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AGENDA ALGEMENE VERGADERING 

VOORJAAR 2016  

VRIJDAG 29 APRIL 

13.30 uur ontvangst, registratie (De Kandelaar, Den Haagweg 1, 6843 LP Arnhem) 

14.30 – 15.45 uur 1e deel 

 Groet vanuit EBMi; Voorstellen zending; Groet vanuit Sierra Leone; Hans 

en Aisha Oosterloo; Presentatie Baptistica Reeks 

15.45 – 16.15 uur pauze 

16.15 – 18.00 uur 2e deel 

 Jaarverslag; Voortgang Unie ABC-gemeenten; Presentatie; Financieel 

Jaarverslag; Voorstel opheffing 10-cent Fonds; Voorstel Baptist House; 

Beleidsplan 2016-2020; Voorstel werkgroep inrichting AV; mededeling 

18.00 – 19.30 uur maaltijd (Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem-Zuid, Wassenaarweg 5, 

6843 NX Arnhem, 300 meter van De Kandelaar) 

19.30 – 21.00 uur 3e deel 

 viering met afscheid Hans en Aisha Oosterloo (Baptistengemeente 

Ontmoeting Arnhem-Zuid, Wassenaarweg 5, 6843 NX Arnhem)  
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

De Voorjaars-Algemene Vergadering 2016 vindt plaats op vrijdag 29 april. De organisatie is in 

handen van Baptistengemeente Arnhem-Centrum.  

AANVANG EN AFSLUITING 

Inschrijving  13.30 uur 

Aanvang vergadering 14.30 uur 

Maaltijd 18.00 uur 

Viering 19.30 uur 

ADRESSEN 

Het adres van het dagprogramma (14.30-18.00 uur) is: 

Protestantse wijkgemeente De Kandelaar, Den Haagweg 1, 6843 LP Arnhem. Er is voldoende 

parkeergelegenheid rondom De Kandelaar. Voor het laatste avonddeel van de AV laat u uw 

auto bij De Kandelaar en lopen wij naar het gebouw van BG Ontmoeting Arnhem-Zuid, 

Wassenaarweg 5, 6843 NX Arnhem. 

Met de link hieronder vindt u dit adressen via Google maps 

https://goo.gl/maps/4JQMoHmAPNy 

 

AANMELDEN (UITERLIJK 21 APRIL) 

De secretaris kan de afgevaardigden aanmelden door te gaan naar: http://baptisten.nl/voor-

gemeenten/algemene-vergadering. Op die pagina vindt u een tabblad ‘aanmelden AV’. 

Aanmeldingen ontvangen we graag uiterlijk 21 april 2016. 

Heeft u vragen over het aanmelden van de afgevaardigden, dan kunt u contact opnemen met 

Jeanette van Es, tel. 020-210 3023, e-mailadres: info@baptisten.nl 

KOSTEN 

De kosten voor de Voorjaars- en de Najaars-AV worden na de Najaars-AV gefactureerd. 

 

  

https://goo.gl/maps/4JQMoHmAPNy
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/algemene-vergadering
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/algemene-vergadering
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OPENING DOOR THIJS TICHELAAR 
De Opening van de Algemene Vergadering wordt verzorgd door Thijs Tichelaar. 

Hij introduceert zich hieronder. 

Ik ben Thijs Tichelaar, 32 jaar oud en samen met mijn 

vrouw Saskia en onze drie kinderen woonachtig in 

Arnhem. Ik ben één van de voorgangers van de 

Baptistengemeente Arnhem-Centrum (de andere is 

mijn vrouw Saskia).  

Sinds de zomer van 2013 ben ik werkzaam in deze 

prachtige gemeente. Onze gemeente wil gekenmerkt 

worden door diversiteit en openheid. Met een inter- 

nationaal gezelschap van jongeren en ouderen uit 

verschillende geloofsachtergronden proberen we 

samen te leven tot eer van God en tot zegen voor 

onze omgeving. Daarbij is ons gedeelde geloof in 

Jezus Christus als Heer en Heiland de samen- 

bindende kracht. Het is een voorrecht om daarvan 

deel te mogen uitmaken." 
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EBMI - INTERNATIONALE GASTEN 
Feestelijke start van de AV met een uur dat in het teken van zending staat. 

Het middagprogramma van de AV start met een feestelijk uur dat in het teken staat van 

zending. We hopen daar enkele internationale gasten te verwelkomen en stellen deze graag 

alvast aan u voor.  

Pastor Christoph Haus is de Algemeen Secretaris van de European Baptist Mission 

International (EBMI). De EBMI is een zendingsorganisatie waarin 27 Unies uit Europa, Latijns-

Amerika, Azië en Afrika met elkaar samenwerken. De Nederlandse Unie is al lange tijd deel van 

de EBMI, heeft veel zendelingen uitgezonden via deze organisatie (waaronder Hans & Aisha 

Oosterloo) en werkt nu vooral samen op het gebied van zendingsprojecten. Binnen de EBMI 

heeft de Nederlandse Unie altijd een bijzondere relatie gehad met de Baptisten Conventie van 

Sierra Leone (BCSL).  

Joseph Fornah en Titus Kamara zullen namens de BCSL ook aanwezig zijn op onze AV. De 

eerste is de Algemeen Secretaris, de tweede verantwoordelijk voor alle gemeente-opbouw- 

projecten. We hopen samen met hen ook vervolg te geven aan een voortdurende 

vriendschapsrelatie met Sierra Leone.  

Deze gasten zijn als delegatie aanwezig bij de jaarvergadering van de EBMI, die parallel met 

de AV plaatsvindt in het gebouw van BG Arnhem de Ontmoeting. In de avond zullen we een 

gezamenlijke viering met hen hebben. 

