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LEESWIJZER JAARVERSLAG
Dit is het jaarverslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland over 2016. Daarin
vindt u verslagen van de werkorganisatie, de Unieraad, de verschillende commissies en van een
aantal gemeenten.
Wat we graag willen, is een leesbaar verhaal presenteren, een verhaal dat een goede indruk
geeft van het voorbije jaar en dat hopelijk inspireert en dankbaar stemt. Dat doen we enerzijds
door aan de hand van de gestelde jaardoelen te evalueren wat er wel en (nog) niet is gelukt,
en anderzijds door via het uitlichten van de hoogtepunten en bijzondere momenten een beeld
te schetsen van het voorbije jaar. We hopen dan ook dat u het met plezier zult lezen.
INDELING
Na een terugblik van Algemeen Secretaris en Unieraad, volgen drie omvangrijkere
hoofdstukken: dat zijn de hoofdstukken 3, 4 en 5, waarin we verslag doen van de activiteiten
van de werkorganisatie (team Missionaire Gemeente Ontwikkeling, team Theologische
Vorming en het Ondersteunend Bureau). Deze hoofdstukken worden afgewisseld met
inspirerende verhalen uit drie baptistengemeenten; deze keer zijn dat Tweede Exloërmond,
Dordrecht en Arnhem-Centrum. Hoofdstuk 6 bevat de verslagen van commissies en we sluiten
af met een hoofdstuk over de financiën.
BIJLAGEN OP DE WEBSI TE
Met het oog op de leesbaarheid hebben we ervoor gekozen om een aantal feitelijke
overzichten hier weg te laten en als download op de website te plaatsen. Aan het eind van de
hoofdstukken vindt u steeds een overzicht met een link er naartoe. U kunt ook alle bijlagen
vinden via deze link.
Gerdien Karssen,
communicatiemedewerker

BIJLAGE OP DE WEBSITE
•

Bijlage 1: Samenvatting van het jaarverslag: ‘2016 in vogelvlucht’
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1. VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS
De schilder Rembrandt heeft van het verhaal van de
oude Simeon in Lucas 2 twee schilderijen gemaakt. Eén
schilderij hangt in het Mauritshuis in Den Haag en een
andere vertolking vond men in Rembrandts atelier de
dag na zijn overlijden. Het verhaal van Simeon is
duidelijk in die tweede vertolking te ‘lezen’ en toch was
het schilderij nog niet af. Het stond nog op zijn
schildersezel. Rembrandt zag wellicht nog andere
mogelijkheden, die hij niet heeft kunnen realiseren.
Ik moet aan ‘mogelijkheden’ denken als ik terugkijk op
het afgelopen jaar. In 2016 had ik de gelegenheid om
een

aantal

gesprekken

te

voeren

met

een

loopbaancoach. We schetsten in die gesprekken het decor van mijn leven; welke lijnen komen
daarin terug? Een mooie, uitdagende taak, omdat je daarmee de continuïteit vanuit het
verleden ziet in verbinding met de mogelijkheden voor de toekomst. Er zijn nogal wat
gemeenten die in het afgelopen jaar min of meer zo het decor van hun gemeente hebben
proberen te schetsen; welke rijke erfenis brengt deze gemeente mee en wat zijn de uitdagingen
die er voor de gemeente liggen? In bijna alle gevallen bespeurde ik het verlangen naar groei
of verbreding. Nergens concludeerde men dat het zo wel goed was en men verder niets zou
hoeven ondernemen richting de toekomst. Nee, men zocht naar realistische mogelijkheden
om de Heer in deze tijd te dienen.
VERBREDING
Voor u ligt het jaarverslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland over 2016. Dit
jaarverslag laat een selectie zien van de activiteiten die vanuit de werkorganisatie met en ten
behoeve van de aangesloten gemeenten zijn ondernomen. Het woord ‘verbreding’ neem ik als
uitgangspunt voor deze terugblik op 2016. Als ik terugkijk op het werk binnen de
werkorganisatie van de Unie en de samenwerking tussen de gemeenten in het afgelopen jaar,
dan is 'verbreding' namelijk een kernwoord. Ik denk aan de gesprekken met een aantal
onafhankelijke gemeenten, het lopende proces met de ABC-gemeenten, invalshoeken van
migrantengemeenten op geloofsbeleving, het identiteitsdocument met waarden, waarin
veelkleurigheid wordt gewaardeerd.
Verbreding kan schuren, juist ook als je het goed hebt met elkaar in je eigen ‘club’, als je het
decor van de gemeente als je eigen huis beleeft. Verbreding kan, met de komst van die ander,
een bedreiging zijn. Bovendien waardeerden baptisten in het verleden hun relatief geïsoleerde
positie: ‘Neem de wereld, geef mij Jezus’ was een favoriet Johannes de Heer-lied. Isolement
kan leiden tot onverschilligheid ten opzichte van de naaste.
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ALS EEN ROOS
Het is een uitdaging om in het gesprek met de ander vast te houden aan het eigene en
specifieke van je geloofsbeleving als baptist, tegelijk beseffend dat het perspectief van de
ander wellicht anders is en mogelijk verrijkend kan zijn. Als staf bespraken we onlangs een paar
hoofdstukken uit het boek ‘Geloof in de publieke ruimte’ van Rowan Williams, voormalig
aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk. Hij gaf in dat boek het voorbeeld van een roos; hoe
langer je naar de roos kijkt, hoe meer aspecten je ervan ontdekt. En dan moet je toegeven dat
er altijd iemand is, die nog langer en met nog meer liefde naar die roos kan kijken dan jij en
dus nog meer, andere en mogelijk mooiere dingen in die roos ziet, die jij niet had gezien. Zo
is het ook met een gemeente. Je moet toegeven dat hoe je ook vol liefde en hoe lang ook naar
de gemeente kijkt, er de mogelijkheid is dat er een ander is, die langer en met meer liefde naar
de gemeente kijkt en over die gemeente nog iets moois kan delen. Dan mag je het specifieke
en eigene van jouw geloofsbeleving in het gesprek inbrengen (en niet relativerend, alsof je
eigen overtuiging er niet toe doet) naast het perspectief van de ander, dat soms een verrijking
is. En als je zo je blik in het gesprek verbreedt, doe je dat in het besef dat er Eén is die met de
meeste liefde, passie en tijd naar de gemeente kijkt, namelijk Jezus Christus. Zijn perspectief
op de gemeente helpt om, naast terug te kijken naar de lijnen uit het verleden, ook vooruit te
kijken naar mogelijkheden in de toekomst.
Het nieuwe driejarenthema ‘Samen leven in Gods wereld’ is een vervolg op het thema ‘Samen
Gods missie ontdekken’. In deze thema’s gaan we ervan uit dat de gemeente midden in de
wereld staat – de wereld die ook Gods wereld is. De materialen die worden gemaakt rondom
de verbonden jaarthema’s (Genieten, Werken en Delen) geven handen en voeten aan de
thema’s en stimuleren het gesprek over ons leven, werken en dienen in Gods wereld.
Albrecht Boerrigter,
Algemeen Secretaris
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2. VAN DE UNIERAAD
'Samen leven in Gods wereld' is het thema van het beleidsplan dat we in 2016 met elkaar
hebben mogen vaststellen. Daarmee bouwen we de komende jaren voort op ons verlangen
om unieke geloofsgemeenschappen met elkaar te verbinden. Als Unieraad zijn we dankbaar
daaraan te mogen werken en gemeenten te ondersteunen, die in hun lokale omgeving laten
zien wat het volgen van Christus betekent. In verbondenheid met landelijke en internationale
organisaties kan de Unie helpen dat ook elders te verkondigen en soms concrete hulp te
bieden in noodsituaties.
Tijdens de voorjaars-Algemene Vergadering bleek wel dat zendingswerk nog steeds van groot
belang is, ook al namen we toen afscheid van ons laatste zendingsechtpaar Hans en Aisha
Oosterloo. Maar de steun van de Unie blijft doorgaan: in samenwerking met Europese en
wereldwijde baptistenorganisaties bieden we hulp aan projecten in Sierra Leone en op andere
plaatsen waar nood of onvrede heersen. Naast praktische hulp is de basis van onze steun om
te delen wat de liefde van God voor ons betekent. Ook vanuit gemeenten zijn werkers op vele
plekken in de wereld actief bij projecten. Daarnaast biedt de Unie steun aan jongeren die zich
oriënteren op internationale hulpverleningsprojecten.
Samenwerking staat ook centraal bij andere contacten vanuit de Unie. We werken samen met
verschillende organisaties om invulling te geven aan onze taken op het gebied van jeugdwerk,
opleiding en zending. We zijn vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren met de overheid
en er zijn interkerkelijke contacten via de Nationale Synode. Het meest concreet is onze
zoektocht om de samenwerking met de ABC-gemeenten verder gestalte te geven. De
gezamenlijke ledenvergadering in het afgelopen najaar maakte dat voor iedereen duidelijk en
kan als een mijlpaal worden gezien.
De besturen van Unie en ABC hebben zich beraden over de praktische uitwerking van de
samenwerking. Daarbij is het plan besproken om in een deel van het land met gezamenlijke
regiocoördinatoren te werken. Verder loopt er een onderzoek naar de gewenste opleiding en
vorming van voorgangers, waarbij de vraag is welke aanvulling nodig is op bestaande
theologische opleidingen en of het Seminarium op de lange termijn in de huidige vorm kan
blijven bestaan. De notitie ‘Beschrijvende identiteit’ blijkt een verbindende bijdrage te vormen
om te komen tot het herkennen van onze eigen en de gezamenlijke identiteit.
Behalve de ontmoeting bij Algemene Vergaderingen en andere bijeenkomsten zijn er
regelmatig andere contacten met gemeenten. De Unie is meestal vertegenwoordigd bij
bijzondere gebeurtenissen in gemeenten, zoals intredediensten. Daarnaast worden er
regelmatig gemeentebezoeken gepland; in het noorden van het land samen met de
regiocoördinatoren. Soms zijn er zorgelijke situaties, die leiden tot gerichte contacten omdat
verbondenheid dan extra belangrijk is. Er ontstaan ook contacten met andere gemeenten die
belangstelling voor de Unie hebben. Soms gaat het hen om bepaalde diensten van onze
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organisatie, maar we hebben ook nieuwe gemeenten mogen verwelkomen in onze Uniegemeenschap: in 2016 werden de Karen Baptistengemeente Nederland, de Braziliaanse
Gemeente Amsterdam West en de Baptistengemeenten Tiel verwelkomd als nieuwe leden van
onze Unie-gemeenschap.
Tijdens de AV is er vaak veel aandacht voor missionaire ontwikkelingen, zoals de prachtige
initiatieven voor gemeentestichting. Er klonk echter ook een oproep om aandacht te geven
aan ‘modale’ gemeenten, die hun energie vooral moeten steken in pastoraat en onderlinge
zorg. Dan blijft er soms geen of maar weinig tijd over om betrokken te zijn bij initiatieven en
activiteiten buiten de eigen gemeente. Door middel van het project ‘Groentjes’ heeft de Unie
gerichte aandacht gegeven aan een groep gemeenten met een hoge gemiddelde leeftijd; de
resultaten van dit project worden nog gepubliceerd.
Overleg en afstemming op de AV spelen een belangrijke rol binnen onze organisatie en
gemeenschap. De gang van zaken wordt echter niet altijd door ieder als positief beleefd;
daarnaast is het voor gemeenten soms lastig om afgevaardigden te vinden. Daarom is een AVwerkgroep in het leven geroepen, die in de komende jaren gaat kijken naar het proces van
besluitvorming en visievorming, de vormgeving van de samenkomsten en de ruimte voor
geloofsontmoeting. Daarbij is ieders betrokkenheid ook een punt van aandacht, in het
bijzonder van de migrantengemeenten die van onze geloofsgemeenschap deel zijn gaan
uitmaken.
In het afgelopen jaar is er een aangepast plan gemaakt voor een beperkte renovatie van de
Herdenkingskerk, zodat de Unie daar onderdak kan vinden samen met EBF en IBTSC (‘European
Baptist Federation’ en ‘International Baptist Theological Study Centre’). Door de onzekere
situatie rond het IBTSC moest de financiële verwachting worden herzien, daarom wordt de
investering beperkt. Toch mogen we ernaar uitzien, dat er in 2017 een mooi kerkelijk
studiecentrum kan ontstaan en een ‘Baptist House’ voor baptisten uit heel Europa.
Het gebouw van De Strubben in Schoonloo is verkocht, zodat de stichting nu kan worden
opgeheven. De exploitatie was niet meer rendabel en daarom werd ondersteuning van de Unie
gevraagd bij liquidatie. Ook zijn de eerste stappen gezet om de Unie Bouw Stichting op te
heffen: nieuwe regels maken voortzetting in de huidige vorm onmogelijk. Gemeenten worden
nu benaderd over de gevolgen voor hun gebouwen en om veranderingen in
eigendomsrechten te regelen. In dit verband is ook het zogenaamde ’10-cents-fonds’
opgeheven.
Financieel was het een bijzondere stap om de Unie-contributie per lid in 2017 te verlagen. Dat
is een bewuste keuze om tegemoet te komen aan reacties over de hoge kosten van de Unie.
Daarbij speelt een rol dat de doorontwikkeling ertoe heeft geleid dat de Unie-organisatie
kleiner en flexibeler is geworden: dit zorgt voor een structurele kostenverlaging.
De Unieraad is dankbaar voor een gezegend jaar in Unie en gemeenten. We ervaren een groot
contrast met de wereld om ons heen, waar onrecht en afgunst de boventoon lijken te voeren.
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Ons gebed en onze bezorgdheid zijn voor velen die daar wereldwijd mee geconfronteerd
worden en voor allen die hen proberen te helpen. In onze nabijheid denken we aan mensen
die de greep op hun leven dreigen te verliezen door ziekte, ouderdom of het onvermogen om
mee te komen in deze turbulente maatschappij. We hopen dat onze gemeenten voor hen een
lichtpunt mogen zijn, waar kan worden ervaren wat de liefde van God betekent.
SAMENSTELLING UNIERAAD
Begin 2016 heeft Marina de Bie haar werk in de Unieraad moeten beëindigen wegens
verhuizing naar het buitenland. De Unieraad bestond uit zes leden; door het vertrek van Marina
bleven er nog vijf leden over: Martin Baas, Wietse van der Hoek, Joeke van der Mei (voorzitter),
Bert Middelkamp en Anne Mulder; namens de staf ondersteund door Albrecht Boerrigter.
Eigenlijk was Bert Middelkamp afgelopen voorjaar aftredend, maar dat werd een jaar uitgesteld
in verband met de vacatures. In het najaar kwam Geertje Plug de Unieraad versterken; er wordt
gezocht naar nog twee nieuwe leden. Bert Middelkamp zal in 2017 aftreden en is niet
herkiesbaar.

Martin Baas

Wietse
van der Hoek

Joeke
van der Mei

Namens de Unieraad,
Bert Middelkamp
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Bert
Middelkamp

Anne Mulder

Geertje Plug

KRONIEK 2016
JANUARI
15

Workshop Permanente Educatie voor voorgangers plus avondbijeenkomst, Zwolle.

15

Avond voor penningmeesters en secretarissen van de baptistengemeenten, Zwolle.

17

Michiel de Nooijer doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Veendam.

20

MGO organiseert de Module Veranderkunde, tweede bijeenkomst.

29

Bedankmiddag voor vrijwilligers actief binnen de Unie van Baptistengemeenten.

31

Henk de Ruiter doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Het Lichtpunt in
Doetinchem.

FEBRUARI
7

Derde Reilinglezing, over gemeentestichting: ‘Gemeente, veilige haven of heilig huisje?’,
Utrecht.

7

Fritz Kaiser neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente De Regenboog in
Emmeloord.

14

Paulien Kool wordt bevestigd als voorganger met bijzondere opdracht door aspirantgemeente Ontmoeting in Wageningen.

16

De

Unieraad

benoemt

Remko

Ongersma

als

lid

van

het

College

van

Beroepbaarstellingen.
MAART
13

Beweging naar Buiten organiseert een bezoek aan migrantengemeente ICU, Gouda.

16

MGO organiseert de Module Veranderkunde, derde bijeenkomst.

