Jaarplannen 2014
Werkorganisatie
Hierbij ontvangt u de jaarplannen van de Werkorganisatie
van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. We
onderscheiden binnen de Werkorganisatie: Theologische Vorming, Missionaire
Gemeente Ontwikkeling en het ondersteunende bureau (met daarin de stafdienst de
‘Beweging naar Buiten’). Deze jaarplannen worden u ter informatie aangeboden.
Samen met de jaarverslagen, die in de voorjaars Algemene Vergadering worden
behandeld krijgt u een beeld van het werk wat door de Werkorganisatie wordt
verricht. De drie genoemde onderdelen van de Werkorganisatie werken samen aan
de uitvoering van beleid. Voor de afstemming van het gehele werk overlegt de
Algemeen Secretaris met de rector van het seminarium en de teamleider van
Missionaire Gemeente Ontwikkeling, ondersteunt door de stafmedewerker van de
‘Beweging naar Buiten’. De jaarplannen hebben missie, visie en speerpunten van
het beleidsplan van de Unie 2013 - 2016 als uitgangspunt.
Missie en visie van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland
‘Onze missie is gemeenten - met profetische passie én dienstbare compassie - te
stimuleren, ondersteunen en verbinden in het vormgeven van de visie en te zoeken
naar nieuwe vormen van gemeenschappen die passen in deze tijd.’
‘We verlangen een Unie van Baptistengemeenten te zijn waarin unieke
geloofsgemeenschappen met elkaar verbonden zijn door het volgen van Jezus
Christus en het goede nieuws van Jezus´ leven in hun gemeenschappen en handen
en voeten geven in hun lokale omgeving.’
Dat doen we middels de volgende speerpunten:
Gemeenten ondersteunen in
a. zoeken en vormgeven van hun roeping
b. vormen van missionaire gemeenschappen
c. toerusten en begeleiden tot tastbaar discipelschap
d. verbinden van netwerken van gemeenten en kerkgenootschappen
Jaarplannen bureau
Het ondersteunende bureau kent de volgende werkterreinen: gemeenten,
communicatie, administratie, verbinden van netwerken en ‘Beweging naar Buiten’.
Marijn Vlasblom is het bureau komen versterken met inrichting en onderhoud van
nieuw softwarepakket (CRM, HRM en financieel).
We hebben afscheid genomen van Dick Autsema (vrijwilliger beheer gebouw en
catering) en de fam. Versloot (vrijwilligers archiefbeheer). Wij zijn dankbaar voor al
het werk dat zij hebben verricht. We zijn blij dat met de verhuizing naar Amsterdam
zich ook nieuwe vrijwilligers hebben gemeld: Dick en Alie Stichter, zij zullen hand
en spandiensten verrichten in de bibliotheek en in catering.
Het ondersteunend bureau bestaat uit:
Albrecht Boerrigter, Algemeen Secretaris
Jeanette van Es, directiesecretaris
Conny van Kooy, administratief medewerker
Hans Riphagen, stafmedewerker ‘Beweging naar Buiten’
Marijn Vlasblom, applicatiebeheer
Floris Spronk, vrijwilliger webmaster
Irene Pasveer, vrijwilliger redactie nieuwsbrief
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Beknopt jaarplan 2015 bureau
Gemeenten
doorlopend
• Voorgangers: professionaliseren
beroepingswerk en doordenken
rechtspositie voorgangers Informatie,
advies en coördineren bij crisis in een
gemeente
• Representatie Unie bij o.a. intrede
voorganger en gemeentelijke jubilea
• Organisatie AV’s, trainingen en
symposia
Plannen 2015
• introduceren van systeem van
Permanente Educatie voorgangers

Verbinden van netwerken
doorlopend
• Nationale en internationale
vertegenwoordiging

Communicatie
doorlopend
• Bijhouden website, verzenden
nieuwsbrief, Baptisten.nu, zending aan
Gemeenten en kopij voor
gemeentebladen verzorgen
• Informeren over ontwikkelingen vanuit
overheid, banken, e.d.; vragen
beantwoorden
• Voorlichting in gemeenten

Plannen 2015
• Verdere integratie van CRM en het
financiële pakket.
• Vernieuwen van huisstijl en website.
Intensiveren gebruik van social media.
• Nieuwe opzet van het jaarverslag
• Promotiefilmpjes
• Opzet van communicatie over projecten
Administratie
doorlopend
• Faciliteren salarisadministratie
• Bijhouden adressenbestand
• Verzenden van bestellingen,
jaarstukken e.d.
• Archivering en beheer

