemeente Ontwikkeling en Theologische Vorming. Deze 

jaarplannen worden u ter informatie aangeboden. Samen met de jaarverslagen, die in de 

voorjaars Algemene Vergadering worden behandeld, krijgt u een beeld van het werk dat door 

de werkorganisatie wordt verricht. De jaarplannen hebben missie, visie en speerpunten van het 

beleidsplan van de Unie 2017 - 2020 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. Het 

goede nieuws van Jezus´ leven wordt in deze gemeenschappen handen en voeten gegeven.’ 

 

DAT DOEN WIJ DOOR MIDDEL VAN DE VOLGENDE SPEERPUNTEN: 

Als Uniegemeenschap kiezen wij ervoor om de komende jaren te werken aan verdiepen, 

verruimen, verfrissen en verbinden (zie Jaarplan 2017 MGO). De geformuleerde speerpunten 

fungeren als een samenhangend kader. Plaatselijk zullen de hier genoemde speerpunten op 

verschillende wijze uitgewerkt kunnen worden en een eigen ‘kleur’ krijgen. Dat is passend bij 

de grote verscheidenheid die er bestaat in verschillende regio’s van Nederland en het eigen 

karakter van elke Baptistengemeente.  

 

Voor de Unie-organisatie betekent de verscheidenheid onder andere het begeleiden van 

gemeenten op vraag en daarnaast aandacht voor het gezond functioneren van de Unie-

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

en lastenexploitatie. 

 

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 

Conny van Kooij, administratie 

Marianne van Zwieten, beheer gebouw en secretariaat 

Hans Riphagen, stafmedewerker ‘Beweging naar Buiten’ 
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Marijn Vlasblom, applicatiebeheer 

Gerdien Karssen, communicatie 

Dick en Aaltje Stichter, vrijwilligers bibliotheek  

Pieter en Ina Jager, vrijwilligers bibliotheek 

 

 

BEKNOPT JAARPLAN ONDERSTEUNEND BUREAU 2017 

 

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 2017 

 Gesprek en besluitvorming over 

resultaten Projectgroep rechtspositie 

voorgangers.  

 Gezamenlijk gesprekken over nieuwe 

vormen van aansluiting bij de Unie en 

ABC 

Communicatie 

Doorlopend 

 Bijhouden website, verzenden 

nieuwsbrief, Baptisten.nu, Zending aan 

Gemeenten en kopij voor 

gemeentebladen verzorgen 

 Onder de aandacht brengen van 

activiteiten en diensten van de Unie 

richting gemeenten en pers 

 

Plannen 2017 

 Plan voor gebruik nieuwe media 

 Updaten van communicatieplan en 

verder op elkaar afstemmen van 

gebruikte communicatiemiddelen 

Verbinden van netwerken 

Doorlopend 

 Nationale en internationale 

vertegenwoordiging 

 

Plannen 2017 

 Verbouw en renovatie en 

ingebruikname van de Herdenkingskerk 

Administratie 

Doorlopend 

 Faciliteren salarisadministratie 

 Bijhouden adressenbestand 

 Verzenden van bestellingen, jaarstukken 

e.d. 

 Archivering en beheer 

 

Plannen 2017 

 Verdere implementatie van 

gemeentedossier 

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 2017  

 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 2017 MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING 

Het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling zet zich in om samen met de gemeenten te 

zoeken naar relevante vormen van gemeente-zijn in deze tijd. Jaarlijks ontwikkelt MGO, in 

samenwerking met enkele gemeenten, materiaal voor de jaarthema’s van de Unie. In 2016 

startten wij met een nieuw driejarig programma ‘Samen leven in Gods wereld’, met als 

jaarthema’s genieten, werken en delen. Hiervoor is een nieuw concept van een reisgids 

ontwikkeld. MGO-teamleden zullen in 2017 verder gaan met de uitwerking van het thema 