20

Jacqueline Huth wordt als gemeentestichter ingezegend in de Baptistengemeente
Brunssum-Treebeek.

APRIL
10

Seminariumzondag voor de baptistengemeenten.

18

Henk Mol overlijdt op 65-jarige leeftijd; hij heeft gediend in de gemeenten Almelo als
pastoraal werker en Borne als voorganger.

18-19 De Vereniging van Baptisten Voorgangers organiseert de jaarlijkse conferentie met als
thema ‘Vierend voorgaan’, Denekamp.
26-30 De Unie van Baptistengemeenten is gastheer van de EBM Mission Council 2016; de
Baptistengemeenten Arnhem-Centrum en Ontmoeting Arnhem-Zuid nemen de
organisatie voor hun rekening.
29

Voorjaars Algemene Vergadering, Arnhem.

29

Baptistengemeente Tiel, de Braziliaanse Baptistengemeente Amsterdam West en de
Karen Baptistengemeente Nederland worden lid van de Unie van Baptistengemeenten;
Klink Veenendaal wordt voorgesteld.

29

Jur Kruizinga, Michiel de Nooijer en Anne de Vries worden door de AV benoemd als
regiocoördinatoren voor Noord-Nederland.
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29

Uitgave deel 9 en 10 in de Baptistica Reeks: ‘Verlangend Vieren: Over de vormende
kracht van de samenkomst’ en ‘Samen ontdekken! De uitdaging van de vergader(en)de
gemeente: samen de wil van Christus onderscheiden’.

29

Verkoop en overdracht van De Strubben aan de nieuwe eigenaar.

MEI
20-24 Baptistengemeente Muntendam viert haar 125-jarig bestaan.
29

Egbert van Rhee neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente MiddenBetuwe in Zetten.

30

Het College van Beroepbaarstellingen verleent een voorlopige beroepbaarstelling aan
Jur Kruizinga.

JUNI
6

Het College van Beroepbaarstellingen verleent een voorlopige beroepbaarstelling aan
Hin Talane.

12

Henk Bakker wordt bevestigd als voorganger in bijzondere dienst van de
Baptistengemeente Lelystad ten behoeve van zijn werk aan het Seminarium en aan de
VU voor de bijzondere leerstoel.

17

Start Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology aan de VU
waaraan Henk Bakker en Teun van der Leer zijn verbonden.

JULI
1

Arjan Treuren neemt afscheid van de Unie vanwege pensioen.

1

Stichting De Strubben Groepsaccomodaties te Schoonloo wordt officieel opgeheven.

10

Egbert van Rhee doet intrede als voorganger van Baptistengemeente De Bron in
Almelo.

10

Riemer Venema neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente Beth-El in
Hoogeveen.

31

Dick Hoekman beëindigt zijn werkzaamheden als voorganger van Baptistengemeente
Zwolle.

AUGUSTUS
1

Het College van Beroepbaarstellingen verleent een voorlopige beroepbaarstelling aan
Marco de Vos.

1

Marianne van Zwieten begint als bureaumedewerker bij de Unie.

1

Gerdien Karssen begint als communicatiemedewerker bij de Unie.

31

Jeanette van Es neemt afscheid als bureausecretaris bij de Unie.

SEPTEMBER
1

Voorgangerschap Arie van Rijn van Baptistengemeente De Bron in Emmen geëindigd.

11

Albert Schipper doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Coevorden.

17-24 Seniorenvakantieweek in Friedeshiem te Steenwijk.

11

18

Riemer Venema doet intrede als voorganger van Baptistengemeente De Schuilplaats in
Eindhoven.

25

Ditta Westerbeke wordt ingezegend als pionier in Moerwijk-Noord, verbonden met de
Mirtekerk in Den Haag.

27

Benoeming van Ruth Driesprong in het College voor Beroepbaarstellingen.

30

Studiedag Unie- en ABC-voorgangers: MISSIE.NU, Ede.

OKTOBER
8

Startdag en opening 59e collegejaar Baptisten Seminarium, Amsterdam.

9

Douwe Visser neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente Zoetermeer
wegens emeritaat.

14

Start noodhulpactie voor Haïti.

NOVEMBER
3

Emeritidag, Veenendaal.

5

Derde Nationale Synode te Dordrecht.

7

Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag.

12

Baptistengemeente Apeldoorn viert 100-jarig bestaan.

18

Najaars Algemene Vergadering, Ede.

18

AV benoemt Geertje Plug als lid van de Unieraad.

18

Uitgave deel 11 in de Baptistica Reeks: 'Avonturen van geloof'.

20

Seminariumzondag voor de baptistengemeenten.

DECEMBER
2

Principeovereenkomst bereikt met Jorritsma Bouw voor uitvoering van de renovatie
Herdenkingskerk.
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3. MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING
INLEIDING
WERKEN MET GEMEENTEN
Het jaar 2016 is voor het MGO team te typeren als het jaar van het zoeken naar verbinding met
gemeenten én tussen gemeenten. Het vertrouwen op Jezus, onze Heer, en zijn goede nieuws
van herstel en hoop midden in onze wereld is de rode draad van ons werk. Als team hebben
we visie voor gemeente-zijn in deze tijd en ieder heeft zijn of haar expertise. Opnieuw hebben
we onszelf in 2016 voorgehouden dat ons werk ten dienste is van de gemeenten. Wat past,
wat sluit aan, wat is nodig? Wat is onze verantwoordelijkheid en wat is de verantwoordelijkheid
van gemeenten zelf? In dit zoekproces willen we werken met gemeenten en niet slechts voor
gemeenten.
Voor het samen leren en oefenen in de navolging van Jezus hebben we samen met enkele
mensen uit het land de Reisgids Genieten voor gemeenten ontworpen in de nieuwe driejarige
serie Samen leven in Gods wereld. Deze reisgids geeft plaatselijke gemeenten de gelegenheid
om te kiezen wat bij hen past en zich het thema zo eigen te maken. In het noorden is een pilot
gestart met drie regiocoördinatoren in samenwerking met MGO. Contact met en tussen
gemeenten kan zo worden versterkt op een manier die in die regio past. Verder is aandacht
gegeven aan contact tussen de generaties in gemeenten in het project ‘Groentjes’, aan de band
tussen bestaande gemeenten en pioniersplekken en aan verbinding met migrantengemeenten.
U leest er meer over in dit jaarverslag!
2016 IN CIJFERS
•

Zo’n 425 boekjes Reisgids Genieten verkocht in de serie Samen leven in Gods wereld; in
13 gemeenten wordt gebruikgemaakt van het materiaal van het jaarthema.

•

8 gemeenten hebben gebruikgemaakt van interim-voorgangers of langdurige
gemeente-opbouwtrajecten.

•

Met 67 gemeenten is contact geweest (door MGO/TV/UR) in de vorm van een of meer
bezoeken, (advies)gesprekken of spreekbeurten; met 11 gemeenten was er contact per
mail of telefoon.

•

De mentorgroep gemeentestichting had 6 deelnemers; na de zomer zijn 3 deelnemers
gestopt en zijn 2 nieuwe deelnemers aangehaakt; coaching van 9 pioniers.

•

Aan de mentorgroep ‘Voorganger & Fresh Expressions’ deden 6 voorgangers mee, 5
uit de Unie en 1 voorganger uit een ABC-gemeente.
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DOELEN
DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT
•

We zijn een nieuwe themaserie gestart van drie jaar: Samen
leven in Gods wereld. Hiervoor is de Reisgids Genieten
geschreven door een kerngroep van twee stafleden MGO en
drie mensen uit baptistengemeenten in het land.

•

Medewerkers

van

MGO

waren

betrokken

bij

de

totstandkoming van drie nieuwe deeltjes in de Baptistica
Reeks. Deel 9: Hans Riphagen en Teun van der Leer (red.);
Verlangend Vieren: Over de vormende kracht van de
samenkomst. Deel 10: Ingeborg Janssen (red.); Samen
ontdekken! De uitdaging van de vergader(en)de gemeente:
samen de wil van Christus onderscheiden en deel 11: Oeds Blok (red.); Avontuur van
geloof. Praktijkverhalen van gemeentestichting met reflectie voor heel de kerk. Meer
informatie hierover vindt u in het hoofdstuk van Theologische Vorming.

•

Dit jaar zijn 49 gemeenten vanuit verschillende expertises begeleid (klankbord,
coaching, procesbegeleiding en training).

•

Er is een gemeentedossier opgebouwd waarin het reguliere contact met gemeenten in
kaart wordt gebracht en wordt bijgehouden. Er is meer aandacht gegeven aan
verbinding met gemeenten door gemeentebezoeken, samen met de Unieraad.

•

Er is een pilot gestart met regiocoördinatoren in het noorden van Nederland in
samenwerking met MGO (zie onder Uitgelicht). Contact met gemeenten en verbinding
tussen gemeenten wordt zo praktisch gemaakt, op een manier die past in deze regio.

•

Er is een module veranderkunde gegeven voor interim-voorgangers. De totale leergang
wordt in het voorjaar van 2017 afgesloten met een module leiderschap. Aan deze
modules nemen ook andere voorgangers deel.

•

Er zijn diverse initiatieven van gemeentestichting of nieuwe vormen van gemeenschap:
in Amersfoort (3), Arnhem, Brunssum, Den Haag, Rotterdam, Veenendaal en
Wageningen. In deel 11 van de Baptistica Reeks zijn zes praktijkverhalen opgetekend
met reflectie voor heel de kerk. Ditta Westerbeke startte als pionier in Moerwijk-Noord,
Den Haag (zie onder Uitgelicht).

•

Via de vernieuwde website zijn er diverse aanvragen voor het jongerenwerk
binnengekomen; het betrof vragen naar methodiek en vragen voor coaching.
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•

Voor het jongerenwerk heeft de Baptistengemeente Amersfoort het LEF-traject voor
missie en discipelschap afgerond met een groep jongerenwerkers. Baptistengemeente
Harderwijk en Baptistengemeente Veenendaal hopen dit jaar het traject af te ronden.
In Baptisten.nu stond een bijdrage over de ervaringen en uitwerking. Er is continuïteit
gegeven aan de intervisiegroep met jongerenwerkers.

•

In verband met het Unie-lidmaatschap van Stichting Gedragscode Leidinggevenden en
in samenwerking met de Baptistengemeente Harderwijk zijn er stappen gezet voor
'Veilig Jeugdwerk'. Er is een pilot en een voorlopig document met een stappenplan voor
gemeenten.

•

Ronald van den Oever heeft met Wout Huizing een vervolg gegeven aan het project
‘Groentjes’. Wout had diverse vraaggesprekken met gemeenten en Ronald verzamelde
visiemateriaal. In 2017 volgt een gesprek met de betrokken gemeenten.

•

Verschillende medewerkers geven als vakdocent onderwijs aan het Baptisten
Seminarium: Oeds Blok, gemeentestichting; Ingeborg Janssen, gemeenteopbouw en
Hans Riphagen, liturgiek. Zo versterken onderwijs en praktijk elkaar.

•

We zijn actief in netwerken met de ABC-gemeenten, Missie Nederland (waaronder
Vrouwentheologen Netwerk en Innov8 jongerenconferentie) en Kerklab.

•

Fritz Kaiser, voorganger van Baptistengemeente Lelystad, heeft samen met Ingeborg
Janssen deelgenomen aan de Mission Conferentie van de EBF met als thema
'Welcoming the Stranger: Live the Gospel, Share the Gospel, Be the Gospel'.

DIT IS (NOG) NIET GELUKT
•

Het jaarthema Samen leven in Gods wereld: het thema Genieten is niet zo breed
opgepakt als de vorige themaserie. Dit is wel het middel dat we centraal stellen in het
samen leren als gemeenten in navolging van Christus. We hopen dat het volgende
thema Werken door gemeenten als concreter wordt ervaren en beter aansluit.
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•

Er zijn minder gemeenten intensief begeleid dan we ons tot doel hadden gesteld,
namelijk acht in plaats van twaalf.

•

We willen ruimte en kansen bieden voor netwerken van gemeenten en individuen rond
gezamenlijke thema’s. Concreet is hier niet veel in gebeurd. Gemeenten nemen zelf niet
veel initiatief. Ligt hier een proactieve taak voor de Unie-werkers?

•

We willen jongerenwerkers in gemeenten stimuleren in discipelschap en missie.
Daarvoor willen we graag nieuwe aanmeldingen voor het LEF-traject. Dat is dit jaar niet
gelukt. Investering in kosten en tijd blijft een drempel voor veel gemeenten.

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST
•

De verbinding met gemeenten en tussen gemeenten in heel ons werk praktisch maken.

•

We willen in Noord- en Zuid-Holland starten met pilots om in regio’s te werken, in
samenwerking tussen Unie en ABC.

•

Een reis naar Engeland in oktober 2017 met negen personen uit de Unie en negen
personen uit de Protestantse Kerk om te leren van ervaringen met fresh expressions in
Engeland.

•

Blijvend verbinden van (nieuwe) migrantengroepen aan de Unie-gemeenschap, met
twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten.

UITGELICHT
PILOT MET REGIO-COÖRDINATOREN IN DRENTHE, FRIESLAND EN GRONINGEN
Op de Algemene Vergadering in mei zijn Jur Kruizinga, Michiel de Nooijer en Anne de Vries
voorgesteld als regiocoördinatoren. Zij zijn de eerste aanspreekpunten voor gemeenten. Elke
gemeente in het noorden heeft zo een vast contactpersoon. Tegelijk verbinden de
regiocoördinatoren gemeenten met het bredere Unie-netwerk. Als eerste richten zij zich op
verbinding met gemeenten en voorgangers en het inventariseren van vragen van gemeenten.
Mooi om te constateren dat in 2016 in Drenthe en Friesland al contact is geweest met alle
gemeenten.

VERBINDING MIGRANTENGEMEENTEN
Dit jaar was er een bijeenkomst met bevriende migrantengemeenten. Op zondag 13 maart
gingen we met mensen uit verschillende (migranten)gemeenten op bezoek bij In Christ United,
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een internationale kerk in Gouda. We genoten daar van een uitstekende maaltijd en maakten
een internationale viering mee met mensen uit verschillende culturen. We spraken over de
uitdagingen en kansen van intercultureel kerk-zijn (afgesloten met de klompendans!).

Hoogtepunt rondom het betrekken van migrantenkerken dit jaar was het lidmaatschap van de
Unie van twee nieuwe migrantengemeenten: de Karen Baptistengemeente (de Karen vormen
een Birmese groep die veelal uit baptisten bestaat – we hebben al langere tijd contact met hen,
in het bijzonder door het werk van de Baptistengemeente Ede Op Doortocht) – en de
Comunidade Christa em Amsterdam (een Braziliaanse baptistengemeente in Amsterdam
West).
BRUNSSUM & DEN HAAG: VERBINDING BESTAANDE GEMEENTE EN PIONIERSPLEK
Op 20 maart is Jacqueline Huth als gemeentestichter ingezegend in de Baptistengemeente
Brunssum-Treebeek. Jacqueline: “Voor mij persoonlijk was dit een grote stap, maar waarom
zou ik het met God niet wagen?” Voorganger Erry Fokkert: “In het begin is het initiatief hier en
daar met argwaan begroet: wordt dit geen concurrent van de gemeente? Daar is aandacht
voor nodig: uitleggen dat het gaat om de uitbreiding van Gods Koninkrijk en niet om
concurrentie. Laten zien dat gemeentestichting de mogelijkheid biedt om het evangelie op een
andere manier en aan een andere doelgroep bekend te maken. Er groeit in de gemeente een
hernieuwd besef om bruggen te slaan naar de buitenwereld.”

