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Algemene Vergadering 23 mei 2014  
Baptistengemeente Lelystad 
 
Opening 
Otto de Bruijne, kunstenaar en spreker opent de vergadering met een toespraak over het thema 
Zoeken.  
 

1e vergaderblok 
 
Aanwezig: 129 afgevaardigden 
 
Allen zingen Liederen van de Gemeentezang 320:1 Dankt, dankt nu allen God 
 
Br. Van der Mei opent de vergadering. Hij heet Ria de Vries en andere  familieleden van Olof de 
Vries welkom. 
Hij spreekt een in memoriam uit voor Olof de Vries en voor ds. Herman Bijleveld. 
 
Benoeming voorzitter van de AV 
Br. Van der Mei stelt voor om zr. Pasveer te benoemen als voorzitter van de vergadering. 
Zij wordt met unanieme stemmen benoemd. 
Zr. Pasveer stelt zich voor. Ze heeft 4 jaar geleden een AV geleid. Ze is lid van BG Heemskerk. 
 
Op deze vergadering zijn 49 gemeenten en 129 afgevaardigden aanwezig. 
 
Presentatie Noorse Unie 
Br. Riphagen, verantwoordelijk voor Zending en Diaconaat, leidt dit gedeelte. Hij heet de gasten uit 
Noorwegen welkom.  
Voorzitter van de EBMi Arild Harvik krijgt het woord. Hij vertelt over de jaarvergadering van de EBMi 
van 12 Europese Unies, Afrika, Amerika, Latijns Amerika die vorige week plaatsvond en waar br. 
Riphagen als bestuurslid is gekozen. Hij volgt daarmee John Sussenbach op, die vanuit de 
Nederlandse Unie  bestuurslid was. Br. Arild kondigt aan dat een jong echtpaar uit Duitsland de 
plaats van Hans en Aisha Oosterloo gaat innemen. 
Terje Adne, de Algemeen Secretaris van de Noorse Unie bedankt de Unie om hier te mogen zijn en 
spreekt zijn verbondenheid met Nederlandse Unie uit. Hij geeft een presentatie van het 
multiculturele werk in Noorwegen. Br. Adne citeert Hebr. 13; 1,2 als bijbelse motivatie om een 
gastvrije unie te zijn. 
Het is een zegen om nieuwe mensen in je land te mogen ontvangen. Het heeft de Noorse Unie 
laten groeien in aantal en leidde tot vernieuwingen. In 1860 ontstond de eerste Baptistengemeente 
in Noorwegen. In 1997 waren er 61 gemeenten In 2013 waren er 97 gemeenten.  
Ruim 30 daarvan zijn migrantenkerken. Chinees, Karen, Birmees, Ethiopisch, diverse Afrikaanse 
nationaliteiten, enz. In 2003 kwamen Karen-mensen naar het kantoor van de Noorse Unie. Daarna 
ontstond een strategie en werden stafmedewerkers (integratiemedewerkers) aangesteld. 
Hij geeft voorbeelden van migranten die goed zijn geïntegreerd in Noorwegen zelf en in de kerken, 
maar die gelijkertijd hun eigen cultuur onderhouden. Netwerken zijn van groot belang voor de 
Noorse Unie. Ook onderhoudt de Noorse Unie contacten met de buurlanden en met Roemenië. 
Er is nood bij de tweede generatie. Als hulp daarbij geeft de Noorse Unie training aan de kinderen 
en aan de ouders. De multiculturele Unie is niet gemakkelijk. Migrantenkerken zijn een zegen, maar 
men kan uit elkaar groeien. We kunnen leren van het geloof, gebed en toewijding van migranten. Ze 
laten Gods diversiteit zien: Ef. 2:17-20 en 3:16-19. 
 
Intentieverklaring gastvrije Unie Deel 3A – blad 1 
Br. Riphagen vertelt dat de Unie in Nederland contact heeft met 11 migranten- en internationale 
gemeenten. Dat aantal  groeit snel. Niet elke groep is al een geregistreerde gemeente met statuten. 
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In Almelo wordt het gebouw beschikbaar gesteld voor een migrantenkerk. In Ede wordt nagedacht 
over het zelfstandig worden van de Karengemeenschap.  
 