 

Joseph Fornah Titus Kamara Christoph Haus 
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AFSCHEID HANS EN AISHA OOSTERLOO 

Tijdens de Algemene Vergadering 

nemen we afscheid van ons laatste 

zendingsechtpaar Hans en Aisha 

Oosterloo.  

Vanaf 1980 is Hans als zendeling actief 

geweest in Sierra Leone, en sinds 1987 

samen met zijn vrouw Aisha. Zij hebben 

zich op allerlei manieren ingezet, in 

onderwijs, administratie, vrouwenwerk 

en gemeente-opbouw.  

In 2016 gaan zij met pensioen, wat ook tegelijkertijd een afscheid zal betekenen van de 

Nederlandse Unie, aangezien Hans en Aisha in Sierra Leone blijven wonen. Tijdens het 

middagprogramma van de AV en de gezamenlijke viering met de EBMI op de avond, zullen we 

hen bedanken, en God danken voor hun leven en dienst. Voor meer informatie over het 

afscheid van Hans en Aisha, zie de link op onze website  

  

http://baptisten.nl/18-nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/689-afscheid-hans-en-aisha
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VOORSTELLEN ZENDING 
Ter AV vindt een bespreking van en stemming plaats over de Voorstellen Zending. 

Voorstel 1 Uitbreiding regeling ‘ondersteuning gemeentezendelingen’ De AV bijeen op 29 

april 2016 stemt in met de uitbreiding van de regeling voor gemeentezendelingen, zoals 

beschreven. 

Voorstel 2 Fonds jeugd en zending De AV bijeen op 29 april 2016 stemt in met de besteding 

van het Fonds jeugd en zending volgens de beschreven kaders. 

Voorstel 3 Zending De AV bijeen op 29 april 2016 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. 

INLEIDING BIJ DE VOORSTELLEN 1 EN 2 

Op de Najaars-AV van 2014 is het nieuwe zendingsbeleidsplan van de Unie aanvaard. Een 

motie van BG Lelystad in het voorjaar van 2014 vroeg specifiek aandacht voor de 80 zendings- 

werkers die vanuit Uniegemeenten zijn uitgezonden. Dit is verwoord in de uiteindelijke versie 

van het zendingsbeleidsplan, met de opdracht om een projectgroep in het leven te roepen die 

verdere aanbevelingen zou doen. De projectgroep is in 2015 en 2016 enkele malen bij elkaar 

geweest en rapporteert hieronder aan de AV over het werk.  

In de projectgroep waren de volgende gemeenten vertegenwoordigd: BG Lelystad, BG 

Veenendaal, BG Arnhem-Ontmoeting, BG Utrecht de Rank, BG Kampen en BG Hoogeveen 

Bethel. Daarnaast is er contact geweest met BG Nieuw-Buinen en BG Ede op Doortocht over 

de vorderingen van de projectgroep. 

OPDRACHT PROJECTGROEP, ZOALS VERWOORD VANUIT HET ZENDINGSBELEID  

3.1 Nieuwe vormen van Uniezendelingen: In 2008 koos de Unie bewust voor het stoppen 

van uitzending van zendelingen door de Unie, een proces dat in 2016 wordt afgerond als de 

laatste Uniezendeling met pensioen gaat. Uitzending van zendelingen gebeurt nu door 

gemeenten. In de komende beleidsperiode willen we onderzoeken hoe we dat zendingswerk 

van lokale gemeenten als Unie kunnen omarmen (en wellicht tot nieuwe vormen van 

Uniezendelingen komen). Een projectgroep bekijkt of er zaken zijn die vanuit de Unie 

ondersteund kunnen worden voor de zendingswerkers die vanuit gemeenten zijn uitgezonden 

(al dan niet samen met andere organisaties). Te denken valt hierbij aan zaken als salariëring, 

verzekeringen, begeleiding van en naar het zendingsveld. Ook het zichtbaar maken hoort 

daarbij. Streven is dat deze projectgroep in 2015 met een concreet voorstel komt.  
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3.2 Aandacht voor goede korte termijn uitzending van jongeren: Er moet specifiek 

aandacht zijn voor jongeren die voor een relatief korte periode worden uitgezonden (diaconale 

vakanties, vrijwilligerswerk en opleidingen). De projectgroep uit 3.1 kan dit als speciale focus 

meenemen. 

3.4 Communicatie rondom uitzending: We zoeken naar wegen om het zendingswerk van 

lokale gemeenten te verbinden en zichtbaar te maken. 

3.5 Ondersteuning, advies en verbinding: De Unie vervult een adviserende en verbindende 

rol in het speelveld van organisaties die met zending bezig zijn. De projectgroep (3.1) zal het 

vormgeven van die ondersteunings- en adviesrol meenemen in haar voorstel. 

3.6 Financiën: We streven ernaar om de financiën voor zending op gelijk niveau te houden. 

Tot en met eind 2016 liggen de kaders daarvoor grotendeels vast. Na beëindiging van het werk 

van de familie Oosterloo in Sierra Leone, eind 2016, denken we als richtlijn voor een verdeling 

aan 50% van de zendingsgelden voor gemeentezendelingen (op basis van voorstel 

projectgroep) en 50% voor het werk in het wereldwijde Baptistennetwerk, zoals de vriendschap 

met Sierra Leone. De precieze invulling van die gelden zal gebeuren op basis van plannen en 

behandeling van de begroting. 

TERUGKOPPELING 

In de afgelopen tijd heeft de projectgroep de volgende dingen gerealiseerd: 

- Er is een inventarisatie gedaan onder alle gemeenten, waardoor we weten welke 

gemeenten zendingswerkers hebben uitgezonden. Vanuit deze inventarisatie hebben we 

een wereldkaart gemaakt (zie de website) met de gegevens van een groot deel van de 

zendelingen (voor zover mogelijk rondom vertrouwelijkheid en veiligheid). Jaarlijks zullen 

enkele zendelingen worden ‘uitgelicht’ op de website en mogelijk ook in Baptisten.Nu. 