Op 25 september werd Ditta Westerbeke ingezegend als pionier in Moerwijk-Noord,
verbonden met de Mirtekerk in Den Haag. De betrokkenheid van de Unieraad, de Mirtekerk en
de PKN Marcuskerk in Moerwijk symboliseert de ‘coalitie voor het evangelie’ bij deze
spannende onderneming.
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JONGERENWERK IN VEENDAM: RONALD VAN DEN OEVER VERTELT
“Met de Baptistengemeente Veendam is er een traject aangegaan om het jongerenwerk in de
gemeente te verbeteren. Na enkele voorgesprekken heb ik met de jongerenwerkers om de tafel
gezeten. Na de evaluatie van sterke en verbeterpunten, kwamen we tot de conclusie dat er veel
goede punten zijn in het jongerenwerk, zoals enthousiaste werkers en veel activiteiten. De
uitdaging lag bij de missionaire kant van het jongerenwerk en de vraag: ‘Hoe kunnen we
jongeren van buiten de gemeente betrekken in ons jongerenwerk?’ De jongerenwerkers hebben
in twee groepen nagedacht over mogelijkheden voor missionair jongerenwerk en hebben een
plan uitgewerkt dat zij haalbaar vinden. In maart 2017 gaan we verder met dit proces en
worden de plannen geëvalueerd. De blije gezichten op de foto’s hieronder spreken boekdelen.”

HEEMSKERK: JAARTHEMA GENIETEN
Uit de Baptistengemeente Heemskerk over het jaarthema
Genieten: “In onze gemeente zijn meerdere groepen die regelmatig
samenkomen om uit de Bijbel te lezen. Een van deze groepen heeft
een schilderij gemaakt met dingen waar we dankbaar voor zijn.
We zijn dankbaar voor:
- de natuur
- de liefde
- muziek
- onze woonsituatie
- whatsapp (om contact te houden met familie en
vrienden over de hele wereld)
- ons geloof.”
INTERVISIEGROEP JEUGDWERKERS TOF EN INSPIREREND
Judy Lok vertelt over de waarde die de intervisiegroep van jeugdwerkers voor haar heeft:
“Vrijwel meteen nadat ik was gestart als kinder- en jeugdwerker van De Rank kwam ik in contact
met het intervisiegroepje jeugdwerkers van de Unie. Het heeft me heel erg geholpen met
opstarten en nog steeds heb ik heel veel aan dit interkerkelijke contact. In het delen van onze
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verhalen vinden we herkenning en kunnen we elkaar scherpen in onze rol. Ook rondom
programma’s en beleidszaken kunnen we van elkaar leren en informatie uitwisselen. Het is
opbouwend én gezellig en zo kan ik mijn werk ook even van een afstandje zien. Kortom: tof en
inspirerend om hier deel van te zijn!”
SUPPORTGROEP ROTTERDAM FLINKE STEUN IN DE RUG
Gemeentestichter Sibbele Meindertsma in het Oude Noorden van Rotterdam vertelt over de
supportgroep met mensen uit baptistengemeenten in de regio: “De relatie tussen het Oude
Noorden en de baptistengemeenten in de regio kreeg vaste vorm door de oprichting van een
‘supportgroep’. Iedere gemeente vaardigde een lid hiervoor af; een staflid van de Unie maakte de
groep compleet. Het uitkristalliseren van de precieze taak van de supportgroep nam wel wat tijd
in beslag. De supportgroep functioneert voor mij als klankbord van buiten. Ik deel met de groep
wel en wee op persoonlijk en professioneel gebied. Daarnaast vormen de individuele leden het
lijntje naar hun gemeente en vice versa. Het is goed om te merken dat het initiatief van
gemeentestichting leeft in de gemeenten en dat men erbij betrokken is. Hun enthousiasme vormt
een flinke steun in de rug.”
AFSCHEID ARJAN TREUREN
Unie-medewerker

Arjan

Treuren

bereikte

afgelopen jaar de pensioengerechtigde leeftijd.
Op 1 juli, aan het eind van een personeelsuitje in
Utrecht, namen de collega’s daarom afscheid van
hem. Arjan was sinds 2002 in dienst van de Unie.
Daarvoor was hij sinds 1980 werkzaam voor
Agapé. Al met al is Arjan dus ruim 36 jaar actief
geweest in kerkelijk Nederland. Met veel passie
voor de Heer en liefde voor mensen heeft hij zich ingezet voor de opbouw van de gemeenten.
Overigens blijft Arjan werkzaam in de gemeenten Emmen Het Baken en Pernis en neemt hij
nog deel aan de pool interim-voorgangers.
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TEAM MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING

Van links naar rechts: Ingeborg Janssen (gemeenteontwikkeling/interim-voorgangers), Ronald
van den Oever (jeugdwerk), Oeds Blok (gemeentestichting), Hans Riphagen (zending en
diaconaat) en Albrecht Boerrigter (teamleider en Algemeen Secretaris).
Meer over wat wij doen met en voor gemeenten leest u op www.baptisten.nl/MGO. Kijk voor
ervaringen en inspiratie over de serie ‘Samen leven in Gods wereld’ eens op de pagina
www.facebook.com/samenleveningodswereld/ en deel zelf ook je ervaringen!
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GEMEENTE IN BEELD: 2E EXLOËRMOND
SAMENVATTING VAN HET GEMEENTELIJK JAAR
In 2016 moesten we merken of de stappen volgens de richting van ons gemeente-opbouwplan
ook echt vruchtbaar zouden zijn. Spannend! En we merkten: God bouwt Zijn gemeente écht!
Er waren in 2016 wel pijnlijke zaken: na 65 jaar moest ons koor ermee stoppen. Ook werden er
relatief veel gemeenteleden bevorderd tot de Heerlijkheid.
Des te bemoedigender waren de positieve zaken die we opmerkten. Bijvoorbeeld de
geïntensiveerde samenwerking met de lokale Protestantse Gemeente (PKN). Het aantal
interkerkelijke diensten groeide gestaag. Ook werd de keuze voor een gezamenlijke
Avondmaalsviering gemaakt.
De maandelijkse creatieve kindermiddag zorgde er ook in 2016 voor dat gemiddeld veertig
kinderen en ouders uit het dorp ons wisten te vinden, waarbij er mooie relaties ontstonden.
We merkten ook tijdens ons ‘Kerstfeest op het plein’, via concrete hulpvragen van het burgerlijk
Sociaal Team en de goedbezochte gastendiensten, dat de drempel van onze kerk steeds lager
werd. Nieuwe en ook jonge gezichten mochten we in 2016 steeds vaker verwelkomen in de
diensten met onze ‘welkom-goodiebag’, maar dit alles niet voordat wij eerst ‘naar buiten’
gingen!
UITGELICHT: LEERHUIS ‘DE OPEN MONDEN’
Samen met Baptistengemeente Valthermond en Baptistengemeente Nieuw-Weerdinge
hebben we op het gebied van Bijbelstudie, toerusting en geloofsgroei de krachten gebundeld.
Samen konden we in 2016 komen tot een heel breed ‘cursusaanbod’, zodat christenen uit de
regio elkaar ontmoetten om te groeien in geloof, kennis van het Woord en discipelschap
(www.bgte.nl/leerhuis.html).
UITGELICHT: INTERKERKELIJK MISSIONAIR JEUGDWERK
Door met de PKN in ons dorp en Baptistengemeente Valthermond te kiezen voor volledige
samenwerking op het gebied van jeugdwerk – met concrete aandacht voor discipelschap en
missie – zijn er nu circa vijftig jeugdleden die met elkaar optrekken en graag hun vrienden
meenemen naar de ontmoetingen en activiteiten. Ook is er een jeugdcombo gevormd!
EVARING VAN EEN GEMEENTELID

“Wat ik het afgelopen jaar mocht ervaren is dat onze gemeente
in opbouw is, en dat er druk aan de weg getimmerd wordt op
allerlei terreinen. Ook ik mocht mijn steentje bijdragen aan de
bouw van een geestelijk huis. Bij pastoraat rondom ziekte, rouw
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of in de diaconale hulp mocht ik Zijn hulp ervaren. De Heer heeft
voorzien en zal voorzien: Hij heeft mij bijstand verleend.”
Stef, 62
MIJN GEMEENTE IS …

“Kenmerkend voor mij is dat we een gemeente zijn die in
beweging is, missionair wil zijn en naar vormen blijft zoeken om
voor al haar leden, vrienden en voor de wijde omgeving een
aantrekkelijke gemeente te kunnen zijn. Een gemeente waar de
Bijbel en de verkondiging het fundament zijn, maar waar ook
oude tradities voor een deel naar de tijdgeest worden
bijgeschaafd.” - Henk, 77
“Mijn gemeente is voor mij een thuishaven waar ik ben
opgegroeid en waar ik mezelf kan zijn. Samen met mijn 'broers'
en 'zussen' beleven wij Gods grootheid en liefde.” - Annet, 42
“Ik vond het eerst spannend om hier naar de gemeente te gaan,
maar toen ik hier kwam wist ik meteen dat ik hier thuis was.” Boyd, 19

Met de klok mee: een interkerkelijke dienst met de PKN / het Leerhuis: een seminar over
afwijzing / de plaatselijke christelijke muziekvereniging helpt ons bij de diversiteit van de
diensten / een deel van de interkerkelijke jeugdgroep.
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4. THEOLOGISCHE VORMING
VERBINDING VERLOREN?
Het jaar 2016 leek in de nieuwsoverzichten van december wel op een jaar van verbroken
verbindingen: de verrassende Brexit illustreerde zo’n breuk, en ook de verkiezing van Donald
Trump als polariserende presidentskandidaat in Amerika toonde opnieuw dat het Westen in
staat is vertrouwde verbindingen door te snijden. Jan Terlouw illustreerde de verloren
verbindingen in zijn inmiddels beroemde pleidooi voor het touwtje uit de brievenbus op 30
november in De Wereld Draait Door.
Dit verslagjaar stond voor het Seminarium in het teken van het maken van nieuwe
verbindingen: zo hebben we intern de samenwerking met team MGO versterkt in onder andere
de ontwikkeling van Permanente Educatie. Extern hebben we verbinding met gemeenten
versterkt via bijvoorbeeld de seminariumzondagen, waarbij studenten in gemeenten preekten
en zo kennis maakten met gemeenten én gemeenten met aankomend talent. Tegelijk maken
we als Unie steeds sterker de verbinding met onze broeders en zusters van de ABC. Voor het
Seminarium uitte zich dat concreet in het gezamenlijk organiseren van een landelijke
inspiratiedag (MISSIE.NU) waar grote delen van beide voorgangerscorpsen, en ook oudsten en
studenten aanwezig waren. De banden met diverse partnerinstellingen zijn versterkt: zo waren
we betrokken bij de curriculumontwikkelingen op Windesheim en de Christelijke Hogeschool
Ede en maakten we met beide hogescholen nieuwe afspraken over voortgaande samenwerking
en de financiering daarvan. Ook de verbinding met de VU is verder verstevigd in nieuwe
afspraken rond onderwijsprogramma’s en doorstroming vanuit het hbo en over de nieuwe
financiering van de ambtsopleidingen. Rond het onderzoek van de leerstoel legden we nieuwe
verbindingen met andere kerkelijke partners.
Toch blijft voor ons de belangrijkste verbinding, die met de gemeenten. Zoals het als opschrift
boven de website van onze OKBI (Onderzoeks Kring Baptist Identity) staat: ‘De gemeente van
toen en nu als laboratorium voor de theologie’. Theologie komt op uit de gemeente en is er
ten behoeve van de gemeente. Dat is onze drive in het opleiden van studenten, in het doen
van onderzoek en in het maken van beleid. Ook in 2017!
2016 IN CIJFERS
•

10 nieuwe studenten

•

6 studenten uitgeschreven (onder wie 5 gediplomeerden)

•

5 diploma’s uitgedeeld

•

1 getuigschrift sprekersroute uitgedeeld

•

2 (oud-)studenten begonnen in een gemeente als respectievelijk voorganger en
pastoraal werker

•

2 betaalde duale trajecten in 2 verschillende gemeenten

•

5 teamleden Theologische Vorming, bijgestaan door 10 ondersteunende docenten
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•

10 promovendi begeleid door Henk Bakker

•

1 promotie afgerond aan de Vrije Universiteit (VU)

•

18 stages (in Unie-gemeenten, ABC-gemeente en twee binnen de PKN), begeleid door
Wout Huizing en Welmoed Marsman

•

4 supervisies begeleid door Wout Huizing en Welmoed Marsman

•

2 intervisietrajecten begeleid door Wout Huizing

•

5 bijeenkomsten groep Interim-voorgangers o.l.v. Wout Huizing en Ingeborg Janssen

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT
•

De twee seminariumzondagen op 10 april en 20 november (en enkele data daarbuiten)
gaven dertien studenten de gelegenheid om te spreken én kennis te maken in elf
verschillende baptistengemeenten. Doel van deze zondagen was om gemeenten kennis
te laten maken met (studenten van) het Baptisten Seminarium en studenten de
mogelijkheid te geven om een beter beeld te krijgen van de geloofsgemeenschap
waarin zij werkzaam willen zijn. Een evaluatie met de gemeenten leerde dat dit voor
herhaling vatbaar is: voor 2017 hebben zich inmiddels zeventien gemeenten
aangemeld.

•

Een workshop rondom het belang van Permanente Educatie werd gegeven voor
voorgangers en raadsleden door Ingeborg Janssen en Wout Huizing (15 januari). Enkele
voorgangers en gemeenten vroegen om advies voor nadere invulling van het maken
van afspraken rondom de Permanente Educatie. Op de website van de Unie kunnen
voorgangers zich melden als deelnemer aan de PE en is allerhande informatie te vinden
voor nascholingsmogelijkheden. In 2016 werd de webpagina met daarop PEactiviteiten 230 keer bezocht.

•

De pilot duaal leren die in 2015 van start ging werd in 2016 geëvalueerd met primair
positieve resultaten. Maurits Luth is inmiddels goed geland in Baptistengemeente
Tweede Exloërmond en ook Arjen Kwantes geniet in Baptistengemeente Heemskerk.
De hoopvolle resultaten na het eerste jaar hebben het Seminarium ertoe bewogen om
duale trajecten waar mogelijk breder in te zetten voor gemeenten en studenten.

•

Na het eerste jaar met peergroups te hebben gewerkt, werd voor de zomer met
studenten geëvalueerd in hoeverre deze een bijdrage leveren aan het studeren aan het
Seminarium en aan de integratie in het werkveld. Met name het onderlinge contact
onder studenten werd gewaardeerd, net als de mogelijkheid om met collega’s in
gesprek te treden in een beroepscontext waar eenzaamheid op de loer ligt. Voor
studenten van de sprekersroute werd besloten om een eigen gespreksformat te
schrijven dat is gericht op het voorgaan in zondagse diensten.

•

Het eerste deel van het project 'Groentjes' is uitgevoerd door Wout Huizing. Het project
geeft aandacht aan de positie van 'vergrijzende gemeenten' en onderzoekt de
mogelijkheden voor 'intergenerationele ontmoetingen binnen gemeenten'. De
gemeenten Assen, Drachten-Elim, Den Haag en Rotterdam-Centrum deden enthousiast
mee aan het onderdeel 'vergrijzende gemeenten'. In elke gemeente zijn drie
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gespreksrondes gehouden waarin nagedacht is over het proces van ouder worden in
relatie tot het eigen geloof, de betekenis van de gemeente in de afgelopen jaren en,
vooruitkijkend, zijn brieven met elkaar besproken die zijn geschreven over de toekomst
van de gemeente of aan jongere generaties. Op 27 juni ontmoetten afgevaardigden
van deze gemeenten elkaar op het Seminarium in Amsterdam. Ook een afvaardiging
van Zutphen was daarbij aanwezig. De onderlinge uitwisseling gaf veel herkenning ten
aanzien van de thematiek die in elke gemeente op een eigen wijze aan de orde is: hoe
gemeente-zijn als de gemiddelde leeftijd 65 plus is? Er blijken bijzondere initiatieven
gaande: starten met een pioniersplek (Den Haag), het aangaan van een duaal leertraject
(Assen en Zutphen), samenwerking met andere kerken (Drachten) en missionaire
aanwezigheid in de wijk (Rotterdam-Centrum). Deze kleine gemeenten zetten hun
schouders eronder en kijken zowel realistisch als hoopvol naar de toekomst. Een
eindverslag van dit project is te vinden op de site van de OKBI.
•

Het archief van Olof H. de Vries werd met hulp van onder anderen Anne de Vries en Jos
Jumelet gesorteerd. Dit leverde relevante bijdragen op die in 2017 zullen worden
gebundeld in een nieuw deel in de Baptistica Reeks. Daarnaast zijn oudere
videocolleges van de Universiteit Utrecht overgedragen aan het Seminarium; die zullen
eveneens in het voorjaar van 2017 op de website worden gepubliceerd. Ook werden de
auteursrechten op ‘Gelovig Gedoopt’ door Uitgeverij Kok aan de Unie geschonken,
zodat het boek in het voorjaar van 2017 als e-book kan worden uitgegeven.
Ondertussen is een groepje vrijwilligers uit verschillende gemeenten bezig om de
honderden handgeschreven preken van Olof de Vries uit te typen.

