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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  

29 APRIL 2016 ARNHEM 
 

Bij de opening van de Algemene Vergadering zijn de president en de vicepresident van de Baptist 

Convention van Sierra Leone, de broeders Joseph Fornah en Titus Kamara aanwezig. Zij worden har-

telijk welkom geheten. Hans en Aisha Oosterloo, de Uniezendelingen die afscheid nemen wegens het 

pensioen van Hans, krijgen een warm welkom. Br. Tony Peck, de algemeen secretaris van de EBF en 

de president van de Baptist World Alliance, br. Paul Msiza worden verwelkomd. 

Opening door ds. Thijs Tichelaar 
Na een impressie van Baptistengemeente Arnhem-Centrum leest ds. T. Tichelaar Genesis 12:1-3 en 

Openbaring 7:9-17 en houdt hierover een meditatie. 

 

1E VERGADERBLOK  
Aanwezig zijn 114 afgevaardigden. Zr. Leeuw wordt voorgesteld als voorzitter van de vergadering. 

In memoriam 
Broeder Henk Mol die als consulent heeft gediend in de Baptistengemeente Almelo en diende als 

voorganger in Borne wordt herdacht. Hij overleed op 18 april 2016 in de leeftijd van bijna 66 jaar. 

Groet vanuit EBM International 
Br. Christopher Haus, algemeen secretaris van de European Baptist Mission International (EBMI), 

brengt een groet vanuit EBMI. De conferentie van de EBMI wordt gelijktijdig met de Algemene Verga-

dering gehouden. Hij laat weten dat er nog veel zendelingen nodig zijn.  

Voorstellen Zending 
Br. Riphagen , medewerker van de Unie van Baptistengemeenten, Beweging naar Buiten, noemt het 

afscheid van Hans en Aisha Oosterloo, de laatste Uniezendelingen. Door de wijziging van het zen-

dingsbeleid van de Unie worden geen Uniezendelingen meer uitgezonden; het zendingswerk is ech-

ter niet gestopt. Vanuit de Uniegemeenten zijn ongeveer 80 zendelingen wereldwijd uitgezonden. 

Over de uitwerking van het nieuwe beleid heeft een projectgroep vanuit de gemeenten overlegd. De 

Unie wil de zendelingen die door de gemeenten zijn uitgezonden, ondersteunen en financieel blijven 

helpen. Juist ook bij zaken waarvoor vaak geen of te weinig geld is, zoals scholing. Ook wil de Unie 

investeren in jongerenreizen. 

 

Aan de orde komen vervolgens de Voorstellen Zending 

Voorstel 1: De Algemene Vergadering stemt in met de besteding van het Fonds jeugd en zending 

volgens de kaders beschreven in de agendastukken. 

Hierover zijn geen vragen ontvangen. Niemand vraagt ter vergadering het woord hierover. 

Voorstel 2: De Algemene Vergadering stemt in met de besteding van het Fonds jeugd en zending 

volgens de kaders beschreven in de agendastukken. 

Over voorstel 2 zijn geen vragen ontvangen. Een afgevaardigde wil het woord voeren. 

BG Heerenveen – br. Kik: Tijdens de Najaars-AV hebben wij ervoor gepleit om de ondersteuning niet 

te beperken tot alleen jongeren. Mijn vrouw en ik hebben 6 jaar als senioren mogen dienen. Daar-

voor was vanuit de ondersteunde landen en projecten veel waardering. Senioren brengen levenswijs-

heid en expertise mee. Wij pleiten ervoor om het voorstel uit te breiden met ondersteuning van seni-

oren. Dat mag een symbolische bijdrage, want senioren die met pensioen zijn, hebben zelf vaak wel 

middelen. 
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Br. Riphagen: Het fonds waaruit we dit financieren heeft een gerichte bestemming, namelijk jonge-

ren en daardoor is dit voorstel zo tot stand gekomen. 

Wij ondersteuning de gedachte van br. Kik van harte. Korte-termijnzending kunnen mensen in veel 

gevallen zelf betalen. Als ouderen regelmatig teruggaan naar het zendingsveld, nodigen wij hen uit 

om gebruik te maken van fonds 1. Wij denken daarin graag mee. 

BG Heerenveen – br. Kik: Ook actief werven moedigen wij aan. 

