
NAJAARS-AV 2015 
20 november - Ede  
 

Op vrijdag 20 november wordt onze 
najaars-Algemene Vergadering gehouden 
in Ede. We komen daar bij elkaar in ‘De 

Goede Herderkerk’, waar de Baptistengemeente Op Doortocht Ede sinds enkele jaren haar diensten 
houdt. Oorspronkelijk was gepland deze AV voor een deel te combineren met de ABC-gemeenten, maar 
dat plan is opgeschort.  
Zoals gebruikelijk hebben de gemeenten aanvullende stukken ontvangen voor het AV-boek met o.a. de 
begroting voor 2016.  
Een speciale gebeurtenis op deze AV is de introductie van vier gemeenten: Karen Baptistengemeente 
Nederland, Braziliaanse gemeente Amsterdam West, Baptistengemeente De Ontmoeting Wageningen 
en Baptistengemeente Tiel. Daarnaast is er een voorstel tot aanvaarding van Baptistengemeente ‘De 
Rank - Leidsche Rijn’ als lid van onze Unie-gemeenschap. 
Tijdens elke AV wordt een onderdeel van het werk van onze Unie voor het voetlicht gebracht, deze keer 
is dat de OnderzoeksKring Baptist Identity, oftewel OKBI. Naast een gesprek over de vragen die daar 
aan de orde komen willen we in een element van viering dit werk ondersteunen en zegenen. 
De AV begint ’s middags om 13:30 uur; inschrijving vanaf 12:30 uur. De bijeenkomst wordt ’s avonds 
om 20:30 uur afgesloten. De najaars-AV vindt plaats in ‘De Goede Herderkerk’, Ganzeweide 17, 6713 
CA Ede. Iedereen kan als gast de AV bezoeken. Aanmeldingen voor de AV bij voorkeur via de secretaris 
van uw gemeente; voor alle informatie zie de website van de Unie.  
 

Samenvatting van de AV-stukken 

 
Voor de najaars-AV 2015 staan de volgende zaken op de agenda: 

 Voorstel Nationale Synode: deelname aan beweging van kerken en geloofsgemeenschappen 
 Voorstel Vertrouwenspersonen: aanvulling op het reglement van de Arbitragecommissie 

 Voorstel Unie-ABC: verdergaande organische samenwerking gericht op toekomstig samengaan 
met als basis de geloofsgrondslag en belijdenis, zonder eerdere uitwerkingen en toevoegingen 

 Aanzet beleidsplan Unie 2016 – 2020: aanzet tot voortzetting van ons Unie-beleid 
 Voorstel BG Rotterdam-Centrum: financiering aankoop en verbouw pand en ontwikkeling 
 Jaarplannen 2016: werkzaamheden en aandachtsgebieden van teams en werkorganisatie 

 Begroting 2016: cijfermatig overzicht en toelichting met verwacht verloop fondsen 
 Resolutie vanwege de vluchtelingencrisis in Europa en het Midden-Oosten 

Eventueel nog aan te vullen met voorstellen vanuit de gemeenten. 
 

 

 Voorstel Nationale Synode 
De Nationale Synode is een beweging van christenen uit verschillende kerken en geloofsgemeen-
schappen, die dwars door de verdeeldheid van het protestantisme heen willen zoeken naar wat ons 
samenbindt. Verschillen tussen kerken en verscheidenheid in geloofsbeleving vormen een reëel 
gegeven, maar de roeping om samen de éne Herder te volgen gaat daarbovenuit. De stuurgroep van 
de Nationale Synode wil in 2016 en in 2018/2019 nationale bijeenkomsten organiseren; die laatste 
Synode mede ter herinnering aan de grote Nationale Synode van Dordrecht in 1618/1619. In de 
tussenliggende tijd hoopt men te komen tot een federatief verband, waarin kerken zich met elkaar 
verbinden als een gezamenlijk commitment en een krachtig getuigenis naar buiten. Het voorstel is om 
te bevestigen dat we ons herkennen in die dubbele doelstelling van commitment en getuigenis en ons 
als Unie formeel te laten vertegenwoordigen bij het overleg. 
 

 Voorstel Vertrouwenspersonen 
Het reglement van de Arbitragecommissie uit te breiden inzake ‘klachten over ongewenst gedrag’ door 
daaraan toe te voegen de afspraken over een te vormen ‘Commissie Vertrouwenspersonen’ en de taken, 
plichten en werkwijze van deze vertrouwenspersonen. Het voorstel is om het reglement op de 
voorgestelde manier te wijzigen en aan te vullen. 