DIT IS (NOG) NIET GELUKT
•

Er zijn pogingen gedaan om samen met het IBTSC en het Doopsgezind Seminarium
een wetenschappelijke reeks met een academische uitgever te beginnen. Het is helaas
nog niet gelukt om een juiste uitgever te vinden.

•

Het plan om in lokale baptistengemeenten ambassadeurs te werven voor scouting en
werving van jong theologisch talent is nog niet van de grond gekomen. Met het oog
op het nieuwe curriculum en de ontwikkelingen rondom duale trajecten zoeken we
mogelijkheden dit te combineren met ons alumnibeleid.

•

Vanuit de OKBI is ruim een jaar geleden in samenwerking met de Theologische
Universiteit Kampen een eendaagse studiedag 'Kijken naar kerken' georganiseerd. Het
enthousiasme was groot. Helaas is het nog niet gelukt om deze te herhalen.

•

De curriculumontwikkelingen die in 2014 in gang zijn gezet, hebben nog niet geleid tot
een nieuw curriculum. Onze onderwijspartners ondergaan eveneens ingrijpende
wijzigingen aan het curriculum, waardoor invoering in 2016 onverantwoord bleek.
Omdat we ons eigen proces niet geheel afhankelijk wilden maken van andere
ontwikkelingen, is Elly van den Berg als vrijwilliger aangetrokken voor de
onderwijskundige begeleiding naar een nieuw curriculum in 2017.
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•

Het tweede deel van het project ‘Groentjes’ over 'intergenerationele ontmoetingen'
wordt in het voorjaar van 2017 nader ingevuld.

ERVARINGEN VAN EEN STUDENT

“Er zijn momenten dat ik meen veel te weten, maar keer op
keer leer ik dat je al zoekend tast naar een geheim dat
eerder groter dan kleiner wordt. Ik ervaar steeds meer wat
James McClendon bedoelt wanneer hij stelt dat theologie
een worsteling is op zoek naar waarheid.”
Maaike Landman, studente kerkelijke route
PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST
•

Per september 2017 zal een nieuw curriculum van start gaan, waarbij onder andere op
hbo-vlak de kerkelijke route vanuit de Christelijke Hogeschool Ede voor een deel kan
worden samengevoegd met het Windesheim-traject.

•

In het najaar van 2017 moet de leerstoel voor geschiedenis, identiteit en theologie van
het baptisme, die voor twee dagen per week door prof. dr. Henk Bakker bezet wordt,
worden verlengd. Waar we aan werken is dat de stoel niet alleen verlengd (met opnieuw
de gebruikelijke termijn van vijf jaar) maar ook verbreed wordt naar vier of bij voorkeur
vijf dagen per week. Daartoe zijn we op zoek gegaan naar participanten die ook
financieel bijdragen, en dat is al deels gelukt. De leerstoel zal dan een nieuwe naam
krijgen, namelijk ‘McClendon Chair for baptistic and evangelical theologies’.

•

Het Seminarium opereert vanuit een kwadrant van aandachtsvelden, namelijk: de
student, de docent, de gemeente en onderzoek (zie op de site). Om de samenwerking
rond student/onderzoek/gemeente te optimaliseren en te structureren is de OKBI
opgericht. Vanuit MGO is Hans Riphagen tot OKBI toegetreden om 'onderzoekzin' ook
vanuit landelijke gemeenteopbouwperspectieven beter te integreren en te begeleiden.

•

Het project 'Groentjes' over gemeente-zijn voor alle generaties wordt voorjaar 2017
afgerond en geeft hopelijk impulsen voor initiatieven en activiteiten in de loop van
2017.

ERVARINGEN VAN EEN STUDENT

“Allemaal zulke verschillende mensen, maar toch samen verbonden
in die Ene naam. Om samen te leren hoe wij Christus en zijn
gemeenten mogen gaan dienen.”
Martijn Nijhoff, student kerkelijke route
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UITGELICHT
NIEUWE DEELTJES BAPTISTICA REEKS
In 2016 werden drie nieuwe delen toegevoegd aan de Baptistica Reeks. Op de voorjaars-AV
werden deel 9 en 10 uitgebracht, de najaars-AV bracht deel 11 onder de aandacht.
Het negende deel draagt als titel: ‘Verlangend vieren. Over de
vormende kracht van de samenkomst’ en gaat over liturgie. Maar hoort
dat wel bij baptisten? Dit deel gaat over precies die vraag aan de hand
van het innen en uiten van je geloof. Wie zijn baptisten als je kijkt naar
hun samenkomsten? En hoe kun je de vormende kracht van de
samenkomst gebruiken om de gemeente te bouwen en te vernieuwen?
Naast onderzoeksresultaten betreffende de rol van respectievelijk het
gebed, het lied en de prediking in baptistengemeenten en bijdragen
over theologie en vernieuwing van de liturgie, komen er ook vijf
voorbeelden van kunstvormen langs die in de liturgie ingezet zouden kunnen worden. Het deel
is uitgebracht onder redactie van Teun van der Leer en Hans Riphagen.
Deel 10 verscheen onder redactie van Ingeborg Janssen met de titel:
‘Samen ontdekken. De uitdaging van de vergader(en)de gemeente:
samen de wil van Christus onderscheiden’. In de praktijk van gemeenten
is een vergadercultuur zichtbaar waar steeds meer vragen bij gesteld
worden. In eerste instantie vaak praktische: hoe kan het proces beter?
Om vervolgens bij een diepere vraag uit te komen: hoe onderscheiden
of ontdekken we de wil van God voor de gemeente? Deze vraag wordt
van verschillende kanten belicht en elke keer wordt opnieuw benadrukt:
het gaat om de praktijken van de gemeente, om andere manieren van
doen. In dit deel komen zowel de theologie als de praktijk van samen onderscheiden aan de
orde. Met bijdragen van Henk Bakker, Stuart Blythe, Daniël Drost en Ingeborg Janssen.
In het najaar zag het elfde deel onder redactie van Oeds Blok het licht:
‘Avontuur van geloof. Praktijkverhalen van gemeentestichting met
reflectie voor heel de kerk.’ In dit deel vertellen pioniers de verhalen van
zes initiatieven van gemeentestichting: De Rank Leidsche Rijn,
Vriendenkerk Kruiskamp Amersfoort, De Ontmoeting Wageningen,
Bless Oude Noorden Rotterdam, Buurtkerk Soesterkwartier Amersfoort
en De Sjoelplaats Brunssum. Deze initiatieven zoeken naar vormen van
kerk-zijn in de leefwereld van mensen vandaag. Wat hebben zij geleerd?
Waar liepen zij tegenaan? Hoe is de band tussen bestaande gemeente
en pionierend initiatief? Met reflectie voor heel de kerk van Daniël Drost, Harm Jut en Sake
Stoppels.
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OPENING COLLEGEJAAR
Het

59e

collegejaar

van

het

Baptisten

Seminarium werd opnieuw geopend in een
gevulde Herdenkingskerk te Amsterdam. Teun
van der Leer opende zijn lezing getiteld
‘Levend water uit oude bronnen’ met een
reflectie op de historie van de Reformatie en
legde die naast drie praktijken van baptistengemeenten die hier sterk van afwijken: de
samenkomst, de gemeentevergadering en
interkerkelijke samenwerking. Van der Leer eindigde zijn betoog met een agenda van urgentie,
bestaande uit:
1. een theologische concentratie op discipelschap
2. een nieuwe concentratie op de Bijbel
3. kerkelijke ontlediging omwille van de ene kerk van Christus
Deze zelfkritische lezing oogstte herkenbaarheid bij veel
toehoorders, zo bleek na afloop. Onder andere Christelijk
Informatie Platform (CIP) en de website Refo500 plaatsten
de lezing op hun websites1, de video werd nadien nog 149
keer bekeken.
Na afloop van het openingscollege kregen Arjen
Stellingwerf, Gerard Grit, Michél Dethmers, Joke Verboom en Hans Riphagen hun diploma.
Ineke Baron kreeg als eerste student een getuigschrift van de sprekersroute.
LANDELIJKE INSPIRATIEDAG MISSIE.NU
Op vrijdag 30 september hield het Seminarium
namens de Unie samen met de ABC-gemeenten de
eerste

landelijke

gemeente-zijn,

inspiratiedag

getiteld

over

MISSIE.NU.

missionair
De

Goede

Herderkerk te Ede opende haar deuren voor
voorgangers, leiders en oudsten van vrije kerken
(baptisten, evangelischen en pinkstergemeenten) om
met elkaar na te denken over het missionaire karakter
van gemeente-zijn anno 2016. Hoofdsprekers waren
Stefan Paas en Rocco Rausch, die vanuit verschillende
1

http://www.refo500.nl/news/view/2055/levend-water-uit-oude-bronnen-inspiratie-uit-dereformatie.html en https://cip.nl/59386-wat-evangelischen-zouden-moeten-leren-van-dereformatie
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gezichtspunten de actualiteit, maar ook theologische achtergronden bij de huidige situatie in
de kerk schilderden, gecombineerd met voorstellen om vooruit te kijken. Pionier Dirk Jan
Riphagen uit Arnhem deelde zijn ervaringen in de wijk en na afloop vond een forumdiscussie
plaats onder leiding van Laura Dijkhuizen. De middag bestond grotendeels uit workshops die
gerelateerd waren aan de thema’s van het ochtendprogramma. Maar liefst 160 leiders,
voorgangers, oudsten en studenten trokken richting Ede om over de toekomst van kerk-zijn
na te denken. De goede feedback na afloop van de dag moedigde aan om te besluiten het
concept MISSIE.NU als gezamenlijk initiatief vervolg te geven in 2017, in combinatie met de
opening van het zestigste seminariumjaar! Terugkijken van lezingen en de videocompilatie kan
op http://missie.nu/.
GYPSY SMITH SCHOOL
Alweer voor de zesde keer konden we vanuit het Seminarium voorzien in twee docenten die
een week lang lesgaven aan Roma-voorgangers in Boekarest, Roemenië. Dit werk is een
onderdeel van Project Ruth, dat zich inzet voor de Roma-(zigeuner)bevolking. Ooit begonnen
als kinderwerk zijn er inmiddels een basisschool, medische zorg, pastoraal werk en veel
diaconale projecten. Dit is hard nodig omdat de Roma-zigeuners grotendeels in armoede
leven, worden gemarginaliseerd en uitgesloten. Het project is gerelateerd aan de Roemeense
Baptistenunie. Een ander onderdeel van het project is de Gypsy Smith Leadership Training
School. Voorgangers en leiders uit de Roma-gemeenschap hebben drie keer per jaar een week
de gelegenheid om lessen te volgen. Als ze in totaal acht weken les hebben gehad, krijgen ze
een certificaat. Belangrijker dan dit certificaat is het ontvangen van onderwijs waardoor ze beter
in staat zijn vorm te geven aan hun bediening in vaak moeilijke omstandigheden. Begin
november 2016 gaven Eugene Poppe (Veenendaal) en Peter Kos (Utrecht de Rank) er een week
les over leiderschap en over de tien geboden.
BELIEVERS’ CHURCH CONFERENCE & BWA VANCOUVER
Rector Teun van der Leer bezocht in juni de zeventiende ‘Believers Church Conference’, het
onderwerp van zijn promotieonderzoek, in Nova Scotia, Canada. Hij hield er een lezing die
goed ontvangen werd, en deed zelf ook veel op aan de andere lezingen en de gesprekken met
experts in het veld van de vrij-kerkelijke ecclesiologie, de leer over de gemeente. De bedoeling
is dat zijn studie uitmondt in een bijdrage vanuit de vrij-kerkelijke ecclesiologie aan het gesprek
over de toekomst van de kerk in heel haar breedte. Voor de jaarvergadering van de Baptist
World Alliance (BWA) was Van der Leer ook aan de andere kant van Canada, in Vancouver, en
nam daar onder andere deel aan de vergaderingen van de Theologische Commissie.
CURRICULUMONTWIKKELING
In 2016 zijn er stappen gezet in het vormgeven van het nieuwe curriculum. Dit is een proces
binnen het team TV, maar wordt uitgevoerd in samenwerking met verbonden
onderwijsinstellingen. We hebben het curriculum opnieuw vormgegeven vanuit de
kerngedachte van het Missio Dei. Daarnaast is er gekeken naar toetsing en eindtermen: wat
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voor studenten willen we afleveren en hoe kunnen we dit toetsen? Voor de laatste klap op de
vuurpijl is de hulp ingeroepen van onderwijskundige Elly van den Berg-Thomassen. In 2017
moet het nieuwe curriculum van start gaan.
PEERGROUPS
Al enkele jaren werkt het Seminarium met het student-volg-systeem (SVS), waarbij studenten
twee keer per jaar verslag doen van hun studie- en persoonlijke ontwikkeling en hier één keer
per jaar met een docent over doorspreken. De groei in studentenaantallen en de behoefte om
een leergemeenschap te vormen leidde in 2015 tot de ontwikkeling van ‘peergroups’: vrijwel
elke student aan het Seminarium is nu ingedeeld bij een groep van drie tot vijf medestudenten
uit dezelfde omgeving en/of studieroute, om driemaal per jaar met elkaar op te trekken. De
eerste ontmoetingen in het voorjaar waren erg positief en de meeste verslagen uit het najaar
ook. We hopen op deze manier de band tussen studenten onderling te versterken en
toekomstige collegialiteit te bevorderen.
ONDERZOEKS KRING BAPTIST IDENTITY (OKBI)
De bijzondere leerstoel Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme, door de Unie
van Baptistengemeenten in Nederland gevestigd bij de Faculteit der Godgeleerdheid van de
Vrije Universiteit, wordt bezet door prof. dr. Henk Bakker. Het curatorium bestaat uit prof. dr.
C. van der Kooi en prof. dr. H.C. Stoffels (vanwege de VU) en dr. ir. Jan Bos (voorzitter van onze
Opleidingsraad).
ONDERZOEK
De OKBI heeft ervoor gekozen om jaarlijks twee keer samen te komen, met een
najaarsvergadering waarin onderzoekspresentaties, begeleiding en de website worden
besproken, en een voorjaarsvergadering waarin een expertmeeting rond een onderzoeksthema
wordt belegd. In 2016 vond zo’n ontmoeting plaats over een onderzoek dat door Wout Huizing
en Ronald van den Oever wordt gedaan naar 'ouderen in de gemeente' en
'intergenerationaliteit' (oud en jong in de gemeente, de 'Groentjes'). Het onderzoek is nog in
volle gang en de resultaten worden binnenkort verwacht. In het najaar vond een presentatie
van baptistenpromovendi plaats (Kirsten Timmer, Daniël Drost, Yme Horjus, Teun van der Leer
en Hans Riphagen), met als spits van hun presentaties kritische vragen vanuit hun onderzoek
naar het kerkgenootschap en de toekomst. Henk Bakker zal voor de voorjaarsvergadering een
'onderzoeksbericht' schrijven (Forschungsbericht) waarin een academische impressie wordt
gegeven van Mapping Baptist Identity tot zover. Hierin wordt samengevat welke OKBIgenoteerde onderzoeken zijn gedaan en tot welke resultaten en theologische contouren de
speurtocht naar identiteit heeft geleid.
ACTIVITEITEN
OKBI-bijeenkomsten vonden plaats op 4 maart en 14 oktober. Op 6 september promoveerde
dr. Lee Spitzer op een onderzoek naar de reactie van baptistengemeenten in de USA naar
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aanleiding van berichtgevingen over de Holocaust in de jaren kort voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog (supervisoren Henk Bakker en Parush Parushev).
SAMENWERKING MGO
PERMANENTE EDUCATIE
Ingeborg Janssen en Wout Huizing gaven verdere impulsen aan het op gang brengen van de
Permanente Educatie van voorgangers. Zij ontwierpen een zogenaamd Permanent Ontwikkel
Plan (POP) voor voorgangers om eens in de vijf jaar in te vullen en gesprekken over aan te
gaan met een deel van de raad van de gemeente. Op basis van dit plan kan een koers gekozen
worden voor verdere verdieping van thema's die voor zowel voorganger als de gemeente
relevant zijn. Op basis van feedback tijdens een workshop hierover op 15 januari in Zwolle is
dit POP aangepast. Marijn Vlasblom zorgde voor de inrichting van een overzichtelijke pagina
op de website met informatie over uitgangspunten van de PE, aanmelding als deelnemer en
informatie voor mogelijk te volgen trainingen en bijscholing. Er is voor gekozen niet centraal
een 'aanbod' te doen, maar te volgen welke opleidingen, trainingen, symposia, enzovoort
voorgangers en gemeenten zelf aangeven als interessant en relevant. Zo kan een beeld
ontstaan van wat er leeft in onze gemeenschap en waar scholingsbehoeften liggen onder
voorgangers. Gaandeweg kan daarop door Seminarium en MGO worden ingespeeld. Voor
2017 is een module 'kwetsbaar leiderschap' voorbereid, die in het voorjaar van 2017 wordt
aangeboden voor (interim-)voorgangers. Binnen enkele weken was deze volgeboekt. Henk
Bakker, Oeds Blok en Herman de Boer zijn docenten aan deze module.
In het kader van de PE wordt gewezen op het belang van supervisie en intervisie. De
aanmoediging is om eens in de tien jaar een supervisietraject te volgen. In verschillende delen
van het land weten voorgangers elkaar te vinden in intervisieverband en bespreken in
vertrouwelijke sfeer casuïstiek om elkaar te bemoedigen, kritisch te bevragen en te steunen.
Het zijn waardevolle ontmoetingen, die ook (digitaal) geregistreerd kunnen worden als
onderdeel van de PE.
De hoop is dat op de agenda's van de raden van gemeenten de PE van de voorganger een
punt van bespreking wordt en er sámen nagedacht wordt hoe er aan de PE zinvol inhoud kan
worden gegeven.
INTERIM-VOORGANGERS
Zeven interim-voorgangers komen eens in de twee maanden bijeen voor intervisie onder
leiding van Wout Huizing en Ingeborg Janssen. Zij rondden in het voorjaar de module
veranderkunde af, die werd gegeven door Eduard Groen en Ingeborg Janssen. Zo werken zij
continu aan hun professionaliteit en scholen zich verder bij ten dienste van de gemeenten die
zij mogen dienen. In het afgelopen jaar was er uit deze groep ondersteuning voor de
gemeenten in Apeldoorn (Jaap Ketelaar), Doetinchem (George v.d. Hoff), Hengelo-Venster en
Hengelo-Centrum (deze gemeenten fuseerden; pastoraal werk werd gedaan door Gerry de
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Vries en begeleiding bij de fusie door Jan Martin Berghuis), Assen (Marco de Vos), korte
begeleiding in verschillende gemeenten in Groningen/Drenthe (Jur Kruizinga) en coaching in
het kader van een duaal leertraject (Jaap Ketelaar). De gemeente Ede Op Doortocht beriep na
een zorgvuldige evaluatie de interim-voorganger Gijs Lammert van Bueren als haar 'vaste'
voorganger.
Contactpersoon voor gemeenten die een beroep willen doen op de inzet van een interimvoorganger is Ingeborg Janssen. Met de gemeente wordt uitvoerig doorgesproken welke
vragen er leven en waarvoor een interim-voorganger eventueel ingezet kan worden.
TEAM THEOLOGISCHE VORMING
Prof. dr. Henk Bakker
Docent dogmatiek, ethiek, hermeneutiek en Bijbelse theologie, en hoogleraar
geschiedenis, theologie en identiteit van het baptisme aan de VU