Zr. Pasveer inventariseert of er vragen zijn over de verklaring  in het AV-boek. Die zijn er niet. 
Br. Riphagen leest de intentieverklaring (Deel 3A – blad 2) voor. 
De stemming over de intentieverklaring vindt plaats: velen zijn voor; er zijn geen stemmen tegen. 
Br. John Serebour, voorganger van de Christian Baptist Church, de eerste migrantenkerk binnen de 
Unie, spreekt een gebed uit en bidt voor de migrantenkerken. 
 
 
Jaarverslagen Deel 2 A 
. 
Zr. Pasveer inventariseert of er vragen over de eerste 7 jaarverslagen. Er zijn geen vragen. 
Geen van de afgevaardigden heeft de behoefte om een stemverklaring af te leggen. 
De stemming over de eerste 7 jaarverslagen vindt plaats. 
Deze jaarverslagen worden zonder tegenstemmen aangenomen. 
Over de jaarverslagen 8 t/m 12 zijn evenmin vragen. 
Deze jaarverslagen worden zonder tegenstemmen  aangenomen. 
 
Jaarverslagen CIO, De Strubben, financieel jaarverslag De Strubben 
Br. A. Scheerhoorn – BG Stadskanaal-Zuid. In verleden heeft Stadskanaal-Zuid vragen gesteld over 
de financiën. Hoe is nu de verhouding van de Unie en De Strubben? Hoe zit het met de NBJB? De 
Unie heeft gemeld dat i.p.v. NBJB de Unie moet worden gelezen. Dat lijkt, gezien de huidige 
statuten, niet mogelijk. Hoe gaat het verder en wat gebeurt er met de lening van €200.000? 
Br. Boerrigter: er is een niet opeisbare hypothecaire lening verstrekt. Bij liquidatie van De Strubben 
gaat dit geld naar de Unie. Tot die tijd blijft De Strubben een zelfstandige stichting. De Strubben 
heeft dit nog niet uitgewerkt in de statuten. 
Br Scheerhoorn– BG Stadskanaal-Zuid: de hypothecaire lening is niet opeisbaar. Hoe staat het met 
de lening verstrekt door de UBS? 
Br. Boerrigter: over de lening van de UBS wordt rente betaald en De Strubben betaalt aflossing aan 
de UBS. 
Deze 3 jaarverslagen worden zonder tegenstemmen aangenomen. 
 
Boekenpresentatie 
Namens Theologische Vorming zijn br. Van der Leer (rector), br. Huizing (docent), br. Drost 
(wetenschappelijk medewerker) en br. Vlasblom (onderwijscoördinator) aanwezig op de Algemene 
Vergadering en goed zichtbaar in een geel t-shirt met de omslagfoto van het boek “Andersom”, het 
7e deel uit de Baptisticareeks. Dat handelt over de theologie van James McClendon, een theologie 
die wil prikkelen. 
Het eerste exemplaar van dit boek wordt uitgereikt aan br. Y. Horjus, de vorige rector aan het 
seminarium. 
Hierna kondigt br. Van der Leer het boek “De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door”. Beide 
boeken had br. Van der Leer willen aanbieden aan br. Olof de Vries, wat helaas niet meer mogelijk 
is. Dit boek zal nu worden uitgereikt aan zr. Ria de Vries, zijn weduwe. 
Voor de uitreiking haalt br. Horjus enige herinneringen aan br. De Vries op. 
Zr. De Vries spreekt een dankwoord uit en bedankt allen die woorden en herinneringen hebben 
gestuurd na het overlijden van Olof. Zij kondigt aan dat zij aan de aanwezigen een preek van br. De 
Vries over Prediker 3 met de titel “Een loflief op de tijd”, zal overhandigen. 
Ze leest een e-mail voor van Gijs van den Brink, een van de auteurs, die hij heeft gestuurd toen hij 
hoorde dat Olof zo ernstig ziek was. 
Zr. Riet Corporaal-Bots overhandigt het schilderij dat op de omslag van het boek staat, aan zr. Ria 
de Vries. Zr. De Vries vraag gebed voor Willem van Asselt, een van de auteurs, die een week voor 
het overlijden van br. De Vries een ernstige hersenbloeding heeft gehad.  
 