Voorstel 3: De AV stemt in met het aangaan van een vriendschapsrelatie voor een periode van 4 

jaar (t/m 2020) met de Baptisten Conventie van Sierra Leone. Voor deze vriendschap wordt 50% van 

de vrijkomende gelden beschikbaar gesteld. Gekeken wordt of er voldoende animo is om met een 

kleine werkgroep een aantal gemeenten te betrekken binnen deze vriendschapsrelatie. 

Over voorstel 3 zijn geen vragen ontvangen. Enkele afgevaardigden willen het woord voeren. 

BG Utrecht de Rank – zr. Van der Leer: Wij zijn erg enthousiast. We vragen ons af hoe de verhouding 

met EBMI hierin is. Is de EMBI hierbij betrokken en speelt zij een rol bij besluitvorming? Heeft de 

EBMI een rol bij het toezicht? 

Maakt deze financiële steun deel uit van de begroting van de Unie? 

BG Stadskanaal-Noord – zr. Rosier: Wij juichen het toe om de vriendschapsrelatie te laten voort du-

ren. Blijf doorgaan en ik wens jullie Gods zegen. 

 

Br. Riphagen beantwoordt de vragen. De EBMI speelt een rol bij de besluitvorming en bij het toezicht. 

29 landen vormen de samenwerking van de EBMI. We vinden die relaties belangrijk en willen dat de 

relaties zich daarbinnen ontwikkelen. In het verleden waren de financiën onderdeel van de samen-

werking met de EBM en dat blijft ook zo wat ons betreft.  

 

BG Utrecht de Rank – zr. Van der Leer: Wat verbindt ons nu met EBMI? 

Br. Riphagen: Via projecten zijn we betrokken bij de EBMI. We zijn lid van de EBMI, we zijn vertegen-

woordigd in de Jaarvergadering en ik zit in het bestuur. In een werkgroep met vertegenwoordigers 

van een flink aantal gemeenten willen we onderzoeken hoe we de relatie met EBMI kunnen verstevi-

gen. Ik denk daar graag in mee.  

 

Voorstel 1 komt in stemming. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 

Voorstel 2 komt in stemming. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 

Voorstel 3 komt in stemming. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 

Groet vanuit Sierra Leone 
De broeders Joseph Fornah en Titus Kamara, president en vicepresident van de Baptist Convention 

van Sierra Leone krijgen het woord. 

Br. Fornah vindt het een bijzondere eer om hier te zijn en om bekenden die in Sierra Leone hebben 

gediend, hier te ontmoeten. Hij is blij dat het contact met de Nederlandse Unie niet stopt nu Hans en 

Aisha Oosterloo afscheid nemen. 

Br. Kamara vertelt over het proces om gemeenten en de Algemene Vergadering te veranderen. Het 

heet CCMP, Church Community Mobilisation Project, waarin de gemeente leren om zich niet afhan-

kelijk op te stellen van (financiële) hulp van buitenaf en om het afhankelijkheidssyndroom achter zich 

te laten. Ze leren hun eigen talenten en bronnen aan te spreken om daarmee het verschil te maken 

in de gemeenschap waarin de kerken staan.  

Br. Riphagen heeft de eerste projecten bezocht en de vruchten hiervan gezien. Het is onlangs ook ge-

implementeerd in de conventie van Sierra Leone. We trainen voorgangers van onze gemeenten 

hierin. Het meest kritische stadium is dat leiders er visie voor krijgen. 

We danken de Unie van Baptistengemeenten dat ze een zendeling als Hans Oosterloo heeft uitge-

stuurd die zoveel passie voor Sierra Leone heeft. 

Afscheid Hans en Aisha Oosterloo 
Br. Sussenbach voert het woord bij het afscheid van Hans en Aisha Oosterloo. 
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Een samenvatting van zijn woorden. In een interview heeft br. Oosterloo gezegd: ‘Ik ben zendeling 

voor het leven; ik denk dat ik nooit echt met pensioen zal gaan.’ Br. Oosterloo ging tijdelijk om een 

zuster te vervangen, het werd 36 jaar. Vanuit bestuurlijke functies is hij steeds meer iemand voor de 

mensen geworden. Zr Oosterloo is altijd zeer betrokken geweest bij alfabetisering van ouderen, bij 

diaconaal steun, pastoraat, counseling en bij weduwen. Hans en Aisha waren de handen, voeten, 

ogen en hart van de Unie in Sierra Leone. Het werk van Aisha gaf een band met de Nederlandse Bap-

tisten Vrouwen Bond en inspireerde de NBVB. 