Drs. Teun van der Leer
Rector en docent baptistica, ecclesiologie, homiletiek en liturgiek

Drs. Wout Huizing
Stagebegeleiding en supervisie/intervisie studenten en voorgangers, en docent
pastor & spiritualiteit, hermeneutisch pastoraat en levenslooppastoraat

Drs. Daniël Drost
Wetenschappelijk medewerker, colleges ecclesiologie, baptistica en ethiek

Marijn Vlasblom
Onderwijscoördinator

BIJLAGEN OP DE WEBSITE
•

Bijlage 2: Publicaties en lezingen door docenten

•

Bijlage 3: Overzicht stagiairs en begeleiders

•

Bijlage 4: Overzicht leden Opleidingsraad, Werkveldcommissie, Studentenraad en
OKBI

•

Bijlage 5: Uurdocenten
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GEMEENTE IN BEELD: DORDRECHT
MISSIONAIR ZIJN? GEWOON DÓEN
Hoe bereiken we mensen met het evangelie? Mensen die niets van het geloof afweten? Die
vraag houdt ons in Dordrecht al enige tijd bezig. Net zoals in veel plaatsen zien we ook in
Dordrecht veel verkeer tussen kerken. In Dordrecht zijn maar liefst honderd kerken, dus als het
je in die ene kerk niet bevalt … Maar mensen buiten de kerk? Mensen die niets van geloof
afweten? Het verlangen is er wel, maar hoe bereik je hen?
Een paar jaar geleden kwamen we via de Unie in contact met Nederland Zoekt. Een groep
mensen uit de gemeente nam deel aan vier leefgemeenschappen. Met een soms wat
anarchistische inslag namen we soms wel en soms niet deel aan activiteiten. Wat ons steeds
raakte was het werkelijke verlangen om je hart te delen. Om niet te beginnen met programma’s
en acties, maar om je huis open te zetten en je leven te delen met de mensen om je heen.

Je leven delen. Dat zijn we als gemeente toen maar gaan doen. Het klinkt simpel. En dat is het
ook. Een groep mensen heeft de deuren van de kerk op zaterdag opengezet. Met een bord op
de stoep: gratis koffie. En een bak spekjes voor de kinderen. Een man op een fiets rijdt langs.
Hij heeft een hengel in zijn hand. Hij ziet het bord, iets verder stopt hij en loopt terug. Hij zet
zijn hengel tegen de kerk en zegt: “Morgen moet ik naar het ziekenhuis voor een operatie.
Zouden jullie voor mij willen bidden?” Zo zijn er tegenwoordig elke zaterdag ontmoetingen
met mensen. Gewoon door de deuren open te zetten.
Een andere groep begon dichterbij. Bij eigen buren en vrienden. Mensen die weinig met geloof
op hadden, maar waar wel contact mee was. Elke zondagmiddag wordt nu in een winkelpand
in het centrum van Dordrecht een maaltijd gehouden, met daaraan gekoppeld een
programma. Wat vind jij belangrijk? Waar vind jij rust? Wat zijn jouw vragen? Af en toe is er
ruimte voor een creatieve uitspatting. En mensen komen. Het is geen kerk. We hoeven niet stil
te zitten. Jongeren en kinderen komen mee. Wat een feest!
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Een derde groep heeft zich gericht op vluchtelingen. Ze stonden in één keer op onze stoep.
Willen jullie als kerk twee gezinnen opvangen? Het was een vraag van een baptistengemeente
in het noorden van het land. Ja, waarom niet? Van het een kwam het ander. Een
bijbelstudiegroep op het AZC. Mensen helpen de Nederlandse taal te leren. Meeleven in de
asielprocedure met alle ups en downs. Nee, het is niet altijd gemakkelijk. Maar hoor de
getuigenissen van mensen die gevlucht zijn. “Het bootje sloeg om en ik riep: Heer als U
werkelijk bestaat, red ons dan. Toen verscheen opeens de kustwacht. Nu wil ik leren wie Jezus
is.”
Is het ingewikkeld om als gemeente missionair te zijn? Misschien moeten we beginnen de grote
woorden te laten liggen en gewoon de deuren openzetten. De deuren van de kerk – bovenal
de deuren van ons hart. Gewoon doen. Het was de ontdekking in Dordrecht om het allemaal
niet te groot te maken, maar gewoon dicht bij onszelf te beginnen. Dat niet alles een
succesverhaal is moge duidelijk zijn. Dat we elke keer weer nieuwe uitdagingen tegen komen,
zeker. Maar God is aan het werk. En elke dag proberen we zijn stem te verstaan.
MIJN GEMEENTE IS …

"Onze gemeente is een gemeente die open is. Gasten worden
altijd hartelijk welkom geheten. Ook al geloof je niet in God, de
diensten zijn erg toegankelijk.” - Floris Cos, 16 jaar
“Onze gemeente is een aards huis met telkens de herinnering,
bemoediging, uitdaging om je leven te leven en te delen vanuit
dat andere Goddelijke perspectief: ons hemels thuis.” - Judith
van Driel, 43 jaar
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5. ONDERSTEUNEND BUREAU
INLEIDING
Bij het ondersteunend bureau is in 2016 nogal wat gewijzigd. Met het afscheid van Jeanette
van Es per 1 september zijn haar taken verdeeld over meerdere personen: Marianne van
Zwieten nam het beheer van het kantoor en het bijhouden van ons adressensysteem voor haar
rekening, Gerdien Karssen nam alle communicatie-uitingen over, en het takenpakket van
Conny van Kooij werd uitgebreid met verzekeringen en dergelijke. Daarnaast zijn Douwe en
Tineke Visser als vrijwilliger toegetreden: zij nemen de organisatie van de Algemene
Vergadering voor hun rekening. Al met al vormen deze wisselingen een aardige uitdaging; we
nemen de tijd om mensen in hun taak te laten groeien.
Verder hebben de voorbereidingen voor de renovatie
van de Herdenkingskerk de nodige tijd gevraagd:
afstemming met alle betrokken partijen, alternatieve
locaties

voor

huidige

huurders

van

de

Herdenkingskerk zoeken, vergunningen aanvragen,
opzetten van een bouwteam, contracten sluiten met
aannemers en andere partijen, enzovoort. Mooi om te
zien dat deze werkzaamheden nu daadwerkelijk
leiden tot een gerenoveerde Herdenkingskerk, die verder zal gaan onder de naam Baptist
House.
Met de verkoop van De Strubben kwam er een einde aan het voormalig jeugdcentrum van de
Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging (NBJB). Op 29 april werden de gebouwen van De
Strubben overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Twee werkgroepen startten met hun werkzaamheden. De werkgroep ‘De voorganger als
werknemer’ rondde deze ook af in het najaar met een conceptrapportage die in 2017 op
verschillende momenten zal worden besproken. Ook zal de AV naar aanleiding van de
bevindingen een aantal besluiten moeten nemen. De tweede werkgroep denkt na over een
mogelijke toekomstige inrichting van de AV.
In 2016 is de doorontwikkeling van de Unie (gestart in 2013) geëvalueerd. De meeste
geledingen zijn tevreden met de huidige gang van zaken, alhoewel er ook onderdelen zijn die
voor verbetering vatbaar zijn. Communicatie met gemeenten en een vorm van relatiebeheer
heeft de aandacht van de werkers.
De AV nam een nieuw beleidsplan 2016-2020 ‘Samen leven in Gods wereld’ aan.
Met de leden van het College van Beroepbaarstellingen (CvB) zijn de psychologische tests
geëvalueerd. Het CvB is zeer tevreden met de huidige werkwijze.
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De Unie Bouw Stichting (UBS) is doorgegaan met de afwikkeling van haar activiteiten. De
overdracht vraagt zorgvuldigheid en tijd. Men hoopt in 2018 de liquidatie van de UBS af te
ronden.
Vanuit Beweging naar Buiten is een prachtig afscheid van Hans en Aisha Oosterloo,
zendelingen in Sierra Leone, georganiseerd.
2015 IN CIJFERS
GEMEENTEN
•

78 gemeenten met 10.192 leden op 1 januari 2016

•

80 gemeenten met 10.276 leden op 31 december 2016

•

3 nieuwe gemeente aangenomen op de voorjaars-AV van 29 april

•

1 gemeente heeft de Unie verlaten per 31 december

•

1 aspirant-gemeente voorgesteld op de voorjaars -AV van 29 april

•

4 gemeenten geholpen bij het beroepingswerk

•

5 voorgangers deden intrede

•

7 gemeenten namen afscheid van hun voorganger

•

1 voorganger ging met emeritaat

COMMUNICATIE
•

10 nieuwsbrieven digitaal verstuurd

•

4 nummers van Baptisten.nu verschenen

•

11 keer werd kopij voor gemeentebladen verzonden

•

16 keer werd een Zending aan de Gemeenten verstuurd

•

4 keer werd een e-mail aan penningmeesters verstuurd

•

Het boekje Namen en Jaren met een overzicht van alle predikanten en emeriti werd
bijgehouden

•

838 boeken (en doopkaarten) werden verkocht, waaronder 323 boekjes uit de
Baptistica Reeks en 346 van het kringenboekje 'Genieten’ uit de serie ‘Samen leven in
Gods wereld'

ACTIVITEITEN
•

114 afgevaardigden van 49 gemeenten bij de AV op 29 april te Arnhem

•

115 afgevaardigden van 52 gemeenten bij de AV op 18 november te Ede

•

29 emeriti en echtgenotes bezochten de emeritidag op 3 november te Veenendaal

•

2 voorlopige beroepbaarstellingen werden door het College van Beroepbaarstellingen
verleend

•

Namens de gemeenten hebben we deelgenomen aan meerdere netwerken, onder
andere Nationale Synode, Missie Nederland, diverse CIO-afdelingen, werkgroep Israël

•

Ongeveer 40 penningmeesters en secretarissen van gemeenten bezochten de voor hen
georganiseerde avond van de Unie op 15 januari te Zwolle
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DOELEN
DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT
•

De werkgroep rechtspositie voorgangers heeft haar rapportage afgerond.

•

Er is een start gemaakt met het digitaliseren van het resterende archief door onze
vrijwilligers Dick en Aaltje Stichter.

•

Er is een plan gemaakt voor de opzet van communicatie van projecten.

•

Er is een werkgroep gevormd en geïnstalleerd die de inrichting van de AV gaat
onderzoeken.

•

Er zijn verschillende gemeenten geholpen om Office 365 te installeren en te gebruiken.

DIT IS (NOG) NIET GELUKT
•

Het afronden van een plan voor het gebruik van nieuwe media.

•

Het opzetten van een archiefcommissie.

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST
•

Afronding renovatie Herdenkingskerk en verhuizing van Baptist House naar
Herdenkingskerk.

UITGELICHT
ERVARINGEN HULP INSTALLATIE OFFICE365
Voor kerken wordt het Office 365-pakket goedkoop aangeboden. Hans Riphagen heeft een
aantal gemeenten geholpen bij installatie en gebruik van deze software.

“Als ANBI-organisatie kun je gratis gebruikmaken van de
professionele werkomgeving van Microsoft, zoals e-mail en het
online opslaan en delen van documenten. Hans Riphagen heeft
mij, in een prettige samenwerking, geholpen om de benodigde
aanmelding rond te kunnen krijgen.”
Remco Luitjens, secretaris Baptistengemeente Nieuw Buinen
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START WERKGROEP INRICHTING AV
De AV moderniseren? Moet dat eigenlijk wel en hoe dan? De AV besloot tot het instellen van
een werkgroep die gaat nadenken over inrichting van de AV. Deze is inmiddels van start
gegaan.

“Ik heb het altijd belangrijk gevonden om als plaatselijke
gemeente aangesloten te zijn bij een groter geheel. Maar om
dan ook echt betrokken te zijn bij zo'n 'Unie' (in ons geval) was
toch weer wat anders. Om mijn interesse te tonen bezocht ik
soms een AV. En ik ben eigenwijs genoeg om daar dan ook iets
van te vinden. Toen kwam de vraag of ik zin had om in de AVwerkgroep te gaan zitten. En zo is het gekomen. Ik vind het
boeiend om na te denken over de verschillende aspecten van
een AV. En over de vraag hoe je de juiste informatie kunt
vergaren om een goed beeld te krijgen van waar we met elkaar
naartoe willen, wat de AV betreft. De eerste stappen zijn
inmiddels gezet en misschien hebt u al een enquête langs zien
komen. Wordt vervolgd.”
Derk Postma, lid van de werkgroep
WERKGROEP ONDERZOEK RECHTSPOSITIE VOORGANGERS
Bijzonder was de start en het resultaat van de werkgroep die de rechtspositie van de
voorgangers heeft onderzocht. Martin Baas (Unieraad), Chris Tijman, Thijs Tichelaar, Gerard van
der Schee en Roel Bakema vormden de werkgroep.