Financieel Jaarverslag Deel 4A 



Algemene Vergadering 23 mei 2014 BG=Baptistengemeente   3 

Zr. Pasveer: de baptistengemeenten Haarlem en Heemskerk hebben vragen over het financieel 
jaarverslag gesteld. 
Niemand heeft verder de behoefte het woord voeren over het financieel Jaarverslag.  
Het financieel jaarverslag wordt in stemming gebracht en zonder tegenstemmen goedgekeurd. 
 
Presentatie interim-voorgangers 
Zr. Janssen-te Loo vertelt dat de eerste interim-voorganger in Leeuwarden werkzaam was. De 
huidige interim-voorgangers ontmoeten elkaar regelmatig voor intervisie en studiedagen. 
Bij diverse situaties is een interim-voorganger wenselijk. Na een periode van conflict, als de 
gemeente in veranderingsproces is, als de gemeente zoekt naar haar identiteit en missie, als de 
gemeente nog geen eigen voorganger kan beroepen. 
Br. Stadman uit Tweede Exloërmond vertelt over de interim-voorganger in zijn gemeente. Meer dan 
25% van de gemeente vertrok vanaf 2010. Dat waren mensen die sterk betrokken waren bij de 
gemeente. Als interim-voorganger kwam Jaap Ketelaar. Hij heeft veel bezoeken afgelegd, juist ook 
aan de mensen die de gemeente hadden verlaten. Op een avond in september 2013 hebben leden 
en oud-leden met elkaar gesproken en zaken uit het verleden, die fout gegaan waren naar elkaar 
beleden. Nu is er een koersgroep, bestaande uit een kwart van de gemeente die nadenkt over wie 
en wat ze zijn als gemeente. Er zijn toerustingsavonden over discipelschap. De gemeente gaat aan 
de slag met een visiethema. 
Interim-voorgangers Jaap Ketelaar, Arjan Treuren, Gijs Lammerts van Bueren, Kina Tigelaar, Jur 
Kruizinga, Gerry de Vries worden voorgesteld. Interim-voorgangers Jan-Martin Berghuis, Marco de 
Vos en interim-voorzitter John de Leeuw worden via de beamer voorgesteld. 
 
De inleiding die br. Van der Leer bij de boekpresentatie uitsprak, komt op de website van de Unie te 
staan. 
Br. Henk Wijnholds, bestuurslid van de Unie Bouw Stichting (UBS), deelt het 70-jarig jubileum van 
de UBS mee en kondigt een traktatie aan. Hij vertelt over de geschiedenis van de UBS en over de 
huidige werkzaamheden. 
 

- - - PAUZE - - -  
 

2e vergaderblok 
 
Na het avondmaal bij de opening van de Algemene Vergadering is een collecte voor Servië en 
Bosnië gehouden. Zr. Pasveer deelt mee dat deze € 755,14 heeft opgebracht.. 
 
Doorontwikkeling Unie  Deel 3A – blad 4 
De Baptistengemeenten Heemskerk en Haarlem hebben hier vragen over gesteld. 
Zr. Pasveer geeft het woord aan br. Boerrigter. 
Br. Boerrigter vertelt over de stappen die al zijn gezet in het kader van de doorontwikkeling van de 
Unie en dat Baptisten.nu daar nu op een logische wijze wordt ingepast. De wijziging van de 
benoeming van de leden van de Arbitragecommissie zal daardoor aansluiten bij de gang van zaken 
voor andere commissies. 
Br. Mulder – BG Emmeloord: bij het voorstel van de plaats van Baptisten.nu wordt de Algemeen 
Secretaris verantwoordelijk voor Baptisten.nu en de hoofdredacteur voor de inhoud. Wat houdt dat 
in qua taken? 
Br. Boeschoten – BG Utrecht Silo: verhouding: regel de taken en verantwoordelijkheden in een 
redactiestatuut. 
Br. Boerrigter. De Algemeen Secretaris spreekt namens de Unie als uitgever van het blad, bewaakt 
de kaders en sluit contracten met drukker en vormgever. Binnen de redactie heeft de Algemeen 
Secretaris geen taak behalve het melden van wat er binnen de werkorganisatie en Unie speelt. 
Naar aanleiding van de opmerking van br. Boeschoten. In de werkorde komt een statuut waarin de 
onderscheiden verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. 
 