- Er is een webpagina ingericht op www.baptisten.nl/uitzending, met informatie over voor- 

bereiding en gevolgen van uitzending, evenals een informatiepagina voor gemeenten. 

- Voor gemeenten is er een concept uitzendingsbeleid geschreven, dat gebruikt kan 

worden om de uitzending van mensen goed en zorgvuldig vorm te geven. In dat plan 

wordt ook een aantal belangrijke keuzemomenten en randvoorwaarden genoemd.  

- Er is geïnvesteerd in kennisvorming bij de Unie en het zoeken naar enkele specialistische 

partijen in het netwerk die advies kunnen geven. 

- De mogelijkheden voor fondswerving voor specifieke projecten (o.a. voor radio-

uitzendingen van EO Metterdaad) zullen in het najaar van 2016 op de website worden 

beschreven. 

http://www.baptisten.nl/
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(Een impressie van de wereldkaart, zoals te vinden op www.baptisten.nl/uitzending) 

VOORSTEL 1 UITBREIDING REGELING ‘ONDERSTEUNING 

GEMEENTEZENDELINGEN’ 

We stellen voor, in lijn met de financiële kaders zoals aangegeven in het zendingsbeleid (zie 

hierboven in het grijze kader) om 50% van de vrijgekomen zendingsgelden (± € 22.000) te 

besteden aan de uitbreiding van de regeling ‘ondersteuning zendingswerkers’. Deze regeling 

is in 2011 ingesteld, met een fonds waar toen € 15.000 in zat.1 Vanuit deze regeling kunnen 

aanvragen worden ingediend voor gemeentezendelingen, die vanuit Unie gemeenten zijn 

uitgezonden. De aanvraag kan gedaan worden voor zaken die te maken hebben met kwaliteit 

van de uitzending en zorg voor de zendeling, zoals scholing, coaching, nazorg, financieel 

advies, e.d. We breiden de regeling uit op o.a. de volgende punten: 

o Een standaardbijdrage voor een aantal specifieke diensten, zoals een selectie-advies, 

een gesprek met een financieel expert met verstand van zending, gratis deelname 

aan de oriëntatie-klas van MissieNederland, 2 re-entry gesprekken en begeleiding 

van evt. kinderen. 

o Zendelingen de mogelijkheid geven eens per 3 jaar een aanvraag te doen (nu is het 

per zendeling eenmalig mogelijk). 

o Direct hulp bieden bij incidenten en calamiteiten. 

                                                 

 

1 In de eerste 3 jaar hebben er 3 gemeenten gebruik van gemaakt. In 2014 en 2015 is dat echter 

behoorlijk gegroeid tot ongeveer 5 aanvragen per jaar (€ 5000,- per jaar). In totaal hebben nu 

16 zendelingen (echtparen) gebruik gemaakt van de regeling uit 8 verschillende gemeenten. 

De verwachting is dat verdere uitbreiding van de mogelijkheden evenals verdere 

bekendmaking tot een flinke toename van aanvragen kan leiden. Dat is wat we hopen; dat we 

met de beschikbare gelden veel uitgezonden zendingswerkers iets extra’s kunnen bieden. 

http://www.baptisten.nl/uitzending
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o De mogelijkheid van een lening tegen 0% rente voor zaken als een kapotte auto, 

waarbij goede en reële voorwaarden gelden. 

- Als de jaarlijkse exploitatiekosten van € 22.000,- niet volledig gebruikt worden, gaat het 

overschot naar het fonds ondersteuning gemeentezendelingen. Omdat het aantal aan-

vragen per jaar zal verschillen, kan het fonds als een buffer dienen. We streven ernaar dat 

het fonds maximaal € 15.000,- bevat. Een eventueel overschot zal jaarlijks in februari 

beschikbaar worden gesteld (op aanvraag) voor jongerenreizen, waarbij een soortgelijke 

systematiek zoals hieronder beschreven bij ‘fonds jeugd en zending’ zal gelden.  

- De precieze criteria en een simpel aanvraagformulier zullen op de website worden geplaatst. 

- De werkwijze wordt geëvalueerd binnen de beleidscyclus van de Unie (2020).  

 

Voorstel: De Algemene Vergadering stemt in met de uitbreiding van de regeling voor 

gemeentezendelingen, zoals beschreven. 

 

 

VOORSTEL 2 FONDS JEUGD EN ZENDING (€ 15.000) 

Vanuit een ontvangen legaat is € 15.000,- beschikbaar voor ‘jeugd en zending’. In de 

projectgroep is nagedacht over een mogelijke besteding van dit bedrag dat we Fonds jeugd 

en zending noemen. Wij stellen het volgende voor:  

(1) € 1000,- te reserveren voor Nederlandse deelname aan het Transform programma van 

de Europese Baptisten Federatie (EBF), waarin 1 of 2 jonge leiders vanuit onze 

Uniegemeenschap de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met een wereldwijd 

baptistennetwerk en te groeien in (multicultureel) leiderschap binnen een internationale 

setting. Het betreft hier een vraag van de EBF en we hebben de intentie om mee te doen. 

Het programma moet echter nog verder worden uitgewerkt en de precieze financiering 

moet worden ingevuld, waarbij ook naar een deelnemersbijdrage wordt gekeken.  

