
VOORJAARS-AV 2017 
20 mei - Kampen  
 

Op zaterdag 20 mei wordt de voorjaars-Algemene 
Vergadering gehouden in ‘De Schalmei’, het ruime 
gebouw van de Baptistengemeente Kampen, aan 
de Triangel 1, 8265 RG Kampen. Er is daar ruime 
parkeergelegenheid. Per trein stapt u uit bij station 

Kampen-Zuid. Via de Symphonielaan (in noordwestelijke richting) is het nog plm. een kwartier lopen. 
Voor deze Algemene Vergadering is een andere opzet gekozen. In het eerste plenaire blok 

presenteren we een aantal onderwerpen en diezelfde onderwerpen worden daarna in workshops 
interactief uitgewerkt. ’s Middags komen de verslagen en voorstellen dan aan de orde.  
 Het jaarthema van onze Unie is ‘Werken’, onderdeel van de serie ‘Samen leven in Gods 
wereld’. Speciale aandacht is er op deze AV voor predikanten, die namens ons zijn uitgezonden bij de 
krijgsmacht en bij justitie om pastoraat te verrichten. Hoofdkrijgsmachtpredikant ds. Klaas-Henk Ubels 
zal vertellen over hun werk, waarbij ze over de hele wereld omzien naar militairen.  

Opnieuw mogen we tijdens de AV een nieuwe gemeente als lid van onze Unie aanvaarden: 
vorig jaar is ‘Klink Veenendaal’ al voorgesteld en nu mogen we hen verwelkomen als lid. 

Voor de Bijbelstudie in uw gemeente kunt u nog gratis wat meenemen van deze AV: in 
verband met de aanstaande verhuizing doet de Unie alle fysieke GBS-boekjes van de hand. (De GBS-
boekjes blijven wel digitaal beschikbaar). Er zijn nog honderden GBS-boekjes over verschillende 
onderwerpen en andere gratis werkmaterialen: neem mee wat u kunt gebruiken! 

Alle gemeenten hebben de agenda en stukken per mail ontvangen met de jaarverslagen en 
financiële overzichten. Deze stukken en verdere bijlagen zijn ook beschikbaar op de Unie-website. 

De AV begint ’s morgens om 10:00 uur; inschrijving vanaf 09:00 uur. We verwachten de 
bijeenkomst ’s middags rond half vier af te kunnen sluiten.  

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

Samenvatting van de AV-stukken 
 

Voor de voorjaars-AV 2017 staan de volgende zaken op de agenda: 
• Presentatie nieuwe deel Baptistica-reeks; gericht op het oeuvre van prof. dr. Olof de Vries. 
• Workshops: na plenaire inleidingen zijn er vijf workshops om interactief informatie te delen. 
• Jaarverslagen Unie: verslagen UR, werkorganisatie, ondersteunend bureau, commissies. 
• Rapportage werkgroep ‘Inrichting Algemene Vergadering’: voortgang en plan van aanpak. 
• Financiële stukken: staat van baten en lasten, fondsen en reserves, toelichting over 2016.  
• Jaarthema ‘Werken’: naast de workshop wordt er een lied over dit thema gepresenteerd. 
• Ontwikkelingen Unie-ABC: informatie over de intensivering van de samenwerking.  
• Voorstel ‘De voorganger als werknemer’: meer rechtszekerheid voor onze voorgangers. 

Verder een presentatie over de voortgang van de verbouw van de Herdenkingskerk tot Baptist-house.  
 

 

 Presentatie Baptistica Reeks 
Tijdens deze AV komt alweer het twaalfde deel van de Baptistica Reeks uit, ditmaal gericht op het 
oeuvre van prof. dr. Olof de Vries die van 1991 tot 2009 bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis en 
leerstellingen van het baptisme’ was aan de Universiteit Utrecht.  

 

 Workshops 

Workshop 1: Hoe kunnen gemeenten het thema ‘Werken’ gebruiken 
Het afgelopen seizoen is er gewerkt aan het nieuwe jaarthema ‘Werken’, als onderdeel van de 
serie ‘Samen leven in Gods wereld’. De praktische reisgids kan worden gebruikt voor kringen 
en gespreksgroepen, maar ook voor vieringen, in de raad, met jongeren, kinderen en ouderen. 
Werk is niet alleen betaald werk, het gaat ook om taken waar God iemand toe roept en gaven 
voor geeft! 



