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WOORD VOORAF 
Het jaarverslag van de Unie is in een nieuw jasje gestoken. Een jasje dat letterlijk kleurrijk is en 

inhoudelijk de veelkleurigheid van de Unie laat zien. En tegelijk een jasje dat qua stof, mouwen, kraag 

en knopen een eenheid vormt: de verslagen van de afdelingen en commissies zijn op elkaar afgestemd 

en vormen samen een overzicht van wat het jaar 2014 de Unie-organisatie en -gemeenschap zoal 

heeft gebracht. 

Die eenheid blijkt onder andere uit de opzet van de hoofdstukken. Alle Unie-afdelingen en -

commissies hebben hun bijdrage geschreven aan de hand van een aantal vaste onderdelen. Zo 

schrijven ze een beknopt overzicht van 'hun' jaar, illustreren ze dat met enkele specifieke kerncijfers en 

gaan ze in op bereikte en nog niet bereikte doelen en op hun plannen voor het nieuwe jaar. Met foto's 

en korte bijschriften worden bijzondere momenten uitgelicht en ten slotte komen er ook medewerkers 

en andere betrokkenen (zoals studenten en gemeenteleden) aan het woord om hun persoonlijke 

ervaringen te vertellen. 

Met deze duidelijke structuur en de afwisseling van tekst, illustraties en citaten hopen we dat het 

jaarverslag voor nog meer mensen aantrekkelijk wordt om te lezen. Er gebeurt zo veel in onze Unie-

gemeenschap om enthousiast van te worden, zo veel dat het delen waard is, zo veel waar we elkaar 

mee kunnen bemoedigen en inspireren …  

Dat laatste hebben alle schrijvers ook geprobeerd als leidraad te nemen voor de verslaglegging: wat 

hebben we binnen de Unie voor elkaar kunnen betekenen in 2014? De werkorganisatie voor 

gemeenten en gemeenteleden, en andersom ook de gemeenten voor de medewerkers en voor elkaar. 

Niet alleen in Nederland en niet alleen binnen onze 'baptistenmuren', maar ook over de grenzen van 

ons land en ons kerkverband heen. 

Zoals u zult zien, is het jaarverslag een combinatie van de verslagen van bestuur, afdelingen en 

commissies van de Unie, afgewisseld met een aantal bijdragen van gemeenten. We beginnen met een 

jaaroverzicht 'in vogelvlucht' waarin met enkele belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen een 

globaal beeld van 2014 wordt geschetst. 

Persoonlijk ben ik na het lezen van het jaarverslag opnieuw enthousiast geworden over al het mooie 

werk dat binnen de Unie wordt gedaan en de vele grote en kleine zegeningen die we zo samen mogen 

tellen. Ik hoop dat u het document met evenveel plezier zult lezen en natuurlijk dat het nieuwe jasje u 

zal bevallen! 

Gerdien Karssen 

Eindredactie jaarverslag 
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2014 IN VOGELVLUCHT 
2014 was wereldwijd een veelbewogen jaar. Te midden van de onrust om ons heen deden we als Unie 

ons werk en probeerden we van betekenis te zijn voor de gemeenten en via hen voor mensen in onze 

eigen samenleving en daarbuiten. Zo mochten we met elkaar een bijdrage leveren aan de getuigenis 

van het Evangelie in de wereld. 

Binnen ons Unie-verband is er in 2014 vanzelfsprekend ook van alles gebeurd. Elke gemeente op zich 

heeft eigen activiteiten georganiseerd en lief en leed beleefd: zondagse samenkomsten, kring- en 

gebedsavonden, jeugdactiviteiten, afscheid van dierbare broeders of zusters, geboortes, misschien 

feestelijke doopdiensten, de komst van een nieuwe voorganger of de ingebruikname van een nieuw 

gebouw. Als werkorganisatie hebben we onder andere het volgende meegemaakt. 

VERHUISD NAAR AMSTERDAM 

Een belangrijke mijlpaal in 2014 was de verhuizing van het Unie-kantoor 

en het Baptisten Seminarium van Barneveld naar de Postjesweg 175 in 

Amsterdam. Omdat het Baptist House op de plaats van de huidige 

Herdenkingskerk nog gebouwd moet worden, zijn tijdelijk twee 

verdiepingen in een kantoorpand in de directe omgeving gehuurd. Ook 

het International Baptist Theological Study Center (IBTSC) en het 

kantoor van de Europese Baptisten Federatie (EBF) zijn daar vanuit 

Praag naartoe gekomen. 

De medewerkers zijn enthousiast over de nieuwe situatie: er is onderling 

en met de internationale partners veel gemakkelijker overleg en 

samenwerking mogelijk en het Seminarium is daarnaast erg blij met de 

toegang tot de grote doperse bibliotheek van het IBTSC en de korte afstand tot de Vrije Universiteit en 

andere onderwijsinstellingen waar nauw mee wordt samengewerkt. 

SAMEN GODS MISSIE ONTDEKKEN 

In de cyclus van 'Samen Gods missie ontdekken', het driejarenthema van de Unie, 

werd tijdens de voorjaars-AV in Lelystad het tweede jaarthema geïntroduceerd: 

'Zoeken'. Ruim 35 procent van de Baptistengemeenten gebruikte het materiaal dat 

bij dit thema werd ontwikkeld, over het zoeken naar Gods koninkrijk. Er verscheen 

een kringenboekje en een leesrooster, en in verschillende gemeenten werden thema-

avonden en kringleidersworkshops over 'Zoeken' verzorgd. In het seizoen 2015/2016 

wordt de cyclus afgesloten met het thema 'Volgen'. 

PROCES MOGELIJKE SAMENSMELTING UNIE-ABC 

In maart werd de eerste onderzoeksfase in het proces tot mogelijke samensmelting met de Alliantie 

van Baptisten- en CAMA-gemeenten officieel afgerond. In die fase stond kennismaking – met een 

nadruk op geloofsverbondenheid – centraal. Hoewel er vanuit beide geloofsgemeenschappen vragen 

overbleven, bijvoorbeeld rondom een grondslag of geloofsbelijdenis en de mogelijke vormen van een 

eventuele samensmelting, spraken de leden van zowel Unie als ABC zich uit voor een voortzetting van 
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het onderzoek. In het proces kiezen de besturen en de stuurgroep bewust voor zorgvuldigheid boven 

snelheid. Dit leidde tot enige vertraging, maar inmiddels wordt er hard gewerkt aan een plan van 

aanpak voor fase 2. 

RECORDAANTAL DIPLOMA'S SEMINARIUM 

Het Baptisten Seminarium mocht in september aan negen studenten het 

diploma uitreiken, een recordaantal. Elf mensen meldden zich in 2014 juist 

als nieuwe student aan, terwijl negentien studenten stage liepen en zeven 

(oud-)studenten als voorganger werden benoemd in een gemeente. Er 

werden twee deeltjes in de Baptistica Reeks uitgebracht: 'Andersom' over 

de theologie van McClendon en 'Van onderen!' over baptisten en het 

ambt. In april moesten we als baptistengemeenschap onverwacht afscheid 

nemen van hoogleraar, rector en docent prof. dr. Olof de Vries, die na een 

kort ziekbed overleed. Een bijzondere bundel met artikelen van oud-

studenten en collega’s die reageren op een aspect van zijn theologische 

denken werd tijdens de daarop volgende AV overhandigd aan zijn weduwe Ria. 

BEWEGING NAAR BUITEN 

Als Nederlandse Unie staan we niet op onszelf, maar willen we ook uitreiken naar 

mensen buiten onze kerk- en landsgrenzen heen. De activiteiten in dit kader 

noemen we 'Beweging naar Buiten'. In verschillende landen konden we via een 

gift noodhulp mede mogelijk maken, zoals in Sierra Leone, waar ons eigen 

zendelingsechtpaar Hans en Aisha Oosterloo de gevolgen van de ebola-epidemie 

van dichtbij zagen. Een aantal medewerkers van het Seminarium gaf les aan 

Roma-voorgangers in Roemenië en in Nederland werden enkele 

gemeentestichtingsprojecten van gemeenten begeleid en financieel ondersteund. 

GASTVRIJE UNIE 

Op 23 mei stemde de Algemene Vergadering unaniem in met een intentieverklaring voor een gastvrije 

Unie, met als kern een open, uitnodigende houding naar de verschillende (baptistische) 

migrantengroepen die we in de afgelopen jaren hebben leren kennen. Onder meer met bijeenkomsten 

rondom het thema 'Veelkleurigheid vieren, eenheid zoeken' zoeken we naar ontmoeting en geven we 

gemeenteontwikkeling vorm. Een voorbeeld vormt de groep Karen uit Birma, die al jaren samenkomt 

in Ede en goede banden heeft met Baptistengemeente Ede op Doortocht. In 2014 werd vanuit de Unie 

meegedacht over hoe een zelfstandige Karen Baptistengemeente eruit zou kunnen zien. Dit proces 

leidde ertoe dat de Karen in januari 2015 een zelfstandige gemeente werd. 
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FINANCIËN 

Het was een uitdagend jaar in financieel opzicht, zeker 

met de verhuizing naar Amsterdam erbij. We zijn enorm 

dankbaar voor het feit dat we gezamenlijk veel werk 

hebben mogen verzetten, mogelijk gemaakt door de 

middelen die de gemeenten ter beschikking hebben 

gesteld. Het diagram hiernaast geeft een indruk hoe het 

geld is besteed. Mooi om te zien dat ongeveer 25% van 

de middelen is ingezet voor de verspreiding van het 

Evangelie buiten onze gemeenschap, in samenwerking 

met andere partners. Daarmee geven we zegen door tot 

zegen van anderen. 

 

  

Lasten 2014

Diensten-
centrum

Missionaire
Gemeente
Ontwikkeling

Theologische
Vorming

Beweging
naar buiten
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1. VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS 
In de Ridderzaal in Den Haag werd op 20 november 2014 door een van de 

deelnemers aan het interreligieuze debat de vraag gesteld of ik nog fiducie 

had in de kerk. De vragensteller lichtte de vraag toe door te zeggen dat we 

vooral moeten insteken op het wegwerken van achterstanden door goed 

onderwijs om de huidige spanningen in de samenleving op te lossen; de kerk 

speelt nauwelijks nog een rol, hooguit voor haar eigen leden. Ook het Sociaal 

Cultureel Planbureau1 bevestigt het beeld dat er weinig vertrouwen is in het 

instituut 'kerk': '… zoiets als bij ziekenhuizen: goed dat ze er zijn, maar je 

moet er zo weinig mogelijk zien te belanden'2. Te midden van deze realiteit 

zoeken Baptistengemeenten naar wegen om juist wel van betekenis te zijn 

voor hun omgeving. 

Voor u ligt het jaarverslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland over 2014. Dit 

jaarverslag laat een selectie zien van de activiteiten die vanuit de werkorganisatie met en ten behoeve 

van de aangesloten gemeenten zijn ondernomen. De vraag naar de relevantie van en het vertrouwen 

in de kerk van de gesprekspartner in de Ridderzaal neem ik als uitgangspunt voor mijn terugblik op 

het jaar. Als ik terugkijk op het werk binnen de werkorganisatie van de Unie en de samenwerking 

tussen de gemeenten in 2014, dan vind ik 'vertrouwen' wel een kernwoord: vertrouwen in de 

medewerkers van de Unie, het delen van kennis tussen gemeenten, op ontspannen wijze in gesprek 

gaan met elkaar. In een maatschappelijke context van afnemend vertrouwen in de kerk (ook binnen de 

kerk heeft maar 41% van de protestanten vertrouwen in de eigen gemeente3) is juist het versterken 

van vertrouwen in God en in elkaar belangrijk en een voorwaarde om van betekenis te kunnen zijn in 

de samenleving. Vertrouwen heb je nodig als je samen onderweg bent. En vertrouwen kan groeien als 

bijvoorbeeld gemeenten besluiten om samen een gemeentestichtend project te ondersteunen, zoals 

het project Geitenkamp in Arnhem. 

Wij hopen dat ons driejarenthema 'Samen Gods missie ontdekken' een bijdrage levert aan het 

geestelijke klimaat van vertrouwen in en wervingskracht van de gemeenten. Met dit thema wordt 

handen en voeten gegeven aan de speerpunten uit het beleidsplan 2013-2016: het ondersteunen van 

gemeenten in het zoeken en vormgeven van hun roeping, in het vormen van missionaire 

gemeenschappen, in het toerusten en begeleiden tot tastbaar discipelschap en in het verbinden van 

netwerken van gemeenten en kerkgenootschappen. 

Otto de Bruijne introduceerde tijdens de Algemene Vergadering van 23 mei in Lelystad het tweede 

jaarthema 'Zoeken' (na 'Luisteren', in de cyclus van 'Samen Gods missie ontdekken'). God die mens 

werd in Jezus. Hij bepaalde ons bij God die ons zoekt, en de mens die zich kan laten vinden. Waar ben 

jij? Waar is je broer, waar is je medemens? En dan is het geweldig als er broeders en zusters uit andere 

culturen komen die autochtone Nederlanders 'zoeken' om hen bij Jezus te brengen. Zo raakte 

bijvoorbeeld broeder Marcos, de voorganger van de Braziliaanse gemeente in Amsterdam, de 

                                                     
1 'Godsdienstige veranderingen in Nederland: ontwikkelingen in de kerkelijkheid', rapport SCP 2014. 
2 P. 32 rapport SCP 2014. 
3 P.40 rapport SCP 2014. 



12 
 

aanwezigen tijdens de AV van 28 november, toen hij bewogen vertelde over de eerste 'autochtone' 

bekeerling in zijn gemeente (en de eerste doop in een badkuip in een flat in Amsterdam Zuidoost). 

Met het versterken van een klimaat van vertrouwen leveren we een bijdrage aan het getuigenis door 

de gemeenten in deze wereld. Zo denk ik bijvoorbeeld aan het werk van Hans en Aisha Oosterloo in 

het door ebola getroffen land Sierra Leone. Of aan de mensen van de Baptistengemeente Den Haag 

die contact zoeken met een PKN-gemeente om een tweede pionierend initiatief in de Haagse 

Moerwijk te beginnen. Of aan de interim-voorgangers die gemeenteleden helpen elkaar te verstaan en 

samen Gods stem te verstaan in de roeping van de betreffende gemeente. Deze voorbeelden laten 

zien dat er ook tekenen van hoop zijn te plaatsen, naast de algehele tendens van afnemend 

vertrouwen in de kerk. Ze staan symbool voor wat velen drijft in hun werk in de gemeenten en in Unie-

verband, namelijk de liefde van Christus voor mensen. De verhalen van deze tekenen van hoop 

vermenigvuldigen zich, nu wij samen met de Europese Baptisten Unie sinds afgelopen zomer in 

Amsterdam zijn neergestreken. Ik denk aan Adianes, een Cubaanse studente, die de afgelopen 

maanden in het Baptist House studeerde en deze vorming mee terug nam naar Cuba. Of aan de 

verhalen van onze broeders en zusters in het Midden-Oosten die proberen de vluchtelingen op te 

vangen. 

Het onderzoek naar een mogelijke samensmelting met de ABC is eveneens een proces waar 

vertrouwen een belangrijke rol speelt. Om elkaar te kunnen vertrouwen moet je elkaar leren kennen. 

Daarom stond kennismaking – met een nadruk op geloofsverbondenheid – centraal in de eerste 

onderzoeksfase, die in maart 2014 officieel werd afgerond. Hoewel er vanuit beide 

geloofsgemeenschappen vragen overbleven, bijvoorbeeld rondom een grondslag of geloofsbelijdenis 

en de mogelijke vormen van een eventuele samensmelting, spraken de leden van zowel Unie als ABC 

zich uit voor een voortzetting van het onderzoek. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een plan van 

aanpak voor fase 2.4 

Er is dan ook alle reden tot dankbaarheid als ik terugkijk op 2014. De Geest is ons te hulp gekomen 

om mensen van hoop te zijn, ook in voor de kerk moeilijke tijden. Dat is ook een reden om in 

vertrouwen en met dankbaarheid terug te kijken op 2014. Hij zal ons blijven zoeken en wij mogen ons 

laten vinden om Zijn werk ook in 2015 te doen. 'Ik weet dat ik U moet zoeken. Dat doe ik, Heer, want ik 

wil dicht bij U zijn' (Psalm 127:7). 

Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle collega's binnen de Unie te bedanken voor hun 

bijzondere inzet. Het is een vreugde om met hen allen samen te werken in Zijn Koninkrijk. Nogmaals: 

dank! 