Br. Oosterloo bedankt de Unie die achter hem en Aisha heeft gestaan. Velen uit de Unie hebben ge-

beden. Hij bedankt ook alle vrijwilligers in de vele commissies. Meestal waren dat vrouwen. Zij zorg-

den voor de continuïteit. Er was betrokkenheid van alle gemeenten. Fam. Oosterloo heeft 49 ge-

meenten bezocht in de loop van de jaren en er veel zegen door ondervonden. 

Zr. Oosterloo vindt het een eer om hier te zijn en geeft God de eer voor alles van de afgelopen jaren. 

Er is een tijd voor alles, deze tijd is door God voor hen bepaald. Ze roept op om voor hen te blijven 

bidden. De bouw van het weduwenhuis is het hoogtepunt van haar werk, een droom die na 16 jaar 

uitkwam. 

Presentatie 2 nieuwe deeltjes Baptistica Reeks 
Zr. Janssen, teamleider Missionaire Gemeente Ontwikkeling, en br. Van der Leer, rector seminarium, 

kondigen respectievelijk het deel over liturgie (deel 9) en over de vergader(en)de gemeente (deel 10) 

aan. 

Nieuwe Unieraadsleden gezocht 
Br. Middelkamp, lid van de Unieraad, vraagt aandacht voor de vacatures bij de Unieraad en het Col-

lege van Beroepbaarstellingen. In de pauze kunnen mensen zichzelf of anderen aanmelden. 

 

2E VERGADERBLOK 
 

Jaarverslag 2015 Unie van Baptistengemeenten 
Er zijn geen vragen over het Jaarverslag 2015 binnengekomen. Ter vergadering zijn geen vragen. 

Het Jaarverslag 2015 komt in stemming. Het Jaarverslag wordt unaniem aangenomen. 

Presentatie regio-coördinatoren noorden 
Zr. Janssen stelt br. Kruizinga (BG Groningen, niet aanwezig wegens omstandigheden), br. De Nooijer 

en br. De Vries (emeritus predikant, BG Veendam) voor als regio-coördinatoren van het noorden. In 

de noordelijke provincies zijn 34 gemeenten waarvoor de regio-coördinatoren de verbinding met de 

Unie willen zijn. In het eerste jaar doen de regio-coördinatoren onderzoek naar de behoefte aan on-

dersteuning die gemeenten van de Unie verwachten. 

Br. De Nooijer en br. De Vries stellen zich voor. Zr. Janssen spreekt een gebed uit. 

Uit de zaal is een vraag of de regio noord verdeeld is in de provincies. Zr. Janssen zegt dat een derge-

lijke verdeling niet is gemaakt. De contacten verlopen vanuit de bestaande relaties. 

Voortgang Unie ABC-gemeenten 
Br. Van der Mei, voorzitter van de Unieraad, leidt dit onderwerp in. 

De Unie is een aantal jaar onderweg met dit proces. Het huidige plan van aanpak is met de ABC-ge-

meenten samen opgesteld. Het is 20 april jl. in de ALV van de ABC-gemeenten besproken en met 3 

stemmen tegen aangenomen. Het plan behelst veel ontmoeting: plaatselijk, regionaal en landelijk. 

Dit najaar willen Unie en ABC op dezelfde datum, op dezelfde locatie, de beide A(L)V’s houden. Er zal 

een gezamenlijk onderdeel zijn. De komende jaren wordt het gesprek voortgezet. 

Enkele afgevaardigden hebben vragen of opmerkingen over dit onderwerp. 
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BG Utrecht Silo – br. Boeschoten: BG Utrecht Silo zal dit van harte ondersteunen. We zijn blij dat de 

oriëntatie ook in de gemeenten zal zijn. We zijn ook blij met de gezamenlijke ontmoeting, want een 

AV is bij uitstek een plek voor ontmoeting. 

