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2016
in vogelvlucht
Hoewel in de wereld om ons heen polarisatie – tussen mensen individueel,
bevolkingsgroepen en landen – de heersende trend lijkt te zijn, probeerden we als
Unie in 2016 vooral te werken aan verbinding. Allereerst de verbinding tussen de
werkorganisatie en de aangesloten gemeenten: met welke middelen kan de Unie
gemeenten ondersteunen in hun missie? Daarnaast de verbinding van bestaande
en startende gemeenten onderling: waar kunnen contacten ontstaan om elkaar
te versterken en van elkaar te leren? En ten slotte de verbinding met andere
kerkgenootschappen en organisaties, in Nederland en daarbuiten: hoe kunnen
we als christenen samenwerken om het evangelie te verkondigen en aan Gods
koninkrijk te bouwen?
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Verbonden als Unie en gemeenten

Verbonden als gemeenten onderling

Een heel concrete verbinding tussen Unie en gemeenten is de opleiding van toekomstige voorgangers aan het
Baptisten Seminarium. Afgelopen jaar ontvingen vijf studenten hun diploma en mochten tien nieuwe studenten
worden verwelkomd. Achttien studenten liepen stage in verschillende gemeenten; dertien studenten leidden verspreid
over het land een dienst tijdens de seminariumzondagen.
Halverwege 2016 startte het nieuwe jaarthema ‘Genieten’,
dat deel uitmaakt van de driejarige cyclus ‘Samen leven in
Gods wereld’. Medewerkers van de Unie schreven samen
met enkele leden van baptistengemeenten in het land een
‘reisgids’ met bijbelstudie- en kringenmateriaal. Daarin
kunnen gemeenten voor verschillende doelgroepen allerlei
verwerkingsideeën vinden, van verdiepende vragen tot creatieve werkvormen. Zo kunnen we al enkele jaren als Uniegemeenschap, elke gemeente op haar eigen plek en wijze,
met elkaar optrekken rond een zelfde geloofsthema.
Een team van interim-voorgangers ondersteunde dit jaar
verschillende gemeenten in korte of langere trajecten met
onder andere coaching, pastoraal werk en de begeleiding
van een fusie.

In de noordelijke provincies Friesland, Groningen en
Drenthe startte een pilot met drie regiocoördinatoren. Zij
hebben als taak om het contact tussen Unie en gemeenten
en vooral ook het contact tussen gemeenten onderling in
kaart te brengen en te versterken. De eerste ervaringen
zijn positief.
De Unie ondersteunt verschillende gemeentestichtingsprojecten, die vaak uitgaan van één of meer bestaande
(baptisten)gemeenten. Een mooi voorbeeld is het
gemeentestichtend werk in Rotterdam Oude Noorden,
dat wordt gedragen door verschillende baptistengemeenten in de regio. De Mirtekerk in Den Haag mocht afgelopen jaar een gemeentestichter inzegenen die aan de slag
is gegaan in een project in samenwerking met een PKNgemeente. Ook in Brunssum startte vanuit de bestaande
gemeente een nieuwe gemeentestichter.
Eén van de drie nieuwe boekjes die in 2016 in de
Baptistica Reeks verschenen vertelt de ervaringen binnen verschillende pionierende initiatieven. Zo kunnen
gemeenten op dit terrein van elkaar leren en hoeven ze
niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.
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Verbonden met andere christenen
De tijd dat christenen zich in hun eigen kerkgenootschappen opsloten is alweer even voorbij – contacten over kerkmuren heen worden steeds talrijker en intensiever. Zo
wordt ook door plaatselijke baptistengemeenten en door
de Unie als landelijke organisatie veel samengewerkt met
andere kerken.
In het kader van de toenemende samenwerking met de
ABC werden in 2016 weer nieuwe stappen gezet. Een bijzondere mijlpaal was de Najaars Algemene Vergadering:
daarvan stond het middagprogramma in het teken van
ontmoeting met broeders en zusters van de ABC die hun
ledenvergadering op dezelfde locatie hielden. Tevens
schreven vertegenwoordigers van beide geloofsgemeenschappen een gezamenlijk document over identiteit, dat
door de gemeenten met herkenning werd ontvangen.
Het Seminarium organiseerde, namens de Unie en in
samenwerking met de ABC, het evenement Missie.Nu,
een landelijke dag rondom missionair gemeente zijn.
Met een inspirerend programma van lezingen en workshops en een opkomst van maar liefst 160 leiders, voorgangers, oudsten en studenten uit zowel baptisten- als

evangelische en pinkstergemeenten was dit een heel
geslaagde dag, die in 2017 een vervolg krijgt.
Ook internationaal onderhouden we diverse contacten. Zo konden we, dankzij bijdragen van de gemeenten, opnieuw allerlei zendingswerk ondersteunen, zowel
diverse structurele zendingsprojecten als noodhulp in
rampgebieden, zoals aan vluchtelingen in en rondom
Syrië en in het door een orkaan getroffen Haïti. Een bijzonder contact blijft de band met de baptisten in Sierra
Leone, die we willen blijven onderhouden, ook nu Hans
en Aisha Oosterloo afgelopen voorjaar afscheid hebben
genomen als onze laatste Unie-zendelingen.
Ten slotte werden in 2016 de voorbereidingen getroffen om de Herdenkingskerk te verbouwen tot Baptist
House. Daar zullen, naar verwachting rond de zomer
van 2017, zowel het Unie-kantoor als het International
Baptist Theological Study Centre (IBTSC) en de Europese
Baptisten Federatie (EBF) hun intrek nemen.
Zo kijken we terug op een jaar waarin overal in het land
en op allerlei terreinen weer veel werk is verzet, in dankbaarheid voor alle zegeningen die we daarbij van onze
Heer mochten ontvangen.
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