“We zijn als werkgroep een paar keer bij elkaar geweest en
hebben op basis van onze achtergronden de taken verdeeld. Zo
kon iedereen zijn bijdrage leveren, waarbij ook het in elkaar
schrijven van het voorlopige eindproduct door één van ons erg
belangrijk was. Op deze manier samenwerken heb ik als zeer
positief ervaren.
De middag en avond die ik heb bijgewoond in Hoogeveen vond
ik erg bemoedigend, vooral de avond waarop de
vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten een
verbetering van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de
voorgangers ondersteunden. Als werkgroepslid was ik erg blij
met deze positieve reacties ‘uit het veld’.”
Roel Bakema, lid van de werkgroep
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AFSCHEID JEANETTE VAN ES
Op 30 augustus namen medewerkers en
Unieraad afscheid van Jeanette van Es. Zij werkte
sinds 1 mei 2009 voor de Unie. Als bureausecretaris was Jeanette onder andere contactpersoon en vraagbaak voor secretarissen, voorgangers, penningmeesters en anderen in de
gemeenten. Ook onthaalde ze jaar in jaar uit,
samen met vrijwilligers, de afgevaardigden van
alle Algemene Vergaderingen gastvrij en legde
ze de besprekingen tijdens de AV’s vast in de notulen. Bij deze en de vele andere taken die ze
verrichtte, zette Jeanette haar talenten in met liefde voor de Heer en zijn gemeente. In de
afscheidsbijeenkomst had ze voor elk van de collega's een persoonlijk woord, wat erg werd
gewaardeerd.
MEDEWERKERS ONDERSTEUNEND BUREAU
Het team van medewerkers op het Ondersteunend Bureau bestaat op dit moment uit:

Albrecht

Marianne van

Conny van

Gerdien

Dick Stichter,

Aaltje

Boerrigter,

Zwieten,

Kooy,

Karssen,

vrijwilliger

Stichter,

Algemeen

secretariaat

financieel

communi-

medewerker

catie

Secretaris

Ina en Pieter Jager, vrijwilligers

Douwe en Tineke Visser, vrijwilligers

BIJLAGE OP DE WEBSITE
•

Bijlage 6: Gemeentestatistiek 2016
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vrijwilliger

BEWEGING NAAR BUITEN
2016 IN CIJFERS
Hieronder vindt u een beknopt financieel overzicht van wat we in 2016 hebben kunnen geven
aan diverse projecten. Het geeft een beeld van wat we als Unie-gemeenschap 'naar buiten toe'
doen. Voor een financiële verantwoording van de baten en de lasten verwijzen we naar de
jaarrekening.
Zendingsprojecten
Zendingswerk fam. M & C Pusch
India - Dalits
India - Gotlam, Bridge of Hope
Kameroen - Zidim Ziekenhuis
Sierra Leone - Diverse uitgaven
Sierra Leone - CCMP (de Kerk neemt verantwoordelijkheid)
Sierra Leone - Vrouwenwerk weduwenhuis
Vrouwenwerk Wereldgebedsdag (restant 2015, 2016)
Totaal zendingsprojecten

€
563,00
€
570,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€
964,00
€ 21.481,00
€ 7.000,00
€ 5.600,00
€ 43.178,00

Noodfonds
Noodhulp Afrika (CCMP Uganda)
Noodhulp Oekraïne
Noodhulp Syrië/Irak/bootvluchtelingen
Noodhulp Haïti
Totaal Noodfonds

€ 12.200,00
€ 1.000,00
€ 25.000,00
€ 10.000,00
€ 48.200,00

Gemeentestichting Nederland
Gemeenstichting - Algemeen
Gemeenstichting - Arnhem Geitenkamp
Gemeentestichting - Den Haag Moerwijk
Gemeentestichting - Rotterdam Oude Noorden
Totaal Gemeentestichting

€ 1.175,00
€ 17.059,53
€ 8.240,53
€ 17.610,96
€ 44.086,02

ENKELE ANDERE CIJFERS
•

Er is 9 keer gebruikgemaakt van het ondersteuningsfonds voor gemeentezendelingen
voor een totaalbedrag van € 5832,50 (Harderwijk, Utrecht de Rank, Veenendaal (2x),
Nieuw-Buinen, Ede Op Doortocht, Ede Siloam, Kampen (2x)).

DOELEN
De bedragen hierboven, over wat we konden geven voor verschillende projecten, zijn alleen
mogelijk doordat gemeenten en individuen bijdragen door middel van collecten, giften of
directe projectbijdragen. Het streven is daarin te blijven zoeken naar goede projecten die
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vanuit het wereldwijde baptistennetwerk worden aangedragen. Onze bijdrage uit Nederland
wordt daarin zeer gewaardeerd. Door middel van de website (www.baptisten.nl) en de
‘projecten van de maand’ proberen we deze projecten goed voor het voetlicht te brengen en
informatie beschikbaar te maken.
UITGELICHT: BELEID EN ONDERSTEUNING GEMEENTEZENDELINGEN
Op de Algemene Vergadering van april is een
vervolg gegeven aan het zendingsbeleid,
specifiek gericht op de vraag wat de Unie voor
gemeentezendelingen kan betekenen. Een
projectgroep
gemeenten

met
heeft

deelnemers
hierover

uit

zes

meegedacht.

Belangrijkste resultaten waren:
•

Er

is

een

zendingskaart

gemaakt

(www.baptisten.nl/zendingskaart), waarop zo veel mogelijk gemeenzendelingen in
kaart worden gebracht.
•

Er is een concept-uitzendbeleid geschreven, dat door gemeenten met eigen
zendelingen gebruikt kan worden, bedoeld om goede en heldere randvoorwaarden te
creëren rondom uitzendingen.

•

Het ondersteuningsfonds, waar zendelingen een beroep op kunnen doen voor
scholing, coaching, voorbereiding en terugkeer, is geëvalueerd en uitgebreid voor de
komende jaren. Op die manier ondersteunen we gezamenlijk het werk van zo’n tachtig
gemeentezendelingen.

•

Het fonds Jeugd en zending is ingezet voor jongerenreizen die door gemeenten
georganiseerd worden. In 2016 is daar zes keer gebruik van gemaakt. Er zit voor 2017
nog € 8750,- in het potje, dus er is nog beperkt gelegenheid om daar een beroep op
te doen!

UITGELICHT: GESTOPT, NA 30 JAAR POSTZEGELS
Na ruim dertig jaar postzegels verzamelen en
verkopen voor het zendingswerk van de Unie houdt
broeder A. Wijnand uit Den Helder ermee op. We
danken hem hartelijk voor zijn jarenlange, trouwe
werk.
De inzameling van postzegels blijft doorgaan. Broeder
Jacco Pranger uit Nieuw-Buinen is ook al geruime tijd
bij het postzegel- en verzamelwerk betrokken. Hij neemt het werk van broeder Wijnand erbij.
De verkoop van postzegels en ansichtkaarten leverde dit jaar € 2.675,- op, bestemd voor
zending.
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DIT IS NOG NIET GELUKT
Het verbinden van meerdere gemeenten in een werkgroep voor Sierra Leone. Het project in
Sierra Leone loopt sinds eind 2015, en er wordt via de reguliere projectkanalen ook door
diverse gemeenten voor gecollecteerd. Echter, in de praktijk blijkt het lastig om voor iets
nieuws (en nog niet heel concreets) goede structuren te vinden waar mensen zich aan willen
verbinden.

De

denkrichting

is

nu

om

in

het

project

‘Train

een

voorganger’

(www.baptisten.nl/train_een_voorganger) de mogelijkheid te geven om als Nederlandse
gemeente een directe verbinding aan te gaan met een voorganger in Sierra Leone, binnen
heldere projectkaders. Twee gemeenten hebben zich hier inmiddels voor aangemeld.
UITGELICHT: AFSCHEID HANS EN AISHA OOSTERLOO
2016 was het jaar van afscheid van onze laatste Unie-zendelingen, Hans en Aisha Oosterloo,
die bijna 35 jaar lang zendingswerk hebben gedaan in Sierra Leone. In januari namen zij
afscheid van de Baptisten Conventie in Sierra Leone. Hans Riphagen (vanuit de Unie) en Matze
Dichristin en Magloire Kadjio (vanuit de European Baptist Mission International, EBMI) waren
aanwezig bij deze feestelijke bijeenkomst. In april werd er – tijdens hun laatste verlof – afscheid
genomen van de Nederlandse Unie en gemeenten. Twee afscheidsmomenten (in Apeldoorn
en Hoogeveen Beth-el), waarbij ook twee gasten uit Sierra Leone aanwezig waren, gaven
gelegenheid voor informele ontmoeting en het vertellen van verhalen. Tijdens de
gecombineerde Algemene Vergadering en Mission Council van de EBMI namen we als Unie
afscheid van Hans en Aisha. Op al deze gelegenheden werden er lovende en dankbare
woorden gesproken over de vastberaden en trouwe inzet van Hans en Aisha, in tijden die voor
Sierra Leone erg zwaar zijn geweest.
Hans en Aisha wonen sinds begin 2016 in de plaats Lunsar in Sierra Leone, waar ze betrokken
blijven bij het zendingswerk, maar zonder formele verantwoordelijkheden en op een lager
tempo. Verderop vindt u enkele foto’s van Hans en Aisha door de jaren heen.
UITGELICHT: DE MISSION COUNCIL VAN DE EBMI
Van 26 tot en met 30 april waren gasten van over de hele wereld te gast in Arnhem. De jaarlijkse
zendingsconferentie van de European Baptist Mission International (EBMI) werd dit jaar
gehouden in Nederland. De EBMI is een samenwerkingsverband van 27 Baptisten Unies op het
gebied van zending. Vanuit Nederland zijn we al lang bij de EBMI betrokken, vooral vanwege
het zendingswerk in Sierra Leone en Kameroen.
Beide baptistengemeenten in Arnhem hielpen mee met de organisatie, het onderbrengen van
120 gasten, de catering, de techniek en veel gastvrijheid. De week begon op dinsdag met een
training, aangeboden aan de EBMI door de Nederlandse Unie in samenwerking met de
organisatie Tear. Het thema was Church and Community Mobilisation (CCMP), een methode
waarbij de kerk wordt gemobiliseerd om haar rol op te pakken in haar directe omgeving. Dit
programma is onder andere in Sierra Leone breed omarmt, en is een van de belangrijkste
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projecten die we daar nu doen. De eigenlijke Mission Council begon op donderdag 28 april,
en werd op vrijdag gecombineerd met de Algemene Vergadering van de Unie. Op
zaterdagavond was er een afsluitend concert samen met de Arnhemse gemeenten. Het was in
alle opzichten een prachtige week!
UITGELICHT: WEDUWENHUIS AISHA OOSTERLOO
Eind 2015 startte in Sierra Leone de bouw van een weduwenhuis in Lunsar. Voor Aisha
Oosterloo, die zich als zendelinge in Sierra Leone langdurig heeft ingezet voor kansarme
weduwen, was het een droom om een plek voor deze vrouwen te realiseren. Het weduwenhuis
is bedoeld voor zes vrouwen, die daar in rust en veiligheid kunnen verblijven. Het plan is om
er ook een sociaal project bij te starten, waarin de vrouwen een klein eigen bedrijfje kunnen
beginnen om zelfvoorzienend te worden. De bouw van het huis is volledig gefinancierd door
Nederlandse giftgevers en wordt door Hans en Aisha ervaren als een prachtig afscheidscadeau
van Unie-gemeenten. Tijdens hun afscheid op de AV gaven we hun als dank voor hun lange
betrokkenheid nog zonnepanelen voor op het dak. In de fotocollage op de volgende pagina
ziet u hoe mooi het geworden is.
BEWEGING NAAR BUITEN IN BEELD
Zendingsconferentie EBMI in Arnhem
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Hans en Aisha door de jaren heen

Bouw weduwenhuis
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GEMEENTE IN BEELD: ARNHEM-CENTRUM
ZOEKEN NAAR VERBINDING OVER GRENZEN
Op zondag 31 januari werd het startsein gegeven voor ‘Geloven in de Wijk’. Met deze nieuwe
vorm van omzien naar elkaar is het vanzelfsprekender geworden dat we elkaar als
gemeenteleden opzoeken en helpen. Hiermee licht ons jaarthema op: Zoeken naar
VERBINDING.
Dat verbinding ook over grenzen heen gaat, werd tastbaar toen we samen met
Baptistengemeente Arnhem-Zuid de EBMI-conferentie in Arnhem organiseerden. Het waren
inspirerende dagen, waarop ruim honderd baptisten vanuit alle hoeken van de wereld naar
Arnhem kwamen. Ook werd het afscheid van zendelingen Hans en Aisha Oosterloo gevierd,
samen met de deelnemers van de Algemene Vergadering van de Unie. Ongeveer de helft van
de gasten werd ondergebracht in gastgezinnen. Er vonden veel bijzondere ontmoetingen
plaats.
In het najaar zochten we naar verbinding met de inhoud van ons geloof. We startten met drie
gemeenteavonden ofwel DIS-avonden, waarbij we na een smakelijke maaltijd (dis!) met elkaar
in gesprek gingen over verschillende thema’s. De gesprekken stonden in het teken van
discernment: samen zoeken naar en onderscheiden van ‘dit is waar het op aankomt’ en ‘wat
vraagt Christus van ons op dit moment’.
UITGELICHT: VROUWENDAG ‘LIVE, LAUGH, LOVE’
Op 5 maart hielden we als gemeente de Vrouwendag
'Live, Laugh, Love'. Samen overdachten we het thema
en zongen we aan God de eer toe. In drie
creatieve themaworkshops zochten en vonden zo'n
vijftig vrouwen van binnen en buiten de gemeente God
en elkaar. Een fotograaf zette iedereen die dat wilde
samen op de foto als herinnering. De uitgebreide high
tea maakte het 'dagje-voor-jezelf'-gevoel helemaal
compleet. Er werd gezongen, gelachen, gehuild, gegeten en gepraat. Er werd genoten!
EVARING VAN EEN GEMEENTELID

“Ik heb de huddel die vanuit de gemeente is ontstaan als een
diepgaand avontuur ervaren, en het is nog niet klaar. Het is een
soort intense kring waarin je je met God en de ander kwetsbaar
durft op te stellen. Het gaat om de relatie en Hij werkt graag
door de ander heen. Al is die ander nog zo anders. Dat is best
eng. Alles gebeurt in een bemoedigende sfeer, maar wel eerlijk
en aanspreekbaar om het ook anders te bekijken of te doen. Je
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houdt elkaar een spiegel voor … Gods spiegel. Ik moet zeggen
dat we een enorme band hebben gekregen. Wel heb ik
halverwege even mijn kont tegen de krib gegooid, maar ben
door gebed weer teruggefloten, haha. Een ander vertrouwen en
dan ook nog aan jezelf durven en willen werken … om naar
buiten nog meer van Zijn Liefde te laten zien. Het heeft me ook
meer naar binnen in de kerk gebracht.”
MIJN GEMEENTE IS …

“Alles van de kleine (kinder)groepjes vind ik het leukst. Zingen
vind ik leuk.” – Anne-Linde, 5 jaar
“Een huis, waar je naartoe gaat, je medegelovigen tegenkomt,
waar je God ontmoet.” – Hans, 63 jaar
“Aan het begin van de week bijeenkomen met broeders en
zusters, om rust te krijgen.” – Sina, 22 jaar
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6. DIVERSE ORGANEN EN COMMISSIES
ARBITRAGECOMMISSIE
INLEIDING
De Arbitragecommissie heeft een vangnetfunctie in de Unie: zij beslecht geschillen als andere
mogelijkheden om tot een oplossing te komen falen. De commissie doet dan een uitspraak
waaraan partijen gebonden zijn. In 2016 heeft de Arbitragecommissie één verzoek om
arbitrage behandeld. Het verzoek is ingediend op 9 juni en betrof een geschil tussen een
gemeente en haar voorganger. De commissie heeft op 30 december uitspraak gedaan. De
uitspraak is geanonimiseerd en na te lezen op de website van de Unie.
Daarnaast is de Arbitragecommissie een enkele maal benaderd met een adviesverzoek. Een
dergelijk verzoek kan alleen worden behandeld als duidelijk is dat dit niet leidt tot een verzoek
om arbitrage, omdat anders de onafhankelijke positie van de Arbitragecommissie als
geschillenbeslechter in het geding komt.
DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT
In 2016 is de Arbitragecommissie ook betrokken geweest bij het overleg dat vanuit de Unie is
gevoerd met Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) voor de behandeling van klachten
over ongewenst gedrag of een vermoeden van een misstand. Dat overleg heeft geleid tot een
voorstel aan de AV (najaar 2016) om als Unie aansluiting te zoeken bij SGL. De AV heeft dat
voorstel aanvaard, evenals een – door de secretaris van de Arbitragecommissie opgestelde –
reglementswijziging: Reglement Arbitragecommissie, Commissie vertrouwenspersonen en
klachtencommissie. Een ieder binnen de Unie kan voortaan een klacht over ongewenst gedrag
of een vermoeden van een misstand indienen bij de klachtencommissie van de SGL.
PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST
De Arbitragecommissie heeft sinds haar instelling in 2008 drie rechtens bindende uitspraken
gedaan. De hoop van de Arbitragecommissie is dat zich zo min mogelijk geschillen in Unieverband voordoen.
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COMMISSIELEDEN
De Arbitragecommissie bestaat uit (van links naar rechts): drs. H. de Boer, voorzitter, ds. em. A.
de Vries, mr. H. Abbink en mr. M.M. den Boer.

