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Op zaterdag 1 juni wordt onze voorjaars-Algemene 
Vergadering gehouden in Emmen. Zoals gebruikelijk 
hebben de gemeenten een AV-boek ontvangen met 
jaarverslagen over allerlei geledingen van het Uniewerk, 
inclusief financiële stukken. Toegevoegd is een 
hoofdstuk “Meeleven met elkaar” met informatie uit de 
gemeenten zelf. 

De opening van deze AV zal worden verzorgd door Oeds Blok, coördinator gemeentestichting van de 
Unie, waarna we samen het Heilig Avondmaal vieren. Daarna worden voorstellen en onderwerpen 
besproken in enkele vergaderblokken, onderbroken door een lunch. ’s Middags zijn er ook een aantal 
workshops. 
De AV begint ’s morgens om 9:30 uur, inschrijving vanaf 8:30 uur. De bijeenkomst wordt ’s middag 
om 15:30 uur afgesloten. De Voorjaars-AV vindt plaats in het gebouw van de Baptisten gemeente ‘De 
Wegwijzer’, Meerstraat 36, 7815 XH Emmen. 
Iedereen kan als gast de AV bezoeken. Aanmeldingen voor de AV bij voorkeur via de secretaris van 
uw gemeente; voor alle informatie zie de website van de Unie.  
 

Samenvatting van de AV-stukken 

 
In het AV-boek 2013 zijn de volgende stukken opgenomen: 

• Jaarverslagen over 2012: een overzicht van gebeurtenissen binnen de Unie-geledingen 

• Meeleven met elkaar: nieuw overzicht met hoogtepunten uit gemeenten 
• Presentatie over de ontwikkeling van het Baptist House in Amsterdam 
• Evaluatie beleid ‘Zending & Diaconaat’ en ‘Jeugdwerk’ 
• Voortgang onderzoek samensmelting Unie en ABC-gemeenten 
• Rapportage over de doorontwikkeling van de Unie-organisatie 
• Financiële stukken: gewaarmerkte jaarrekening 2012 met rapportage en balans 
• Voorstellen vanuit gemeenten 
• Workshops: er kan worden gekozen uit vier verschillende workshops 

Eventueel aan te vullen met verdere voorstellen en met de gestelde vragen en antwoorden. 
 

 

• Jaarverslagen over 2012: een overzicht van gebeurtenissen in de Unie-geledingen 

De organisatieverandering ziet u ook terug in de verslagen: het werk van de Unie is onderverdeeld in 
Missionaire Gemeente Ontwikkeling, Beweging naar Buiten en Theologische Vorming. Naast vele 
andere verslagen vindt u hierbij ook de kroniek en statistiek over vorig jaar.  
 

• Meeleven met elkaar: nieuw overzicht met hoogtepunten uit gemeenten 
In het AV-boek zijn nu ook bijzondere gebeurtenissen vermeld vanuit een aantal gemeenten. Naar 
aanleiding van ons verzoek reageerden de gemeenten uit Doetinchem, Emmeloord, Emmer-
Compascuum, 2e Exloërmond, Emmen-Het Baken, Hoogezand, Sneek, Nieuw Buinen, Noordbergum, 
Steenwijk, Tiel, Lelystad, Zoetermeer, Arnhem-Centrum en Drachten. In de verhalen wordt lief en leed 
gedeeld, zodat we in verbondenheid met elkaar kunnen meeleven of ideeën kunnen opdoen. 
 

• Presentatie over de ontwikkeling van het Baptist House in Amsterdam 

Een jaar geleden nam de AV het principe-besluit t.b.v. de vestiging in Amsterdam van de Europese 
Baptisten Federatie (EBF) en het International Baptist Theological Seminary (IBTS). Inmiddels zijn 
veel zaken verder uitgewerkt, waaronder de plannen voor het stichten van een ‘Baptist House’ in de 
‘Herdenkingskerk’ in Amsterdam-West. Dat wordt niet alleen een ontmoetingsplek voor studenten, 
maar kan uitgroeien tot het middelpunt van onze Unie-gemeenschap en een centrale plek worden in 
de Internationale Baptisten gemeenschap. Op de AV krijgt u verdere informatie over de uitgewerkte 
plannen en schetsen, zoals we het Baptist House hopen te realiseren. 