Workshop 2: Wat betekenen Justitie- en Krijgsmachtpredikanten voor lokale gemeenten 
Tijdens deze AV geven wij aandacht aan de predikanten, die door de Unie zijn uitgezonden 
naar Defensie (de broeders Huiting en Brouwer) en naar Justitie (de broeders Noordhoek en 
Kwantes en zuster Smit). In een workshop wordt ingegaan op de vraag, wat Justitie- en 
Krijgsmachtpredikanten voor lokale gemeenten betekenen, naast andere voorbeelden uit de 
praktijk van predikanten in deze bijzondere diensten. 

Workshop 3: Unie-ABC: kennismaking met CAMA 
Bij de nadere kennismaking met de ABC-gemeenten zijn er vandaag representanten van de 
CAMA in ons midden en willen we hen graag beter leren kennen. CAMA staat voor Christian 
And Missionary Alliance. Wereldwijd zijn er 9500 CAMA-gemeenten met ongeveer 3 miljoen 
leden in 61 landen; binnen de ABC zijn er 22 gemeenten met een CAMA-achtergrond. Er 
werken 1300 CAMA-zendelingen in 48 landen en er zijn ruim 100 opleidingen en bijbelscholen. 

Workshop 4: Zorgen voor een Veilige Gemeente 
Vorig jaar zijn besluiten genomen over het Reglement Vertrouwenspersonen en aansluiting bij 
de Stichting Gedragscode Leidinggevende (SGL). Er zijn nu twee vertrouwenspersonen door de 
UR benoemd: Desiree Legemaat en Hans Pollema; een derde wordt nog gezocht. Op deze AV 
worden zij voorgesteld en geven ze informatie over hun werkwijze en preventie-maatregelen. 

Workshop 5: Groentjes en Generaties in onze gemeenten 
Project ‘Groentjes’ is niet alleen een bezinning op ‘vergrijsde gemeenten’, maar gaat er ook 
over hoe we gemeenten zijn van en voor alle generaties. Er zijn talloze initiatieven en 
activiteiten om verschillende generaties in onze gemeenten met elkaar in contact te brengen. 
Deze workshop wordt geleid door Ronald van den Oever; u gaat vol ideeën terug naar huis! 

 

 Jaarverslagen Unie 
Er is een uitgebreid overzicht van verslagen over 2016 van alle geledingen van ons Uniewerk. Daarbij  
ook verhalen uit gemeenten: deze keer zijn 2e Exloërmond, Dordrecht en Arnhem-Centrum ‘in beeld’. 
 

 Rapportage werkgroep ‘Inrichting Algemene Vergadering’ 
Er zijn twee enquêtes gehouden: één onder de deelnemers van de afgelopen vier AV’s en één onder 
de secretarissen, over hoe gemeenten omgaan met communicatie, voorbereidingen en terugkoppeling 
van de AV. We geven u een indruk van de uitkomsten van dit onderzoek en onze volgende stappen. 
 

 Financiële stukken 
In het financiële overzicht van 2016 staat een voorstel, om € 115.000 van de verkoop van ‘De 
Strubben’ te storten in een ‘Strubbenfonds’ en dat te reserveren voor jeugdwerk. 
 

 Lied bij het jaarthema ‘Werken’ 
Er is een lied bij het jaarthema ‘Werken’ geschreven door Harold ten Cate, voorganger van de 
Baptistengemeente Koudum: ‘Gebed voor de werkdag’, dat in de Opwekkingsbundel is opgenomen. 
 

 Ontwikkelingen Unie-ABC 
De ledenvergaderingen van Unie en ABC hebben vorig voorjaar een plan besproken over de 
intensivering van de samenwerking, met als stip op de horizon het samengaan van beide 
geloofsgemeenschappen. In het AV-boek een rapportage over de voortgang van die samenwerking. 
 

 Voorstel ‘De voorganger als werknemer’ 
Voorgesteld wordt de rechtspositie van voorgangers te wijzigen naar werknemer van de plaatselijke 
gemeente en faciliteiten te realiseren bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Dit voorstel is 
besproken met voorgangers en gemeenten, waarbij blijkt dat velen de voordelen van deze 
ontwikkeling zien en dat de kostenverhoging voor gemeenten beperkt is. Het is de zelfstandige 
verantwoordelijkheid van lokale gemeenten om aan dit besluit al dan niet uitvoering te geven.  
 

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

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

Alle officiële stukken zijn ook beschikbaar op onze website: www.baptisten.nl / kijk onder ‘AV 2017’. 