COLLEGE VAN BEROEPBAARSTELLINGEN (CVB)
INLEIDING
Aan het eind van 2016 is het College van Beroepbaarstellingen (CvB) met 24 studenten op weg
in een traject dat leidt naar de voorlopige beroepbaarstelling. De nieuwe werkwijze van het
CvB kenmerkt zich door een ‘samen optrekken’ van de CvB-leden met de kandidaten. We zijn
nu een aantal jaren bezig volgens die nieuwe werkwijze en daardoor breidt het aantal
kandidaten met wie we te maken hebben zich uit. De een is pas begonnen aan het traject, de
ander nadert de afronding. In 2016 zijn drie voorlopige beroepbaarstellingen toegekend.
We streven ernaar om meer bekendheid te geven aan het werk van het CvB. Om die reden is
in 2016 de flyer waarin het traject wordt omschreven via de ‘Zending aan de gemeenten’
verspreid. Het interview in Baptisten.nu met Josefine Boertjens gaf een goed beeld van het
CvB-werk.
Ook dit jaar leverde het CvB weer een bijdrage aan de opening van het collegejaar van het
Seminarium en was het college vertegenwoordigd bij de eindgesprekken van het Seminarium.
Omdat de termijnen van Piet Passchier en van Jenny Bakker verstreken waren, kreeg het CvB
twee nieuwe leden: Ruth Driesprong en Remko Ongersma. Peet Wijchers werd voorzitter.
DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT
•

Zij-instromers vragen een andere benadering dan reguliere kandidaten. In 2016 is het
traject van zij-instromers uitgebreid doordacht en in kaart gebracht. We kunnen
daardoor sneller schakelen en de kandidaten op maat tegemoet komen.

•

In 2016 is het psychologisch onderzoek nieuwe stijl voor de tweede maal uitgevoerd.
Talent en TalentOntwikkeling (TTO) beantwoordt aan de verwachtingen. Het brengt
het CvB waardevolle informatie en het geeft de kandidaten input die wordt ervaren
als ontwikkelingsgericht.
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•

Tegen vergoeding hebben ook enkele anderen, die niets van doen hebben met een
beroepbaarstelling bij de Unie, deelgenomen aan het TTO-traject. Zo zien we: TTO is
een goed ‘product’ dat ook buiten onze Unie-gemeenschap en opleiding wordt
gewaardeerd.

•

Het CvB heeft een inventarisatie gemaakt van beroepbaargestelden. Daarbij hebben
we er rekening mee gehouden dat – sinds het nieuwe reglement van mei 2015 – voor
enkelen de beroepbaarstelling is vervallen. Ook dat is in beeld gekomen en
gecommuniceerd.

•

Het traject beroepbaarstelling-nieuwe-stijl wordt afgerond met een afsluitende
bijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor de eerste jaargang nu gepland, in februari
2017.

DIT IS (NOG) NIET GELUKT
•

Het nieuwe reglement is in grote lijnen toegepast. Er zijn nog enkele onduidelijkheden,
bijvoorbeeld met betrekking tot de positie van gemeentestichters. In hoeverre is ook
voor hen de algemene beroepbaarstelling van toepassing? Het CvB onderzoekt dit
verder, in overleg met de werkgroep gemeentestichting.

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST
•

Nu we een overzicht hebben van beroepbaargestelde voorgangers, is de vraag nog:
welke Unie-gemeenten hebben een voorganger zonder beroepbaarstelling? Die
inventarisatie is onze volgende stap.

•

Het traject beroepbaarstelling is één geheel, een verhaal dat pas compleet is als alle
stappen genomen zijn. Maar soms is een kandidaat nog maar halverwege, als er al een
gemeente een beroep op hem of haar uitbrengt. Dan is er eerder behoefte aan een
voorlopige beroepbaarstelling, die dan ook versneld wordt toegekend. Deze ‘shortcut’
brengt nog wat onduidelijkheid met zich mee en zal nog eens goed doorgesproken
worden.

ERVARINGEN

“Ik heb het huisbezoek beleefd als een open en eerlijk gesprek
over de realiteit van het werken in de gemeente. Het heeft mij
aan het denken gezet over hoe ik omga en om zou gaan met
dilemma’s. De liefde van God is het uitgangspunt, maar zijn er
ook grenzen? We sloten af met gebed, het was een waardevol
moment.”
Aernout de Jong, student
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“In het najaar van 2016 begon ik als nieuw lid van het CvB. In
december hadden we ontmoeting met zes aankomende
voorgangers. Een enkeling werkte al in een gemeente en samen
met de andere deelnemers maakten zij in hun presentatie
‘Startprofiel’ aan medestudenten en het College duidelijk hoe zij
vorm willen geven aan hun plannen om zich te zijner tijd binnen
de Unie beschikbaar te stellen.
Het was heel inspirerend om de studenten te leren kennen: stuk
voor stuk betrokken mensen, persoonlijke navolgers van
Christus, die zich grondig willen voorbereiden op hun
toekomstige taak en ons als toehoorders daarbij een inkijkje van
zichzelf gaven. Mooi!”
Ruth Driesprong, lid CvB
COMMISSIELEDEN
Aan het eind van 2016 bestaat het College van Beroepbaarstellingen uit de volgende leden:
Josefine Boertjens, Ruth Driesprong, Karel Gerritsen, Remko Ongersma, Els van Wier
(secretaris), Peet Wijchers (voorzitter).

Josefine
Boertjens

Ruth
Driesprong

Karel
Gerritsen

Remko
Ongersma

Els van Wier

Peet Wijchers

SELECTIECOMMISSIE (SELCO)
INLEIDING
In 2016 zijn we als Selco één keer in gesprek geweest met een kandidaat voor een vacature in
de Unieraad. We hebben naar aanleiding van het gesprek een positief advies uitgebracht over:
•

Geertje Plug (oktober)

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT
•

Open en eerlijk gesprek met kandidaat Unieraad.

•

Positieve aanbeveling kandidaat naar Unieraad.

DIT IS (NOG) NIET GELUKT
•

Vacatures Selco vervuld krijgen.
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PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST
•

In 2017 treden zowel Fritz Kaiser als Marleen van der Hoeven af. Idealiter bestaat de
Selco uit drie leden die zowel kennis van als affiniteit hebben met het reilen en zeilen
van de Unie en met Human Resources. De Selco is dus dringend op zoek naar nieuwe
Selco-leden zodat de commissie weer voltallig is in december 2017.

•

Goede overdracht van kennis en ervaring van huidige naar nieuwe Selco-leden.

UITGELICHT: DE GESPREKKEN
De meeste gesprekken met kandidaten duren één tot anderhalf uur. We spreken over kennis
en ervaring van de desbetreffende kandidaat, en over drijfveren, roeping en verlangens. Ook
praten we door over sterke kanten en aandachtsgebieden van de kandidaat en over hoe hij of
zij verwacht de functie in te vullen. Op welke wijze heeft hij of zij een meerwaarde voor de
betreffende commissie? Dit alles levert mooie gesprekken op. In korte tijd leer je iemand goed
kennen. Dat vertaalt zich vervolgens in een verslag en advies met betrekking tot de kandidaat.
ERVARINGEN

“Ik had een intensief gesprek met de Selco nadat ik me
kandidaat had gesteld voor de Unieraad. Het gesprek kwam niet
over alsof ik ‘gewogen’ werd, maar hielp me om mijn motivatie
te verhelderen en ook om me bewust te worden van mogelijke
valkuilen, voor de persoon die ik ben. De commissieleden stelden
goede, professionele vragen en luisterden heel actief en
betrokken.”
Geertje Plug, lid Unieraad
COMMISSIELEDEN
Fritz Kaiser (voorzitter) en Marleen van der Hoeven (lid).
UNIE BOUWSTICHTING (UBS)
SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING BESTUUR
Het bestuur bestaat uit Pieter Jager (voorzitter) Francine Neerhof Oving, Henk Wijnholds
(algemeen adjunct), Harrie Wijma en Rien den Boer. De administratie en het secretariaat wordt
gedaan door Wim Hofman.
Alle bestuursleden hebben toegezegd aan te blijven totdat de UBS is opgeheven.
VERGADERINGEN EN WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE OPHEFFING
Het bestuur vergaderde vijf keer met als vast onderdeel de afbouw van de UBS in verband met
de opheffing voor 2020. Bijna alle gemeenten zijn voor het eind van 2016 bezocht en in de
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gesprekken zijn afspraken gemaakt over acties die nodig zijn voor de opheffing en gevolgen
bij de overname van de gebouwen en leningen.
Bezochte gemeenten in 2016 zijn: Amsterdam-Noord, Alphen aan den Rijn, Deventer, Pernis,
Rotterdam, Zwolle, Zutphen, Enschede, Den Helder, Kollumerzwaag, Drachten Elim, Lelystad,
Dokkum, Emmen de Bron, Emmen de Wegwijzer, Sittard en Coevorden. Er resteren na 2016
nog vijf gemeenten om te bezoeken.
Bij een aantal vergaderingen was Anne Mulder namens de Unieraad aanwezig om zich op de
hoogte te stellen van de gang van zaken bij de opheffing.
Het bestuur was vertegenwoordigd op de voorjaars-en najaars AV.
In september was Donatus op bezoek om de overname van de verzekeringen te evalueren.
Bijna alle verzekeringen van de gebouwen zijn ondergebracht bij Donatus. Zij hebben veel
deskundigheid in huis als het gaat om verzekeringen voor kerkgenootschappen.
De meeste leningen zijn in 2016 overgegaan naar Stichting Kerkelijk Geldbeheer en gelijk
hiermee zijn de spaargelden van de gemeenten grotendeels teruggestort. De juridische
overdracht

van

de

gebouwen

kan

plaatsvinden

nadat

de

gemeenten

in

een

gemeentevergadering hierover een besluit hebben genomen.
In 2016 is een begin gemaakt met de overdracht van een aantal kerkgebouwen en pastorieën.
Het bestuur was zeer verheugd dat met de belastingdienst is overeengekomen dat er geen
overdrachtsbelasting verschuldigd is voor het overdragen van de gebouwen aan de
gemeenten! Als de kerkgebouwen juridisch zijn overgedragen aan de gemeenten is naast het
afsluiten van een opstalverzekering een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van
belang.
De financiële gegevens van de UBS zijn opgenomen in de stukken in het AV boek.
TEN SLOTTE
De werkzaamheden voor de opheffing uiterlijk in 2019 lopen volgens planning.
Het bestuur stelt vast dat gemeenten goed meewerken om de afbouw van de UBS te kunnen
realiseren, maar ook dat het goed is om nu de zaak af te sluiten. Wel met gemengde gevoelens.
Het over en weer uitgeven en ontvangen van gelden van onze gemeenten is een vorm van
solidariteit en daardoor voelt de UBS dit als een bindend element voor onze Uniegemeenschap.
Er is in 2016 een begin gemaakt met een kroniek over de UBS. Met hulp van Jeannette van Es
zal hierin het werk van de Bouwstichting over de afgelopen 75 jaar worden belicht. Voor
verdere stand van zaken van de afbouw verwijzen we naar een update op de website van de
Unie.
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BIJLAGE OP DE WEBSITE
Bijlage 7: Financieel jaarverslag UBS
VERENIGING VAN BAPTISTEN VOORGANGERS (VBV)
‘En zij zaten aan Dinkels stromen …’ Onder dat
kopje werd een verslag van de jaarlijkse
conferentie VBV via de website van de Unie
gepubliceerd. Een voortreffelijke weergave van
de behartiging van de gemeenschappelijke
belangen van de leden van de vereniging. Aan
elkaar

verbonden

willen

wij

begeleiding,

toerusting en onderlinge zorg concreet maken.
Lees het verslag hier terug.
BEGELEIDING
Het bestuur van de vereniging met inschakeling van anderen functioneerde in 2016 als ‘Pastor
Pastorum’. In pastorale ontmoetingen en telefonische contacten werd meegeleefd en
omgezien naar dienstdoende voorgangers, die in een wat moeilijke fase van hun
werkzaamheden terecht waren gekomen.
In 2016 faciliteerde de vereniging voor een lid financieel een sessie gesprekken, gegeven door
een deskundige begeleider.
Het bestuur blijft alert op signalen van moeilijke werksituaties van haar leden.
TOERUSTING
Het verslag van de conferentie 2016 op de website van
de Unie bracht de bevordering van deskundigheid, de
vermeerdering van kennis en het geestelijk samenzijn
op een zeer goede wijze onder woord en beeld.
Onder ‘Vierend voorgaan’ waren de deelnemers van de
conferentie bij elkaar. Liturgische vernieuwing kwam in
lezingen heel divers en boeiend aan de orde.
In het najaar was er een groot aanbod van studiedagen voor predikanten en voorgangers. Voor
het organiseren van een VBV-studiedag was daardoor onvoldoende ruimte. Wel werd de
studiedag ‘Fresh Expressions’, georganiseerd door het team MGO van de Unie, financieel
ondersteund.
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Een gezamenlijke conferentie 2017 voor voorgangers en leidinggevenden van de ABC- en
Unie-gemeenten wordt georganiseerd door mensen van ABC. In 2018 zal de VBV in
samenwerking met de Unieraad een dergelijke conferentie organiseren.
Verder staat er een studie-/ontmoetingsbijeenkomst voor de leden van de vereniging gepland.
VERBINDINGEN
Vrouwen van gemeentevoorgangers komen regelmatig bij elkaar. De ‘PredikantsPartners’
bemoedigen elkaar in hun geloofsbelevingen en delen hun ervaringen als vrouwen van de
voorgangers. Dit werk wordt financieel ondersteund door de VBV.
De vrouwen lieten via VBV-kanalen velen meeleven met de ontwikkelingen in het ziekteproces
van zr. Wendy van der Hoek en de ziekte en het overlijden van zr. Diny Lammerts van Bueren.
Voor 2017 zijn drie ontmoetingen gepland.
De emeriti-dag werd dit keer gehouden in de accommodatie van de Baptistengemeente
Veenendaal. Over ontwikkelingen in Unie-land werden de aanwezigen bijgepraat door br. Teun
van der Leer, en br. Yme Horjus liet ons reageren op het zogenaamde ‘open lidmaatschap’.
Deze verbondenheid en betrokkenheid wordt door de Unie financieel mogelijk gemaakt.
HET BESTUUR
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden is bijna voltooid. Fritz Kaiser zal het toetsenbord van
de computer bedienen om de secretariaatswerkzaamheden uit te voeren. In de loop van 2017
zal Gijs Lammerts van Bueren waarschijnlijk Piet Passchier als voorzitter opvolgen.
Peter van Bruggen verzorgt het produceren van de bulletins en de verdere communicatie.
De financiële administratie is in handen van Pieter Jager.
CIO-M EN DE GEESTELIJKE VERZORGERS BIJ DE KRIJGSMACHT
INLEIDING
Binnen de Krijgsmacht is er de Dienst Geestelijke Verzorging. Binnen
deze Dienst is een groep vertegenwoordigers werkzaam vanuit de
diverse geestelijke stromingen en denominaties die ons land kent.
Dat varieert van voorgangers (dominees) uit protestantse kerken tot
katholieke priesters, van rabbi’s tot imams. Zo ook vanuit de Unie van
Baptistengemeenten. Wij hebben op dit moment twee voorgangers
uit de Unie actief binnen deze Dienst. Dat zijn Majoor Erik Huiting en
Majoor Paul Brouwer. Beiden zijn vanuit hun gemeenten als
voorganger in bijzondere dienst uitgezonden.