Albrecht Boerrigter 

Algemeen Secretaris 

  

                                                     
4 Leestip: Lees over dit onderwerp ook het interview met Joeke van der Mei (voorzitter Unie) en Richard Santinge 

(voorzitter ABC) in Baptisten.nu van februari 2015. Daarnaast houden we u via de digitale nieuwsbrief maandelijks 

op de hoogte van de ontwikkelingen in het Unie-ABC-proces. Kijk op 

www.baptisten.nl/dienstencentrum/publicaties. 

http://www.baptisten.nl/dienstencentrum/publicaties
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2. VAN DE UNIERAAD 
De doorontwikkeling van de Unie-organisatie heeft ook effect op functies binnen de Unieraad. De 

penningmeester speelde altijd een belangrijke rol, maar het beheer van de Unie-administratie is 

tegenwoordig ondergebracht bij de werkorganisatie. Dat leidde in het voorjaar van 2014 – bij het 

naderende vertrek van Wander Hoen – tot de vraag of de Unieraad een penningmeester moet hebben. 

Er zijn immers geen vaste portefeuilles of taakvelden meer binnen de Unieraad: alle leden zijn 

betrokken bij het totale beleid. 

Onze nieuwe Unie-reglementen, die 

tijdens de najaars-AV in Amsterdam 

definitief zijn vastgesteld, bevatten geen 

bepaling meer dat een van de 

Unieraadsleden de rol van 

penningmeester heeft. Er moet natuurlijk 

wel 'kennis van financiën' zijn binnen de 

Unieraad, maar met de komst van enkele 

nieuwe UR-leden is dat kennisgebied 

zeker geborgd. We konden dan ook met 

een gerust hart afscheid nemen van 

Wander Hoen, die overigens nog in een 

adviesrol betrokken blijft bij de geplande 

bouw van het Baptist House op de 

locatie van de Herdenkingskerk.  

De verhuizing van onze werkorganisatie naar Amsterdam was in 2014 een belangrijke mijlpaal. De Unie 

is daarmee weer 'gevestigd in Amsterdam', vanuit de historie een belangrijke plek in onze 

geschiedenis. Voor onze werkorganisatie is er samen met de opleiding een tijdelijk kantoor gehuurd, 

waar sinds de zomer van 2014 vanuit Praag ook de internationale opleiding naartoe is gekomen, 

evenals het kantoor van de Europese Baptisten Federatie, de EBF. De bezoekers van de AV hebben in 

november die kantoren kunnen bekijken en gezien dat de medewerkers daar nu allemaal bij elkaar 

zitten, waardoor meer overleg en samenwerking mogelijk is. 

Gedurende het jaar heeft de Unieraad een aantal keren overleg gevoerd met het bestuur van de ABC-

gemeenten en met de stuurgroep die het onderzoek naar mogelijke samensmelting van Unie en ABC 

begeleidt. Interne ontwikkelingen hebben invloed op dat gezamenlijke proces, waar we wederzijds met 

veel zorg mee bezig zijn. Het was fijn dat op de najaars-AV de nieuwe voorzitter van de ABC-

gemeenten kon worden voorgesteld. We hopen nu een volgende fase te starten en daarmee verder te 

bouwen aan een gezamenlijke toekomst. 

Delegaties uit de Unieraad hebben met verschillende gemeenten overleg gevoerd over vragen inzake 

Unie-ABC: het was goed op die wijze zorgen te delen, maar daarbij ook deelgenoot te worden van 

allerlei goede ontwikkelingen in gemeenten. In het nieuwe jaar zijn er opnieuw verschillende 

gemeentebezoeken gepland; de Unieraad staat open voor uitnodigingen van gemeenten. 
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Naast de genoemde onderwerpen heeft de Unieraad zich in 2014 ook beziggehouden met andere 

zaken, namelijk met: 

 Ontmoetingen met commissies en werkgroepen over het inpassen van hun taken in de nieuwe 

werkorganisatie. In sommige gevallen vraagt dat speciale aandacht, zoals bij de Unie Bouw 

Stichting (UBS), waar rekening moet worden gehouden met allerlei belangen. 

 Het invullen van de vele internationale betrekkingen. Een vraag daarbij is: hoe moeten die 

worden ingevuld binnen een beperkt budget en door minder mensen? 

 De rechtspositie van voorgangers in het algemeen en in het bijzonder de regelingen voor 

(weduwen van) emeriti. 

 De ontwikkeling van externe betrekkingen, mede naar aanleiding van vragen vanuit 

gemeenten over onze relatie met de Raad van Kerken. 

 Gemeentebezoeken: naast aanwezigheid bij intredediensten en andere gebeurtenissen willen 

we ook de tijd nemen voor een gesprek met raadsleden en bestuurders binnen gemeenten. 

 Ontmoetingen en gesprekken met de teams van de werkorganisatie. 

 Het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid binnen de Unie. 

 Voorstudie over het ontwikkelen van een vriendschapsrelatie met Israël. 

 Samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen met betrekking tot onze opleidingen 

aan hogescholen en universiteit. 

In 2014 traden Joeke van der Mei, Martin Baas en Anne Mulder als nieuwe leden van de UR toe. De UR 

bestaat nu uit  

       

Martin 

Baas 

Marina de 

Bie-Versluis 

Wietse van 

der Hoek 

Joeke van 

der Mei 

(voorzitter) 

Bert 

Middelkam

p 

Anne 

Mulder 

Douwe 

Visser 

De organisatieverandering en alle nieuwe ontwikkelingen leiden tot hoopvolle verwachtingen voor het 

nieuwe jaar. We bidden om de zegen van onze Heer voor alle gemeenten en voor onze Unie-

gemeenschap. 

Namens de Unieraad, 

Bert Middelkamp 
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KRONIEK 2014 
JANUARI 

19  Baptistengemeente Sneek viert met een feestelijke dienst de opening van een nieuw gebouw 

19 Piet Passchier neemt afscheid als tijdelijk voorganger van Baptistengemeente Doetinchem het 

Lichtpunt 

20 Joeke van der Mei wordt gekozen als voorzitter van de Unieraad 

20 Herman de Boer, Rien den Boer en Olof de Vries worden herkozen als leden van de 

Arbitragecommissie, Henk Abbink en Anne de Vries worden gekozen als nieuwe leden van de 

Arbitragecommissie 

31 Open dag Baptisten Seminarium 

31 Avond voor voorzitters, penningmeesters en secretarissen van de Baptistengemeenten 

FEBRUARI 

12 Overdracht voorzitterschap Unieraad aan Joeke van der Mei 

17 Avond Hans en Aisha Oosterloo, de Unie en Sierra Leone te Barneveld 

22 Herman Bijleveld overlijdt op 80-jarige leeftijd; hij heeft gediend in de Baptistengemeenten Tweede 

Exloërmond, Heerenveen, Enschede en Apeldoorn 

27 Avond Hans en Aisha Oosterloo, de Unie en Sierra Leone te Veendam 

MAART 

1 Els van Wier wordt door de Unieraad benoemd als lid van het College van Beroepbaarstellingen 

2 David Sies doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Harderwijk 

9 Arie van Rijn doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Emmen De Bron 

9 Baptistengemeente Hoogeveen de Schutse verzorgt een televisiekerkdienst 

11 Thema-avond over nieuw jaarthema 'Zoeken' te Arnhem-Centrum 

24 Thema-avond over nieuw jaarthema 'Zoeken' te Zoetermeer 

31 De Unieraad benoemt Pieter Jager als lid van de Unie Bouw Stichting 

APRIL 

6 Fokko Stalman doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Groningen 

6 Lulof Drenth neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente Siddeburen 

7,8 Conferentie Vereniging van Baptistenvoorgangers, thema: '2020, help! Geen kerk meer op 

zondag?!' 

12 De Unie Bouwstichting (UBS) bestaat 70 jaar 

13 Olof Harro de Vries overlijdt op 72-jarige leeftijd; hij heeft gediend in Utrecht-Noord en Den Haag, 

was docent aan het Nederlands Baptistenseminarium, was rector van het Seminarium, bijzonder en 

vervolgens gewoon hoogleraar van de bijzondere leerstoel 'Geschiedenis en leerstellingen van het 

Baptisme' 

25 Wolter Hessels ontvangt een koninklijke onderscheiding voor zijn werkzaamheden binnen de Unie 

27 Wolter Greven neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente Zuid-West Friesland wegens 

emeritaat 
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MEI 

23 Algemene Vergadering bij Baptistengemeente Lelystad 

24 Baptistengemeente Amsterdam-Noord viert de opening van het nieuwe gebouw 'Weerenkapel' 

JUNI 

3 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een beroepbaarstelling voor alle gemeenten aan 

Paul van Loenen en een plaatselijke beroepbaarstelling aan Bathseba Luttjeboer 

5 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een beroepbaarstelling voor alle gemeenten aan 

Gijs Lammerts van Bueren 

15 Erry Fokkert neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat 

29 Bathseba Luttjeboer doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Haulerwijk 

29 Werner Pflaum neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente Nieuw Weerdinge 

AUGUSTUS 

7 Marinus G. Boeschoten overlijdt op 89-jarige leeftijd. Hij heeft gediend in de Baptistengemeenten 

Stavoren, Amsterdam West en Noord, was vormingsleider van de NBJB en geestelijk verzorger bij 

Justitie. Na zijn emeritaat in 1985 was hij betrokken bij het gevangenispastoraat onder 

gedetineerden in het buitenland. 

31 Peet Wijchers neemt in een bijzondere dienst afscheid van Baptistengemeente Enschede wegens 

emeritaat 

31 Fred Smit doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Stadskanaal-Zuid 

SEPTEMBER 

1 Jan ter Braak overlijdt op 80-jarige leeftijd; van 1960-1974 was hij zendeling in Congo, daarna 

diende hij 1,5 jaar Baptistengemeente Sittard/Heerlen 

6 Opening seminariumjaar en uitreiking seminariumdiploma’s aan Jan Martijn Abrahamse, Jan 

Brouwer, Jaap-Harm de Jong, Sibbele Meindertsma, Dirk Jan Riphagen, Henk de Ruiter, Leendert 

Smit, Saskia Tichelaar en Thijs Tichelaar 

7 Erry Fokkert doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Brunssum-Treebeek 

9 Paulien Kool wordt door de Unieraad voorgedragen als lid van CIO-G (interkerkelijk contact in 

overheidszaken, met name gezondheidszorg) 

10 Kringleidersworkshop 'Zoeken' in Harderwijk 

14 Anne de Vries neemt in een bijzondere dienst afscheid van Baptistengemeente Veendam wegens 

emeritaat 

14 Regien Smit doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Utrecht Silo 

16 Kringleidersworkshop 'Zoeken' in Apeldoorn 

20 Team MGO organiseert een proefdag 'Nederland Zoekt' 

21 Remko Ongersma doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Enschede 

24 Kringleidersworkshop 'Zoeken' in  Hoogeveen 

27 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een beroepbaarstelling voor alle gemeenten aan 

Pauline Euving-Bremer en aan Dirk Jan Riphagen 

OKTOBER 
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2 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een beroepbaarstelling voor alle gemeenten aan Jan 

Brouwer 

3 De Vereniging van Baptistenvoorgangers en het team MGO houden een studiemiddag 

'Oefenruimte' naar aanleiding van het boek van Sake Stoppels, 'Oefenruimte, leerling van Jezus zijn 

in deze tijd en context' 

19 Michazondag 

 Dirk Jan Riphagen wordt bevestigd als predikant in bijzondere dienst in Baptistengemeente 

Arnhem-Centrum 

28 Het team MGO houdt een workshop voor vrouwelijke theologen, thema: 'Speak up dear' 

30 Emeritidag in kasteel Hoekelum te Ede 

NOVEMBER 

2 André Huiting doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Amersfoort 

3 Wereld Vrouwen Gebedsdag 

4 De Vereniging van Baptisten Voorgangers organiseert een studiedag over 'De nieuwe vrijwilliger' in 

Ede  

16 Radiokerkdienst vanuit Baptistengemeente Parkkerk Leeuwarden 

21 Themabijeenkomst voor penningmeesters en voorgangers over 'de voorganger als werknemer' in 

Zwolle 

28 Algemene Vergadering in de Herdenkingskerk in Amsterdam, met rondleiding in het nieuwe kantoor 

van de Unie 

DECEMBER 

14 Radiokerkdienst vanuit Baptistengemeente Arnhem-Centrum 

22 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een beroepbaarstelling voor alle gemeenten aan 

Saskia Tichelaar-Nieuwenhuis en aan Thijs Tichelaar 
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GEMEENTE IN BEELD: BRUNSSUM-TREEBEEK 

2014 IN VOGELVLUCHT 

Als Baptistengemeente Brunssum-Treebeek zijn wij erg 

blij dat wij twee en een half jaar na het vertrek van ds. L. 

Hellinga in de persoon van ds. G. Fokkert een nieuwe 

voorganger hebben kunnen beroepen. Op zondag 15 

juni was er een delegatie van onze gemeente aanwezig 

bij de emotionele dienst waarin het 

voorgangersechtpaar afscheid nam van hun 

Baptistengemeente Hoogezand-Beukemastraat waarin 

zij veertien jaar werkzaam zijn geweest. Op zondag 31 

augustus werd er door onze gemeente in de nabij gelegen speeltuin een kennismakingsmiddag 

georganiseerd waarbij de familie Fokkert kennis kon maken met de gemeente en de Limburgse 

cultuur. Op zondag 7 september vond in onze gemeente ’s morgens de bevestiging- en ’s middags de 

intrededienst plaats waarbij vele leden, vrienden, gasten en een afvaardiging van de 

Baptistengemeente Hoogezand-Beukemastraat aanwezig waren. Intussen is de familie Fokkert aardig 

ingeburgerd en spreken zij al een paar woorden Limburgs dialect. Dat belooft wat voor de toekomst! 

UITGELICHT 

Een groepje vrijwilligers heeft tijdens de Passieweek van maandag tot 

en met vrijdag elke avond een bijeenkomst georganiseerd met 

daaraan gekoppeld een thema over het Pesachfeest.  

Tijdens de zondagen van Advent werd een specifiek voorwerp op het 

schilderij van Johannes Vermeer, genoemd 'Vrouw met weegschaal', 

nader besproken en werd een link gelegd naar ons geloof. Het waren 

hoogtepunten en uitermate boeiende bijeenkomsten ter verdieping 

van ons geloof. 

ERVARING VAN EEN GEMEENTELID 

'Begin 2014 maakte ik de keus om met God verder te gaan en begon ik na 

te denken over de doop. Ik wist niet of het nu wel de goede tijd was, 

vooral ook omdat onze gemeente vacant was. Maar God heeft mij 

antwoorden gegeven en ik kon er niet omheen: ik wilde nu de doop 

aanvragen. Op 6 juli was het zover: mijn doopdienst. Ik werd door mijn 

jeugdleider gedoopt en vond het een geweldige dag!’ Stan Frölich (15) 

MIJN GEMEENTE IS… 

'Kenmerkend voor onze gemeente is de grote onderlinge betrokkenheid, het 

omzien naar elkaar. Er wordt veel aandacht geschonken aan de zieken, zowel 

in gebed als met praktische hulp. Daarnaast proberen we ook missionair te 

zijn door het organiseren van activiteiten die het doel hebben om mensen 
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buiten de eigen gemeente in aanraking te brengen met het evangelie van 

Jezus Christus.' Michel Wolfs (61) 

'Ik ervaar de gemeente als een huisgezin waarin verbondenheid centraal 

staat. Het is een gemeente voor jong en oud, met een nieuwe generatie in 

opkomst. Daarnaast bestaat onze gemeente uit gedreven mensen die hun 

passie voor God samen delen en die passie door willen geven aan anderen.' 

Lennart Duijzer (31)
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3. MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING 

INLEIDING  

Inmiddels zijn we twee jaar aan de gang met het 

team Missionaire Gemeente Ontwikkeling (MGO). 