(2) € 14.000 te besteden aan diaconale jongerenreizen van gemeenten. Daarbij hanteren 

we de volgende staffel per gemeente: 

a. 3-10 jongeren: € 300,- 

b. 10-20 jongeren: € 650,- 

c. 20-30 jongeren: € 1000,- 

Het moet hier wel reizen betreffen die (deels) vanuit een Uniegemeente zijn georganiseerd. 

Het fonds is beperkt. Als het leeg is, zal dat op de website vermeld worden, en kunnen nieuwe 

aanvragen niet meer worden behandeld. Aanvragen zullen worden behandeld op volgorde van 

binnenkomst. 

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

volgens de hierboven beschreven kaders. 
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VOORSTEL 3 VRIENDSCHAP MET BAPTISTEN IN SIERRA LEONE 

In eerdere AV’s is de intentie al uitgesproken om ook na het stoppen van onze Uniezendelingen 

Hans en Aisha, die voor de Baptisten Conventie in Sierra Leone (BCSL) werkten, de relatie met 

dit land voort te zetten. Dit past goed binnen de kaders van het zendingsbeleid, waarin het 

zoeken naar ‘bovenlokale partnerschappen’ werd genoemd. Ook vinden we het belangrijk om 

trouw te blijven aan onze partner ook als het ‘gezicht’ van het zendingswerk er niet meer is en 

nieuwe, lokale mensen in beeld komen. Hieronder doen we een voorstel voor de invulling van 

een vriendschapsrelatie met de BCSL dat in de kaders van het zendingsbeleid is opgenomen: 

 

Financieel: Na beëindiging van het werk van de familie Oosterloo in Sierra Leone […] 50% 

van de zendingsgelden […] voor het werk in het wereldwijde Baptistennetwerk, zoals de 

vriendschap met Siërra Leone. 

 

INVULLING VAN DE VRIENDSCHAPSRELATIE  

De BCSL staat erg open voor samenwerking met de Nederlandse Unie via het EBMI netwerk. 

We hopen twee gasten vanuit hun midden ook te mogen begroeten op de AV. Het gestalte 

geven aan zo’n vriendschapsrelatie is een proces, waarin we al langer op pad zijn om relaties 

te bouwen en samen projecten te doen. Van beide kanten moet gezocht worden naar het 

vormgeven ervan. We streven naar zoveel mogelijk wederzijdsheid in het werk. Dat betekent 

vanuit Nederland een bereidheid om te luisteren naar de wensen en ideeën van de BCSL en te 

leren van wat zij ons te bieden hebben. Bij de afwezigheid van een zichtbare Westerse 

zendeling zullen we via uitwisseling de zending een ‘Sierra Leonees gezicht’ moeten geven. We 

stellen o.a. de volgende ideeën voor bij de uitwerking van een vriendschapsrelatie: 

 Sinds 2014 zijn we in gesprek over een groot project dat in 2015 gestart is: CCMP 

(Church and Community Mobilisation; zie verderop “Baptistengemeenten gaan vrucht 

dragen’). Het project komt voort uit een verlangen van enkele leiders binnen de BCSL 

om de lokale kerken toe te rusten tot ‘integrale zending’. Als we starten met de 

vriendschap, zal dit project een belangrijke en concrete invulling daarvan zijn voor de 

komende jaren. 

 We blijven betrokken bij het weduwenhuis van Aisha Oosterloo en ander vrouwenwerk 

van de ‘vrouwenvereniging’ van de BCSL. Ook kijken we of we andere project- 

voorstellen (bijv. rondom het opleiden van voorgangers) kunnen ondersteunen. 

 We proberen jaarlijks rondom de Mission Council van de European Baptist Mission 

International een gast vanuit Sierra Leone naar enkele Nederlandse gemeenten te 

laten komen, om te vertellen over het werk.  

 Bij voldoende animo vanuit Nederlandse gemeenten, onderzoeken we of er een 

uitwisseling van een Sierra Leonese pastor en een Nederlandse gemeente kan worden 

opgezet, een uitwisselingsreis naar Sierra Leone, of een uitwisseling van docenten van 
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het seminarium en het TECT (het seminarium van de BCSL) of andersoortige 

deskundigheid. 

 

CCMP PROJECT: BAPTISTENGEMEENTEN GAAN VRUCHT DRAGEN 

In november 2015 startte een project, gesponsord vanuit Nederland in samenwerking met en 

op verzoek van het ‘gemeente-opbouwteam’ van de BCSL. In dit project wordt samengewerkt 

met Tearfund SL en Tear Nederland, die ons helpen met de professionele kaders en monitoring.  

 

Hoe kunnen lokale kerken meer zelfstandig, zelfvoorzienend en relevant worden in hun 

omgeving? In Oost-Afrika is daarvoor een methode ontwikkeld die voortbouwt op de kracht 

van lokale kerken in hun eigen omgeving. Deze aanpak heet ‘Church and Community 

Mobilisation’ (CCMP). Voor een beschrijving van dit project verwijzen wij u naar de website: De 

naam van het project is ‘Sierra Leone – Baptistengemeenten gaan vrucht dragen’ (via 

www.baptisten.nl/zending). Jaarlijks is voor dit project zo’n € 25.000,- nodig. Hieraan dragen 

ook andere partners bij, maar de Unie heeft hierin een aanzienlijk aandeel.  

 

STRUCTUUR EN WERKWIJZE 

De verantwoordelijkheid voor de invulling van de vriendschap met de BCSL ligt bij de 

coördinator van de Beweging naar Buiten. Geprobeerd wordt om een kleine werkgroep te 

vormen van vertegenwoordigers uit een aantal gemeenten die geïnteresseerd zijn om mee te 

doen, mee te leren, en betrokken te zijn op het werk in Sierra Leone. Het streven is om rond 

de zomer van 2016 te starten met een werkgroep waar minimaal 5 gemeenten in participeren. 