BG Utrecht Silo heeft echter zorgen over het functioneren van de geloofsbelijdenis die niet alleen als 

beschrijving zal functioneren, maar tevens als toetssteen, waarmee deze eerder zal verdelen en 

scheiden dan zal binden. 

Br. Van der Mei, voorzitter van de Unieraad: Noch Unie, noch ABC zal iets op het proces leggen wat 

men nu ook niet heeft, namelijk een voorschrijvende identiteit. In de komende jaren zal gepoogd 

worden te komen tot een beschrijvende identiteit. 

BG Heerenveen – br. Kik: Wij hebben moeite met het stuk zoals het voorligt en met het klimaat en de 

koers. Op blz. 19 noemt u in de beschrijving o.a. de AV waar een amendement werd ingediend. Daar 

suggereert u dat het amendement een kleine kanttekening was, waarna u gewoon verder kon. Wij 

stellen voor om regel 3 als volgt te wijzigen: de AV amendeerde het voorstel op “fundamentele” 

wijze. “Voor de stuurgroep was het aanleiding om af te treden.” Dit weglaten is het ontkennen van 

de rimpels die er wel degelijk waren. We zien dat de Unieraad zelf, na een pauze, de taak van de 

stuurgroep heeft overgenomen. 

Bij punt g stellen we de tekstwijziging voor: gesprekken voeren over “te herstellen” lokale verhoudin-

gen. Wilt u dit in deze geest corrigeren? 

BG Veenendaal – br. Bisschop: Waarom zoekt u een locatie in het zuiden van het land? 

 

Br. Boerrigter, algemeen secretaris van de Unie van Baptistengemeenten, beantwoordt de opmerking 

van br. Boeschoten. Het voornemen is (na de besluitvorming van vandaag en te effectueren door 

ABC) om dit najaar gezamenlijk bijeen te komen (eigen vergaderingen). De keuze voor het zuiden: 

daar zijn veel witte vlekken en CAMA is daar zeer betrokken bij gemeentestichting. 

Br. Van der Mei beantwoordt de opmerkingen van br. Kik. De tekst is niet juist hoor ik u zeggen. Wij 

hebben niet de behoefte om zeer uitputtend te zijn. Dit voorstel gaat over samenwerken. Alle details 

staan in de verslagen van de vergaderingen. 

Op punt g: die tekstsuggestie nemen we over. 

 

Het Plan van aanpak komt in stemming. Het Plan van aanpak wordt met twee stemmen tegen aan-

genomen.  

Voorstel Aanvaarding nieuwe leden Unie van Baptistengemeenten en 

Introductie nieuwe gemeenten 
Br. Middelkamp staat stil bij Johannes 15. Als de rank niet aan de wijnstok blijft, kan deze geen vrucht 

dragen. We hebben elkaar als gemeenten nodig, zeker in deze tijd van secularisatie. Welke talenten 

brengen deze gemeenten mee? De gemeenten krijgen de gelegenheid dit naar voren te brengen. 

BG Tiel – br. Van den Helder: We willen samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven en doorge-

ven. We zijn viereneenhalf jaar bezig. Het is harde grond. Mensen bereiken gebeurt vanuit het op-

bouwen van relaties. Hoe geef je de juiste begeleiding? We willen het huisgezin zijn waar mensen 

kunnen binnenkomen. 

Karen Baptistengemeente Nederland – br. Lah Doh Clo: We kregen vorig jaar bloembollen. Die pro-

duceren mooie bloemen en dat willen wij ook doen. 

Braziliaanse Gemeente Amsterdam West – br. Marcos: Bloemen zijn vrolijk en mooi; wij zijn vrolijke 

en mooie mensen. Een voorbeeld van het werk van de gemeente is een broeder die vertelt dat hij 

gehavend in deze kerk terecht kwam en zich er direct thuis voelde. Dat was een wonder, want hij was 

niet kerkelijk. De sfeer sloot bijzonder aan bij wat hij nodig had. Er werd niet moeilijk gedaan, hij 

mocht groeien. Het is een prettige, gezellige, levende gemeente. Br. Marcos haalt Rom. 15:7 aan: 

aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. 