Een spannend proces van hard werken, zoeken en 

ontdekken. Onze drijfveer is de missie die we twee 

jaar geleden opstelden: een Unie waarin unieke 

geloofsgemeenschappen met elkaar verbonden zijn 

door het volgen van Jezus Christus, door het goede 

nieuws van Jezus' leven in hun gemeenschappen, 

en door daaraan handen en voeten te geven in hun 

lokale omgeving. Het voelt alsof 2014 een jaar was, waarin een dieselmotor langzaam op gang begon 

te komen. Zowel in ons eigen team als bij de Unie als geheel zagen we dat spannende nieuwe 

ontwikkelingen begonnen te landen: het gesprek over 'Samen Gods missie ontdekken' en de nieuwe 

initiatieven die daaruit voortkomen. Zowel in bestaande gemeenten als op pioniersplekken zijn 

mensen op zoek naar wat de betekenis is van het ‘goede nieuws’ voor hun omgeving, en hoe ze dit 

praktisch kunnen maken. Veel gemeenten gebruiken het materiaal dat we ontwikkelen, dit jaar met als 

thema 'Zoeken naar Gods koninkrijk'. 

We zoeken daarin naar vormen die aansluiten bij de Unie-gemeenschap en passen bij deze tijd. We 

werken onder andere met interim-voorgangers, leergemeenschappen en met materialen die uitdagen 

tot het volgen van Jezus in het dagelijks leven. Vanuit de gesprekken die we daarover hebben, merken 

we dat gemeenten die koers herkennen en dat gesprek en kritische kanttekeningen ons samen verder 

kunnen helpen. Dat geeft een gevoel van samen onderweg zijn, elkaar bevragen en betrokken zijn bij 

een langetermijnleerproces over wat het betekent om discipel van Jezus Christus te zijn in de 21e 

eeuw. 

2014 IN CIJFERS 

 1200 boekjes ‘Zoeken’ verkocht 

 Ten minste 28 gemeenten gebruiken het materiaal van het jaarthema 

 Trainingen voor 22 gemeenten 

 43 gemeenten ondersteund met begeleiding en advies 

 1 nieuwe pioniersplek gestart 

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 Contacten met voorgangers zijn versterkt door een goede samenwerking met de Vereniging 

van Baptistenvoorgangers (VBV): we hebben een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse 

conferentie, samen met hen hebben we een studiemiddag rondom 'discipelschap' 

georganiseerd en we hebben de intentie uitgesproken om die samenwerking te intensiveren. 
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 Tien gemeenten kregen langdurige begeleiding door middel van interim-voorgangers en nog 

eens drie gemeenten via ons team. Het interim-voorgangersteam is bezig zich te 

professionaliseren. Zo is er in 2014 een opleiding ontwikkeld die in januari 2015 van start gaat. 

 Er vond kortdurende begeleiding plaats in 26 gemeenten op het gebied van jongerenwerk, 

diaconaat, de Gezonde Gemeentescan, coaching en advies aan de raad, huisvesting en 

zending. 

 In tien gemeenten vonden cursussen plaats op het gebied van kringleiders, pastorale 

vaardigheden en discipelschap. 22 gemeenten namen deel aan deze cursussen. 

 Er is nieuw materiaal ontwikkeld in het kader van het driejarenthema 'Samen Gods missie 

ontdekken', ditmaal rondom het thema 'Zoeken naar Gods koninkrijk'. Ruim 35% van de 

gemeenten heeft dit materiaal gebruikt. Het leidde bovendien tot boeiende 

kringleidersavonden, gesprekken, preken en vooral tot leren in de praktijk van het dagelijks 

leven. 

 We organiseerden twee bijeenkomsten rondom het thema 'Veelkleurigheid vieren, eenheid 

zoeken', gericht op verbinding tussen Nederlandse en migrantengemeenten. Geïnteresseerden 

vanuit de Unie en negen migrantengroepen ontmoetten elkaar. De openheid naar 

migrantengroepen werd bekrachtigd door een intentieverklaring op de AV. 

 Er waren acht deelnemers betrokken bij de mentorgroep gemeentestichting (in samenwerking 

met Urban Expression). Er ging in 2014 een pioniersplek van start (Arnhem Geitenkamp) en 

een nieuwe pioniersplek in Den Haag werd voorbereid. Er zijn nu acht pioniersplekken en drie 

in voorbereiding.  

 In het kader van jongerenwerk volgden vijf jongerenwerkers met veel plezier het eerste jaar 

van het LEF-discipelschapsprogramma. Zij werden begeleid vanuit MGO. 

 Drie gemeenten volg(d)en het Nederland Zoekt-traject. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 Ons plan was om voor kleinere gemeenten een eigen 'leergemeenschap' te ontwikkelen, in het 

bredere leerproces van 'Samen Gods missie ontdekken'. Na een aantal gesprekken en 

uitnodigingen in 2013 en 2014 merkten we toch dat de gevraagde (tijds)investering en de 

specifieke vorm op te weinig belangstelling van gemeenten kon rekenen. 

 Het onderzoek naar kinderwerk in gemeenten is nog niet gestart. 

 Er is veel geïnvesteerd in verbindingen tussen gemeenten. Dit gaat vooral via persoonlijk 

contact met sleutelpersonen in gemeenten. Het voorgenomen plan om meer te doen met 

sociale media  en daardoor een bredere groep in gemeenten te bereiken, komt vooralsnog 

niet gestructureerd van de grond. 

 Het verder onderzoeken en versterken van de samenwerking met de ABC op het terrein van 

missionaire gemeenteontwikkeling is nog niet aan de orde geweest, vanwege de opgetreden 

vertraging in het algehele proces tot mogelijke samensmelting. In 2015 pakken we dit alsnog 

op. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 We zien dat er binnen een aantal Unie-gemeenten wordt nagedacht over missionair pionieren, 

of dat nu is via nieuwe initiatieven of via experimenten binnen de bestaande gemeenten. We 

willen het gesprek over deze zogenaamde ‘Fresh Expressions’ agenderen. 
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 We komen in 2015 met een ontwerp voor een strategisch plan voor MGO over de periode 

2016-2018. 

 Voor de andere plannen verwijzen we graag naar ons jaarplan MGO 2015 op de website. 
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UITGELICHT 

Graag delen we een aantal mooie ervaringen uit het afgelopen jaar met u. 

JAARTHEMA 'ZOEKEN' – EEN IMPRESSIE UIT HAARLEM 

Het is mooi om te zien dat gemeenten het thema 'Samen Gods missie ontdekken' vertalen naar hun 

eigen context! De Baptistengemeenten Haarlem heeft naast het gebruik van het kringenmateriaal 

'Zoeken' ook in de diensten het thema 'Zoeken' centraal gesteld.  

'Tien weken lang hebben wij gezocht naar Gods Koninkrijk. Wij 

bouwden een schatkist om daarin te leggen wat we zouden 

vinden. De start was voortvarend, maar de kist bleef leeg. Tot de 

hemel openging en op de bodem van de kist een stuk spoor 

kwam te liggen. Een broeder van ons was vertrokken voor zijn 

laatste reis, naar het Vaderhuis. In zijn rouwkaart liet hij ons een 

stuk spoor na. Wij reizen verder. Wij blijven het spoor zoeken. En 

volgen. En wij zetten anderen op het spoor. Het juiste spoor. Het 

spoor van God.' Paul Wiersma, Baptistengemeente Haarlem 

Leestip: In het juninummer van Baptisten.nu wordt uitgebreid teruggeblikt op het jaarthema 'Zoeken' 

en alvast vooruitgekeken naar het laatste thema uit de cyclus van drie: 'Volgen'. 

EEN NIEUWE BOOST VOOR HET JEUGDWERK IN ENSCHEDE 

'In oktober 2014 hebben wij de 

Unie om hulp gevraagd bij het 

opstarten van onze jeugdavonden. 

Ronald heeft ons geholpen vanuit 

zijn visie op jeugdwerk, en met zijn 

ervaring kon hij ons ook praktische 

handvatten aanreiken. Hij deed dit 

op een prettige manier waardoor 

er interactie is ontstaan. Eind 

december hadden we onze eerste 

jeugdavonden met een geweldige opkomst. De tweede keer 

hebben we veel plezier gehad met een avondje koken en 

proeven met de jeugd.' Jeugdleiders Baptistengemeente 

Enschede 

NIEUW PERSPECTIEF IN ASSEN 

'Begin december was ik bij de gemeentevergadering in Assen 

waar Marco de Vos als interim-voorganger werd voorgesteld. 

Een heel proces van zoeken naar wel of niet verdergaan als 

gemeente was hieraan voorafgegaan. De gemeente wilde met 
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een interim-voorganger verder, maar wist de gemeente wel waar 

zij voor koos? Was het geen laatste strohalm? Op die avond in 

december gebeurde er iets. De sfeer in de vergadering 

veranderde, er ontstond verwachting, voorzichtig enthousiasme. 

Hoop kwam binnen! Mooi om zo met een gemeente op pad te 

gaan en te zien dat er nieuw perspectief ontstaat!' Ingeborg 

Janssen, teamleider Missionaire Gemeente Ontwikkeling 

START GEITENKAMP 

'Een mooi moment vond ik het 

bidden voor Dirk Jan en Vera 

Riphagen tijdens de AV in 

november. Zij startten een 

pioniersplek in Arnhem 

Geitenkamp en werden op 19 

oktober ingezegend. Samen 

hebben we ook gebeden dat God 

mensen roept voor een nieuw 

initiatief in Moerwijk-Noord in Den Haag. Dit gaf mij het besef 

van samen verantwoordelijkheid nemen in Gods missie en je 

samen afhankelijk van God voelen in dit avontuur van geloof.' 

Oeds Blok, coördinator gemeentestichting 

NIEUWE PIONIERSPLEK IN ONTWIKKELING 

De Mirtekerk in Den Haag heeft in 2014 de beslissing 

genomen zich te gaan inzetten voor een pioniersplek van 

gemeentestichting in Moerwijk-Noord. Een moedige stap in 

geloof naar een hoofdstuk dat nog helemaal blanco is. Ook 

omliggende gemeenten zijn hierin betrokken.  

Lees hierover meer onder 'Gemeente in beeld: Den Haag', 

meteen na dit hoofdstuk. 

HET LEF-DISCIPELSCHAPSPROGRAMMA VOOR JONGERENWERKERS 

Vanaf september 2013 volgt Ronald van den Oever, coach jongerenwerk, met vijf jongerenwerkers uit 

diverse Baptistengemeenten het LEF-

traject van de Navigators. Dit is een 

tweejarig traject waar de groep leert over 

discipelschap en missionair jongerenwerk. 

Er zijn vier trainingsweekenden en er is 

nog een extra weekend voor groepsleiders 

en echtgenoten over 'family on mission'. 

Op dit moment hebben we drie 
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gezamenlijke weekenden achter de rug. Naast de trainingsweekenden is er regelmatig contact via 

skype of op locatie. Zo leren zij op een praktische manier vorm te geven aan hun leerproces en leren 

zij de stof van de cursus praktisch toepassen. 

Goed jongerenwerk begint bij een jongerenwerker die een discipel is van Jezus en als voorbeeld aan 

de jongeren laat zien wat dit betekent. We hopen en bidden dat we onze ervaringen kunnen delen 

met andere jongerenwerkers en dat meer jeugdleiders zullen deelnemen aan deze praktische training, 

zodat het zijn doorwerking krijgt naar jongeren in meer gemeenten. Onze jongerenwerkers vinden het 

zeer leerzaam en zijn enthousiast over de inhoud. 

Leestip: Lees ook het interview met Ronald van den Oever en Saskia Tichelaar over het LEF-

programma dat in september/oktober in Baptisten.nu wordt gepubliceerd. 

EEN GASTVRIJE UNIE 

Op 23 mei stemde de Algemene Vergadering 

unaniem in met een intentieverklaring voor een 

gastvrije Unie. De kern van deze verklaring 

betrof een open, uitnodigende houding naar de 

verschillende (baptistische) migrantengroepen 

die we in de afgelopen jaren hebben leren 

kennen. In 2014 waren er twee bijeenkomsten 

met een aantal vertegenwoordigers van deze 

groepen rondom het thema 'Veelkleurigheid 

vieren, eenheid zoeken'. Verschillende vrijwilligers binnen de Unie zijn betrokken bij migrantenkerken. 

Met deze bijeenkomsten zoeken we naar ontmoeting en geven we gemeenteontwikkeling vorm. 

STUDIEDAG OEFENRUIMTE 

Op 3 oktober organiseerde MGO een studiemiddag samen met de Vereniging van 

Baptistenvoorgangers. De opzet met persoonlijke verhalen, reflectie en de vraag 'wat ga je hiermee 

doen?' zorgde voor een combinatie tussen praktijk en verdieping. 

‘De studiedag en het thema discipelschap waren voor mij een 

antwoord op het jaarthema 'Luisteren'. In de kringen kwam naar 

voren: ik wil mijn geloof wel delen, maar hoe? De middag paste 

in dit proces. De functie van de middag voor mij was: 

herkenning, sparren, ontmoeting, stimulans. Het zet je aan om 

ermee door te gaan.’ Paul Wiersma uit Haarlem  
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DE KAREN BAPTISTENGEMEENTE 

4 januari 2015 markeerde voor de Karen uit 

Birma een belangrijk moment. Deze 

migrantengroep die vanaf 2001 naar Nederland 

is gekomen, is namelijk een zelfstandige 

gemeente geworden. Al vele jaren komen zij 

samen in Ede en hebben zij goede banden met 

Baptistengemeente Ede op Doortocht. In 2014 

hebben zij samen met Jacques van Hartingsveldt 

(Ede op Doortocht) en John Sussenbach (Unie) 

nagedacht over hoe een zelfstandige Karen 

Baptistengemeente eruit zou kunnen zien. Het 

was een proces dat heeft geleid tot 'gemeente-

wording'. Het verlangen van deze jonge gemeente is dat zij de komende jaren zal groeien tot een 

gemeente die op eigen benen kan staan binnen de Unie-gemeenschap. We verheugen ons, in 

verbondenheid met onze Karen-broeders en -zusters, over deze mooie stap! 

TEAM MISSIONAIRE GEMEENTEONTWIKKELING 

 

Van links naar rechts: Ronald van den Oever (coach jeugdwerk), Oeds Blok (coördinator 

gemeentestichting), Ingeborg Janssen (teamleider en gemeenteopbouwwerker), Hans Riphagen 

(zending en diaconaat), Arjan Treuren (gemeenteopbouwwerker). 

Leestip: Wilt u een uitgebreidere indruk van wat we zoal doen, neem dan eens een kijkje op 

www.baptisten.nl/MGO of volg de Unie op Facebook via www.facebook.com/BaptistenNL. 

  

http://www.baptisten.nl/MGO
http://www.facebook.com/BaptistenNL
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GEMEENTE IN BEELD: DEN HAAG 
GEMEENTESTICHTING 

Wij geloven in Het Puntje. Deze wijk kan ons wel een Moer schelen! Daarom beginnen wij als 

Baptistengemeente Den Haag een project van gemeentestichting in de wijk Moerwijk, door de bewoners 

zelf 'het (taart)puntje' genoemd. 

Al in 2002 is er vanuit het taakveld Missionaire Gemeente Ontwikkeling van de Unie een proces van 

gesprekken gestart met Baptistengemeenten in de Randstad over hun situatie en hun visie voor de 

toekomst. Vanuit de Unie is naar aanleiding van deze gesprekken met Ingeborg Janssen een nieuw spoor 

van gemeentestichting voorgesteld. Uit de reacties bleek dat er openheid was voor dit traject. Dit is 

vanuit de Unie verder opgepakt door Oeds Blok. 

In het voorjaar van 2012 heeft Daniël Drost uit Amersfoort, vanuit het gemeentestichtend team in 

Kruiskamp, in onze gemeente verteld over de werkwijze van Urban Expression. Urban Expression werkt 

met kleine teams van gemeentestichting, met mensen die in de wijk (gaan) wonen. Gaandeweg maakte 

dit een nieuwe droom wakker in Den Haag. 

Een spannend proces volgde. Na een 'ja' van de gemeenteleden om 

te gaan kijken of dit bij ons mogelijk kon zijn, is door een kleine 

groep mensen in 2013 de handen uit mouwen gestoken. Door 

middel van rondwandelingen in de wijk (open ogen) en interviews 

met allerlei mensen en organisaties in de wijk is uiteindelijk een 

projectplan gemaakt van de wijk Moerwijk in Den Haag (het puntje). 