Vanuit deze werkgroep kan worden nagedacht over verdere invulling en uitwerking van het 

project, evenals het opzetten van ontmoetingen en uitwisseling. We hopen dat gemeenten die 

betrokken willen raken, ook d.m.v. giften een extra bijdrage kunnen leveren voor het werk in 

Sierra Leone. 

 

Voorstel: 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 hierboven genoemde vrijkomende gelden beschikbaar gesteld. Gekeken wordt of er 

voldoende animo is om met een kleine werkgroep een aantal gemeenten te betrekken binnen 

deze vriendschapsrelatie. 

 

  

http://www.baptisten.nl/zending
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PRESENTATIE NIEUWE DELEN 

BAPTISTICA REEKS 
Het is alweer even geleden dat er een nieuw deeltje in de Baptistica Reeks verscheen. Het 

laatste dateert van eind 2014. Maar ondertussen is er wel hard gewerkt en als resultaat daarvan 

verschijnen er op deze AV maar liefst twee deeltjes, de delen negen en tien, over praktische als 

relevante onderwerpen: liturgie en onderscheiding. Ze zijn op deze AV verkrijgbaar voor €10,00 

per stuk en indien samen gekocht €17,50.  

Meer informatie en bestellen? Zie http://baptisten.nl/seminarium/publicaties  

VERLANGEND VIEREN. OVER DE VORMENDE KRACHT VAN DE SAMENKOMST 

Dit negende deel van de Baptistica Reeks gaat over baptisten en liturgie. Die hebben op het 

eerste gezicht misschien niet zoveel met elkaar. Ook al gebruik je het woord liturgie niet of 

nauwelijks, als je samenkomt is er wel degelijk sprake van liturgie. Wat je doet als je samenkomt 

toont enerzijds wie je bent, maar het vormt je ook tot wie je bent. Die twee kanten van de 

samenkomst worden in dit boek getoond en besproken. Een aantal artikelen gaat naar 

aanleiding van onderzoek in op de vraag hoe baptisten bidden, zingen en preken en wat dat 

zegt over hun geloof. Thema’s van de andere artikelen zijn: wat is de bijbels-theologische 

betekenis van de liturgie en hoe kan vernieuwing daarvan de gemeente opbouwen? Ook 

passeert een vijftal kunstenaars de revue met voorbeelden van de plaats van kunst in de 

liturgie. Het boek bevat bijdragen van onder andere Teun van der Leer en Hans Riphagen. 

SAMEN ONTDEKKEN! DE UITDAGING VAN DE VERGADER(EN)DE GEMEENTE: 

SAMEN DE WIL VAN CHRISTUS ONDERSCHEIDEN.  

Het tiende deel van de Baptistica Reeks gaat in op het samen ontdekken of onderscheiden van 

de wil van Christus in de gemeente. In de praktijk van gemeenten is een vergadercultuur 

zichtbaar waar steeds meer vragen bij gesteld worden. In eerste instantie vaak praktische: hoe 

kan het proces beter. Om vervolgens bij een diepere vraag uit te komen: hoe onderscheiden 

of ontdekken we de wil van God voor de gemeente. Deze vraag wordt van verschillende kanten 

belicht en elke keer wordt opnieuw benadrukt: het gaat om de praktijken van de gemeente, 

om andere manieren van doen. In dit deel komen zowel de theologie als de praktijk van samen 

onderscheiden aan de orde. Het boek bevat bijdragen van Henk Bakker, Stuart Blythe (IBTSC), 

Daniël Drost en Ingeborg Janssen. 

 

 

http://baptisten.nl/seminarium/publicaties
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PRESENTATIE 

REGIOCOÖRDINATOREN 

NOORDEN 

Gemeenten in het Noorden hebben ons hart, hier liggen onze roots en bijna de helft van de 

gemeenten ligt in Friesland, Groningen en Drenthe. De komende jaren willen we deze 

gemeenten extra steunen en met elkaar verbinden. Dat willen we doen met een team van drie 

regiocoördinatoren. Deze regiocoördinatoren hebben contact met gemeenten, nemen actief 

deel aan de verschillende regionale netwerken en helpen deze gemeenten bij specifieke vragen 

door ze te verbinden aan de juiste mensen van de Unie. Zoals gemeenten de gezichten zijn 

van de Unie, zo zijn de regiocoördinatoren de gezichten van de Unie organisatie in de regio.  

De regiocoördinatoren leggen contact met gemeenten en voorgangers en zij zijn het eerste 

aanspreekpunt voor gemeenten. Zij verbinden gemeenten met het bredere Unienetwerk als 

het gaat om vragen rond interim-voorgangerschap, mediation, trainingen, diaconaat, 

jongerenwerk, langduriger trajecten etc. Het eerste jaar is vooral gericht op verbinding maken 

met gemeenten en voorgangers en het onderzoeken wat de vragen van gemeenten zijn als 

het gaat om support. Vanuit deze inventarisatie zal gekeken worden wat de prioriteiten voor 

de periode erna zijn.  

De inzet van regiocoördinatoren is een pilotproject dat van 2016 tot eind 2018 duurt. Daarna 

bekijken we of we dit project al dan niet voortzetten en of dit ook bruikbaar is in andere regio’s.  

We hebben drie mensen voor deze functie bereid gevonden, zij hebben hier een dagdeel per 

week voor. Op de AV stellen zij zich aan u voor.  