‘werken’ en de voorbereidingen van het thema ‘delen’. Daarnaast werken wij aan de vier 

speerpunten, zoals verwoord in het Uniebeleid 2016-2020:  

 

VERDIEPEN: Als leerlingen Jezus volgen en elkaar toerusten (Joh 1:4). Gemeenten zijn 

onderdeel van de huidige Nederlandse samenleving en allen die bij de gemeenten betrokken 

zijn, zijn ‘mensen van deze tijd’. Ook in deze tijd is ons vertrouwen: ‘In het Woord was leven en 

het leven was het licht voor de mensen.’ (Johannes 1:4) Het vraagt een onderzoekende en 

lerende houding om te ontdekken hoe wij in deze tijd en samenleving volgeling van Christus 

kunnen zijn.  

 

VERRUIMEN: Genieten van verscheidenheid en gastvrijheid (Joh 10:16). wij leven samen in 

Gods wereld. Met het speerpunt 'verruimen' willen wij ruimer worden in ons hart: ruimte in het 

omarmen van verscheidenheid, ruimte voor contact tussen generaties, ruimte om niet alleen 

in eigen kring rond te kijken, maar op te trekken met bijvoorbeeld migrantengemeenten.  

 

VERFRISSEN: Nieuwe vormen van gemeente-zijn (Joh 17:18). Voortdurend is de wereld waarin 

wij leven in verandering. Voortdurend liggen er ook vragen hoe wij gemeente van Christus 

kunnen zijn in relatie tot die veranderende context. Jezus zegt: ‘Ik zend hen naar de wereld, 

zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.’ Naast bestaande gemeenten ontstaan er 

experimentele vormen van gemeente-zijn. Beide vormen zijn samen het lichaam van Christus, 

met één Heer en één missie. 

 

VERBINDEN: Opdat allen één zijn (Joh 17:11; 17:21). In Johannes 17 klinkt het gebed van Jezus: 

‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij 

één zijn zoals wij één zijn.’ Dit gebed is een belofte om uit te leven, plaatselijk in de gemeente 

en samen met andere kerken. De laatste jaren wordt de eenheid tussen christenen van 

verschillende denominaties, ondanks alle verschillen, steeds meer zichtbaar. De tijd is rijp om 

in vertrouwen op Christus nadrukkelijk de verbinding te zoeken met geloofsgenoten, vanuit 

een eigen zelfbewuste identiteit en met een open vizier om samen op te trekken ‘opdat de 

wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.’ (Johannes 17:21)  

 

Teamleden Missionaire Gemeente Ontwikkeling:  

Albrecht Boerrigter, teamleider en Algemeen secretaris 

Oeds Blok, gemeentestichting 

Ingeborg Janssen, GO & interim-voorgangers 

Ronald van den Oever, jongerenwerk  

Hans Riphagen, zending en diaconaat, migrantengemeenten  
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BEKNOPT JAARPLAN MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING 2017 

 

Verdiepen 

 

1. Jaarthema ‘werken’ ontwikkelen tot 

reisgids voor gemeenten. Evaluatie 

‘genieten’ en voorbereidingen treffen 

voor het jaarthema ‘delen’ (2018-2019).  

2. Begeleiding van 12 gemeenten middels 

interim-voorgangers of intensieve 

gemeenteopbouw trajecten. 

3. Vraaggerichte kortdurende 

begeleiding van 40 gemeenten vanuit 

onze verschillende expertises. 

(klankbord, coaching, 

procesbegeleiding, training). 

4. Relevante onderzoeksvragen vanuit de 

gemeentepraktijk worden verbonden 

aan de leerstoel ‘mapping Baptist 

identity’. 

5. Handreiking over goed werkgeverschap 

rondom jongerenwerkers. 

6. Onderwijs verzorgen aan 

Seminariumstudenten vanuit de 

missionaire werkpraktijk. 