Klink Veenendaal – br. Van Schepen: In Veenendaal zijn mensen die een tik van deze tijd hebben ge-

kregen en graag nieuwe vormen en creativiteit zien. Er zijn nu 30 Klinkers en nu ook een aantal me-

deklinkers. We willen bij een kerkgenootschap horen, omdat we erkennen dat de kerkgemeenschap 
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breder is dan onze eigen gemeente. We willen samen gemeente zijn, zoals bij de Baptisten gebruike-

lijk is. Als nieuwe vorm maakt hij een selfie van de aanwezigen.  

 

Het Voorstel Aanvaarding nieuwe leden van de Unie van Baptistengemeenten wordt in 

stemming gebracht. 

De stemming over de aanvaarding van de Karen Baptistengemeente Nederland, de Braziliaanse Ge-

meente Amsterdam West en de Baptistengemeente Tiel gebeurt doordat men wordt uitgenodigd om 

ter aanvaarding van deze gemeenten op te staan. Allen gaan staan. Daarmee zijn de drie gemeenten 

lid van de Unie van Baptistengemeenten. 

Daarna wordt Opwekking 249 gezongen: Heer wat een voorrecht (schouder aan schouder). 

Financieel Jaarverslag 2015 Unie van Baptistengemeenten 
Er zijn schriftelijk vragen gesteld die beantwoord zijn. Dat heeft geen nieuwe vragen opgeleverd.  

De aanwezige afgevaardigden hebben geen vragen. 

Br. Mulder, lid van de Unieraad, geeft een toelichting op de vraag die is gesteld, over de bestemming 

van het geld. Naar Theologische Vorming gaat 20%; naar Zending en Diaconaat 24%; naar Missionaire 

Gemeente Ontwikkeling 16% en naar de werkorganisatie 40%. 

Br. Mulder toont een presentatie over de verdeling van de middelen voor zending, want deze verga-

dering staat in het teken van de zending. Zie bijlage 1  

Zending had voor 2015 doelen geformuleerd. Niet bereikt zijn: de vriendschapsrelatie met Israël en 

de start van de projectgroep Sierra Leone. 

De Unie besteedt 24% aan zending en diaconale projecten. Op de vraag wat de plaatselijke gemeen-

ten aan zending en diaconale projecten besteden, blijkt dat ongeveer 7 afgevaardigden dit weten. 

Aan de overigen stelt br. Mulder de vraag om dat eens de begroting te bekijken. 

 

Het Financieel Jaarverslag 2015 van de Unie van Baptistengemeenten wordt in stemming ge-

bracht. Het wordt met algemene stemmen vastgesteld. 

Voorstel Opheffing 10-cent Fonds 
Br. Mulder geeft een toelichting. Sommige gemeenten hebben een overschot, andere een tekort 

(bijv. veroorzaakt door de aflossing voor de hypotheek). Voor die laatste gemeenten is in 1953 het 

10-cent Fonds opgericht. Dit fonds was in beheer bij de Unie Bouw Stichting (UBS) die opgeheven 

wordt. Over het boekjaar 2015 heeft voor het laatst ondersteuning plaats gevonden. Br. Mulder be-

dankt de UBS voor al het werk gedurende alle jaren. Zie bijlage 2. 

Er zijn geen vragen over dit voorstel. 

Het Voorstel Opheffing 10-cent Fonds komt in stemming. Het wordt met algemene stemmen 

aanvaard. 

Voorstel Baptist House 
Br. Boerrigter: In 2010 heeft de AV het voorstel om de IBTSC uit Praag naar Nederland te halen aan-

vaard. De Herdenkingskerk zou verbouwd worden. Er is een pand voor 3 jaar gehuurd. De bedoeling 

was de verbouwplannen uit te voeren na de verkoop van de panden in Praag. Het lijkt erop dat er 

over een maand een overeenkomst met een koper wordt ondertekend. Nu is een afgeslankt plan op-

gesteld, qua verbouwing en financieel. De kantoren van de Unie en IBTSC en de lesruimten kunnen 

hiermee naar de Herdenkingskerk. De IBTSC is er enthousiast over.  

Er zijn vragen en opmerkingen over dit voorstel. 

BG Ontmoeting Arnhem Zuid – br. Hessels: Dit is mooi om te horen. Betaalt IBTSC niet mee in dit 

nieuwe plan? 