Voorstel benoemingstermijn Algemeen Secretaris 
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Br. Mulder – BG Emmeloord:. Hoe moet je dit zien? Wat gebeurt er na 12 jaar? Hoe zit dat 
arbeidsrechtelijk? Als je niet meer voor een gemeente beschikbaar bent, wat dan? Maakt dit 
voorstel de drempel niet heel hoog? 
Br. Boerrigter: ik geef alleen antwoord op de organisatiekant. Deze functie en die van de rector zijn 
de enige functies die door de AV worden benoemd. De tijdelijkheid van de functie Algemeen 
Secretaris is in lijn met andere kerkgenootschappen en met wat internationaal gewoon is binnen 
Baptistenunies. 
De arbeidsrechtelijke kant: als je vooraf weet dat dit het uitgangspunt is, ga je ermee akkoord als je 
de functie accepteert. 
We kunnen nu niet zeggen of de drempel hierdoor die hoger komt te liggen. 
Br. Hoen (UR-lid): deze termijnen gelden niet voor de huidige Algemeen Secretaris. 
Br. Van der Mei bevestigt dat dit klopt. 
Br. Kruizinga – BG Groningen: kijk naar de arbeidsrechtelijke kant i.v.m. de eisen van een vaste 
aanstelling. 
 
De drie voorstellen komen in stemming en worden zonder tegenstemmen aangenomen. 
Br. Boerrigter: rond de zomer ontvangen de gemeenten nieuwe statuten, huishoudelijk reglement 
en werkorde, nadat een expertmeeting is gehouden. 
 
Voorstel nieuwbouw Baptist House Deel 3A – blad 8 
Schriftelijke vragen zijn gesteld door BG Haarlem, Stadskanaal-Zuid, Heemskerk en de Unie 
Bouwstichting. Tevens is er een amendement van de BG Zoetermeer binnen gekomen. 
Br. Van der Mei: In dit voorstel zitten aannames, maar een is niet vervuld. De ontwikkeling in Praag 
is anders dan gehoopt. Het pand is nog niet verkocht, terwijl de verwachting was dat dit nu het 
geval zou zijn. We moeten de nieuwe ontwikkelingen afwachten. 
Daarom wil de Unieraad het voorstel intrekken. Misschien wordt het voorstel vanwege de 
ontwikkelingen hierna ook nog  gewijzigd.  
Br. Boerrigter heeft met David McMillam gezocht naar andere tijdelijke locaties  De 3e en 4e 
verdieping van Postjesweg 175 zal met ingang van 1 juli 2014 voor 3 jaar worden gehuurd. Op de 
3e etage komen de bibliotheek en leslokalen. Per 1 juni begint de nieuwe rector van IBTS Steward 
Blythe met zijn taak. 
Br. Scheerhoorn – BG Stadskanaal-Zuid: is er een kostenplaatje van de huur van het tijdelijk 
kantoorgebouw? Ik adviseer om een risicoanalyse van de sloopkosten te maken voor de start van 
de nieuwbouw,want de sloopkosten zijn in Amsterdam soms heel hoog. Wilt u de UBS betrekken bij 
de plannen? 
Br Heijmeijer – BG Haarlem: 1. we begrijpen dat de variant verbouw van tafel is. 2. we missen dat 
de Unie zich laat bijstaan door een deskundige bij dit bouwproject (inzake kwaliteit en financiën). 
Br. Boerrigter: er wordt gewerkt met de kaders van Baptist House (€ 150.000/jaar); Dit pand huren 
we voor 3 jaar voor € 80.000 per jaar.  
In oktober is een stuurgroep van Unie en IBTS gevormd. Gezamenlijk is geconstateerd dat de 
nieuwbouwvariant binnen de financiële kaders mogelijk is. 
Het inwinnen van deskundig advies zullen we meenemen in het volgende voorstel. 
 