Verruimen 

 

1. De resultaten van Project Groentjes 

presenteren en verder uitwerken: Het 

project gaat over de plek van ouderen in 

de gemeente en de verbinding tussen 

generaties. 

2. Op aanvraag kan coaching en onderwijs 

rondom actuele thema’s verzorgd 

worden (bijvoorbeeld over open 

lidmaatschap en de verhouding doop en 

avondmaal).  

3. Verbinden van (nieuwe) 

migrantengroepen aan de 

Uniegemeenschap. 

4. Rondom het thema vluchtelingen 

wordt informatie op de website 

aangeboden en kan advies worden 

gegeven. 

Verfrissen 

 

1. Voortzetten van experimenteren met 

nieuwe vormen van gemeente-zijn in 

verschillende gemeenten. Continuïteit 

van deze experimenten wordt geborgd 

door begeleiding door middel van een 

mentorgroep gemeentestichting en 

coaching. 

2. Gesprek en bezinning over nieuwe 

vormen van gemeente-zijn 

aanwakkeren via:  

- mentorgroep Fresh Expressions voor 

voorgangers  

- inspiratiereis naar Engeland samen 

met PKN 

- ontmoetingen in het missionair café  

- Baptistica deeltje  

3. Vormen van missionair jongerenwerk 

aanmoedigen. Door verstrekking van 

Verbinden 

 

1. Het opzetten en verder uitwerken van 

een model voor regulier contact met 

alle gemeenten; in het noorden zijn wij 

een pilot gestart met regio-

coördinatoren. Deze pilot evalueren wij 

in 2017. 

2. Unie-ABC: Actief verbinding leggen met 

ABC in regio-coördinatie werk, 

studiedagen, migrantenbijeenkomsten 

in verbinding organiseren. 

3. Verbonden zijn en blijven in 

netwerken, om samen te werken 

rondom: 

- Gemeenteontwikkeling (ABC, PKN, 

MissieNL)  

- nieuwe vormen van gemeente-zijn 

(Kerklab en Urban Expression) 
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informatie, advies, missionair gerichte 

methodiek/materialen en door het op te 

richten intervisie netwerk van 

jongerenwerkers. 

- Ontwikkelingen zending (NZR, 

Missie Nederland)  

- Diaconaat en missionaire levensstijl 

(DIPLA, Micha) 

- Jongerenwerk: HgjB, Jop, LEF  

- Leertrajecten: Nederland Zoekt / 

Umoja 

4. Actief verbinden van sleutelpersonen 

uit gemeenten aan nationale en 

internationale netwerken voor 

inspiratie en leren. 

5. Participeren in kernteam internationale 

netwerken: EBF Mission Core Group. 

 

 

JAARPLAN 2017 THEOLOGISCHE VORMING 

ONDERWIJS 

Op basis van het in 2015 geschreven onderwijsprofiel3 wordt een nieuw curriculum ontwikkeld 

dat in september 2017 zal worden ingevoerd. Dit is twee jaar later dan oorspronkelijk gepland, 

omdat enkele partnerinstituten meer tijd nodig hadden voor de ontwikkeling van hun eigen 

onderwijsprogramma’s en wij daar graag bij aansluiten. Het Student-Volg-Systeem zal 

opnieuw draaien op basis van peergroups van 4-5 studenten na verfijning op basis van 

(overwegend positieve) resultaten van 2015-2016. De pilot rondom duaal leren nadert in 2017 

zijn einde en zal geëvalueerd worden, tevens wordt gekeken in hoeverre duaal leren in het 

standaard opleidingsaanbod wordt opgenomen.4 De seminariumzondagen van 2016 bleken 

positief gewaardeerd te zijn door de participerende gemeenten, met als gevolg dat deze in 

2017 herhaald zullen worden en er eveneens de mogelijkheid is gecreëerd voor gemeenten 

om studenten op andere zondagen te vragen. Het is onze wens dat de betrokkenheid van 

lokale gemeenten op het seminarium daarmee ook wordt vergroot. 