54

De kwaliteit van deze Dienst wordt vanuit de kerken geborgd door het CIO-M (Contact in
Overheidszaken – Militairen). (Kapitein-Luitenant ter zee) Alex Mons (foto) is binnen deze
commissie de vertegenwoordiger naar de Unie.
DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT
De geestelijke verzorging binnen de Krijgsmacht is gericht op zielzorg voor de militairen. “Maar
dat is er in een normaal bedrijf niet”, horen wij mensen zeggen. Nee, dat klopt. Maar Defensie
is ook geen normaal bedrijf. Militairen zijn werkzaam in een hele andere omgeving en binnen
hele andere omstandigheden.
Militairen zijn soms binnenslapers (boordplaatsers) met een weekendhuwelijk. Zij zijn
regelmatig weken of maanden van huis, op zee of voor oefeningen. Militairen kunnen ook op
uitzending of op missies gestuurd worden. Het is veelal werken onder druk in een hiërarchische
organisatie, waarbij mensen in de knel kunnen komen.
U begrijpt dat levensvragen heel anders zijn in een militaire omgeving dan thuis. Dit vraagt
dan ook een bijzondere groep mensen die enerzijds die geestelijk ondersteuning kunnen
bieden en anderzijds ook ‘het bedrijf’ (met zijn dynamiek en uitdagingen) kennen.
Ook het afgelopen jaar hebben Paul en Erik militairen geestelijk bijgestaan in hun werk of
rondom hun thuissituatie. Of een doel dan is bereikt, is lastig kenbaar te maken.
UITGELICHT
Afgelopen jaar is Erik met een groep militairen naar Auschwitz geweest. Niet zozeer om te
kijken hoe slecht de nazi’s toen waren, maar vooral om militairen van nu bewust te maken van
wat geweld met mensen kan doen. Zowel aan de dader- als aan de slachtofferkant.
Erik: “Onbewust word je er ook door beïnvloed. Op patrouille in Afghanistan zag ik een keer
een man zijn rechterbeen naar voren steken, zodat we tegen zijn voetzool aankeken. Een
gebaar van afkeer. Ik werd er wat chagrijnig van: ‘Man, we zijn hier voor jou, voor vrede en
veiligheid! En dit is dan je dank?!’ Er gebeurt wat met militairen als ze onder dreiging hun werk
moeten doen. Maar ook als ze samen juichen als er een bom valt op de plek waar vandaan ze
beschoten zijn.”
ERVARINGEN
Majoor Erik Huiting:
“Na twee bataljons met veel jonge mannen en aan aantal vrouwen, werkt ik nu als
krijgsmachtpredikant bij het 1e Duits/Nederlandse Legerkorps (1 GNC) te Münster. Het is een
van de NAVO-hoofdkwartieren, waar vooral veel oudere (onder)officieren werken. De
populatie op mijn werkplek is over het algemeen 45 of zelfs 50 plus. In deze leeftijdsgroep is
er regelmatig wat aan de hand. Veelal persoonlijke problemen in de vorm van ziekte van de
persoon zelf, in het gezin, of van de ouders.
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Omgaan met situaties van geweld, ingrijpen of juist niet, kunnen of
mogen handelen … dat doet wat met mensen. Dat gaat net als een
bezoek aan Auschwitz onder je huid zitten. Een reis naar Auschwitz
helpt om te beseffen dat ik de ander (mijn collega) nodig heb om zelf
niet uit de bocht te vliegen. Om professioneel te blijven als militair.
Om te blijven nadenken. Om de ander als mens te blijven zien en niet
als een ‘soepjurk met een plakbaard’, zoals ik in Afghanistan wel eens
hoorde.
Militairen zijn nodig om een grens te stellen en vrede te brengen, te
bewaren en soms af te dwingen, maar met alleen militaire macht of
kracht gaat het niet. In de oefeningen van 1 GNC wordt daarom nauw samengewerkt met
organisaties zoals het Rode Kruis en Cordaid. In mijn taal als dominee zou ik zeggen: ‘Niet door
kracht of geweld, maar door mijn Geest’.”
Majoor Paul Brouwer:
“Ik ben als geestelijk verzorger verbonden aan het Hoofdkwartier van het Operationeel
Ondersteuning Commando Land (HQ-OOCL) . Daarnaast ben ik ook de geestelijk verzorger
voor het Civiel Militair Interactie Commando en het Logistiek Peloton op de Harskamp.
Soms heeft een militair de behoefte om wat hem of haar bezighoudt, met iemand te delen of
te bespreken. Een geestelijk verzorger biedt dan een vrijplaats, om eens stil te staan bij zijn of
haar verhaal. Je ondersteunt de militair bij het zoeken naar helderheid, inzicht en nieuwe
wegen.
Namens de Unie van Baptistengemeenten ben ik het afgelopen jaar werkzaam geweest bij
bovengenoemde eenheden. Verder hebben we als geestelijk verzorgers van de Protestantse
Geestelijke Verzorging (PGV) studie- en beleidsdagen. Tevens mocht ik namens de PGV een
bijdrage leveren aan de internationale chaplains course aan de NATO School in
Oberammergau. Ook nam ik deel aan een intervisiegroep.
Tenslotte mocht ik nog een aantal malen voorgaan in de eigen Baptistengemeente in
Apeldoorn.”
CIO-O
BIJLAGE OP DE WEBSITE
Bijlage 8: Jaarverslag Commissie Onderwijs van het CIO
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7. FINANCIËN
BALANS
ACTIVA
31-12-2016

31-12-2015

Materiële vaste activa
Herdenkingskerk

€

84.750

€

1

Inventaris

€

4.574

€

2.022

€

89.324

€

2.023

€

819.530

Financiële vaste activa
Leningen U/G

€

600.526

Aanloopkosten Baptist House

€

€

€

733.651

€

85.879

600.526

Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen

€

32.004

€

29.425

Debiteuren

€

9.160

€

13.181

Overige vorderingen

€

42.982

€

104.993

€

84.146

€

147.599

Kassen en banken

€

1.600.091

€

1.427.370

Totaal

€ 2.374.087

€

2.396.522

Geldmiddelen

PASSIVA
Reserves
Niet opeisbare hypoth. lening

€

-

€ 100.000

Reserves

€

2.238.212

€2.183.897
€

2.238.212

€

2.283.897

€

31.649

€

80.976

Langlopende leningen
Maatschappij van Welstand

€

-

€

6.649

Baptistengemeente Groningen

€

25.000

€

25.000

€

25.000

Schulden op korte termijn
Crediteuren

€

35.290

€

6.893

Belastingen en sociale lasten

€

12.764

€

15.271

Overige kortlopende schulden

€

62.822

€

58.812

€

Totaal

110.876

€ 2.374.087
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€ 2.396.522

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

Unie Algemeen
Algemeen Unie

€

530.669

€

511.183

€

535.246

Rente

€

17.838

€

35.000

€

37.350

Overige baten

€

123.380

€

76.250

€

114.743

Bijzondere baten

€

50.511

€

Diverse baten Beweging naar Buiten

€

103.214

€

78.500

€

159.926

Totaal Baten Unie Algemeen

€

825.612

€

700.933

€

847.265

Diverse baten MGO

€

20.357

€

34.586

€

55.251

Totaal Baten MGO

€

20.357

€

34.586

€

55.251

Overheidssubsidie

€

136.600

€

134.000

€

134.394

Overige

€

44.111

€

47.100

€

45.827

Totaal Baten Theologische Vorming

€

180.711

€

181.100

€

180.221

Totale Baten

€

€

916.619

€

-

€

-

Missionaire Gemeente-ontwikkeling

Theologische Vorming

1.026.680

1.082.737

LASTEN
Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

Unie Algemeen
Salariskosten

€

146.243

€

141.952

€

121.179

Ov. personeelskosten

€

73.690

€

29.250

€

64.610

Bureaukosten

€

19.783

€

16.500

€

17.860

Administratie

€

16.357

€

20.000

€

30.699

Huisvesting

€

31.221

€

30.000

€

27.511

Herdenkingskerk

€

Bestuurskosten

€

9.969

€

10.100

€

9.928

Activiteiten

€

52.986

€

30.750

€

50.463

Overige

€

80.862

€

60.000

€

157.961

Internationale contacten

€

8.347

€

10.000

€

6.683

Contributies

€

13.179

€

14.960

€

13.659

Zendings- en diaconale projecten

€

207.899

€

184.781

€

270.728

Totaal Lasten Unie Algemeen

€

660.535

€

548.293

€

771.280

-
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€

-

€

-

Missionaire Gemeente Ontwikkeling
Salariskosten

€

147.276

€

143.868

€

170.100

Ov. personeelskosten

€

7.679

€

11.700

€

13.330

Diverse kosten

€

11.964

€

17.400

€

13.498

Totaal Lasten MGO

€

166.919

€

172.968

€

196.929

Salariskosten

€

192.602

€

211.189

€

196.569

Ov. personeelskosten

€

39.232

€

30.500

€

39.665

Diverse kosten

€

13.078

€

13.850

€

8.166

Totaal Lasten Theologische Vorming

€

244.912

€

255.539

€

244.399

Totale Lasten

€

1.072.366

€

976.800

€

1.212.608

Theologische Vorming

RESULTAAT
Realisatie 2016

Begroting 2016

Saldo baten minus lasten

€

-45.686

€

Toegevoegd aan fondsen en reserves

€

-15.442

€

Onttrokken aan fondsen en reserves

€

61.193

€

Resultaat Generaal

€

€

66

59

-60.181

Realisatie 2015
€

-129.871

€

-82.070

60.181

€

222.867

-

€

-

10.926

TOELICHTING FONDSEN EN RESERVES

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

Onttrokken aan
Hypothecaire Lening NBJB/Strubben

€

-

€

-

€

92.857

J.W. Weeninkfonds

€

Algemeen innovatiefonds B&C en CB

€

5.114

-

€

-

€

71.526

€

-

€

Algemeen Innovatiefonds TV

€

6.523

€

7.000

€

791

Fonds studieondersteuning en internationalisering

€

1.200

€

1.000

€

1.010

Fonds onderzoek baptisme/Feisserfonds

€

€

5.000

€

1.266

Bibliotheekfonds

€

€

500

€

-

Algemeen Innovatiefonds Jeugdwerk

€

€

-

€

-

Ondersteuning kleine gemeenten

€

6.000

€

6.000

€

-

Algemeen Innovatiefonds Vrouwenwerk

€

387

€

400

€

-

Algemeen Innovatiefonds Z&D

€

6.735

€

-

€

Legaat Gemeentestichting

€

Fonds ondersteuning zendelingen

€

3.842

€

Fonds verlof- en reïntegratiekosten

€

6.281

€

Fonds Jeugd en Zending

€

5.250

€

Zendingsprojecten

€

14.957

€

10.000

€

22.991

Algemeen Noodfonds

€

3.365

€

20.000

€

27.076

Totaal onttrekkingen

€

61.193

€

60.181

€

222.867

Reserve Huisvesting

€

-

€

-

€

71.526

Ondersteuning kleine gemeenten

€

-

€

-

€

212

Strubbenfonds

€

€

-

€

-

Legaat Gemeentestichting

€

-

€

-

€

10.332

Fonds onderzoek baptisme/Feisserfonds

€

442

€

-

€

-

Totaal toevoegingen

€

€

82.070

1.540
-

-

€

4.000
-

€
€

6.281
-

-

1.500
3.850

€

-

€

-

Toegevoegd aan
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15.000

15.442

€

-

TOELICHTING FINANCIËN 2016
In het AV-boek zijn opgenomen de balans, de samenvatting van de baten en lasten en een
overzicht van het verloop in de fondsen. De gehele gewaarmerkte jaarrekening vindt u op de
website bij de AV-stukken.
In het overzicht van de Staat van Baten en Lasten staat dat er in 2016 € 61.193,- is onttrokken
uit fondsen en € 15.442,- aan de fondsen is toegevoegd. Een aantal van de fondsen is aan te
merken als een voorziening waar van tevoren over is afgesproken wanneer en hoeveel er aan
onttrokken wordt en met welke reden. We lichten er een paar uit in deze toelichting.
TOEVOEGEN FONDSEN
Strubbenfonds

Feisserfonds

€ 115.000 De Unieraad stelt voor om een deel van het
resultaat van de verkoop van De Strubben, nl. €
115.000, te reserveren voor het jeugdwerk (zie
ook jaarrekening p. 8 en 9).
€ 442 Begrote uitgaven waren lager en inkomsten
hoger, waardoor er geen onttrekking is, maar
een kleine toevoeging.

ONTTREKKEN FONDSEN
Innovatiefonds B&C en CB

Algemeen noodfonds

Algemeen Innovatiefonds
Z&D

Fonds Jeugd en zending

€ 5.114 In het kader van het afscheid van Jeanette van
Es zijn er extra kosten gemaakt voor de
overdracht van haar taken naar andere
medewerkers.
€ 3.365 De onttrekking uit het noodfonds is lager dan
begroot. Dat komt doordat 2016 geen grote
rampen kende waarbij het noodfonds is ingezet
(behalve orkaan Matthew Haïti eind 2016, maar
de meeste projectgelden worden in 2017
uitgegeven).
€ 6.735 Voor een deel (€ 1.991) is het innovatiefonds
ingezet om een overbrugging mogelijk te
maken voor fonds gemeentezendelingen dat in
2016 op zou raken, en pas in 2017 weer
aangevuld zou worden. Een ander deel is
gebruikt voor het verlof en het afscheid van
Hans en Aisha Oosterloo, en de organisatie van
de EBMI-conferentie.
€ 5.250 Het fonds Jeugd en zending heeft op de
voorjaars-AV een bestemming gekregen in
diaconale jongerenreizen (zie jaarverslag bij
Beweging naar Buiten).
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KANTTEKENINGEN BIJ HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 2016
Bij het exploitatieoverzicht zijn de volgende kanttekeningen te maken:
BATEN
• De rente-inkomsten zijn nog iets verder gedaald naar 0% rente.
•

Het verschil tussen realisatie en begroting bij overige baten geldt met name een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, die één op één wordt doorgestort naar betreffende
voorganger.

•

De bijzondere baat € 50.511 betreft de opbrengst van de verkoop van De Strubben.

•

Diverse baten MGO: de begrote baten bij MGO betroffen voornamelijk de
gemeenteopbouwcontractactiviteiten. Deze zijn in 2016 na het vertrek van Arjan
Treuren geëindigd. Sinds enkele jaren wordt gewerkt met de inzet van interimvoorgangers.

LASTEN
• In de overige personeelskosten zit eerder genoemde arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Daarnaast is na het vertrek van Jeanette van Es de communicatietaak uitbesteed aan
Gerdien Karssen; deze kosten zitten ook in deze post.
•

De afwijking bij activiteiten betreffen de niet begrote Buma-rechten.

•

Het verschil bij Overige lasten betreft hogere deelname aan de collectieve
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor voorgangers.

PERSONEELSFORMATIE 2016
Personeelsformatie in FTE's
Ondersteunend bureau
Missionaire Gemeente Ontwikkeling
Theologische Vorming
Beweging naar Buiten
Totaal

FTE per
01-01-2016
1,90
2,65
3,10
1,25
8,90

FTE per
31-12-2016
1,60
1,65
3,10
0,25
6,60

BIJLAGE OP DE WEBSITE
•

Bijlage 9: Gewaarmerkte jaarrekening en getekende controleverklaring
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