Plannen 2015
Plannen 2015
• Begeleiden onderzoek samengaan met • Uitbreiding dienstverlening gemeenten
de ABC-gemeenten
op administratief terrein middels nieuw
• Afronding proces Baptist House –
softwarepakket
Herdenkingskerk in Amsterdam
Beweging naar Buiten (zie hiervoor ook ‘voorstel beleid wereldzending’)
doorlopend
• Coördinatie van zendings- en missionaire projecten van de Unie
• Verzorgen van een projectenfolder met een aantal projecten, en informatie
daarover op de website.
• Beheer financiën van projecten, externe relaties en internationale contacten.
Plannen 2015
• Starten van een projectgroep Sierra Leone
• Starten van een projectgroep Israël
• Uitwerking beleid rondom gemeentezendelingen, d.m.v. een projectgroep
gemeentezendelingen
• Afronding en verslaglegging projecten preventieve noodhulp in Afrika op het
gebied van voedselvoorziening (we hebben in 2014 een selectie gehad van een
aantal ingediende projecten, n.a.v. een voorstel uit 2013)
• Voorbereidingen van het afscheid van Uniezendelingen Hans en Aisha Oosterloo
in 2016.
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Jaarplan 2015 Team Missionaire Gemeente Ontwikkeling
Als team wordt 2015 het derde jaar waarin we op deze manier samenwerken ten
dienste van gemeenten, ten dienste van het Koninkrijk van God. Dat betekent dat
we verder willen kijken naar de toekomst en welke uitdagingen de komende jaren
voor ons liggen. De ingezette lijn: roeping, discipelschap, missionaire
gemeenschappen en versterken van netwerken willen we daarbij vasthouden als
richtinggevend en vanuit die lijn inspelen op de thema’s die wij signaleren zoals:
- Aandacht voor generaties in de gemeente:
o een doorgaande vergrijzing, die in onze gemeenten, met name de
kleinere, sterker is dan buiten de kerken. Ouderen zijn langer actief en
kunnen dus een andere plek in de gemeente kunnen innemen.
o Gezinnen: kinder- en jongerenwerk kan niet zonder de ouder(s) erbij
te betrekken.
- Kleine gemeenten die zoeken naar toekomst perspectief, vaak gemeenten
met weinig twintigers en dertigers en een beperkte groep veertigers.
- Migrantengemeenten: In Nederland zijn zo’n 5-800.000 migranten
christenen. In toenemende mate hebben wij contact met
migrantengemeenten. Als Unie hebben we ervoor gekozen een ‘gastvrije
Unie’ te willen zijn. De komende jaren willen we hier concreet vorm aan
geven.
- Verschillen tussen regio’s: we zijn gestart met het verbinden van gemeenten
in een zelfde regio middels regionale toerusting op diverse thema’s. We zien
verschillen tussen regio’s: grotere en groeiende gemeenten in en rond de
Bible-Belt/midden van het land. Kleiner wordende gemeenten in krimpregio’s
zoals delen van Groningen.
Het komende jaar willen we nadenken over een strategie hoe we op een goede
manier met deze uitdagingen om kunnen gaan, met de mogelijkheden en middelen
die we hebben, hierbij kijken we naar creatieve mogelijkheden.
Gods missie ontdekken: luisteren, zoeken, volgen
Het thema Samen Gods missie ontdekken wordt door veel gemeenten opgepakt en
op verschillende manieren die passen bij gemeenten uitgewerkt. Ruim 40
gemeenten hebben materiaal van luisteren of zoeken besteld en één derde van de
Unie gemeenten is met dit thema aan de slag gegaan. In 2015 gaan veel van deze
gemeenten verder met het thema Zoeken: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en
zijn gerechtigheid. Na de zomer start het laatste thema Volgen waarin het volgen
van Jezus, het leerling zijn van Hem centraal staat. We maken voor extra
materialen rond preken, leesroosters, kinderwerk graag gebruik van ideeën uit de
gemeenten. Die delen we dan via de website, Facebook en Nieuwsbrief met u.
Teamleden Missionaire Gemeente Ontwikkeling:
Oeds Blok, coördinator gemeentestichting
Ingeborg Janssen, teamleider, coordinator interim-voorgangers
Ronald van den Oever, coach jongerenwerk
Hans Riphagen, coördinator zending en diaconaat, migrantengemeenten
Arjan Treuren, gemeenteopbouwwerker
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Beknopt jaarplan team Missionaire Gemeenteontwikkeling 2015
Roeping van de gemeente - Identiteit