 

ONDERZOEK 

De onderzoekskring rondom Baptisten Identiteit (OKBI) komt regelmatig bijeen o.l.v. prof. dr. 

Henk Bakker. Via de website van de OKBI worden onderzoeken gepresenteerd. De diverse 

promovendi uit eigen kring komen tweemaal per jaar bijeen in een kenniskring, waar de 

voortgang van de onderzoeken wordt besproken. Binnen de OKBI worden ook actuele vragen 

met betrekking tot onze geloofsgemeenschap die uit het onderzoek voortkomen besproken 

en ook op de website geplaatst. Gemeenten en gemeenteleden kunnen op de website hier ook 

op reageren. 

Rondom het archief van Olof. H. De Vries zal in 2017 een fysieke en digitale uitgave van 

gebundeld werk verschijnen.  

 

VERBREDING 

                                                      
3 Te vinden op http://baptisten.nl/images/seminarium/documenten/Opleidingsprofiel_2015.pdf 
4 Bij part-time leren combineert een student in de eindfase van zijn/haar opleiding de studie met werk in een 

lokale gemeente. 
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In de afgelopen jaren is de diversiteit van studenten aan het seminarium fors toegenomen. 

Ongeveer één op de drie studenten van de latere lichtingen is betrokken bij een ander 

kerkgenootschap dan de Unie. Blijkbaar spreekt het seminarium ook kerkgenootschappen aan 

waarmee wij ons in bredere zin verbonden voelen. Eveneens merken wij dat de secularisatie en 

diverse bezuinigingen diverse theologische instituten dwingt tot nauwere samenwerking, waar 

ook vanuit onze visie op het Koninkrijk inhoudelijk veel voor te zeggen is. In 2017 willen wij 

dan ook de mogelijkheden verkennen tot een verbreding van het seminarium als 

opleidingscentrum voor een breder vrijkerkelijk/evangelisch publiek. Concreet worden 

gesprekken gevoerd over een verlenging en verbreding van onze leerstoel aan de VU. 

Daarnaast wil het seminarium verkennen wat de mogelijkheden zijn van een bredere post-hbo 

voorgangerschap in evangelisch Nederland. Komend jaar willen wij hiervoor in gesprek met 

diverse andere kerkgenootschappen en onderwijsinstellingen. 

 

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. Tijdens de Baptist World 

Alliance jaarvergadering in Vancouver, juli 2016, zijn nieuwe contacten gelegd met diverse 

instellingen in Noord-Amerika en Australië, o.a. over nauwere samenwerking rond de leerstoel. 

wij hopen dat dit in 2017 verder concreet beslag kan krijgen.  

 

PERMANENTE EDUCATIE 

Het programma voor permanente educatie staat sinds 2016 op de website. Eveneens is er de 

mogelijkheid gecreëerd voor voorgangers om hun ontwikkelingen digitaal te registreren bij 

het seminarium. In 2017 wordt het eerste jaar van permanente educatie geëvalueerd 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 

 

 

 

BEKNOPT JAARPLAN 2017 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 

Werkveld 

Doorlopend 

 Coördineren mentoraat, begeleiding, 

inter- en supervisie (beginnende) 

voorgangers en interim-voorgangers 

 Ondersteuning aan gemeenten door 

toerusting, training en advies, met 

name vraaggericht 
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i.s.m. de CHE en de ETA en via de 

sprekersroute 

 Stagebegeleiding en supervisie 

 Bewaken kwaliteitszorg via vaste 

meetpunten. Ontwikkeling van 

studenten via peergroups versterken 

 

Plannen 2017 

 Evaluatie samen met MGO van 

permanente educatie voor 

voorgangers 

 Starten met nieuw curriculum op 

basis nieuw profiel in september 

2017 

 Mogelijkheden tot verbreding van 

opleiding verkennen 

 Evaluatie pilot duaal leren 

 In samenspraak met 

Werkveldcommissie curriculum 

kritisch blijven bevragen 

 