Het was alsof er een deur openging in de gemeente. De Geest ging ritselen, een echtpaar dat zich bij 

onze gemeente aansloot voelde de roeping om in 2014 een maandelijkse kledingbeurs en 

ontmoetingsplek op te starten. Er kwamen voorzichtige contacten met wijkbewoners, die resulteerden 

in een weekend de wijk opknappen waarbij onze binnenplaats met 

een prachtige muurschildering is opgefleurd en de nieuwe naam 

'de Viertuin' kreeg. Er is een kleine bibliotheek opgestart voor 

buurtbewoners en gemeenteleden, met boeken die werden 

aangereikt door vele mensen. En er is nu op de woensdagmiddag 

een plek voor de kinderen, met ruimte voor gezelligheid, spel, rust 

en gesprek, waarbij de leiding wordt verzorgd door 

buurtbewoners en gemeenteleden. 

Het zijn kleine bewegingen van de Geest van de Heer. Daarmee gaan we aan de slag. Soms loopt dat 

goed en soms kennen we tegenslagen. Wat daarbij heel belangrijk is, is dat je de hele gemeente erbij 

betrokken en op de hoogte houdt. Het geeft vooral moed om op deze weg door te gaan, samen met 

een pionier die wellicht in 2015 bij ons in de wijk aan de slag kan gaan. 
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REACTIES VAN GEMEENTELEDEN 

'Wij wilden in onze jeugd met muziek uit het dak gaan – laat nu de pioniers 

van de toekomst uit hun dak gaan en de kerk in beweging zetten.' Silvia 

Ricks, gemeentelid 

'Ik ben erg blij dat de gemeente het aandurft om te gaan ontdekken hoe 

nieuwe verbindingen met onze wijk, ons deel van Moerwijk, kunnen worden 

gemaakt tot heil van haar bewoners.' Herman de Boer, raadslid 

'Het is prachtig om te zien hoe het vertrouwen van de gemeente is gegroeid, 

hoe zij durft te vertrouwen op de leiding van de Heer in dit proces. We 

kijken uit naar wat de toekomst zal brengen.' Femke Hoes, secretaris 

Leestip: Lees ook het interview met Sjoukje Woudstra, voorzitter van de raad, dat in het februarinummer 

van Baptisten.nu stond. 
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4. THEOLOGISCHE VORMING 
INLEIDING  

Afgelopen zomer vormde de verhuizing van Barneveld naar 

Amsterdam een belangrijke ontwikkeling voor het Seminarium. In 

de eerste plaats door de concentratie van al het (inter)nationale 

werk op één plek. Het Seminarium is daardoor een dynamischer 

omgeving geworden voor zowel docenten als studenten door de 

interactie met staf en studenten van het International Baptist 

Theological Study Center (IBTSC). En uiteraard door de directe 

toegang die we nu hebben tot de grote gespecialiseerde doperse bibliotheek van het IBTSC in 

hetzelfde pand! Ook van belang is dat we nu gevestigd zijn op korte afstand van de Vrije Universiteit 

(VU), de academische instelling waaraan we verbonden zijn. En – hoe mooi kan het gaan – deze zomer 

verhuisde ook de afdeling theologie van Hogeschool Windesheim (een van onze hbo-partners) naar 

Amsterdam en wel naar het VU-gebouw. Tel daar nog bij op de toenemende contacten, met name in 

het promotieonderzoek, met het Doopsgezind Seminarium – óók gevestigd in Amsterdam – en de 

samenwerking in de bacheloropleiding met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), 

gelokaliseerd binnen de VU, en we kunnen zonder meer stellen dat we op een zeer strategische plek 

ons werk mogen doen. 

Wat geldt voor onze gemeenten, geldt ook voor het Baptisten Seminarium: het gaat niet om het 

gebouw, maar om de mensen die erin samenkomen. In ons geval onze studenten die in verschillende 

routes colleges volgen, stage lopen, op retraite gaan, persoonlijke gesprekken voeren. Een 

recordaantal studenten (negen) ontving op de jaarlijkse startdag in september een diploma, terwijl we 

in 2014 elf nieuwe studenten konden verwelkomen. Als docenten gingen we tweemaal op retraite en 

bezochten we diverse buitenlandse conferenties, waar we verder konden bouwen aan onze netwerken 

van internationale samenwerking. 

Het was ook een jaar van tweemaal onverwacht afscheid nemen. Op 13 april overleed na een kort 

ziekbed onze oud-hoogleraar, rector en docent prof. dr. Olof de Vries, die tot op het laatst actief was 

met onderzoek en schrijven. Door dat laatste is hij niet alleen in de 25 jaren van zijn docentschap van 

grote betekenis geweest voor studenten en voorgangers en via hen en zijn artikelen en lezingen voor 

onze hele geloofsgemeenschap, maar ook nog in de jaren erna. Op 16 november ontvingen we het 

schokkende bericht dat Jeroen Maris (26) met zijn auto was verongelukt. Jeroen studeerde sinds 

anderhalf jaar aan ons Seminarium, naast zijn studie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn en 

Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp. 

2014 IN CIJFERS 

 11 nieuwe studenten 

 5 studenten uitgeschreven 

 9 diploma’s uitgedeeld 

 7 (oud-)studenten als voorganger benoemd in een gemeente 

 6 teamleden Theologische Vorming, bijgestaan door 10 ondersteunende docenten 

 10 promovendi begeleid door Henk Bakker 
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 19 stages begeleid en 3 supervisies 

 Circa 2.200 boeken de deur uit gedaan in verband met de verhuizing naar Amsterdam 

 Circa 1.000 boeken bewaard en opgenomen in bibliotheek IBTCS 

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 De in 2013 als experiment gestarte sprekersroute is in 2014 geïmplementeerd in het 

studieprogramma. Mensen die regelmatig voorgaan in zondagse diensten, maar geen 

theologische opleiding hebben afgerond, schuiven aan bij diverse Bijbelse en homiletische 

vakken binnen twee van onze studieroutes en worden zo bijgeschoold. 

 De Onderzoekskring Baptist Identity (OKBI) heeft vorm gekregen en vergadert elke twee 

maanden, bespreekt onderzoeken, bereidt publicaties voor en organiseerde een conferentie in 

samenwerking met de VU en de Theologische Universiteit (TU) Kampen. 

 Internationale contacten zijn uitgebouwd en verstevigd, met name via de Divisie voor 

Theologie en Onderwijs van de Europese Baptisten Federatie (EBF), de theologische 

studiecommissie van de Baptist World Alliance (BWA) en het Europese oecumenische netwerk 

Societas Oecumenica. 

 Het nieuwe opleidingsprofiel is gefinaliseerd. 

 Een gesprek binnen de staf naar aanleiding van een onderzoek naar ouderen in de gemeente 

heeft geleid tot plannen om meer aandacht te geven aan intergenerationaliteit (het contact 

tussen de generaties). Dit zal in 2015 door docent Wout Huizing en Ronald van den Oever 

(jongerenwerk) verder worden opgepakt en uitgewerkt. 

 Er zijn twee deeltjes in de Baptistica Reeks uitgebracht: op de voorjaars-AV een over de 

theologie van McClendon en op de najaars-AV een over baptisten en het ambt. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 Het ontwikkelen van een programma voor permanente educatie voor voorgangers is in volle 

gang, in samenspraak met de staf en de Vereniging van Baptistenvoorgangers (VBV). Een 

voorstel hieromtrent met herziening van het Reglement inzake Voorgangers (RIV) zal aan de 

AV van 2015 worden voorgelegd, zodat het in de loop van 2016 zijn definitieve beslag kan 

krijgen, gelijk met de invoering van het nieuwe curriculum. In de tussentijd zullen al losse 

cursussen in dit kader worden aangeboden. Een parallelle ontwikkeling is de opzet van een 

pool van interim-voorgangers en hun scholing. Vanuit team TV is Wout Huizing intensief bij al 

deze processen betrokken. 

 Het uitbrengen van Engelse publicaties in samenwerking met IBTSC, Oxford, Durham e.a. Dit 

vraagt meer tijd, maar is wel in voorbereiding. 

 Het ontwikkelen en vermarkten van digitale modules in het Engels. Dit is vooralsnog 

geparkeerd vanwege tijdgebrek en omdat nog niet duidelijk is of er wel echt markt voor is. 

 De verschijning van een extra deel van de Baptistica Reeks met daarin de publicaties rondom 

het symposium 'Munificent Church' en de inauguratie van Henk Bakker in 2013. Deze zijn met 

onze medewerking nu gepubliceerd in American Baptist Quarterly. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 
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 Het ontwikkelen van een eenjarige 'Master of Divinity' aan de VU, met name voor 

hen die van het hbo door willen stromen en mensen die al een bachelor of master 

hebben op een ander terrein dan theologie. 

 Het uitbrengen van een Baptistica Reeks-deeltje over liturgie. 

 De verschillende hbo-routes binnen Windesheim, CHE en ETA nauwer op elkaar 

afstemmen. 

 Het ontwikkelen van een nieuwe website, waarin de onderzoeksresultaten van de 

OKBI worden opgenomen. 

UITGELICHT 

RETRAITES 

Als team TV gingen we dit jaar tweemaal op retraite. In januari 

waren we twee dagen op het Brandpunt in Doorn, waar we 

elkaars levensverhalen deelden aan de hand van zogenaamde 

mystagogische momenten, dat wil zeggen momenten waarop 

(soms achteraf) duidelijk werd dat de Heer je een bepaalde 

richting wees. Daarnaast namen we tijd om een aantal 

onderwijszaken door te spreken en om samen te sporten. 

‘De retraites zijn momenten om in alle rust en concentratie in een open 

sfeer te delen wat je bezighoudt, elkaar te leren kennen en God in je 

midden te ervaren.’ Wout Huizing, docent 

In november waren we twee dagen op de Hezenberg in Hattem. Deze bijeenkomst stond vrijwel 

geheel in het teken van de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. Er was ook een 

communicatieworkshop onder leiding van een deskundige van buiten. 

Ook was er weer een retraite met een kleine groep studenten in het kader van het vak pastor & 

spiritualiteit onder leiding van docent Wout Huizing. 

‘Maar er is ook wel verlangen. Om niet zo veel op te nemen. Om 

concentratie te kunnen opbrengen voor één ding tegelijk. En niet 

meteen met van alles en nog wat door elkaar heen lopend bezig te 

zijn. Niet bezig zijn met nadenken of beredeneren, maar mijn gevoel 

en hart laten luisteren en spreken. Daar zit een diep verlangen. En 

steeds meer merk ik hoe ik ben veranderd sinds ik aan de studie 

begonnen ben.' Student Peter Dekker naar aanleiding van de retraite 

PRESENTATIE BUNDEL VOOR PROF. DR. OLOF DE VRIES 

Op de AV van 23 mei in Lelystad werd de bundel 'De geschiedenis van het 

Schriftwoord gaat door – Gedachten ter markering van de theologie van dr. 

O.H. de Vries' gepresenteerd. Dit zogenoemde 'vriendenboek' is gevuld 

met artikelen van oud-studenten en collega’s die reageren op een aspect 

van Olofs theologische denken. Het boek werd overhandigd aan Olofs 

weduwe Ria de Vries, in aanwezigheid van meerdere familieleden. 
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Olof zelf werkte aan een baptistische dogmatiek, waarvan vier hoofdstukken voltooid waren. De 

bedoeling is dat dit werk, voorzien van een inleiding, in 2015 verschijnt. 
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EINDGESPREKKEN 

Op de vrijdagen 22 en 29 augustus werden de eindgesprekken gehouden met de negen 

eindexamenkandidaten. Voor docenten en leden van het College van Beroepbaarstellingen (CvB) altijd 

weer momenten om naar uit te kijken, omdat het dagen zijn om te ontdekken en te horen hoeveel er 

tijdens de studie gebeurt en hoezeer studenten zijn gevormd en ontwikkeld. Elke student kreeg bij zijn 

diploma een Studie Loopbaan Advies (SLA) mee dat geschreven wordt naar aanleiding van het 

eindgesprek. 

'Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat ik mijn onzekerheid niet als 

uitgangspunt moet nemen, maar juist de gebieden waar ik wel stevigheid 

ervaar. Binnen de grenzen van wie ik ben en wat ik kan mag ik werken aan 

groei.' Uit een eindverslag 

'De door de studie ontvangen verbreding en verdieping heeft niet alleen 

betrekking op mijn kennis, maar ook op mijn geloof en relatie met God. De 

inleidingen op en de inhoud van de colleges en de momenten van 

persoonlijk gesprek, heb ik vaak als inspirerend ervaren.' Uit een eindverslag 

STARTDAG 

De startdag vond dit jaar plaats op het terrein van de Near 

East Ministry in Voorthuizen. Naast negen diploma’s die 

werden uitgereikt, werden negen nieuwe studenten welkom 

geheten, hield Ingeborg Janssen, teamleider MGO en 

docente Gemeenteopbouw, een openingscollege over het 

zoeken van de wil van Christus, nam Otto de Bruijne ons 

rond het Unie-jaarthema 'Zoeken' mee door een digitale 

Canvas-kapel en liep men in groepen in het bos een Bijbelroute, waarbij de afslagen dienden te 

corresponderen met de juiste antwoorden op Bijbelvragen. 

'Door alle drukte, alle stress, alle studie komt het persoonlijk geloof al 

snel op een tweede plan. Ik heb mij herhaaldelijk moeten herijken: 

opnieuw tijd moeten nemen voor gebed, meditatie, ga zo maar door. Ook 

de openingsdag van het Baptisten Seminarium heeft mij hierbij geholpen. 

Diverse keren merkte ik ook dat 'heilige huisjes' omver gingen door de 

studie en door ervaringen in de stage. Toch durf ik nu te zeggen dat, op 

dit moment in de studie, ik er 'nog steeds ben': De Heer is mijn herder! 

Mijn enige hoop in leven en in sterven!' Uit een stageverslag 
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INTERNATIONALE CONFERENTIES 

Begin juli bezochten Henk Bakker en Teun van der Leer de 

tweejaarlijkse CEBTS-conferentie, deze keer op het Baptisten 

Seminarium in Warschau, Polen. CEBTS staat voor Consortium of 

European Baptist Theological Schools. Teun van der Leer was de 

afgelopen twee jaar voorzitter van CEBTS en hij leidde de 

conferentie die gewijd was aan ontwikkelingen rond het denken 

over de kerk. 

Aansluitend bezocht Henk Bakker de jaarvergadering van de BWA 

in Izmir, Turkije, waar hij een bijdrage leverde aan de Commissie 

Dogmatiek en Oecumene. 

Eind augustus bezocht Henk Bakker op uitnodiging de conferentie 

van Societas Oecumenica in Boedapest, Hongarije, waar hij een 

lezing hield over eenheid en verscheidenheid. 

CONFERENTIE 'KIJKEN NAAR KERKEN' 

Op 22 november organiseerde het OKBI in samenwerking met 

de leerstoel van het Center for Evangelical and Reformation 

Theology (CERT, hoogleraar dr. Stefan Paas) en het Reformed 

Traditions in Secular Europe (RTSE) Onderzoeksprogramma 

Praktische Theologie van de TU Kampen (dr. Hans Schaeffer) 

een conferentie 'Kijken naar kerken'. Daar werden 

onderzoekservaringen uitgewisseld en methodologisch instrumentarium voor onderzoek naar 

plaatselijke kerken ontwikkeld. Naast een lezing van Henk Bakker, presenteerden onder andere de 

(oud-)studenten Ingeborg Janssen en Mattias Rouw hun onderzoek naar respectievelijk 'discerning the 

mind of Christ' en 'gebed in Baptistengemeenten'.    

LEERSTOEL 

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, die deze zomer deze taak overnam 

van dr. ir. A.J. Remmelzwaal. Jan Bos is sinds juli 2014 ook voorzitter van de Opleidingsraad. 

ONDERZOEK 

Het onderzoek Mapping Baptist Identity wil in beeld krijgen hoe baptistenidentiteit zich in de 

geschiedenis vormt, verhoudt en hoe zij vandaag functioneert. Hoe verstaan Nederlandse 

Baptistengemeenten zichzelf? Als we tijdgebonden en in de traditie staande gemeenten van Christus 

zijn, waar blijkt dit dan? Concrete onderzoeksrichtingen zijn liturgische keuzes, ethische discussies, 

belijdenis, missionaire interesse, enzovoort. Uit het functioneren van gemeenten blijken theologie en 

identiteit. 
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De resultaten van het vanuit de leerstoel te verrichten onderzoek zullen worden gerelateerd aan 

thema’s uit de systematische theologie, waardoor het bijdraagt aan een kritisch zelf-verstaan van de 

Nederlandse baptisten. Van hieruit kan ook worden nagedacht over ontwikkelingen in de toekomst. 