Tussenrapportage Unie – ABC Deel 3A – blad 20 
Br. Mulder – BG Emmeloord: de in de stukken genoemde sideletter van de ABC is niet aan de 
gemeenten gestuurd. 
Zr. Wijnholds – BG Emmen de Bron: wat staat in de sideletter? Op 6 maart 2014 is fase 1 definitief 
afgerond, maar in nieuwsbrief Unie lees ik dat er nog open einden waren (geloofsbelijdenis 
bijvoorbeeld) en dat er doorgepraat wordt. Wanneer? 
Br. Brongers – BG Drachten Elim: er zijn vier regels over onze AV en twee alinea’s over 
problematiek in de ABC-gemeenten. De grondslag en geloofsbelijdenis zouden voor fase 2 
besproken worden. Blz 21 spreekt over taakvelden, terwijl de gemeenten de gesprekspartners zijn 
over grondslag en geloofsbelijdenis. 
Br. Nobbe – BG Het Baken Emmen: de financiële onderbouwing mist. 
Br. Van Lelyveld – BG Leiden: wanneer zijn de stukken opgestuurd. Vanaf deel 3A 19 heeft hij geen 
stukken meer gezien. 
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Br. Boerrigter: er is aangegeven wanneer de stukken zijn verstuurd. Drie maanden voor de AV is 
het boek verstuurd, begin april de stukken van de nazending. 
 
Br. Van der Mei: de inhoud van de sideletter is bij de Unieraad bekend. Dit was een intern stuk dat 
de ABC-gemeenten na enige tijd aan de UR ter beschikking stelde. Het stuk is niet ter verspreiding, 
het diende de discussie binnen de ABC-gemeenten. Ik wil de vraag naar de stukken meenemen. 
Vraag of fase 1 is afgerond. Wat de Unie betreft is deze fase afgerond. Wat nog in gesprek is, gaat 
mee naar fase 2. U krijgt op de volgende AV een voorstel en daarin zult u deze zaken terugzien. 
De vraag van Br. Brongers over de taakvelden moet worden toegelicht. 
Br. Brongers: op blz. 21 staat “daarbij wordt gedacht aan de verschillende taakvelden”. 
Br. Van der Mei: Het is zeker de bedoeling de gemeenten hierin te betrekken. 
Financiën (br. Nobbe) deze zaken nemen we mee in fase 2, in het definitieve voorstel.  
Zr. Wijnholds – BG Emmen de Bron: in de notulen van de laatste AV staat dat fase 1 niet is 
afgesloten. Graag hier een bevestiging dat deze zaken worden meegenomen (geloofsbelijdenis, 
grondslag). 
Vr. Van der Mei: het wordt absoluut meegenomen.  
 
Zendingsbeleid  Deel 3A – blad 11 
BG Lelystad heeft schriftelijk vragen gesteld. Er komt een motie van BG Lelystad. 
Br. Mulder – BG Emmeloord: de lengte van het stuk is omgekeerd evenredig met de leesbaarheid. 
Wil de Unieraad een dergelijk stuk in begrijpelijke taal laten opstellen. Wat gebeurt er met 
zendingsgeld en het werk in Siërra Leone als Hans en Aisha stoppen? 
De vragen worden na de presentatie van het zendingswerk van br. Riphagen beantwoord. Dan 
komt ook de motie aan de orde. 
Br. Riphagen deelt allereerst mee dat het huidige stuk een concept is. Het komt in de Najaars-AV in 
definitieve vorm ter tafel.  
Hij geeft vervolgens een presentatie naar aanleiding van het beleidsstuk. 
Vanuit de Uniegemeenten zijn ongeveer 60 zendingswerkers in het veld. We denken na om hun 
werk binnen de Unie meer zichtbaar te laten zijn en uitwisseling van ervaringen te laten 
plaatsvinden. Ook denken we na hoe we elkaar kunnen helpen met advies over de zorg voor de 
zendeling. Er is een klein fonds dat wordt ingezet als mensen de zending ingaan of terugkomen. 
Wij denken na over een partnerschap gedurende een tijd met de Baptistenunie van Siërra Leone, 
als Hans en Aisha hun zendingswerk hebben beëindigd. Dit zou ook kunnen met Israël. 
De Unie wil graag weten of dit werkdocument een goede richting voor het zendingsbeleid beschrijft. 
Br. Boerrigter: er zijn geen besluiten genomen over het begrote zendingsgeld na het afscheid van 
de familie Oosterloo. De Unie komt t.z.t. met een voorstel terug naar de AV. 
 
