
NAJAARS-AV 2016 
18 november - Ede  
 

Op D.V. vrijdag 18 november houden we in 
Ede onze Najaars-AV. Dit belooft een bijzondere 
Algemene Vergadering te worden, want het 
middagprogramma staat in het teken van een 

nadere kennismaking met de ABC-gemeenten. Zij houden hun Algemene Leden Vergadering op dezelfde 
dag op dezelfde locatie, zodat we elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in gesprek kunnen zijn en 
samen het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Daarnaast hebben beide kerkgenootschappen een eigen 
vergaderdeel. 

Voor trouwe AV-bezoekers is ‘De Goede Herderkerk’ in Ede een bekende locatie, want vorig jaar 
waren we daar ook. U wordt er vanaf 10:00 uur verwacht; onze vergadering begint ’s morgens om 
11:00 uur. De opening van deze AV wordt verzorgd door Baptistengemeente Siloam, eveneens uit Ede. 
Tot de lunchpauze wordt een aantal onderwerpen behandeld, waarover we als gemeenten besluiten 
nemen; die onderwerpen zijn hieronder samengevat. De lunchpauze is om 13:00 uur. 

Vanaf 14.00 uur is er een gezamenlijke bijeenkomst van alle afgevaardigden van Unie- en ABC- 
gemeenten. Na de opening is er een presentatie door twee gemeenten, die vertellen hoe zij lokaal actief 
zijn. Vervolgens wordt er een inleiding gehouden door Evert-Jan Ouweneel, filosoof met een bijzonder 
geloofsverhaal en een missie over eenheid onder christenen. Na een korte theepauze zijn er 
gespreksgroepen over verschillende onderwerpen. Aan het eind van de middag vieren we als 
gezamenlijke geloofsgemeenschappen het Heilig Avondmaal: dat zal een historische gebeurtenis zijn. 

Om 18:00 staat er voor iedereen een maaltijd klaar, die weer wordt verzorgd door leerlingen 
van het Groenhorstcollege onder leiding van Edgard van Zuilen. 

De gemeenten hebben voor deze AV de agenda en vergaderstukken ontvangen en verschillende 
jaarplannen. Deze en andere stukken zijn ook weer beschikbaar op de website. 

De AV begint om 11:00 uur; inschrijving vanaf 10:00 uur. De bijeenkomst wordt om 19:00 uur 
afgesloten. Het hele programma en de maaltijd vinden plaats in ‘De Goede Herderkerk’, Ganzeweide 
17, 6713 CA Ede.  

Iedereen kan als gast de AV bezoeken. Aanmeldingen voor de AV bij voorkeur via de secretaris 
van uw gemeente; voor alle informatie zie de website van de Unie.  
 

Samenvatting van de AV-stukken 

 
Voor de najaars-AV 2016 staan de volgende zaken op de agenda: 

 Voorstel opdracht AV-werkgroep: gang van zaken ter AV; zoals gesprekken en besluitvorming 
 Notitie Beschrijvende Identiteit: identiteit, zoals die wordt gedeeld in ABC- en Unie-gemeenten 
 Evaluatie doorontwikkeling: beleving van de vernieuwde werkorganisatie en bestuurlijk model 
 Jaarplannen 2017: accenten binnen de werkorganisatie en bijzonderheden, zoals de verhuizing 
 Voorstel aansluiting SGL: teneinde deskundige behandeling van klachten te bewerkstelligen 
 Begroting 2017: met een verlaging van de Uniecontributie, hoewel dat nog leidt tot een tekort 

Daarnaast presentatie van een nieuw deel in de Baptistica-reeks over ‘Avontuur van geloof’ met zes 
praktijkverhalen van gemeentestichting; met reflectie voor zowel pioniers als bestaande gemeenten. 

 

 Voorstel opdracht AV-werkgroep 
Het doel is te komen met aanbevelingen voor de inrichting van de AV. Daarbij wordt gekeken naar: 
- proces van besluitvorming en gezamenlijke visievorming 
- vormgeving van de AV en ruimte voor geloofsontmoeting 
- het betrekken van een nieuwe generatie (20-40) en nieuwe groepen (zoals migrantengemeenten) 
De werkgroep stelt voor om deze rapportage uiterlijk op de voorjaars-AV 2018 terug te koppelen (dus 
niet zoals eerder genoemd voorjaars-AV 2017). Er is dan meer tijd om te kijken naar de opzet en gang 
van zaken bij onze Algemene Vergaderingen. Naast de beschikbare tijd gaat het bijvoorbeeld ook over 
de wijze waarop gesprekken worden gevoerd en besluiten tot stand komen.  