Ter AV worden.de regiocoördinatoren voor de regio Noord voorgesteld. 
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Jur Kruizinga 

Interim-voorganger,  

lid BG Groningen 

jurkruizinga@home.nl 

 
 

Michiel de Nooijer 

Voorganger BG Veendam 

michieldenooijer@telfort.nl 

Anne de Vries 

 Emeritus voorganger 

Lid BG Veendam 

Ds.annedevries@gmail.com  

  

mailto:jurkruizinga@home.nl
mailto:michieldenooijer@telfort.nl
mailto:Ds.annedevries@gmail.com
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PLAN VAN AANPAK UNIE VAN 

BAPTISTENGEMEENTEN EN DE 

ALLIANTIE VAN BAPTISTEN- EN 

CAMA GEMEENTEN 2016-2017 

INLEIDING 

Het voorliggende Plan van Aanpak (PvA) geeft invulling aan het vervolg na de besluitvorming 

van de Algemene Vergadering (AV)/Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2015. Dit PvA 

beoogt de samenwerking tussen de Unie en de ABC te intensiveren met als stip op de horizon 

een samengaan van beide geloofsgemeenschappen.   

Het PvA bevat de volgende punten: 

1. Startsituatie: waar staan we nu. 

2. Doel van de intensievere samenwerking: waar willen we naartoe. 

3. Welke stappen zijn nodig om van start naar doel te komen. 

STARTSITUATIE  

De stuurgroep rondde de eerste fase van onderzoek af in de zomer van 2013. De conclusies, 

verwoord in het conclusiedocument zijn aan de ledenvergaderingen voorgelegd. Op 15 

november 2013 stemde 93% van de afgevaardigden van de Unie voor en op 12 februari 2014 

stemde 68% van de leden van de ABC voor het conclusiedocument.  

Tijdens de bespreking en afronding van de eerste fase van onderzoek werd een aantal kritische 

kanttekeningen geplaatst, die werden meegenomen in het onderzoek tweede fase. We 

hechtten eraan om vooraf aan te geven dat de doelstelling van het onderzoek eerste fase was 

of er een gedeeld verlangen en geloof is dat we met elkaar iets kunnen betekenen in Nederland 

en dat we elkaar nodig hebben om vorm te geven aan de opdracht van Jezus Christus, Heer 

van de gemeente. De uitslag van de stemmingen tijdens beide ledenvergaderingen laten wat 

ons betreft een gedeeld verlangen en geloof zien. Op grond daarvan heeft de stuurgroep de 

draad van het onderzoek verder opgepakt.  

Ter AV vindt gesprek en stemming plaats over het Plan van Aanpak Unie ABC-gemeenten. 

Voorstel: De AV bijeen op 29 april 2016, besluit in te stemmen met het Plan van Aanpak Unie 

ABC-gemeenten zoals hieronder omschreven. 
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In het voorjaar van 2015 hebben de ledenvergaderingen gesproken over een document 

‘Identiteit’. De ALV van de ABC stemde op 15 april 2015 in met 85% van de uitgebrachte 

stemmen. De ledenvergadering van de Unie amendeerde in het voorjaar het voorstel. Daarop 

bracht de Unieraad op 20 november 2015 het onderdeel geloofsbelijdenis in stemming. 77% 

van de afgevaardigden stemde voor het voorstel. Daarmee sprak de Unie zich uit voor een 

voortgaand proces met de ABC, met de gezamenlijke geloofsbelijdenis als basis. 

Het bestuur van de ABC heeft haar ledenvergadering op 18 november 2015 geïnformeerd over 

de stand van zaken en haar achterban middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de 

bespreking en uitslag van de AV van de Unie.   

WELKE STAPPEN GAAN WE NEMEN 

In het proces zijn de besturen voornemens om de volgende stappen te zetten om vorm te 

geven aan het proces van intensievere samenwerking: 

Landelijk 

a. Regelmatige ontmoeting tussen delegaties van de besturen om de voortgang te 

bespreken. 

b. Vanaf zomer 2016 gezamenlijke schriftelijke communicatie naar beide geloofsgemeen- 

schappen. Inspirerende verhalen van gemeenten ondersteunen het doel van 

intensievere samenwerking.  

c. Eén keer per jaar komt de ledenvergadering van beide gemeenschappen samen op 

dezelfde locatie. Het plan is om op 18 november 2016 daarmee te starten. Er wordt 

gezocht naar een locatie in het zuiden van Nederland. 

d. Elkaar op de hoogte houden van activiteiten die ook voor de ander interessant zijn 

zoals studiedagen, trainingen e.d. en deze verspreiden via de diverse communicatie-

kanalen. 

e. Elkaars nieuwsbrieven lezen en er boeiende dingen voor de eigen gemeenschap uit 

halen en communiceren. 

f. Het tot stand brengen van een - interne - gezamenlijke agenda van activiteiten. 

g. Gesprekken voeren in het kader van herstelde verhoudingen. 

 

Voorgangers 

h. Regionale intervisie waarbij voorgangers en werkers uit beide kerkgenootschappen 

welkom zijn. 

i. Gezamenlijke leidersconferentie in 2017. 

j. Organisatie van in ieder geval twee gezamenlijke studiedagen voor voorgangers. De 

eerste is op 30 september 2016 met Stefan Paas. Verder willen we op de studiedagen 

het gesprek voeren over de identiteit van het toekomstig geloofsgemeenschap.  
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Regio’s 

k. Op regiodagen en trainingen van de Unie en de ABC zijn werkers, oudsten en 

gemeenteleden van de Unie en van de ABC aanwezig. 

l. Verder verkennen van gezamenlijke regionaal aanbod door de regiocoördinatoren van 

de ABC en de MGO-werkers van de Unie. 