Zr. Pasveer: geeft woord aan BG Lelystad i.v.m. de motie. 
Br. Smit – BG Lelystad: vorige maand hebben wij een zuster uitgezonden. Wij vinden het belangrijk 
dat de Unie beleid heeft over zending, want de zendelingen vanuit de gemeenten zijn toch ook 
Uniezendelingen. 
Motie: De gemeenten in vergadering bijeen tijdens de voorjaars AV te Lelystad, waarderen de 1e 
aanzet voor het nieuw te vormen zendingsbeleid en moedigen de Unie aan, het initiatief en de 
coördinatie van dit nieuw te vormen zendingsbeleid 2.0 op zich te nemen, dit concreet uit te werken 
en de resultaten een komende AV te presenteren. … en gaan vervolgens over tot de orde van de 
dag. 
Br. Van der Mei: deze motie is sympathiek, want deze sluit aan op wat wij willen. Dit onderstreept 
het op de Najaars-AV te presenteren plan. 
Br. Drost – BG Deventer: de motie is algemeen en onderstreept wat al gezegd is. Uw specifieke 
punt staat er niet in. Is dit de motie die u bedoelt? 
Br. Smit – BG Lelystad: sommige onderdelen worden verschoven naar de gemeenten. Het beleid 
zou gecoördineerd moeten worden door de Unie. 
 
Het stuk Zendingsbeleid wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
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De stemming over de motie van BG Lelystad vindt plaats. 
Br. Mulder – BG Emmeloord: wat zijn de overwegingen? 
De inleiding wordt via de beamer getoond (zie bijlage 1).  
Br. Van der Mei: als de UR deze motie overneemt, laten we de stemming nu vervallen. Is de AV het 
hiermee eens? 
De aanwezigen zijn het hiermee eens. 
 
Presentatie door Hans en Aisha Oosterloo 
Br. Riphagen stelt vragen aan Hans en Aisha 

 Hoe lang zijn jullie in Siërra Leone en wat hebben jullie gedaan? 
Br. Oosterloo: ik ben er 33; Aisha haar hele leven. Er veranderen dingen, maar ik heb altijd gezien 
dat de EBM een progressieve organisatie was. Ik heb altijd tussen de mensen gewoond, niet in een 
compound.  
Destijds waren er 1000 mensen in 10-12 gemeenten, nu zijn er 72.000 mensen. Er is een grote 
groei. Ik heb de zendelingen zien vertrekken en ben nu nog de enige blanke in de bovenlaag van 
hun organisatie, die eerder helemaal blank was.  

 hoe is het nu met jullie en hoe zien jullie komende 1½ jaar eruit? 
We hebben nu een medisch verlof. We merken dat we ouder worden. We laten diverse 
onderzoeken doen.  

 als jullie terug zijn in Siërra Leone, wat gebeurt er dan? 
We gaan verhuizen terug naar Lunsar. Tijdens de oorlog zijn we weggejaagd uit Lunsar. We 
hebben 15 jaar in Freetown moeten wonen. De komende anderhalf jaar gaan we langzaam 
afbouwen. Na het pensioen hebben we geen vaste taak meer, maar gaan we een adviserende rol 
spelen.  

 Aisha kun jij je droom vertellen? 
Ik wil een huis bouwen voor de weduwen. Ik leer hen lezen en schrijven. Zes oude weduwen leven 
in een onaangename situatie. Ze willen op een plek wonen waar ze niet worden weggejaagd. Br. 
Riphagen bezocht met mij een van deze weduwen en vertelde dat de kerken voor dit project 
hebben gecollecteerd. Van de unie in Siërra Leone hebben wij een stuk land gekregen. 
Br. Riphagen: Een groot deel van het geld voor dit project is vanuit giften uit Nederland bijeen 
gebracht. Dit project komt ook in de projectfolder, dus er wordt nog verder voor gecollecteerd. 
 