De onderzoeksresultaten zullen worden gethematiseerd binnen de praktische theologie en daarmee 

praktisch toepasbaar gemaakt. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar gemeenteopbouw en 

(missionaire) gemeentestichting. 

SABBATICAL 

De sabbatical van mei tot augustus van Henk Bakker begon met twee weken in de bibliotheek van de 

Theologische Universiteit Kampen, gevolgd door twee weken Duke University (Durham, VS) voor 

studie, overleg en het geven van een gastcollege, en twee weken in de Koninklijke Bibliotheek te Den 

Haag. Vervolgens hield hij in augustus twee lezingen: op het congres van het Centrum voor Patristisch 

Onderzoek (CPO) in Utrecht en op het congres van de Europese oecumenische onderzoeksgroep 

Societas Oecumenica in Boedapest, Hongarije. 

Verder heeft Henk Bakker een begin gemaakt met een herziene en uitgebreide publicatie van de 

Hughey Lectures die hij in 2012 op het IBTS in Praag heeft gehouden, met als eerste 'vrucht' een te 

zijner tijd te verschijnen monografie over vroege christologie. 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

Henk Bakker begeleidde in 2014 één masterscriptie en tien promovendi. Hij nam ook deel aan de 

maandelijkse promotiecommissievergaderingen van de faculteit Godgeleerdheid. Teun van der Leer 

begeleidde één pre-masterscriptie.  

Bakker en Van der Leer namen in het verslagjaar deel aan de Academische Onderzoeksgroep 

Ecclesiologie (AOE) en de Sectievergaderingen Dogmatiek & Oecumenica. 

WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS 

Daniël Drost en Jan Martijn Abrahamse zijn als wetenschappelijk medewerker aan het Seminarium 

verbonden met als hoofddoel promotieonderzoek op het terrein van de (baptistische) ecclesiologie en 

ondersteuning in het onderwijs. In de afgelopen jaren zijn zij structureel betrokken geraakt bij met 

name de colleges baptistica en ecclesiologie en daarnaast ook bij dogmatiek en ethiek. Verder hebben 

beiden intensief meegewerkt aan de dit jaar verschenen uitgaven in de Baptistica Reeks over 

McClendon en het ambt. Over hun onderzoek vertellen ze zelf. 

Daniël Drost: 'Voor mijn proefschrift ben ik begonnen met het beschrijven van Yoders 

visie op wat hij 'The Jewishness of the Free Church' noemt. De eerste paragrafen heb ik 

ter beoordeling aan het 'Doktoranden Kolloquium' (de groep promovendi van de 

Seminaria van de Baptisten en Doopsgezinden) en de kenniskring van het Baptisten 

Seminarium voorgelegd. Beide zijn inspirerende en bij vlagen intense bijeenkomsten, 

waarop we elkaar theologisch scherpen. Ook het lesgeven is bij uitstek een manier om 

nog dieper in de stof te kruipen en in die zin dan ook behulpzaam in mijn eigen proces op weg naar 

mijn proefschrift.' 

‘De functie van wetenschappelijk medewerker aan het Seminarium 

brengt met zich mee dat ik me in een aantal zeer inspirerende 
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gemeenschappen beweeg: het eigen team Theologische Vorming, 

andere teams van de Unie, het Doopsgezind Seminarium, het 

IBTSC’. Daniël Drost, wetenschappelijk medewerker 

Jan Martijn Abrahamse: 'Mijn onderzoek naar ambtstheologie vordert gestaag, zoals 

dat heet. Afgelopen jaar heb ik gewerkt aan mijn derde hoofdstuk en het herschrijven 

en bijschaven van het geheel. Komend jaar hoop ik aan mijn vierde hoofdstuk te 

beginnen. Het enthousiasme om het eens af te ronden is er nog steeds, het gebrek aan 

beschikbare studietijd is altijd een spelbreker. Verder heb ik afgelopen periode 

intensief met Wout Huizing aan het pas verschenen deel in de Baptistica Reeks over 

het ambt gewerkt.'  

GYPSY SMITH SCHOOL 2014 

Het Baptisten Seminarium ondersteunt sinds enkele jaren de 

Gypsy Smith School (GSS) in Boekarest, Roemenië, met 

financiën en personeel. GSS is een school waar viermaal per 

jaar zigeuner-christenen worden toegerust in hun geloof om 

hun eigen kerken te versterken en om als evangelist te 

werken in hun Roma-gemeenschap. Een van deze lesweken 

wordt al enkele jaren vanuit het Seminarium verzorgd. Dit 

jaar gaven Jan Martijn Abrahamse en Daniël Drost in 

november les over respectievelijk communal ethics en kerkgeschiedenis. 

Jan Martijn: 'Het was erg inspirerend om daar te zijn. Het was een voorrecht om deel te zijn van het 

geloof en de onderlinge broederschap, die nadrukkelijk benoemd werd met de terugkerende 

begroeting fraților (broeders!).' 

 'We hebben genoten van hun mooie getuigenissen en preken in 

de twee diensten die we hebben meegemaakt, alsook hun gezang. 

Zodra ze een gelegenheid zagen pakten zij hun accordeon en 

zongen liederen ter ere van God!' Jan Martijn Abrahamse, 

wetenschappelijk medewerker 

Daniël: 'Naast het lesgeven op het GSS hebben we veel boeiende mensen ontmoet, zoals onze 

Roemeense tolk die een bijzondere roeping voor de Roma heeft, Amerikaanse zendelingen die werken 

en leven in de achterstandswijk van Boekarest waar de school staat, en de docenten van het Baptisten 

Seminarium verbonden aan de Universiteit van Boekarest.' 
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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 studenten en voorgangers, en docent pastor & 

spiritualiteit, hermeneutisch pastoraat en levenslooppastoraat 

 

 

Drs. Jan Martijn Abrahamse 

Wetenschappelijk medewerker, colleges dogmatiek, ecclesiologie en baptistica 

 

 

Drs. Daniël Drost  

Wetenschappelijk medewerker, colleges ecclesiologie, baptistica en ethiek 

 

 

Marijn Vlasblom  

Onderwijscoördinator 

 

 

OVERZICHT BIJLAGEN OP DE WEBSITE 

Documenten bij dit jaarverslag die u op onze website kunt vinden: 

 Bijlage 1: Publicaties en lezingen door docenten 

 Bijlage 2: Overzicht stagiairs en begeleiders 

 Bijlage 3: Overzicht leden Opleidingsraad, Werkveldcommissie, Studentenraad en OKBI 
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GEMEENTE IN BEELD: ENSCHEDE 
2014 IN VOGELVLUCHT 

Er is in 2014 binnen en buiten onze gemeente veel gebeurd. Op 22 februari is toch nog plotseling onze 

oud-voorganger ds. Herman Bijleveld overleden. In de dienst van woord en gebed werd in een 

overvolle kerk volop gesproken over de persoon Herman Bijleveld, die samen met zijn vrouw Dini altijd 

in dienst van God bezig is geweest met het leren, bijstaan en helpen van de verschillende gemeenten. 

Ook in Unie-verband. Hij was een man die nooit op de voorgrond stond, maar er altijd was: eenvoudig, 

geduldig en altijd met oog voor de ander. We zullen hem missen; Dini en de kinderen natuurlijk het 

meest. Hij is bij God maar zeker ook bij ons, blijvend in onze gedachten. 

De ingeslagen weg, van het opzetten van een duidelijke gemeentestructuur en de vijf taakvelden en de 

taakveldverantwoordelijken, is nagenoeg voltooid. Binnen de vijf taakvelden wordt hard gewerkt om 

duidelijk te laten zien wat voor soort gemeente we zijn en waar de prioriteiten liggen ten aanzien van 

het gemeente-zijn en de geloofsbeleving. Onze gezamenlijke vergaderingen, vier keer per jaar, 

brengen een wisselwerking op gang tussen bestuur en taakvelden, zodat het voor iedereen duidelijk is 

wat er van hem of haar wordt verwacht. Je ziet zelfstandig werkende groepen waarin mensen bezig 

zijn met waar ze goed in zijn, gebruikmakend van hun talenten. Zo is iedereen zijn eigen taak zo 

optimaal mogelijk aan het uitvoeren. 

Omdat ds. Peet Wijchers met emeritaat mocht gaan in 2014 hebben we afscheid genomen van hem als 

voorganger. Hij heeft de gemeente Enschede twee periodes gediend en de tijd hiertussen is hij volop 

bezig geweest in dienst van de Unie. We hebben op 31 augustus afscheid genomen van hem en zijn 

vrouw Tiny tijdens een dienst met aansluitend een receptie. Het was een waardevol moment van 

afscheid, waarbij velen hun waardering uitspraken voor de tijd en de wijze waarop ds. Wijchers zijn 

werk in Enschede heeft gedaan. Ook Tiny werd hierin betrokken voor haar aandeel in het werk en het 

steeds weer voor lange periodes afstaan van haar man aan gemeenten en Unie.  

Op 21 september mochten we onze nieuwe voorganger, ds. Remko 

Ongersma al welkom heten. In een speciale dienst werd door ds. 

Wijchers letterlijk en figuurlijk het stokje overgedragen aan de 

nieuwe voorganger. We hopen samen een goede tijd te mogen 

hebben waarin het woord van God, het uitdragen daarvan en het 

pastoraat voorop mogen staan. Ook hopen wij dat de familie 

Ongersma zich spoedig thuis mag voelen in onze gemeente. 

In het afgelopen jaar hebben wij ons mogen verheugen in negen 

dopelingen. De gemeente is in beweging en trekt studenten van de 

UT Enschede aan. Er zijn veel jonge mensen, jonge gezinnen en 

ouderen binnen onze gemeente die betrokken zijn bij allerlei 

activiteiten. 
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UITGELICHT 

Onder de noemer 'Trefpunt Doet' zijn wij als gemeente bezig met het thema 'Kerk in de wijk'. Onze 

kerk staat in een wijk met bewoners van verschillende achtergronden, zowel op cultureel als op sociaal 

gebied. Enkele mooie projecten die al uitgevoerd en in opbouw zijn: 

 Athlics in Action van Sonrise heeft 

opnieuw een mooi zomerproject 

gehouden met sporten in de wijk voor 

de kinderen. Daarbij werd het 

evangelie op een pakkende manier 

verteld en ontstonden er mooie 

gesprekken. 

 Een inloopochtend in de kerk voor 

buurtbewoners voor een kop koffie en 

een praatje. 

 Eens in de maand is er een gezamenlijk diner voor kerkleden en buurtbewoners. Hiervoor 

wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

 Kerstmarkt op het kerkplein samen met de kerk en buurtbewoners. 

 Kerst op de kinderboerderij in de wijk, waarbij het kerstverhaal uitgespeeld werd en een klein 

combo kerstliederen speelden in de buitenlucht.  

Langzamerhand komt er steeds meer bekendheid en minder schroom om ons kerkgebouw binnen te 

gaan. De 

samenwerkingsinitiatieven komen ook vanuit de wijk zelf naar ons als Baptistengemeente toe. Dat 

ervaren we als zeer bijzonder en er blijkt vooral uit dat je als kerk in de wijk heel belangrijk kunt zijn. Zo 

kun je als gemeente van God ook handen en voeten geven aan het evangelie buiten de muren van de 

kerk, buiten de eigen comfortzone. Ondertussen wordt er gewerkt aan nog meer projecten voor kerk en 

wijk. 
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5. ONDERSTEUNEND BUREAU 
INLEIDING  

Het jaar 2014 heeft als kenmerk verandering. Bovenaan staat de verhuizing van Barneveld naar 

Amsterdam. Met het International Baptist Theological Study center (IBTSc) en de Europese Baptisten 

Federatie (EBF) betrok de Unie twee verdiepingen van een prachtig kantoorgebouw in de directe 

omgeving van de Herdenkingskerk. Verder was er de overgang van de ICT-ondersteuning waardoor 

alle medewerkers vanuit huis kunnen werken. En de voorbereiding om aan de slag te gaan met het 

nieuwe geïntegreerde softwarepakket dat het oude crm- en boekhoudsysteem gaat vervangen legde 

een behoorlijk tijdsbeslag op diverse medewerkers. 

Het boek met bijdragen naar aanleiding van de theologie van Olof de Vries kwam uit tijdens de 

voorjaars-AV. Het werd aangeboden aan zijn weduwe, want Olof was helaas enkele weken eerder 

overleden. Er was een grote actie om de bundels Liederen voor de Gemeentezang die in depot bij 

Jongbloed lagen onder te brengen bij de gemeenten; daarvan werd gretig gebruik gemaakt. Verder is 

het archief uitgezocht, beschreven en overgedragen aan het Rijksarchief in Utrecht. 

Internationaal gezien was 2014 een bewogen jaar, met onder andere de verergerende situatie in het 

Midden-Oosten, de spanningen tussen Oekraïne en Rusland (met de verschrikkelijk vliegtuigramp van 

de MH17) en de uitbraak van ebola in West-Afrika, die ook direct onze zendelingen in Sierra Leone 

raakt. Op verschillende manieren is er binnen de Unie en vanuit gemeenten vormgegeven aan onze 

roeping in de wereld. U kunt daar meer over lezen in het hoofdstuk over de 'Beweging naar Buiten'. 

2014 IN CIJFERS 

GEMEENTEN 

 77 gemeenten met 10.478 leden op 31 december 2014 

 5 gemeenten geholpen bij het beroepingswerk 

 9 voorgangers deden hun intrede 

 3 voorgangers gingen met emeritaat 

 2 gemeenten kochten en betrokken een nieuw gebouw 

 

COMMUNICATIE 

 11 nieuwsbrieven verstuurd 

 4 nummers van Baptisten.nu verschenen 

 11 keer werd kopij voor gemeentebladen verzonden 

 20 keer een Zending aan de Gemeenten verstuurd 

 4 keer een e-mail aan penningmeesters verstuurd 

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

 1948 boeken werden verkocht, waaronder 300 uit de Baptistica Reeks en 1215 van het 

kringenboekje 'Samen Gods missie ontdekken – Zoeken' 
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ACTIVITEITEN 

 129 afgevaardigden van 50 gemeenten bij de AV in Lelystad 

 82 afgevaardigden van 39 gemeenten bij de AV in Amsterdam 

 36 emeriti en echtgenotes bezochten de emeritidag op 30 oktober 

 1 nieuw psychologisch onderzoek werd geïnitieerd 

 1 plaatselijke en 7 algemene beroepbaarstellingen werden door het College van 

Beroepbaarstellingen verleend 

 7 voorgangers bezochten Israël om de vriendschapsrelatie te bespreken 

 Namens de gemeenten hebben we deelgenomen aan 10 netwerken (onder andere Nationale 

Synode, Evangelische Alliantie, diverse CIO-afdelingen, werkgroep Israël) 

 In 1 zaak is uitspraak gedaan door de Arbitragecommissie 

 5 gemeenten zijn geholpen door de UBS bij verwerven, beheer, financiering en onderhoud van 

hun gebouw 

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 We hebben een 'luister'-oefening gedaan met de ontvangers van de communicatie vanuit de 

Unie. Op basis daarvan is geprobeerd de communicatie via website, nieuwsbrief, Baptisten.nu, 

Zending aan de Gemeenten en kopij voor de gemeentebladen af te stemmen en volgens 

planning te versturen. 

 We hebben een nieuw geïntegreerd ICT-systeem voor het beheer van de gegevens en voor de 

financiële administratie opgezet. En tijdens deze 'verbouwing' gingen de activiteiten door: de 

financiële administratie verliep vlot, bestellingen werden tijdig verwerkt, het adressenbestand 

bleef up-to-date. 

 De doorontwikkeling van Unie in nieuwe Statuten en reglementen is afgerond. 

 De verhuizing van het Unie-kantoor van Barneveld naar Amsterdam is goed verlopen. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 Het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl. 

 Het actualiseren van het foldermateriaal. 

 Het opzetten van een aanvullend systeem van fondsenwerving. 

 De ontwikkeling van een nieuwe rechtspositieregeling voor voorgangers. 

 Het opzetten van het systeem Permanente Educatie. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 Alle werkprocessen via het nieuwe ICT-systeem laten verlopen. 

 Een nieuwe huisstijl ontwikkelen en doorvoeren. 

 Een nieuwe website ontwerpen en introduceren. 

 Verdere uitbouw van het klantportaal voor de gemeenten. 