 
 

 

 
• Evaluatie beleid ‘Zending & Diaconaat’ en ‘Jeugdwerk’ 

Door de wijziging van de Unie-organisatie zijn o.a. ‘Zending & Diaconaat’ en ‘Jeugdwerk’ onderdeel 
geworden van Missionaire Gemeente Ontwikkeling. Oorspronkelijk waren er aparte beleidsplannen, 
waarvan we de uitwerking in de achterliggende periode nu willen evalueren. Ook kijken we naar de 
inbedding in de nieuwe organisatie van de lopende projecten en verdere ontwikkelingen op het gebied 
van zending en jeugdwerk. 
 

• Voortgang onderzoek samensmelting Unie en ABC-gemeenten 
Tijdens de regioavonden in maart zijn de voorlopige rapportages besproken van de werkgroepen 
‘Identiteit’ en ‘Herstelde Verhoudingen’. De reacties zijn verwerkt, waarna de stukken worden 
samengevoegd met die van andere werkgroepen tot een concept-conclusie-document over de 1e fase 
van het onderzoek. Dat concept document wordt nu aan de gemeenten gezonden; op woensdag 19 
juni zal er een gezamenlijke informatieavond worden gehouden van de Unie en de ABC gemeenten in 
Amersfoort. 
 

• Rapportage over de doorontwikkeling van de Unie-organisatie 

Na de gesprekken op de najaars-AV hebben de gemeenten eind vorig jaar ingestemd met de 
voorgestelde doorontwikkeling van de Unie-organisatie. Inmiddels wordt er binnen de werk-
organisatie en Unieraad op die manier gewerkt, dus een integrale aanpak en het besturen op 
hoofdlijnen. Op dit moment worden gesprekken met commissies en werkgroepen gevoerd om te 
overleggen hoe zij hun taken en aanpak afstemmen op de doorontwikkelde organisatie.  
 
• Financiële stukken: gewaarmerkte jaarrekening 2012 met rapportage en balans 

In de jaarrekening is te zien dat de financiën zich in de lijn van de begroting hebben ontwikkeld. 
Verder is er een toelichting over de aanwending van de fondsen, waarmee bepaalde activiteiten 
worden gefinancierd. Zoals gebruikelijk zal goedkeuring worden gevraagd van de jaarrekening en 
verslaglegging over 2012.  
 
• Voorstellen vanuit gemeenten 

De gemeente Emmen – de Bron heeft een voorstel ingediend inzake de rechtsgeldigheid van 
stemmingen buiten Algemene Vergaderingen om. Nu geldt alleen, dat de gestelde meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen moet worden behaald. Het voorstel is daaraan nog toe te voegen, dat wel 
een minimum aantal gemeenten aan zo’n stemming moet hebben deelgenomen. 
 
• Workshops 

Deelnemers aan de AV kunnen kiezen uit een viertal workshops: ‘Samen Gods missie ontdekken’ over 
het thema voor de komende drie jaar; ‘Profiel van de voorganger’ over veranderende behoeften en 
aansluiten van de opleiding daarbij; ‘Unie – ABC’ met meer informatie over het profiel van beide 
geloofsgemeenschappen en ‘Micha: over recht doen’ over het werk van Micha Nederland en recht en 
duurzaamheid in gemeenten.  
 
 
 

Voorgaande is een samenvatting van de informatie uit AV-stukken, die kan worden gebruikt om 
gemeenten globaal te informeren wat er op deze AV aan de orde zal komen. De teksten zijn 
vereenvoudigd en sterk samengevat, daarom speelt deze weergave geen officiële rol bij de 
besluitvorming. Daarvoor blijft de originele tekst van alle voorstellen e.d. leidend, zoals die is 
toegezonden aan de gemeenten.  
Alle officiële stukken zijn ook integraal te vinden op onze website: www.baptisten.nl / kijk onder 
Algemene Vergadering. 