Tastbaar discipelschap - Leven

Doorlopend:
1. Begeleiding van 12 gemeenten middels
interim-voorgangers of intensieve
gemeenteopbouw trajecten
2. Vraaggerichte begeleiding van
gemeenten dmv. training en advies gericht
op ondersteuning van de raad en
verschillende taakvelden van de gemeente.
3. Verbinden van gemeenten met
vergelijkbare vragen met elkaar middels
persoonlijke netwerken en social media.
Hierbij richten we ons op de netwerken die
er nu zijn rond gemeentestichting,
jeugdwerk, zending, migrantengemeenten,
discipelschap en missionair gemeente-zijn.

Doorlopend:
1. Stimuleren van een lerende cultuur in
gemeenten gericht op tastbaar
discipelschap dmv jaarthema’s zoeken en
volgen, toerustingsavonden en
informatievoorziening over
leergemeenschappen.
2. 5 Baptistengemeenten nemen deel aan
de leergemeenschap Nederland Zoekt en
vormen zo een voorbeeld om een lerende
cultuur in gemeenten te versterken.

2015:
4. Strategisch beleid en werkwijze MGO
ontwikkelen voor komende jaren. Rond
thema’s generaties en gemeenten in
context (kleine gemeenten, regio’s).
5. Jaarthema Zoeken begeleiden en
evalueren.
6. Jaarthema Volgen uitwerken in
toerustingsmateriaal voor gemeenten.
7. Ontwikkelen van database met
materialen voor gemeenten op het terrein
van raad, voorgangers, kringen en
missionair gemeente-zijn.
Missionaire gemeenschappen Gemeenschap
Doorlopend:
1. Voortzetten van experimenteren met
nieuwe vormen van gemeente-zijn, focus
op Rotterdam, Den Haag, Arnhem,
Friesland en Limburg.
2. Onderwijs verzorgen aan
Seminariumstudenten vanuit de
missionaire werkpraktijk.
2015:
3. Gesprek agenderen met 8 gemeenten
over experimenten met Fresh Expressions
(missionaire initiatieven) vanuit bestaande
gemeenten.
4. Verder ontwikkelen van
netwerkbijeenkomsten met
migrantengemeenten: ‘Celebrating
Diversity, Creating Unity’ gericht op
ontmoeting, verbondenheid en toerusting.
We streven er verder naar hen te
verbinden met autochtone gemeenten of
gastsprekers vanuit de Unie.
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2015:
3. Met 40 gemeenten het gesprek op gang
brengen en/of houden over tastbaar
discipelschap en missionaire
gemeenschappen.
4. Stimuleren van kringenwerk gericht op
discipelschap en missionair leven.
5. Als team jongerenwerkers meedoen met
de leergemeenschap van Lef (Navigators)
om christen zijn handen en voeten te
geven in relationeel jongerenwerk.
6. Samen met gemeenten visie
ontwikkelen voor kinder- en jongerenwerk
in deze tijd, in de gemeente, thuis en als
onderdeel van discipelschap/missionair
gemeente zijn.
Verbinden van netwerkenSamenwerken
Doorlopend:
1. Actief participeren in overkoepelende
netwerken op het terrein van missionaire
gemeente ontwikkeling, Z&D, jeugdwerk.
Bv. Micha, Kerklab, Evangelische Alliantie,
YFC, Lef.
2. Gemeenten stimuleren om samen te
werken met lokale partners door lokale
voorbeelden hiervan via Unie media te
verspreiden.
2015:
3. Actief verbinden van sleutelpersonen uit
gemeenten aan nationale en internationale
netwerken voor inspiratie en leren.
4. Participeren in kernteam internationale
netwerken: EBF Mission Core Group.
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Jaarplan 2015 Theologische Vorming
De verhuizing naar het (voorlopige) Baptist House in Amsterdam was een belangrijk
moment in 2014. Daardoor zal de internationale samenwerking nog verder worden
geïntensiveerd. Ook de toegang tot de bibliotheek van het IBTS geeft extra kansen
voor zowel docenten als studenten. De startdag stond in het teken van het 2e Uniejaarthema ‘zoeken’.
Onderwijs
Op basis van het nieuwe profiel zal het nieuwe curriculum m.i.v. september 2015
worden ingevoerd. Hierover zal intensief overleg worden gevoerd met de staf, de
opleidingsraad, de uurdocenten, de studenten en de partneropleidingen.
Met de uurdocenten zal regelmatig overleg worden gevoerd; tevens ontvangen zij
didactische scholing en intervisie.
Onderzoek
De Onderzoeks Kring Baptist Identity (OKBI) komt regelmatig bijeen o.l.v.
hoogleraar Henk Bakker. Een OKBI-website zal worden gelanceerd met zowel
onderzoeksresultaten alsook een zgn. onderzoeksbank waarop gemeenten
onderzoeken kunnen aanvragen.
Internationale samenwerking
In de zomer van 2015 zullen 1 of 2 docenten de International Conference on Baptist
Studies in Manchester bijwonen en daar één of twee papers presenteren. Teun van
der Leer zal via de Division for Theology and Education van de EBF deelnemen aan
een conferentie over Geloofs- en gewetensvrijheid als deel van het baptisten-DNA
in Sofia in september 2015. Het seminarium zal de internationale samenwerking in
onderzoek en onderwijs met diverse instituten voortzetten en ook met instellingen
als Societas Oecumenica, The European Society for Ecumenical Research in Europa.
Permanente Educatie
Samen met de invoering van het nieuwe curriculum zal ook een programma voor
permanente educatie worden ontwikkeld en ingevoerd per september 2015. Wel
wordt er al met vormen van PE geëxperimenteerd in het lopende cursusjaar.
Het team TV bestaat uit:
Teun van der Leer, docent en rector seminarium
Henk Bakker, docent en bijzonder hoogleraar
Wout Huizing, docent en (pastoraal) supervisor
Jan Martijn Abrahamse, wetenschappelijk medewerker en docent
Daniël Drost, wetenschappelijk medewerker en docent
Marijn Vlasblom, onderwijscoördinator
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Beknopt jaarplan 2015 Theologische Vorming