 

Plannen 2017 

 Seminariumzondagen waarbij 

gemeenten kennismaken met 

docenten en studenten van het 

seminarium 

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 2017 verschijnen, waarvan in elk 

geval één met werk van Olof de Vries 

 

Plannen 2017 

 Archief Olof de Vries inventariseren 

en beschikbaar maken voor 

onderzoek 

 Vragen uit onderzoeken verbinden 

met de actualiteit 

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 2017 

 

Plannen 2017 

 Verkenning van mogelijkheden 

verbreding theologische opleiding 

 Verlenging en verbreding leerstoel 

VU 
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BEGROTING 2017 
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TOELICHTING FONDSEN 
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TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN 

2017  
 

ALGEMEEN 

Hierbij ontvangt u een toelichting op de financiële stukken, die geagendeerd staan voor de 

Algemene Vergadering van 18 november 2016 te Ede.  

 

Bij de financiële stukken zit een rapportage over het eerste 6 maanden van 2016 (‘realisatie 

2016’). Daarnaast kunt u de begroting over 2017 vergelijken met de begroting over 2016 en 

het resultaat over 2015. 

 

In de begroting 2017 is een verlaging van de Uniecontributie begroot van €51,14 in 2016 naar 

€48,00 in 2017 per lid. wij hebben kritisch gekeken naar hoe wij onze ambities en plannen 

kunnen waarmaken tegen een iets lagere kostprijs. Dat is in bijgevoegde begroting gelukt met 

een begroot tekort van € 6.900,00. Sommige gemeenten zitten financieel in zwaar weer en 

geven signalen af dat zij het op prijs zouden stellen als wij deze poging tot verlaging van de 

Uniecontributie zouden ondernemen.   

 

Ook ontvangt u het verwacht verloop fondsen in 2017. De stand per 31-12-2015 (linkerkant) is 

conform de vastgestelde jaarrekening over 2015. Het verwachte verloop fondsen over 2017 

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 Ondersteunende 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 ook voor 2017 zijn bijdrage van €10.000,00 aan het 

wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door Daniël Drost) gecontinueerd.  

 De inkomsten die voortvloeien uit de overeenkomst met Windesheim lopen terug van € 

30.000,00 naar € 15.000,00.  

 Voor 2017 wordt er €3.000,00 vanuit het Innovatiefonds gereserveerd voor de pilot Duaal 

Leren. 

 

TOELICHTING MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING (MGO) 

 In 2017 is er voor het eerst geen sprake meer van een deel van de personeelsformatie, dat 

bekostigd moet worden uit Gemeenteopbouw contracten. Bij langdurige adviestrajecten 

worden de interim-voorgangers ingezet, die zelf een overeenkomst sluiten met betreffende 



28 
 

gemeenten. De baten en de lasten zijn lager begroot door het vertrek van Arjan Treuren 

per zomer 2016.   

 Uit het fonds ‘Ondersteuning kleine gemeenten’ wordt ook in 2017 een bedrag 

gereserveerd voor ondersteuning van twee kleine gemeenten (€6.000,00). 

 

TOELICHTING BUREAU 

 2017 wordt een overgangsjaar voor wat betreft de huisvestingslasten. De huur voor de 

huidige locatie is begroot tot en met juli 2017.  

 De kosten voor de administratie zijn verder verlaagd.  

 Door de verdeling van de taken van Jeanette van Es over collega’s en inhuur van Marianne 

van Zwieten (beheer gebouw en secretariaat) en Gerdien Karssen (communicatie) kunnen 

de overige personeelslasten worden verlaagd. De kosten voor de inzet van Gerdien Karssen 

zijn opgenomen in de post Communicatie. 

 Met de redactie van Baptisten.Nu wordt gekeken naar de verlaging van de kosten per 

nummer en verhoging van de baten. Dat leidt tot een verlaging in de begroting. 
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