BG Lelystand – br. Kaiser: Het gebouw in Praag is oud. Hoe verkoopbaar is dit pand? Wilt u overwe-

gen om die maand af te wachten? Het is beter te beginnen als de verkoop rond is. 
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BG Den Haag – br. Den Boer: Den Haag heeft niet de vrijmoedigheid om voor dit plan te stemmen. 

Het blijft weliswaar binnen het budget, maar het is een groot bedrag voor een gebouw. 

BG Veenendaal – br. Bisschop: Als de verkoop doorgaat, waarom gaat u het eerste plan niet uitvoe-

ren? 

Br. Boerrigter geeft antwoord op de vragen. We zullen niet terugkeren naar het eerste plan, want de 

financiële situatie van IBTSC is niet heel snel terug op een goed niveau. Pas in 2021 is die positie weer 

zoals deze voorheen was. De risico’s voor de Unie worden bij het eerste plan te groot. We werken 2 

jaar goed samen en weten nu wat we nodig hebben. Daarin voorziet het huidige plan. 

Br. Kaiser vroeg om het besluit uit te stellen. We wilden destijds met IBTSC samen op een locatie zijn 

waar veel bevolkingsgroepen samen zijn. Dat staat nog overeind. Het huidige plan is daarbij onafhan-

kelijk van de financiële inbreng van IBTSC. Met het huidige plan kunnen we ook andere huurders aan-

trekken als het IBTSC niet mee zou kunnen. We willen dienstbaar zijn aan de Europese Baptistenge-

meenschap zonder afhankelijk te zijn van een onzekere situatie. 

 

Het Voorstel Baptist House komt in stemming. Het wordt met 6 stemmen tegen aangenomen.  

Beleidsplan 2016-2020 
Zr. Janssen roept vijf personen naar voren. Zij hebben het beleidsplan doorgenomen en krijgen het 

woord. Twee vragen staan centraal in het plan: hoe laten we de liefde van God zien in deze gebroken 

wereld en leven we vanuit de hoop van het Koninkrijk van God?  

Er zijn vier kernthema’s: verdiepen, verruimen, verfrissen, verbinden. 

BG Sneek – zr. Tieleman: De vier speerpunten en de 3 jaarthema’s dagen uit om Gods liefde vorm te 

geven en in beweging te komen. 

BG Hengelo – br. Burgers: Wij zijn bezig met een fusie met onze zustergemeente in Hengelo (een 

kind van BG Hengelo-Centrum uit de jaren 50). Deze fusie biedt kansen voor de toekomst. De rode 

draad daarbij is: richt je niet op jezelf, maar op je omgeving. Dit plan sluit daarbij aan. Wij hebben 

contacten met Eritrese en Arabische christenen. 

BG Utrecht Silo – zr. Smit: Vorig jaar was er met de ABC-gemeenten een studiedag over het ambt met 

prof. Mees te Velde: baptisten kunnen wel iets gebruiken van parochiedenken. Je hebt een open blik 

naar buiten, vanuit wat je gelooft, met nieuwe vormen. Deze punten staan in het beleidsplan. Verrui-

ming is belangrijk, maar daarbij blijft wel verbondenheid nodig. In de Najaars-AV stond in de petitie: 

zie onder ogen dat er weinig verbondenheid is. Ik moedig de Unieraad aan een werkgroep in te stel-

len die aan de noodkreet van de predikanten gehoor geeft en daarvoor stel ik me beschikbaar. 

BG Amersfoort – br. Huiting: Drie punten uit het beleidsplan spreken ons aan. * beweging richting 

leerling zijn; het gedrag moet overeenstemmen met de leer; * eenheid zoeken, ook met gemeenten 

buiten Unieverband; * nieuwe vormen van kerk zijn; in onze kerk zijn 4 missionaire groepen en we 

beseffen dat wat we nu doen nu relevant is, maar over een tijd ouderwets. 

BG Veendam – br. Dethmers: Droomelementen kennen we in Veendam ook. Hoe geven we handen 

en voeten aan ons geloof in deze drukke tijd? We gaan ervoor. Geniet, werk, deel, doe. 

Zr. Janssen: Neem dit plan mee naar jullie gemeenten en denk erover na. 

 

Er zijn vragen en opmerkingen over het Beleidsplan. 

BG Utrecht De Rank – zr. Riphagen: Het is een mooi plan. Bij beleid hoort ook een financieel plaatje. 