 Notitie Beschrijvende Identiteit 
Een beschrijving van de identiteit, zoals die wordt gedeeld in ABC-gemeenten en Unie-gemeenten. De 
tekst beschrijft zeven lijnen, die samen een karakterprofiel laten zien, dat hoort bij baptisten- en CAMA-
gemeenten. Daarnaast verbindt dit ons met meerdere kerken en christenen, want wij zijn gemeenten 
van Jezus Christus en als zodanig verbonden met allen die Hem liefhebben. 
Het karakterprofiel is niet statisch maar ‘gebeurt’ in de gemeenten, waar we in een leven met Christus 
als christenen aan elkaar gegeven worden. Het onderscheiden van Zijn wil gebeurt steeds in 
gemeenschappelijk gebed en gesprek, luisterend naar wat de Geest tot gemeenten te zeggen heeft. De 
wijze waarop wij ons geloof vormgeven en uitdragen heeft te maken met onze traditie, een eigen profiel 
en eigen gewoontes. 
In de notitie ‘Beschrijvende Identiteit’ staan de volgende onderwerpen beschreven: Christocentrisch, 
Gemeenschapszin, Bijbelverwachting, Discipelschap, Geestvervuld, Zendingsgericht, Vrijheid en 
Verantwoordelijkheid. Daarbij ligt de focus op een leven met Jezus Christus in Zijn grote liefde.  
 

 Evaluatie doorontwikkeling 
De ‘Doorontwikkeling van de Unie’ heeft geleid tot een vernieuwde werkorganisatie, waarbinnen de 
Algemeen Secretaris leidinggeeft aan de teams Theologische Vorming, Missionaire Gemeente 
Ontwikkeling en het Ondersteunend bureau. De Unieraad bestuurt op hoofdlijnen en bepaalt de kaders 
aan de hand van AV-besluiten. Taak en werkwijze van commissies zijn daarbij geoptimaliseerd. 
Nu die nieuwe structuur enkele jaren bestaat is er een evaluatie gehouden. De beleving bij de teams is, 
dat het heeft geleid tot verdere professionalisering van de inhoud en van de aansturing van het werk. 
De taakvelden zijn afgeschaft, er is ruimte en rust om visie en nieuwe initiatieven te ontwikkelen en tot 
uitvoering te brengen. De flexibiliteit binnen de werkorganisatie is vergroot. 
De Unieraad is tevreden met haar nieuwe rol; ze wil meer bezig zijn met visievorming en lange termijn 
beleid en door gemeentebezoeken voeling houden met wat er leeft. De Opleidingsraad wordt goed 
geïnformeerd over relevante ontwikkelingen voor het seminarium; afstemming met andere Unie-
geledingen heeft de aandacht. De werkwijze van het College van Beroepbaarstellingen is aangepast, 
zodat zij elke student langer kan volgen en vanuit dat ontwikkelperspectief een beoordeling kan maken. 
 

 Jaarplannen 2017 
In het komende jaar vraagt de intensivering van samenwerking tussen Unie en ABC de nodige tijd, 
aandacht en energie. Met de verhuizing van het Uniebureau naar de Herdenkingskerk zal er medio 2017 
een mooie kerkelijk studiecentrum ontstaan: het ‘Baptist House’ voor baptisten uit heel Europa. 
In de jaarplannen per team krijgt u een beeld van het werk dat door de werkorganisatie wordt verricht. 
De jaarplannen hebben missie, visie en speerpunten van het beleidsplan 2017 - 2020 als uitgangspunt. 
 

 Voorstel aansluiting SGL 
Het voorstel is, dat de Unie zich aansluit bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) voor de 
behandeling van klachten over ongewenst gedrag of een vermoeden van een misstand. Dat wordt dan 
vastgelegd als aanvulling op het ‘Reglement Arbitragecommissie en Commissie vertrouwenspersonen’. 
De aanwezige deskundigheid bij SGL achten we van groot belang; zij werken ook voor andere kerken 
en organisaties. 
 

 Begroting 2017 
De begroting is gebaseerd op een verlaging van de Uniecontributie naar € 48 per lid. Er is kritisch 
gekeken naar alle kosten en er zijn veranderingen in de personele formatie. Sommige gemeenten gaven 
signalen af over de hoogte van de Uniecontributie, omdat ze het financieel moeilijk hebben. De Unie-
begroting voor 2017 heeft nu weliswaar een tekort van € 6.900; hopelijk zijn er meevallers en anders 
moet de reserve worden aangesproken. Daarnaast is er een overzicht van het verwachte verloop 
fondsen, dit correspondeert met de genoemde bedragen voor onttrekkingen uit fondsen. 
 

Voorgaande is een samenvatting van de informatie uit AV-stukken en kan worden gebruikt om gemeenten globaal 
te informeren wat er op deze AV aan de orde zal komen. De teksten zijn verkort en sterk samengevat, daarom 

speelt deze weergave geen officiële rol bij de besluitvorming. Daarvoor blijft de originele tekst van alle voorstellen 
en stukken leidend, zoals die zijn toegezonden aan de gemeenten.  

Alle officiële stukken zijn ook beschikbaar op onze website: www.baptisten.nl / kijk bij ‘voor gemeenten’ / onder 

‘Algemene Vergadering’ / kies ‘2016: Najaar’ 