 Een nieuwe regeling voor de voorgangers en introduceren van Permanente Educatie. 
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UITGELICHT 

HULP BIJ BEROEPINGSWERK 

'Vanwege onervarenheid met beroepingswerk 

zijn we als commissie te rade gegaan bij de Unie 

van Baptistengemeenten. Door onze 

ontmoetingen waren we volledig op de hoogte 

van actuele beroepingsprocessen, ontwikkelingen 

in het veld van voorgangers en ten slotte 

ontwikkelden we samen een gedegen plan van 

aanpak. Voor onze gemeente een waardevolle bijdrage die onder 

andere heeft bijgedragen aan een soepele, accurate, integere en 

snelle beroepingsprocedure.' Baptistengemeente Hoogezand-

Beukemastraat 

ERVARING VAN EEN MEDEWERKER 

'2014 had een verrassing voor mij in petto. Vanwege de afstand 

Arnhem-Amsterdam hadden we in goed overleg besloten dat ik 

een opvolger zou inwerken en per 1 januari 2015 zou stoppen. 

De opvolger was er nog niet en zo volgde het besluit dat ik in 

2015 zou blijven en meer vanuit huis zou gaan werken. Ik ben er 

heel blij mee, want ik hoef de sollicitatiemolen niet in. Solliciteren 

boven de zestig is niet zo kansrijk. Ik ben ook blij dat ik me mag 

blijven inzetten voor de Unie.' Jeanette van Es, 

directiesecretaresse 

DE ACTIE 'LIEDEREN VOOR DE GEMEENTEZANG' 

In juli 2014 zijn duizenden bundels 'Liederen voor de Gemeentezang' van het depot van Uitgeverij 

Jongbloed naar vele gemeenten, zelfs naar Suriname, verhuisd. Hieronder een verslag van iemand die 

zich heeft ingezet voor het plaatsen van vele bundels. 

'Toen eind negentiger jaren in baptist Nederland rondging dat 

'Lofzangen en gebeden' zou worden vervangen, vond ik dat 

persoonlijk niet fijn. Onze bundel was zo vertrouwd. Maar nadat 

'Liederen voor de Gemeentezang' in gebruik werd genomen, 

kwam ik tot de slotsom dat we een prachtig liedboek terug 

hadden, met een keur aan prachtige liederen. Wij als baptisten 

moeten nu nog leren ook de eerste 150 nummers in onze 

diensten te zingen. Persoonlijk heb ik van onze bundel 

uitgedeeld aan verzorgingshuizen, waaruit nu in kleine groepjes 

gezongen wordt. Voor mij persoonlijk is lied 398 uit de bundel 
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dierbaar geworden: Ik weet niet waarom Gods gena, aan mij ook 

werd betoond.' Oebele Oldenburger 

BIJEENKOMSTEN VOOR SECRETARISSEN EN PENNINGMEESTERS 

In 2014 organiseerde de Unie een avond voor secretarissen en penningmeesters en een avond voor 

penningmeesters en voorgangers. Deze werden beide zeer goed bezocht: 22 penningmeesters, 10 

secretarissen en 2 voorzitters bezochten op 23 januari de thema-avond, 41 penningmeesters, 12 

voorgangers en 4 voorzitters bezochten de thema-avond van 21 november. 

'Als iemand die nog nooit een Unie-bijeenkomst had 

meegemaakt was het best spannend om hierheen te gaan. Ook 

onze penningmeester was nog nooit eerder geweest. Tijdens de 

avond kwam naar voren dat er meerdere zaken waren waar ik 

nog nooit van gehoord had, maar de sfeer was goed genoeg om 

dat te bekennen. Ik heb dus best veel geleerd deze avond. Het 

leukste vond ik wel dat ik Jeanette van Es in levenden lijve mocht 

ontmoeten. Je krijgt immers regelmatig mail van haar en dan is 

het ook leuk om daar een gezicht bij te hebben. Eigenlijk zou 

elke nieuwe secretaris naar zo’n bijeenkomst moeten gaan zodat 

het stukje Unie meer voor je gaat leven.' Eviete Huurman, 

secretaris Baptistengemeente Haulerwijk 

MEDEWERKERS ONDERSTEUNEND BUREAU 

Het team van medewerkers op het ondersteunend bureau bestaat op dit moment uit: 

     

Albrecht 

Boerrigter, 

Algemeen 

Secretaris 

Jeanette van Es, 

directiesecretaresse 

Conny van 

Kooy, financieel 

medewerker 

Dick Stichter, 

vrijwilliger 

Aaltje Stichter, 

vrijwilliger 

In 2014 namen we ook afscheid van een aantal vrijwilligers die zich lange tijd op het kantoor in 

Barneveld hebben ingezet: Hans en Ida Versloot, Dick Autsema en Wil Matser. Ook medewerker Lilian 

Herkendaal nam afscheid. Daarnaast moet Winfried Ramaker worden vermeld, die onder meer heeft 

bijgedragen aan het sorteren, inpakken en beschrijven van het archief van de Unie dat naar het 

Rijksarchief in Utrecht is gegaan. Hartelijk dank voor al het werk dat jullie hebben gedaan! 
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Afscheid Dick Autsema Winfried Ramaker sorteert het 

archief 

 
 

Afscheid Lilian Herkendaal Afscheid Wil Matser 

BIJLAGE OP DE WEBSITE 

Document dat u als bijlage u op de website kunt vinden: 

 Bijlage 4: Statistiek leden gemeenten 
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BEWEGING NAAR BUITEN 

'Ik ben bijzonder onder de indruk van het vele werk dat er 

binnen Unie-gemeenten gebeurt op zendingsgebied. Of dat nou 

vrouwengroepen zijn, zendelingen die uitgaan, 

thuisfrontcommissies, penningmeesters, Oost-Europa-

commissies, individuele gemeenteleden… velen zetten zich in 

met liefde en bewogenheid. Mag ik twee personen in het 

bijzonder noemen? Twee broeders verzamelen al tientallen jaren 

postzegels, ansichtkaarten en een aantal andere zaken, om deze 

vervolgens te verkopen en de opbrengst ten goede te doen 

komen aan de zending van de Unie. Fantastisch dat zulke 

mensen bestaan!' 

Hans Riphagen, coördinator van de Beweging naar Buiten 

2014 IN CIJFERS 

Hieronder vindt u een beknopt financieel overzicht van wat we 2014 hebben kunnen geven aan 

projecten en organisaties. 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. 

Contributies Diverse externe relaties  €   16.231,00  

Noodhulp Noodhulp Syrië en Irak  €   25.000,00  

 Noodhulp Filippijnen  €   36.000,00  

 Noodhulp Syrië  €   5.000,00  

 Noodhulp Bosnië  €    3.000,00  

 Noodhulp Afrika voedselhulp  €    9.066,00  

Projecten EBMI Projecten Siërra Leone €    8.380,00  

 Salaris Siërra Leone €  50.436,00 

 Sierra Leone – ebola  €     7.250,00  

 Ondersteuning student Abdullai Sillah  €    1.245,00  

 India project 'Brug van Hoop'  €     7.500,00  

 India voedselhulp voor Dalits  €     2.035,00  

 Ziekenhuis Zidim  €     7.500,00  

 Diversen EBMI €      637,00  

Gemeentestichting Gemeentestichting Arnhem  €   13.143,00  

 Gemeentestichting Rotterdam  €   23.178,00  

Overige Diverse kleine projecten  €     4.158,00  

 Wereldvrouwengebedsdag  €     2.992,00  
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 Vrouwenwerkprojecten Tsjernobyl  €     3.389,00  

 Vrouwenwerkprojecten Syrië  €     8.000,00  

 Project Syrië €     5.267,00 

 IMP Project  €     2.500,00  

 Lesgeven aan Roma-voorgangers in Roemenië 

door medewerkers van ons Seminarium 

 €     3.000,00  

 Ondersteuning aan gemeentezendelingen  €     4.500,00  

 Programma Breuken en Bruggen (i.s.m. VU)  €     5.000,00  

   

Totaal   € 245.407,00*  

* Dit bedrag is gebaseerd op het totaal aan Lasten van de Beweging naar Buiten in de jaarrekening (€ 

258.410), minus het daar genoemde bedrag voor personeelskosten en internationale contacten (€ 

25.464). Er is in bovenstaand overzicht nog een extra bedrag van € 21.461 opgenomen, dat niet in de 

jaarrekening van de Beweging naar Buiten is opgenomen maar in kortlopende schulden. Het betreft 

een bedrag voor noodhulp op de Filipijnen. 

ENKELE ANDERE CIJFERS 

 Er is 5 keer gebruik gemaakt van het ondersteuningsfonds voor gemeentezendelingen (Ede op 

Doortocht, Lelystad, Hoogeveen Bethel, Veenendaal en Utrecht de Rank). 

 12 baptisten uit het land bezochten conferenties en bijeenkomsten gerelateerd aan het 

internationale baptistennetwerk. 

 € 1.850 was in 2014 de opbrengst van de ingezamelde postzegels en ansichtkaarten. 

'Graag wil ik de Unie van Baptistengemeenten bedanken voor de 

financiële ondersteuning die ik afgelopen jaar heb ontvangen. 

Daarvan financier ik momenteel een eenjarige taalstudie die ik 

volg met het oog op het delen van het goede nieuws met 

Centraal Aziaten die daar nog nooit van gehoord hebben.' 

Zendeling uit een Unie-gemeente (anoniem) 

Leestip: In het juninummer van Baptisten.nu wordt aandacht besteed aan de stand van zaken rond de 

hulp op de Filipijnen. 

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 
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 In 2014 is er met verschillende mensen en gremia 

binnen en buiten de Unie nagedacht over een 

nieuw beleidsplan 'wereldzending'. Na een eerste 

bespreking op de voorjaars-AV is het definitieve 

plan aangenomen in het najaar van 2014. 

 We waren vertegenwoordigd in de Nederlandse 

Zendingsraad, Evangelische Alliantie en 

Evangelische Zendingsalliantie (EA-EZA), de Micha 

Campagne, het interkerkelijk contact Israël, het 

interkerkelijk contact overheidszaken, en ook in internationale organisaties als de Baptist 

World Alliance, de European Baptist Mission International en de European Baptist Federation 

(in verschillende divisies). 

 Een eerste preventief noodhulpproject is in 2014 van start gegaan in Oeganda (naar aanleiding 

van een oproep in 2013). Dit project is een samenwerking van de Unie samen met de 

Oegandese Baptisten, Tear en de Parkkerk in Leeuwarden. Zie voor meer informatie over dit 

project: http://baptisten.nl/nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/zending-en-

diaconaat/project-ccmp-oeganda. Twee mogelijke andere projecten worden nog verder 

uitgewerkt. 

  

http://baptisten.nl/nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/zending-en-diaconaat/project-ccmp-oeganda
http://baptisten.nl/nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/zending-en-diaconaat/project-ccmp-oeganda
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DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 In het jaarplan 2014 benoemden we het volgende doel: 'Komen tot een nieuw beleid voor 

fondsenwerving voor projecten binnen de Unie die niet uit de exploitatie gedekt kunnen 

worden (denk aan zendingsprojecten, missionaire pioniersplekken en onderzoek).' We hebben 

hier goede eerste stappen in gezet door verschillende inventarisaties te doen. Dit zal echter 

nog verder moeten worden uitgewerkt in de komende jaren. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 Starten van een projectgroep Sierra Leone. 

 Starten van een projectgroep Israël. 

 Uitwerking beleid rondom gemeentezendelingen door middel van een projectgroep 

gemeentezendelingen. 

 Afronding en verslaglegging van projecten preventieve noodhulp in Afrika op het gebied van 

voedselvoorziening (naar aanleiding van een voorstel uit 2013). 

 Voorbereidingen van het afscheid van Unie-zendelingen Hans en Aisha Oosterloo in 2016. 

UITGELICHT 

SYRIË, IRAK EN LIBANON 

Gedurende 2015 hebben we regelmatig in contact 

gestaan met christenen en organisaties werkzaam in het 

Midden-Oosten. In totaal konden we in 2014 € 43.267 

overmaken voor hulp aan vluchtelingen: een enorm 

bemoedigend resultaat, door opbrengsten van de 

noodhulpactie, het vrouwenwerk en diverse giften.  

Samen met de ABC-gemeenten sloot de Unie zich aan 

bij de #WeAreN-campagne, een blijk van meeleven met 

de Nasrani (Arabisch voor christen) in Syrië en Irak, als gevolg van de vervolging door terreurgroep IS 

(www.WeAreN.nl). 

Hoewel de situatie buitengewoon zwaar en complex is, horen we ook bijzondere verhalen over kerken 

in het Midden-Oosten, die door de crisis veranderd zijn, zich hebben geopend voor vluchtelingen en 

bijzondere zegen op hun werk zien. (Lees onder andere www.lsesd.org en www.ebf.org).  

'We are thankful to God for His provision over the past three 

years – through friends and partners such as yourselves – that 

enabled us lend a helping hand to vulnerable displaced and 

refugee families affected by the Syria crisis. And we are thankful 

for the transformation that we're witnessing in the process both 

within and through our churches. This cannot be but the Hand of 

God at work, and that is nothing short of EXCITING!' De Libanese 

Baptistenorganisatie LSESD waar we mee werken 

 

http://www.wearen.nl/
http://www.lsesd.org/
http://www.ebf.org/
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SIERRA LEONE 

In maart 2014 was Hans Riphagen te gast bij Hans en Aisha Oosterloo 

(zendelingen vanuit de Unie en de European Baptist Mission) in Sierra 

Leone. Het bezoek stond in het teken van hun naderende afscheid in 

2016 en het verkennen van mogelijkheden tot verdere samenwerking 

met de BCSL (Baptisten Conventie van Sierra Leone). In de zomer 

kwamen Hans en Aisha voor drie maanden op verlof naar Nederland. 

Intussen verspreidde de ebola-epidemie zich steeds verder over West-

Afrika en werd Sierra Leone een van de zwaarst getroffen landen. Dit 

had meteen persoonlijke consequenties voor Hans en Aisha. Zo 

hadden zij graag direct na hun verlof de hoofdstad Freetown willen 

verlaten om te verhuizen naar Lunsar, waar ze een nieuw huis hebben 

laten bouwen voor hun pensionering. Hans zou in 2015 zijn laatste 

jaar als zendeling vooral besteden aan het kerkelijk werk in die regio. 

Vanwege de crisis moest de verhuizing worden opgeschort, met als gevolg dat Hans en Aisha 

voorlopig 'opgesloten' zitten in hun huis in Freetown. Ook het Duitse echtpaar dat hen zou gaan 

opvolgen voor de EBMI in Sierra Leone kan voorlopig nog niet komen. 

De ebola-crisis heeft het land helemaal stilgelegd en blijkt moeilijk te bestrijden. Hulp is lastig 

vanwege het specifiek medische karakter. We konden een bijdrage van € 7.250 geven, bedoeld voor 

voedselhulp in enkele zwaar getroffen gebieden. Het ontwikkelen van plannen in samenwerking met 

de BCSL loopt vertraging op. We hopen en bidden dat de ebola-epidemie snel ten einde zal komen, 

zodat begonnen kan worden met de wederopbouw. 

EUROPEAN BAPTIST MISSION INTERNATIONAL (EBMI) 

Op de jaarlijkse Mission Council van de EBMI, in 2014 in Parijs, heeft John Sussenbach afscheid genomen 

als vicevoorzitter namens Nederland. Hans Riphagen werd als nieuw bestuurslid gekozen voor de 

komende vier jaar. Bijzonder nieuws daarbij is dat de Mission Council in 2016 in Arnhem zal worden 

georganiseerd, als onderdeel van het afscheid van Hans en Aisha. 

Thea Ploeg, lid van Baptistengemeente de Rank in Utrecht is via de EBMI een jaar als vrijwilliger in Malawi 

geweest en heeft daar geholpen om een thuiszorgprogramma voor de Baptisten Kliniek in Sengabay te 

starten. 

ENKELE KORTE UPDATES 

 Abdullai Sillah, een Sierra Leoonse student die in Engeland een promotiestudie doet, hoopt in 

2015 af te studeren. Hij heeft hiervoor ondersteuning gekregen van een aantal Nederlandse 

baptisten. 

 Via EO Metterdaad kon een project gefinancierd worden voor een conferentie voor christenen 

met een moslimachtergrond in het Midden-Oosten. Baptistengemeente Harderwijk had 

contacten met dit project en heeft dit in samenwerking met de Unie voorgedragen. 