 

Zending 

m. Bij het migrantennetwerk van de Unie van Baptistengemeenten worden ook ABC-

gemeenten uitgenodigd.  

n. Gezamenlijke regionale zendingsontmoetingen. 

o. Promotie zowel bij de ABC als de Unie van de KAIROS cursus en de cursus 

Zendingscoach, georganiseerd door CAMA. 
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VOORSTEL AANVAARDING NIEUWE 

LEDEN UNIE VAN 

BAPTISTENGEMEENTEN 

INTRODUCTIE 

Tijdens de Najaars Algemene Vergadering van 2015 te Ede hebben de Karen 

Baptistengemeente Nederland (KBNL), de Braziliaanse Gemeente Amsterdam West en de 

Baptistengemeenten Tiel en de Baptistengemeente Wageningen zichzelf voorgesteld. In de 

stukken die de afgevaardigden ontvingen presenteerden deze gemeenten zich. 

De Unieraad is verheugd met het besluit van de Karen Baptistengemeente Nederland (KBNL), 

de Braziliaanse Gemeente Amsterdam West en de Baptistengemeenten Tiel om zich aan te 

sluiten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland en formeel lid te worden van de Unie. 

De Unieraad vraagt de AV het voorstel ter aanvaarding van deze beide gemeenten te 

bespreken en hierover een besluit te nemen. 

Hieronder volgt de informatie over deze drie gemeenten uit de stukken van de Najaars 

Algemene Vergadering 2015, zodat iedereen op de hoogte is. 

KAREN BAPTISTENGEMEENTE NEDERLAND (KBNL) 

Sinds 2001 hebben Karenmensen, één van de stammen in Birma, zich gevestigd in Nederland. 

Velen van hen hebben een Baptistenachtergrond. Na een periode waarin er geen gezamenlijke 

vieringen waren, zijn zij in 2008 begonnen met vieringen in Ede. Een bijzondere samenwerking 

ontstond daaruit met Baptistengemeente op Doortocht. In 2013 begon een proces van zoeken 

naar verzelfstandiging van een eigen Karengemeente, een proces dat in 2014 voltooid werd. 

Bijzonder aan de KBNL is dat het een gemeenschap is met mensen uit alle uithoeken van het 

land, die eens per maand samenkomen in Ede, en elkaar verder ontmoeten in regionale 

groepen.  

Ter AV vindt gesprek en stemming plaats over het voorstel Aanvaarding nieuwe leden. 

Voorstel: De AV bijeen op 29 april 2016, besluit de Karen Baptistengemeente Nederland 

(KBNL), de Braziliaanse Gemeente Amsterdam West en de Baptistengemeenten Tiel te 

aanvaarden als leden van de Unie van Baptistengemeenten. 
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BRAZILIAANSE GEMEENTE AMSTERDAM WEST 

De christelijke gemeenschap in Amsterdam had haar oorsprong in 1993, toen een kleine groep 

van de Braziliaanse en Portugese broers, de meesten van Baptistenafkomst, begon bijeen te 

komen in een appartement in het oosten van Amsterdam. In dat appartement gebeurde de 

eerste doop; deze werd gedaan in een badkuip. De groep ging naar de Baptisten Gemeente 

Amsterdam West op zoek naar een geschikte plek om samen te komen. Ze openden de deur. 

De groep had de ondersteuning van de Braziliaanse Christelijke Gemeente in Londen; ze 

hebben regelmatig pastors gestuurd om te helpen met het werk en oriëntatie. 

Kort daarna in 1996 komt de pastor Marcos Viana met zijn vrouw en dochter om definitief met 

de groep blijven. Gedurende al die jaren tot nu komt de Gemeente samen in het gebouw van 

de Baptisten Kerk Amsterdam West en had het voorrecht om velen, van verschillenden 

nationaliteit te dopen; die zijn er nog steeds bij ons. 

Begin van dit jaar, tijdens een speciale vergadering, hebben alle leden van de Gemeente 

unaniem besloten om lid van de Baptisten Unie te worden. We willen vooral, onze broeders en 

zusters dienen en samen de verkondiging van het Evangelie van de Heer Jezus in dit land 

verrichten. 
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BAPTISTENGEMEENTE TIEL 

De eerste aanzet om te komen tot een gemeente in Tiel was tijdens de koffie na een 

samenkomst in Veenendaal in november 2009. Na een jaar van bidden en gesprekken zijn er 

in het voorjaar van 2011 een aantal ‘proef samenkomsten’ geweest en is de gemeente officieel 

gestart op 2 oktober 2011 onder de vleugels van de moedergemeente Baptistengemeente 

Veenendaal. De groep bestond toen uit ongeveer 25 volwassenen en kinderen uit Tiel en 

omgeving. 

Ons motto dat is afgeleid van onze visie en missie is: “Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, 

beleven en doorgeven.” 

De eerste jaren hebben we vooral gewerkt aan het bouwen aan de gemeente. Met vallen en 

opstaan zijn we samen aan het leren wat gemeentezijn inhoudt. Dat was niet altijd heel 

gemakkelijk, maar keer op keer zagen we door alles heen de zegen van God. Wij geloven dan 

ook voor 100% dat God ons in Tiel geplaatst heeft. 

Als gemeente willen we dan ook naar buiten uitstappen, hoewel dat nog als moeilijk/lastig 

ervaren wordt. Dat heeft ook te maken met een stad als Tiel waar de grond hard is. Maar we 

willen als gemeente een huisgezin zijn waar vermoeide, beschadigde en teleurgestelde mensen 

een (geestelijk) thuis kunnen vinden en iets proeven van de liefde van Jezus. 
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Al gauw kwamen er nieuwe mensen bij de gemeente een kijkje nemen. Soms direct naar de 

samenkomsten, maar juist ook via de kringen. Veel mensen die binnenkwamen hadden 

allemaal hun rugzakje en ook binnen de groep waarmee we gestart waren merkten we dat. Er 

was iets nodig waarmee we hen konden helpen en dat vonden we binnen het 

discipelschapsprogramma van Cleansing Stream. Het grootste deel van de gemeente is één of 

meerdere keren door dit programma heen geweest en dat heeft bij velen een geestelijke 

verdieping/hernieuwing teweeggebracht. Mede daardoor hebben we inmiddels in de 

afgelopen 4 jaar al 9 mensen mogen dopen. En inmiddels komen we op zondag bij elkaar met 

gemiddeld zo’n 50 bezoekers. 