Is er een jaarbegroting bij dit beleidsplan? 

BG Bethel Hoogeveen – br. De Lange: Graag voegen wij een kleine droom toe. Heb eerst ook oog 

voor het werk van de geest in de eigen gemeente. 

BG Emmen de Bron – zr. Wijnholds: Wij willen een compliment overbrengen voor dit plan. Het is 

open, inspirerend en biedt hoop voor de toekomst. Het zou goed zijn om op volgende AV erover door 

te praten. 

BG Heerenveen – br. Kik: Wij stemmen volledig in met dit mandje vol ambities en dromen. 

Op blz. 26 wordt gemakkelijk geschetst hoe er samenspraak met andere geloofsgemeenschappen 

kan zijn. Doe breed onderzoek naar oecumene. Op de laatste AV kwam het verrassende voorstel om 
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onze plek van de vertegenwoordiger in de Nationale Synode te verstevigen. De te gemakkelijke 

woorden moeten we kritisch onder de loep nemen. 

 

Br. Boerrigter beantwoordt de vraag over financiën. De vraag over financiën is inhoudelijk: waar lig-

gen de speerpunten? Dit zal in de meerjarenbegroting in het najaar opgenomen worden. 

Zr. Janssen beantwoordt de overige vragen: Het werk van de geest ook in de eigen gemeente is na-

tuurlijk belangrijk om te onderkennen. 

Het is een goede suggestie van zr. Wijnholds om op komende AV’s hierover door te praten. 

Br. Kik noemde samenspraak en oecumene. We zijn breed in gesprek met partners en willen dat blij-

ven. 

 

Het Beleidsplan 2016-2020 kom in stemming. Het wordt met algemene stemmen aangenomen. 

Presentatie MGO Jaarthema 
Zr. Janssen: Er komt een reisgids met een uitwerking van de jaarthema’s voor diverse groepen (jon-

geren, jong volwassenen, de kringen, ouderen, wat past bij welke gemeente). Meer hierover is te ho-

ren op de thema-avonden van 18 en 19 mei. 

Voorstel werkgroep inrichting AV 
Br. Van der Mei leidt het onderwerp in. 

Er zijn geen vragen over binnengekomen. Twee afgevaardigden hebben vragen of opmerkingen. 

BG Lelystad – br. Kaiser: We ondersteunen dit voorstel. De afgelopen jaren kreeg de AV een politiek 

karakter. Br. Van der Leer benoemde bij de presentatie van deel 10 uit de Baptistica Reeks de kloof 

tussen zondagmorgen en de maandag. Dat heb ik ervaren tijdens de AV’s. 

BG Utrecht Silo – zr. Smit: Ik sluit me bij de vorige spreker. Wij stellen voor om behalve jeugdigheid 

en elan ook te zoeken naar eminence grise voor de werkgroep. 

Zr. Leeuw, voorzitter van de vergadering, merkt op dat dit een zeer gezegende AV is zonder politiek 

karakter. 

Br. Van der Mei: De suggestie wordt meegenomen. Het zou niet verstandig zijn als er alleen naar jon-

ger dan 40 gezocht wordt. 

 

Het Voorstel werkgroep inrichting AV komt in stemming. Het wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 

Br. Boerrigter spreekt een gebed uit als dank voor deze vergadering en als zegen voor het eten. Hij 

bedankt de voorzitter van de vergadering zr. Leeuw en voor de organisatie zr. Boshuis. 

BG Utrecht Silo deelt aan de uitgang een boekje uit met teksten van de Reilinglezing 2016. 
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Bijlage 1 bij Financieel Jaarverslag Unie 2015 

 

 
 

 
 

Wat bereikt in 2015? 

• Start bouw weduwenhuis in Sierra Leone 

• Preventieve noodhulp in Oeganda 

• Hulp aan vluchtelingen in Oekraïne, Syrië, Libanon en Griekse eilanden 

• Hulp voor wederopbouw Nepal 

 

Wat niet bereikt in 2015? 

• Verkenning vriendschapsrelatie met Israël 

• Start projectgroep Sierra Leone i.v.m. Ebola 
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Bijlage 2 bij Opheffing 10-cent Fonds 

(Presentatie Br. Mulder) 

 

 
 

 

 

 

 

 