 Saskia en Thijs Tichelaar waren betrokken bij de Micha Campagne. Saskia hielp mee met het 

ontwikkelen van de vernieuwde Micha-cursus. Thijs dacht mee over het thema en het 

materiaal van de Micha Zondag: 'Heel de schepping'. 
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 Via het programma 'Breuken en Bruggen' kreeg de Indiase baptist Lianchhunga Khiangte de 

kans om drie maanden in Nederland te studeren, in samenwerking met het Seminarium en de 

VU. 

 In juni 2014 maakten acht voorgangers uit de Unie een studiereis naar Israël, om te zien of er 

mogelijkheden zijn voor vriendschappelijke relaties tussen gemeenten hier en daar. 

 In 2014 is het gemeentestichtingsprogramma van de EBF, het Indigenous Mission Project, 

geëvalueerd en hebben we besloten om geen nieuwe projecten meer te ondersteunen. 

Leestip: Blijf via Baptisten.nu en de website www.baptisten.nl op de hoogte van de ontwikkelingen in 

de projecten die de Unie ondersteunt. 

http://www.baptisten.nl/
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GEMEENTE IN BEELD: SNEEK 
2014 IN VOGELVLUCHT 

Op het randje van 2012 is onze gemeente eigenaar geworden van het pand van PostNL aan de 

Selfhelpweg 22 in Sneek. Een nieuw gebouw op een zichtlocatie aan de A7. Tot eind mei 2013 heeft 

PostNL nog gebruik gemaakt van het pand en vanaf juni kon de aannemer aan de slag om het 

postsorteercentrum om te toveren tot een kerkgebouw. Met behulp van vele vrijwilligers uit de 

gemeente is er heel veel werk verzet en konden wij op 15 december 2013 onze eerste samenkomst in 

het nieuwe gebouw houden. Op zondag 19 januari 2014 is het gebouw officieel geopend door het 

oudste en het jongste lid van onze gemeente tijdens een speciale samenkomst. 

Het nieuwe gebouw ziet er niet uit als een kerkgebouw. Alleen het verlichte kruis aan de buitenkant 

laat zien dat het om een kerkgebouw gaat. Het gebouw is laagdrempelig voor buitenstaanders en dat 

hebben we het afgelopen jaar ook gemerkt. De samenkomsten worden goed bezocht, met circa 250 

mensen per keer, en er komen veel gasten. De gemeente groeit met leden en vrienden. Wij ervaren als 

gemeente veel zegeningen van onze Heer en zijn daar zeer dankbaar voor. 

UITGELICHT 

Een van de vruchten van 'missionair gemeente' willen zijn, is een nieuw initiatief dat vorig jaar van start 

is gegaan. Wij hebben het gebombardeerd tot 'Family Fun Day'. Op een van de laatste zaterdagen 

voor de zomer sluiten we het seizoen ’s ochtends af met een dienst, waarin we omzien naar het 

afgelopen jaar. De rest van de dag gaan we plezier maken met de buurt met gehuurde attracties, een 

rommelmarkt en lekker eten. 

 

 

 

 

 

 

ERVARING VAN EEN GEMEENTELID 

Na een ziekbed van enkele maanden overleed mijn lieve man en 

maatje op de leeftijd van 84 jaar aan een ongeneeslijke ziekte op 14 

januari 2014. Het was en is een vreselijk verlies waar je alleen doorheen 

moet. Ik heb echter mogen ervaren dat je op die momenten niet alleen 

bent: de Heer was en is er altijd. Hij gebruikt broeders en zusters in de 

gemeente om er op zulke momenten te zijn voor elkaar. 

Belangstelling, een bemoedigend woord, zelfs nu na een jaar ervaar ik 

dit nog. Ik heb dit gevoeld als een warme deken om me heen. Wat is 
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het een troost als je merkt en weet dat je in die omstandigheden 

gedragen wordt en dat God helpt dragen, elke dag opnieuw. Wat een 

voorrecht wanneer je deel mag uitmaken van zo’n gemeente, al 

zeventig jaar. Het is dus waar wat we zingen: We reizen met elkander, 

we wand’len hand in hand, d’een zij tot troost de ander op reis naar 

het Vaderland. Wat een rijke ervaring!' Anneke Helfrich-Fabrie, 84 jaar 

MIJN GEMEENTE IS … 

'Onze gemeente is actief en in beweging, waarbij ruimte is voor 

verschillende meningen en opvattingen. De gemeente is gastvrij, 

waardoor men zich snel bij ons thuis voelt.' Jaap Stienstra, 72 jaar 

'Onze gemeente is voor mij een gemeente waarin de liefde en genade 

van onze Heer Jezus Christus centraal staat, waar aandacht is voor 

elkaar en waar iedereen welkom is. Het is voor mij een plek waar we lief 

en leed kunnen delen en waar we bemoedigd worden om Gods liefde in 

woord en daad uit te dragen in onze eigen omgeving.' Focco van Brug, 

50 jaar 

'Onze gemeente is een veilig en warm thuis voor een ieder die op zoek is 

naar rust en stof tot nadenken. Door de laagdrempeligheid van de 

preken en het moderne muziekteam is zij toegankelijk voor jong en 

oud!' Verina Fabriek-Peeters, 25 jaar 
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6. DIVERSE ORGANEN & COMMISSIES 
VERENIGING VAN BAPTISTENVOORGANGERS (VBV) 

Het toerusten en bijstaan van voorgangers in de actualiteit van hun gemeenteleven, de maatschappij 

en hun persoonlijke situatie – zo zou je de Vereniging van Baptistenvoorgangers met zeventig leden in 

een paar woorden kunnen samenvatten. Voor 2014, en voor 2015 zal dat niet anders zijn. 

TOERUSTING 

Steeds meer is het accent komen te liggen op toerusting. Actuele vraagstukken komen daarin aan bod. 

Op de tweedaagse voorjaarsconferentie gingen we in op veranderende vormen van 

gemeenschapsbeleving onder de titel '2020, help! Geen kerk meer op zondag?'. Onze identiteit 

verandert niet schokkend, onze context en de vormen waarin mensen in Jezus' naam bij elkaar komen 

wel. Hoe gaan we daarmee om? Daar is geen eenvoudig antwoord op, behalve dan dat je je kunt 

afvragen of je het volhoudt om slechts kerk te zijn op zondag tussen tien en twaalf uur. Een van de 

sprekers noemde dat met een lelijk woord 'konijnenholchristendom'. Een blik in de spiegel kan pijn 

doen … 

Christen-zijn en gemeente-zijn in deze tijd werd ook besproken op twee studiedagen in het najaar. 

Rondom het boek van Sake Stoppels, 'Oefenruimte – Gemeente en parochie als gemeenschap van 

leerlingen' bespraken we trends die zichtbaar zijn, ook in de kerk. 'Jezus roept leerlingen, geen 

kerkmensen' geeft scherp zicht op de praktijk. Dat gold ook voor de studiedag met Eugene Poppe 

over 'De nieuwe vrijwilliger' in onze gemeente. In onze gemeenten blijkt het niet eenvoudig om 

raadsleden en leidinggevenden te werven en voor langere tijd vast te houden. Hoe komt dat? Hoe 

gaan we daarmee om? Dat begint met het kijken met een andere bril naar de mens van nu. Die is 

anders dan vijftien, twintig jaar geleden en verder terug. Toch? Dat uit zich ook in de inzet. Een 

verhelderend overzicht van kenmerkende verschillen is deze: 

De oude vrijwilliger De nieuwe vrijwilliger 

Meer gericht op saamhorigheid, 

gezelligheidsaspect 

Inzet voor een langere periode 

Vanzelfsprekend, 'plicht' 

Denken in vacatures 

Vaste procedures en gewoonten 

Continuïteit 

Trouw aan de ander 

Meer geboeid door één aspect van het 

gemeentewerk 

Kortverbandvrijwilliger 

Bewuste keuze 

Denken in ontplooiingskansen 

Spontane initiatieven 

Creativiteit 

Trouw aan jezelf 

De oproep aan gemeenten is: 'deal with it, grijp je kansen in plaats van te blijven klagen'.  
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VERBINDING EN ONTMOETING  

De VBV is blij dat er ook een Groep Predikantspartners is die samenkomt, nu voor het tweede jaar. 'De 

echtgenote van …' is een vaak vergeten groep, veelal ook onzichtbaar. Een paar keer per jaar komen zij 

samen rondom thema's als 'Voetangels en klemmen – hoe hou je als partner van de voorganger je 

eigen geloof overeind en levend?' en 'Hoe blijf ik veerkrachtig?'. 

Een jaarlijks terugkerend 'feestje' is de emeritidag in het najaar. Telkens weer is het een vreugdevolle 

ontmoeting van bijna veertig emeriti en hun partners op Kasteel Hoekelum. 

Ook werkt de VBV samen met de Unie in het over de grenzen heen kijken. Werd in 2013 een 

'dopersreis' naar Spurgeon's College gesponsord, in 2014 deden we dat met een reis van zeven 

voorgangers naar Israël. Daar hadden we een conferentie van zeven Nederlandse 

voorgangers/gemeentewerkers met het dubbele aantal baptistencollega's uit Israël. We bespraken de 

vraag hoe we vanuit de Unie de banden tussen gemeenten, voorgangers en seminaria over en weer 

kunnen versterken. Uit deze reis zijn concrete voorstellen gekomen die op de AV van november 2014 

zijn ingebracht. 

BESTUUR VBV 

Het bestuur van de VBV bestond in 2014 uit: voorzitter Piet Passchier (emeritus), penningmeester 

Pieter Jager (emeritus) en secretaris Jan-Martin Berghuis (Doetinchem Het Lichtpunt en Hengelo-

Centrum). 

COLLEGE VAN BEROEPBAARSTELLINGEN (CVB) 

In 2014 heeft het College van Beroepbaarstellingen (CvB) negen keer vergaderd. Zeven vergaderingen 

stonden onder meer in het teken van de ontmoeting met studenten. Daarnaast zijn er diverse vormen 

van overleg geweest van CvB-leden met stafleden van de Unie. Ook waren CvB-leden actief betrokken 

bij de eindgesprekken van het Seminarium. 

Het complete Traject Beroepbaarstelling is herzien. De maatschappij verandert voortdurend en dit 

betekent ook veranderingen in de bediening van de predikant. De Unie wil zich in samenwerking met 

het Seminarium en het CvB inzetten voor de Permanente Educatie (PE) van de voorgangers, 

bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke (geloofs)ontwikkeling, kennis en vaardigheden. Het CvB 

denkt onder andere mee in het advies aan beginnende predikanten binnen de Unie over hun verdere 

ontwikkeling en ondersteuning. 

Er is voor gekozen om te gaan werken met een 'student-volg-systeem'. In de oude situatie kwamen 

studenten pas in aanraking met het CvB tegen het einde van de studie. Bij diverse partijen leefde de 

wens dat het CvB meer betrokken zou zijn bij de studenten gedurende hun studie, om hen beter te 

leren kennen en zo nodig te kunnen adviseren en bijsturen. 

Er waren in 2014 twee startbijeenkomsten, een in februari en een in november, waar in totaal twaalf 

kandidaten – grotendeels studenten en een enkele afgestudeerde – hun traject op weg naar een 

beroepbaarstelling zijn begonnen. 

In 2014 zijn zeven algemene beroepbaarstellingen toegekend en één plaatselijke. 
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DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 We zijn van start gegaan met het nieuwe traject. Hierdoor komen studenten en CvB 

vroegtijdig met elkaar in contact. Vanuit het Seminarium horen wij dat studenten deze 

werkwijze als positief ervaren. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 Naast studenten die de gangbare route bewandelen, hebben we te maken met zij-instromers: 

mensen die bijvoorbeeld op latere leeftijd voorganger worden, of voorgangers die vanuit een 

andere geloofsgemeenschap overkomen. Er wordt nog aan gewerkt om deze kandidaten op 

een natuurlijke en efficiënte manier te laten invoegen in het traject. 

 Het is de bedoeling dat student en trajectbegeleider regelmatig contact hebben. Dit is in 2014 

nog niet goed van de grond gekomen. 

 Het onderdeel Talent & Talentontwikkeling (TTO, dat is het psychologisch onderzoek) brengt 

kosten met zich mee. Een deel daarvan wordt bekostigd door de Unie wanneer de betrokkene 

lid is van een Unie-gemeente, een ander deel moet door de kandidaten zelf worden betaald. 

De communicatie hierover met de studenten is dit jaar te laat op gang gekomen. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

In 2015 zal het traject waarmee we nu van start zijn gegaan aan de praktijk worden getoetst: 

 Elke student die zich heeft aangemeld, is gekoppeld aan een van de CvB-leden die 

functioneert als trajectbegeleider. In de loop van het jaar zal bekeken worden hoe dit werkt en 

wat eventueel anders zou moeten. 

 Het onderdeel Talent & Talentontwikkeling hoort thuis in het tweede jaar van het traject en 

moet daarom nog van start gaan. In de loop van 2015 wordt dit geëvalueerd. 

 Studenten zullen in een vroeg(er) stadium worden geïnformeerd over de financiële aspecten 

van het Traject Beroepbaarstelling. 

 Aanpassing van de varianten 'algemene beroepbaarstelling' en 'plaatselijke 

beroepbaarstelling', omdat deze niet altijd voldoen aan de behoefte. Wellicht kan er opnieuw 

een 'voorlopige beroepbaarstelling' komen, naast een 'specifieke beroepbaarstelling' en is het 

wenselijk om de geldigheidsduur van de algemene beroepbaarstelling aan te passen. 

Aanpassing van de reglementen zal uiteraard via de Algemene Vergadering plaatsvinden. 

UITGELICHT 

Begin november hebben, in een middag- en een avondsessie, in totaal zeven studenten zich 

gepresenteerd tijdens hun startbijeenkomst. Ze hebben daarvoor een startprofiel opgesteld, 

presenteerden dat op creatieve wijze aan het CvB en aan elkaar en werden er na afloop op bevraagd. 

Er kwamen boeiende verhalen voorbij in soms heel creatieve vormgeving. En het gesprek erachteraan, 

waarbij de CvB-leden observeren, liet minstens zoveel zien van de kandidaten: wie kan goed 

doorvragen, op welke kwestie wordt ingezoomd, welk onderwerp maakt de tongen het meest los? Een 

mooi begin van een veelbelovend traject. 
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ERVARINGEN BETROKKENEN 

'Samengevat een boeiende en opbouwende middag. Het heeft mij 

geholpen om mijn plan voor de toekomst weer concreet op te schrijven. 

Daarnaast wordt door deze middag het idee om te werken als 

voorganger in een Baptistengemeente concreter. Ik zie uit naar de twee 

TTO-dagdelen.' Gerard Grit over de startbijeenkomst van 6 november 

'Ik heb het als waardevol ervaren dat een team van mensen op een 

positieve, persoonlijke en professionele manier advies gaf over mijn 

roeping, beroeping en verdere ontwikkeling als beroepspersoon. Samen 

bidden en zoeken naar het plan van onze Heer.' Paul van Loenen over 

het traject dat voorafging aan zijn algemene beroepbaarstelling 

'Ik vond het waardevol dat er een commissie was die als het ware met 

me meeliep, meedacht en meekeek naar mijn functioneren als 

voorganger. Ik ervaar het als een extra bevestiging in mijn (be)roeping 

als voorganger dat ook deze groep mensen positief advies heeft 

gegeven. Verder vind ik het goed dat de commissie adviezen en 

suggesties geeft voor je verdere ontwikkeling.' Idem de reactie van 

Saskia Tichelaar-Nieuwenhuis 

SAMENSTELLING CVB 

In het eerste kwartaal van 2014 was br. Dick Stichter aftredend als secretaris. Zijn taak werd 

overgenomen door zr. Els van Wier. 

Leden van het College van Beroepbaarstellingen zijn: 

 
 

    

Jenny Bakker Wijnand van 

Berkel 

Josefine 

Boertjens 

Karel 

Gerritsen 

Piet 

Passchier 

(voorzitter) 

Els van Wier 

(secretaris) 
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SELECTIECOMMISSIE (SELCO) 

In 2014 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 Anne 

Mulder (februari). 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 We hebben een open en eerlijk gesprek gehad met een kandidaat voor de Unieraad. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 De vacature van de Selco vervuld krijgen. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 De Selco voltallig krijgen. 