Br. Mansaray, Algemeen Secretaris van de Unie van Baptistengemeenten in Siërra Leone, krijgt het 
woord.  
Hij vertelt dat hij uit moslimachtergrond heeft en veel te danken heeft aan zendelingen uit 
Nederland. De familie heeft hem verstoten en hij moest stoppen met school. De broer van Hans 
Oosterloo heeft hem geholpen en later deed Hans dat. Dank zij hen heeft hij een opleiding tot 
voorganger kunnen volgen en nu is hij Algemeen Secretaris van de Unie in Siërra Leone. Hij is blij 
dat Hans en Aisha blijven. Hij hoopt dat er jonge zendelingen naar Siërra Leone zullen komen 
Aisha: het is de gewoonte in Siërra Leone om een cadeau te geven aan iemand die je bezoekt. Zij 
geeft een houtsnijwerk van de weduwen aan br. Riphagen. 
Br. Riphagen spreekt een gebed uit voor Hans en Aisha en voor Siërra Leone. 
 
Br. Boerrigter bedankt br. Hoen voor zijn 2 termijnen als Unieraadslid. 
Br. Hoen ontvangt het boek “De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door”. 
Br. Visser, Unieraadslid bedankt de broeders Smit en Martin Pronk van Baptistengemeente 
Lelystad voor de organisatie van de AV en zr. Pasveer voor het leiden van de vergadering. 
Hij spreekt aan het einde van deze AV een gebed uit. 
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Bijlage 1 
motie Zendingsbeleid van BG Lelystad en aanleiding  
 
Naar aanleiding van het AV boek en de geplande AV te Lelystad is de notitie over het 
zendingsbeleid in de gemeente Lelystad besproken. 
De conclusie die daarbij is getrokken is dat bij het vormen van nieuw zendingsbeleid aan de 
volgende hoofdlijnen wordt gedacht: 
  
Zendingsbeleid 2.0 
  

 Gemeentelijke zendingsactiviteiten en het netwerk van gemeenten met zendelingen, promoten 
faciliteren en ondersteunen. 
(suggestie bijv. een jaarlijks magazine (“Quote 100”) met info over de ruim 60 actieve 
zendelingen; betrokken gemeenten & zendingsorganisaties) 

 Zendingsbetrokken gemeenten en belangstellenden met elkaar in contact brengen. (via eerder 
genoemde “Quote 100” en (digitale) ontmoetingsmogelijkheden) 

 Het netwerk van zendingsbetrokkenen informeren en op elkaar betrekken via soc. media en 
internet. 

 Het (beperkt) financieel ondersteunen van zendelingen & TFC’s. 

 Onderzoek en advies t.a.v. externe fondsen werving (projecten). 

 Vragen om advies coördineren/stroomlijnen (bijv. het opzetten en up-to-date houden van een 
data base met zendingsorganisaties tbv geïnteresseerde gemeenten (leden). 

 Zendingsactiviteiten waar mogelijk inbedden in het (inter)nationale netwerk van Baptisten (BWA, 
EBM, lokale Unies & plaatselijke gemeenten). 

 Aangaan van partnerschappen voor langere duur ; bijv. doorzetten werk in Sierra Leone of 
project Israel. 

 Goede projecten die naar voren komen, promoten en ondersteunen (Jaarlijks - adhoc). 

 Noodhulp (aanbieden waar nodig).   

 Participatie in overkoepelende organisaties (BWA, EBF etc..). 
  
De Baptisten gemeente Lelystad waardeert de geformuleerde denkrichting en ziet daarin zeker 
mogelijkheden om tot een nieuw - en bij de huidige situatie rond zendelingen passend – 
zendingsbeleid te komen. 
De gemeente stelt voor om de initiatieven en regie voor dit nieuw te vormen beleid nadrukkelijk bij 
de Unieraad te plaatsen (en niet over te laten aan initiatieven van afzonderlijke gemeenten). 
Een gecoördineerde aanpak past ook beter bij de manier waarop we samen als Unie willen 
functioneren. 
Motie: De gemeenten in vergadering bijeen tijdens de voorjaars AV te Lelystad, waarderen de 1e 
aanzet voor het nieuw te vormen zendingsbeleid en moedigen de Unie aan, het initiatief en de 
coördinatie van dit nieuw te vormen zendingsbeleid 2.0 op zich te nemen, dit concreet uit te werken 
en de resultaten een komende AV te presenteren. … en gaan vervolgens over tot de orde van de 
dag. 
 
 