Onderwijs

Werkveld

Doorlopend
• Het verzorgen van de kerkelijke
vakken binnen de programma’s van
VU en Windesheim
• Het verzorgen van het onderwijs
binnen onze eigen kerkelijke HBO
i.s.m. de CHE en de ETA en via de
sprekersroute
• Stagebegeleiding en supervisie
• Extracurriculaire activiteiten voor
alle studenten
• Bewaken kwaliteitszorg via vaste
meetpunten

Doorlopend
• Coördineren mentoraat,
begeleiding, inter- en supervisie
(beginnende) voorgangers en
interim-voorgangers
• Ondersteuning aan gemeenten door
toerusting, training en advies, met
name vraaggericht
• In samenspraak met
Werkveldcommissie curriculum
kritisch bevragen

Plannen 2015
• Implementatie in samenspraak met
Werkorganisatie en VBV van
permanente educatie voor
voorgangers
• Starten met nieuw curriculum op
basis nieuw profiel in september
2015
Onderzoek

Plannen 2015
• Uitwerking onderzoeksresultaten
positie ouderen in gemeenten in
samenspraak met de staf

Doorlopend
• Mapping Baptist Identity via OKBI
vormgeven en uitbouwen
• deelname interfacultaire werkgroep
Ecclesiologie en ambt
• diverse promotieonderzoeken
begeleiden
• kenniskring met docenten en
diverse promovendi
• Baptisticareeks: er zullen DV 2
delen in 2015 verschijnen, waarvan
één over liturgie & samenkomst

Doorlopend
• Onderhouden van contacten met
diverse onderwijsinstellingen
• Onderhouden van contacten met
kerkgenootschappen
• Samenwerking met IBTS
intensiveren en uitbouwen
• Onderhouden van contacten met
internationale onderwijsinstellingen
en baptistenseminaria
• sponsoren en begeleiden van
baptistenstudent(e) uit Derde
Wereld aan de VU in najaar 2015
• lesgeven aan Gypsy Trainings
School in Roemenië in najaar 2015

Plannen 2015
• Diverse onderzoekscentra opzetten
i.s.m. IBTS
• Wetenschappelijke Engelstalige
reeks starten i.s.m. o.a. IBTS

Plannen 2015
• bezoeken in juli van International
Conference on Baptist Studies in
Manchester
• deelname aan conferentie over
geloofsvrijheid van Division for
Theology and Education van de EBF
in Sofia
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