ERVARINGEN BETROKKENEN 

'Ik geniet van de gesprekken met de kandidaten. Het zijn veelal bevlogen 

en inspirerende mensen. Vaak heel verschillend. De ene keer hebben we te 

maker met een doener, een volgende keer met een denker, beslisser of 

dromer. We praten over hun werkervaring, hun meerwaarde voor de 

Unieraad en bevragen ze op hun geestelijk leven. Dat levert boeiende 

gesprekken op. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan een evenwichtige 

en professionele Unieraad.' Marleen van der Hoeven, commissielid 

'Het gesprek met de Selectiecommissie daagt je uit om je motivatie helder 

te krijgen. Niet je cv of je eventuele staat van dienst, maar je innerlijke 

drijfveren zijn bepalend.' Anne Mulder, nieuw lid Unieraad 

SAMENSTELLING SELCO 

De samenstelling van de Selco bestond in 2014 uit Marleen van der Hoeven (lid) en Fritz Kaiser 

(voorzitter).  

Uitbreiding van de Selco is gewenst, conform de werkorde. Daarom is een vacature geplaatst voor een 

nieuw Selco-lid. We hebben daarop helaas geen reacties ontvangen. 
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UNIE BOUW STICHTING (UBS) 

SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING BESTUUR  

Als opvolger voor Jelle Stukker, die in 2013 overleed, konden we Pieter Jager verwelkomen als 

voorzitter. Hierdoor kwam het bestuur weer op sterkte. Het bestuur bestaat verder uit: Francine 

Neerhof Oving, Henk Wijnholds (algemeen adjunct), Harrie Wijma en Rien den Boer. De administratie 

en het secretariaat worden verzorgd door Wim Hofman. 

De financiële stukken van 2013 zijn besproken met Wander Hoen, de penningmeester van de 

Unieraad. Op de Algemene Vergadering werd de UBS vertegenwoordigd door de heren Wijma en 

Wijnholds. Het bestuur heeft ook dit jaar een aantal gemeenten bezocht en bijgepraat waarmee de 

UBS een relatie heeft, maar waar langere tijd geen contacten mee zijn geweest. 

In het kader van de doorontwikkeling waren er gesprekken met een afvaardiging van de Unieraad en 

zijn er afspraken gemaakt om een visie op de toekomst te ontwikkelen. Via een brief in november 

2014, die naar alle secretarissen van relaties is gestuurd, is gevraagd naar factoren die door de UBS 

worden verzorgd en van belang zijn voor de gemeenten. Deze reacties zullen worden verwerkt in de 

visie. Omdat niet meer over langkapitaal van de inmiddels opgeheven PIF kan worden beschikt en 

daardoor het bestaansrecht van de UBS is komen te vervallen, heeft het bestuur besloten om de UBS 

te herfinancieren en aan de Unieraad voorgesteld om de UBS op te heffen. Inzet is dat gemeenten 

hierdoor geen extra kosten zullen ondervinden en dat met gunstige voorwaarden de gebouwen 

worden geherfinancierd. 

De voorbereiding om hiervoor een goed plan te maken is gestart. 

VERGADERINGEN EN WERKZAAMHEDEN  

Het bestuur vergaderde vijf keer, met als vast onderdeel de 

huisvesting van de gemeenten. 

Er waren contacten met waterschappen over opgelegde 

belastingen. 

De opstalverzekeringen van de gebouwen die op naam staan van 

de UBS zijn dit jaar grotendeels overgegaan naar Donatus. Met 

de gemeenten is hierover gecorrespondeerd. 

Een aantal gemeenten is bezocht en geadviseerd in verband met 

bouw- en verbouwplannen en/of het krijgen van leningen, te 

weten: 

 De gemeente Amsterdam Noord nam de Weerenkapel in gebruik en de akte van overdracht is 

ondertekend. 

 De gemeente Sneek heeft, mede door een lening van de UBS, een nieuw onderkomen in 

gebruik genomen. 

 Met Stichting De Strubben zijn afspraken gemaakt over de financiering. 

 Met de Baptistengemeente Enschede is gesproken over mogelijke bouwplannen. 

 Er is een ruiling van gronden geweest in Dokkum. 

 

Gemeente Amsterdam Noord bouwt 

een doopfond in de Weerenkapel. 
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 Siddeburen is bezocht in verband met schade als gevolg van gasboringen. 

 Er waren diverse contacten over verzekeringen en andere bouwzaken. 

De stukken van het CIOK en het maandblad van de VBK werden besproken en de onderwerpen die van 

belang zijn voor gemeenten werden verwerkt in onze rondzendbrieven. 

Ook is er gesproken over het onderwerp 'Hoe te handelen bij de verkoop van kerken'. 

FINANCIËN 

Het rentepercentage van de investeringen werd voor het jaar 2014 vastgesteld op 4%. 

Van de lopende spaargelden groter dan € 25.000 werd de rente voorlopig vastgesteld op 2,75%. 

Hiervan zijn de gemeenten schriftelijk op de hoogte gesteld. Het bestuur weet dat deze 

rentevergoeding aan de hoge kant is vergeleken met de geldende spaarrenten. 

Gemeenten met hoge lasten als gevolg van investeringen op hun kerkgebouw ontvingen een bijdrage 

uit het 10-centfonds. 

Van de gemeenten waarmee de Bouwstichting een relatie onderhoudt zijn de financiële jaarcijfers van 

2013 ontvangen, zoals afgesproken in de richtlijnen. De Bouwstichting kan terugzien op een goed 

financieel resultaat in 2014 en sluit de jaarcijfers af met voldoende liquiditeit en solvabiliteit. 

TEN SLOTTE 

In 2014 is het zeventigjarig bestaan gevierd. We hebben getrakteerd op de AV en zo hier enige 

aandacht aan besteed. Ondanks dat we voor de toekomst een andere weg in moeten slaan, is het 

bestuur blij met het vertrouwen van gemeenten die hun spaargelden beschikbaar stellen zodat andere 

gemeente hun bouwplannen kunnen realiseren. 

BIJLAGE OP DE WEBSITE 

Document dat u als bijlage op de website kunt vinden: 

 Bijlage 5: Jaarrekening UBS 2014 (kort) 

DE STRUBBEN 

In 2014 werd vijf keer vergaderd over de exploitatie van de 

groepsaccommodaties. Het was een spannend jaar voor De 

Strubben. Hoe zou het financieel gaan in 2014? 

Br. Rob Zigter, die een aantal jaren het kantoor huurde in het 

hoofdgebouw, gaf te kennen te stoppen met het huren van 

de ruimte. Dat betekende: geen inkomsten meer van de 

verhuur van het kantoor en geen kampen meer. Gelukkig 

ging de overige verhuur heel goed en het jaar werd met een 

positief saldo afgesloten. 
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De Strubben is geen organisatie die uit is op winst, maar de balans moet wel financieel gezond zijn. In 

het kader daarvan hebben we stappen genomen: onze financiële positie geëvalueerd, een gesprek met 

de UBS gehad en plannen gemaakt voor het actualiseren van onze statuten. 

In 2014 was er een wisseling in het bestuur: br. Wander Hoen nam na jarenlange (15,5 jaar) deelname 

in het bestuur afscheid. Sake de Vries volgde hem op als voorzitter. Als nieuw bestuurslid mochten we 

Marcel Hogebrug verwelkomen. 

DOELEN 

 Een fantastisch verblijf bieden aan iedereen binnen de Baptistengemeenten en daarbuiten, 

door de verhuur van de groepsaccommodaties. 

 Ons oorspronkelijke doel, het exploiteren van een jeugdcentrum en het ontplooien van 

activiteiten ten behoeve van de NBJB, ligt inmiddels alweer een ruim aantal jaren achter ons. 

Met het opheffen van de NBJB en het stoppen van het kampwerk is ons doel verschoven naar 

andere groepen, families en scholen. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 De statuten actualiseren en aanpassen, in overleg met de Unie. 

 Een beleidsplan maken. 

 Onderhoud van de gebouwen plannen en uitvoeren. 

 Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van De Strubben. 

UITGELICHT 

Het is bijzonder fijn dat de beheerders van De Strubben een beroep kunnen doen op een groepje 

vrijwilligers die met plezier één tot twee keer per jaar hand- en spandiensten verlenen. Op deze manier 

kan een wat grotere klus aangepakt worden, bijvoorbeeld het snoeien van bomen en heesters, het 

schoonmaken van dakgoten en het verwijderen van mos. Deze enthousiaste vrijwilligers zijn echte 

Strubbenfans. Door hun inzet hoeft dit werk niet uitbesteed te worden, wat een mooie financiële 

besparing betekent. 

Onder het kopje uitgelicht wil ik onze beheerders zeker niet vergeten. Met tomeloze inzet en 

enthousiasme zijn Erik en Lucie een perfecte gastheer en gastvrouw. Altijd meedenkend, ideeën 

aandragend en oog hebbend voor de gasten en De Strubben. Tijdens de AV in 2014 hebben Erik en 

Lucie, door het uitdelen van folders, de mogelijkheden van De Strubben onder de aandacht gebracht. 

COMMISSIELEDEN 

Wander Hoen, Uitwellingerga  voorzitter tot september 2014 

Sake de Vries, Groningen  voorzitter vanaf september 2014 

Thea v.d. Spoel-Nijmeijer, Stadskanaal penningmeester 

Ina van Tellingen-Bok   secretaris 

Marcel Hogebrug, Hengelo  lid 

Lucie Wijchers-v.d. Velde, Schoonloo beheerder 

Erik Wijchers    beheerder 

Kijk voor meer informatie over De Strubben op www.destrubben.nl. 

http://www.destrubben.nl/


61 
 

7. FINANCIËN 
BALANS VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ € € €

ACTIVA

Materiële vaste activa

- Herdenkingskerk + kosterswoning 1               1              

- verbouwing Raadhuisplein Barneveld -            -           

- inventaris 959           633           

960           634            

Financiële vaste activa

- in bewaring gegeven gelden 64.481       71.526       

- leningen U/G 1.106.939   272.648     

- aanloopkosten Baptist House 99.544       104.451     

1.270.964  448.625      

Vorderingen

- vooruitbetaalde bedragen 23.273       3.419        

- debiteuren 32.267       16.622       

- overige vorderingen 100.794     18.239       

156.334     38.280        

Geldmiddelen

- kassen en banken 1.124.056  2.161.773   

2.552.314  2.649.312   

PASSIVA

Reserves

- niet opeisbare hypothecaire lening 192.857     192.857     

- reserves 2.220.911   2.263.472  

2.413.768  2.456.329   

Langlopende leningen

- maatschappij van Welstand 25.839       45.000       

- baptistengemeente Groningen 25.000       25.000       

50.839       70.000        

Schulden op korte termijn

- crediteuren 14.070       35.311       

- belastingen en sociale lasten 15.821       15.718       

- overige kortlopende schulden 57.816       71.954       

87.707       122.983      

Balans van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland
31-12-2014 31-12-2013
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2014 2013

WERKELIJK BEGROTING WERKELIJK

€ € €

BATEN

Ondersteunend bureau 672.326      670.000      688.097      

  Missionaire Gemeente Ontwikkeling 17.512        39.500        25.747        

  Theologische Vorming 203.243      175.500      197.808      

  Beweging naar Buiten/Externe relaties 132.932      75.000        117.452      

TOTAAL BATEN 1.026.013  960.000     1.029.104  

LASTEN

  Ondersteunend bureau 387.431      366.373      377.552      

  Missionaire Gemeente Ontwikkeling 193.411      198.115      197.631      

  Theologische Vorming 229.322      239.776      228.340      

  Beweging naar Buiten/Externe relaties 258.410      219.575      212.084      

TOTAAL LASTEN 1.068.574  1.023.839  1.015.607  

Saldo baten minus lasten -42.561       -63.839       13.497        

Toegevoegd aan Fondsen en reserves -3.001         -             -68.131       

Onttrokken aan Fondsen en reserves 39.074        93.186        49.202        

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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TOELICHTING FONDSEN EN RESERVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING FINANCIËN 2014 

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 

www.baptisten.nl, onder de AV-stukken. 

In het overzicht van de Staat van Baten en Lasten staat dat er in 2014 € 39.074,00 is onttrokken uit 

fondsen en € 3.001,00 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. Een paar lichten we eruit in deze toelichting (bedragen in euro's). 

 

 

Toegevoegd aan:

  gemeentestichting 3.001          -             

  bibliotheekfonds

  egalisatiefonds TV 20.000        

  diverse zendingsprojecten 35.856        

  huisvesting 12.275        

3.001         -            68.131       

Onttrokken aan:

  fonds GO-contracten

  overige reserves

  reserve huisvesting 1.605          1.582          

  communicatiefonds 6.100          

  ondersteuning kleine gemeenten 4.800          

  gemeentestichting 8.000          5.436          

  fonds BCSL + Hans Oosterloo 5.000          

  ondersteuning zendelingen 4.500          585            

  algemeen innovatiefonds B&C 1.000          

  diverse zendingsprojecten 1.618          

   innovatiefonds Beweging naar buiten 10.896        8.000          7.222          

  algemeen noodfonds 4.765          35.000        8.269          

  zendingprojecten vrouwenwerk

  innovatiefonds bestuur en communicatie

  bibliotheekfonds 500            

  fonds studie ondersteuning en internationalisering 1.000          

  Feisserfonds 6.985          27.500        14.602        

  innovatiefonds GO

  fonds verlof en reïntegratie 1.642          

  innovatiefonds vrouwenwerk 318             

  innovatiefonds jeugdwerk 2.250          1.125          

  salariskosten jeugdwerker 5.581          5.581          

39.074       93.186       49.202       
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Toevoegen fondsen 

Fonds 

Gemeentestichting 

3.001 
Door giften van omliggende gemeenten hebben we in 2014 

geld kunnen toevoegen aan dit fonds. Deze gelden worden 

gereserveerd voor de gemeentestichtingsprojecten die vanuit 

de Unie geïnitieerd zijn. 

Onttrekken aan fondsen 

Innovatiefonds 

Jeugdwerk 

2.250 
Er is een start gemaakt met een nieuw trainings- en 

toerustingstraject LEF voor de jeugdwerkers. 

Communicatiefonds 6.100 
In 2014 is geld besteed aan de opzet van een nieuw 

softwarepakket om de communicatie met de gemeenten te 

verbeteren. Tevens is er een nieuwe opzet voor het jaarverslag 

voorbereid en een nieuwe huisstijl en website. 

Noodfonds 4.765 
De onttrekking aan het noodfonds is fors minder dan begroot. 

De begroting ging uit van enkele preventieve 

voedselhulpprojecten in Afrika. Echter, vanwege vertragingen in 

het komen tot afspraken daarover zijn enkele geplande 

uitgaven uitgesteld. Daarnaast lopen de noodhulpacties niet 

synchroon met de boekjaren, waardoor er ook nog een aantal 

geplande uitgaven zijn in 2015. 

Innovatiefonds Zending 

en Diaconaat 

10.896 
De onttrekking uit het innovatiefonds Zending en Diaconaat, 

betreft geplande onttrekkingen voor enkele projecten (lesgeven 

Roemenië, IMP en Breuken en Bruggen). Daarnaast is er vanuit 

dit fonds een projectbijdrage geweest voor de bouw van een 

kerk in Roemenië, een project van Stichting Emmen-Roemenië 

waarbij meerdere Baptistengemeenten betrokken zijn. 

Fonds Ondersteuning 

Zendelingen 

4.500 
Er is 5 keer gebruikgemaakt van het ondersteuningsfonds voor 

gemeentezendelingen. 

Feisserfonds 6.985 
Het betreft hier de promotieonderzoeken van Daniël Drost en 

Jan-Martijn Abrahamse. 

KANTTEKENINGEN BIJ EXPLOITATIEOVERZICHT 2014 

Bij het exploitatieoverzicht zijn de volgende kanttekeningen te maken: 
 De rente-inkomsten zijn door aflopende deposito’s gedaald van de begrote 90.000 euro 

naar 42.000 euro. 

 De baten uit gemeenteopbouwcontracten waren 20.000 euro lager dan begroot. 

 Er is een erfenis gekomen van zr. Klaske Brongers van 22.000 euro. 

 De lasten voor het ondersteunende bureau zijn hoger door de verhuizing en de 

investeringen in ICT en communicatie. 

  



65 
 

PERSONEELSFORMATIE 

 

Personeelsformatie in fte's per taakveld Begrote fte 

2014 

Fte per  

01-01-2014 

Fte per  

31-12-2014 

Ondersteunend bureau 1,85 1,95 1,95 

Missionaire Gemeente Ontwikkeling 2,65 2,65 2,65 

Theologische Vorming 3,2 2,9 3,1 

Beweging naar Buiten 1,25 1,25 1,25 

Totaal 8,85 8,75 8,95 
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