 Voorstel Unie-ABC 
De Unieraad heeft een aangepast voorstel gemaakt, waarin de focus in eerste instantie ligt op 
verdergaande samenwerking tussen Unie en ABC. De verwachting is, dat door samen te werken relaties 
en onderling vertrouwen zullen groeien, waardoor er in een later stadium sprake kan zijn van een 
organisatorisch samengaan van beide geloofsgemeenschappen. Praktische mogelijkheden voor 
samenwerking zijn er met name op het gebied van landelijk en regionaal werk van Unie en ABC. 
Bij een dergelijke intensievere samenwerking (met als stip op de horizon een samengaan van beide 
geloofsgemeenschappen) is er behoefte aan een gezamenlijke geloofsgrondslag en belijdenis. Dat is 
verwoord in het document over identiteit, zoals dat zou worden besproken op de voorjaars-AV 2015 Nu 
is dat beperkt tot de basistekst van de geloofsgrondslag en belijdenis, zonder de uitwerkingen en 
toevoegingen over ethische zaken die daar eerst bij waren opgenomen. 
Het voorstel is nu te besluiten om bestaande samenwerking te intensiveren en nieuwe mogelijkheden 
van samenwerking te ontwikkelen, gericht een toekomstig samengaan van Unie en ABC; daarbij akkoord 
te gaan met de geloofsbelijdenis als basis voor die intensievere samenwerking. 
 

 Aanzet beleidsplan Unie 2016 – 2020 
De accenten sluiten inhoudelijk nauw aan bij het verlangen, verwoord in de visie van het vorige 
beleidsplan: ‘We verlangen een Unie te zijn waarin unieke geloofsgemeenschappen met elkaar 
verbonden zijn door het volgen van Jezus Christus en het goede nieuws van Jezus’ leven in hun 
gemeenschappen en handen en voeten geven in hun lokale omgeving.’ 
Tijdens deze AV bespreken we de aanzet voor het beleidsplan 2016-2020; het definitieve plan wordt 
voorgelegd aan de AV van 29 april 2016 te Arnhem-Centrum. Vanuit visie en missie worden als 
speerpunten voorgesteld ‘toerusten en begeleiden tot tastbaar discipelschap’, ‘geloof leven en delen’, 
‘ruimte geven aan nieuwe vormen van gemeente-zijn’ en ‘laat hen allen één zijn…’  
 

 Voorstel BG Rotterdam-Centrum 
Voorstel ter financiering van het project van Baptistengemeente Rotterdam-Centrum, ondersteund door 
de Baptistengemeente Dordrecht, voor de aankoop door de Unie van hun gebouw. Na renovatie en 
verbouwing kan dat naast de plaatselijke gemeente ook door anderen worden gebruikt; er komen op 
de bovenverdiepingen appartementen voor huisvesting van een nieuwe woon-zorggroep onder 
begeleiding van een stichting, die de appartementen daarvoor huurt. Binnen deze opzet is er ruimte om 
een deeltijd-predikant aan te stellen in combinatie met het al lopende missionaire project. De Unie 
financiert dit project (deels) vanuit haar huisvestingsreserve. Gemeenten, die voorheen bij de UBS 
spaarden, kunnen participeren in de financiering, waarbij - naast een aantrekkelijk rendement – de 
middelen ook een doelgerichte bestemming krijgen door deelname aan dit unieke project.  
 

 Jaarplannen 2016: werkzaamheden en plannen van teams en werkorganisatie 
De verschillende afdelingen binnen de werkorganisatie - Theologische Vorming, Missionaire Gemeente 
Ontwikkeling en het Ondersteunend Bureau – informeren de AV middels hun jaarplannen, gebaseerd 
op de missie, visie en speerpunten van het beleidsplan van de Unie 2013 - 2016. 
 

 Begroting 2016: cijfermatig overzicht en toelichting met verwacht verloop fondsen 
De toelichting op het financiële overzicht geeft aan, dat de Uniecontributie in 2016 niet wordt verhoogd; 
er is een sluitende begroting. Door pensionering dalen personele lasten; efficiënte automatisering leidt 
tot vermindering van administratiekosten. Voor projecten en ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van 
middelen uit fondsen, waarvan het verwachte verloop is aangegeven. 
 

 Resolutie vanwege de vluchtelingencrisis in Europa en het Midden-Oosten 
In navolging van de Europese Baptisten Federatie-jaarvergadering van september wordt ter AV een 
resolutie in stemming gebracht over de vluchtelingencrisis in Europa en het Midden-Oosten. 
 

Voorgaande is een samenvatting van de informatie uit AV-stukken, die kan worden gebruikt om gemeenten globaal 

te informeren wat er op deze AV aan de orde zal komen. De teksten zijn vereenvoudigd en sterk samengevat, 
daarom speelt deze weergave geen officiële rol bij de besluitvorming. Daarvoor blijft de originele tekst van alle 

voorstellen e.d. leidend, zoals die is toegezonden aan de gemeenten.  
Alle officiële stukken zijn ook integraal te vinden op onze website: www.baptisten.nl / kijk onder Algemene 

Vergadering. 