Meer informatie is te vinden op www.baptistentiel.nl en www.facebook.com/baptistentiel 

 

 

 

  

http://www.baptistentiel.nl/
http://www.facebook.com/baptistentiel
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INTRODUCTIE KLINK VEENENDAAL 

Klink is twee jaar geleden begonnen op initiatief van de Baptistengemeente Veenendaal. Klink 

is een innoverende geloofsgemeenschap. We combineren splinternieuwe vormen met 

eeuwenoude. Er is ruimte voor creativiteit en interactie. We ontdekken samen wat het betekent 

om Jezus te volgen in het hier en nu. Binnen series van vijf verschillende samenkomsten staat 

steeds één thema centraal.  

We zijn allemaal verschillend. Ook in hoe we ons geloof beleven. Voor die diversiteit willen we 

ruimte bieden. Niet omdat Veenendaal nog niet genoeg kerken heeft. Maar wel om een plek 

te zijn voor mensen die op andere manieren leren over God dan door de gebruikelijke opzet 

van de kerkelijke samenkomst. Klink wil de veelkleurigheid van mensen, ook in de kerk, recht 

doen en vieren. 

Voor meer informatie, zie www.klinkveenendaal.nl 

 

Hieronder stelt Klink Veenendaal zichzelf voor. 

http://www.klinkveenendaal.nl/
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VOORSTEL OPHEFFING 10-CENT 

FONDS  
Ter AV vindt een gesprek en stemming plaats over het Voorstel Opheffing 10-cent Fonds 

Voorstel: De Algemene Vergadering, bijeen op 29 april 2016, gaat akkoord met de opheffing 

van het 10-cent Fonds en het resterende saldo na opheffing toe te voegen aan het 

Solidariteitsfonds van de Unie. 

Tijdens de Voorjaars AV 2015 in Sneek is de AV geïnformeerd over de afbouw en opheffing 

van de Unie Bouw Stichting (UBS). 

In 2015 kon voor het laatst een beroep op het Fonds worden gedaan. Dat Fonds heeft vele 

jaren bestaan en is in oorsprong opgezet om gemeenten te ondersteunen die het financieel 

moeilijk hebben. De UBS heeft dit Fonds in opdracht van de Unie steeds op uitstekende wijze 

beheerd. Via interne richtlijnen van de UBS hebben gemeenten een beroep op het 10-cent 

Fonds kunnen doen en de UBS heeft steeds op basis van feitelijke financiële gegevens van de 

betreffende gemeenten zinvolle ondersteuning verleend.  

ONDERSTEUNING VAN GEMEENTEN IN DE TOEKOMST 

Ook in de toekomst kunnen gemeenten die het moeilijk hebben, een beroep op de Unie doen. 

De werkorganisatie zal nagaan op welke wijze hulp kan worden gegeven.  

OPHEFFING 10-CENT FONDS 

Nu de UBS in een fase van opheffing verkeert, wordt ook het mandaat betreffende het 10-cent 

Fonds beëindigd. Daarmee is de voorziening die bij de UBS voor het 10-cent Fonds is gevormd, 

in principe op nul.  

Voorstel: De Algemene Vergadering, bijeen op 29 april 2016, gaat akkoord met de opheffing 

van het 10-cent Fonds en het resterende saldo na opheffing toe te voegen aan het 

Solidariteitsfonds van de Unie. 
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VOORSTEL BAPTIST HOUSE 

INLEIDING 

Op de AV van 9 juni 2012 te Appingedam werd besloten tot het realiseren van een Baptist 

House in de Herdenkingskerk (uit 1963) te Amsterdam-West. Daartoe zou deze kerk aan de 

Postjesweg 150-152, van de Baptistengemeente Amsterdam-West (BGAW), veranderd moeten 

worden in een modern multifunctioneel centrum, middels een ambitieus verbouw/nieuwbouw- 

plan. De bestemming van het (kerk)gebouw zou daarbij ingrijpend veranderen. De belang- 

rijkste functie van het gebouw zou worden: het accommoderen van de kantoren, lesruimten 

en bibliotheek van het International Baptist Theological Seminary (IBTS2) en ons eigen 

seminarium, alsmede de kantoren van de European Baptist Federation (EBF) en onze eigen 

Unie. Daarnaast zou het gebouw zijn kerkelijke functie behouden voor de BGAW en enkele 

huidige gebruikers van het gebouw. 

Dit plan bleek financieel haalbaar dankzij: 

1. het beschikbaar stellen van het kerkgebouw door de BGAW voor een symbolisch 

bedrag van € 1,-, onder de voorwaarde van het om niet continueren van het gebruik 

van dit gebouw na gereedkomen van het ver/nieuwbouwplan, gedurende een 

periode van 20 jaar; 

2. de inbreng van de huisvestingsreserve (Vinkenhofgelden) en het Weninkfonds ad € 

1.485.000,00 door onze Unie 

3. de overeenkomst met IBTSC m.b.t. de te betalen huur (€ 100.000 per jaar), borg van 

€ 800.000,00 door IBTSC en de eventuele bijdrage à fonds perdu t.b.v. een nieuw 

guesthouse;  

 

  

                                                 

 

2 IBTS heeft haar naam bij komst naar Nederland gewijzigd in IBTSC International Baptist 

Theological Study Center. In de rest van het document zal de afkorting IBTSC worden gebruikt 

Ter AV vindt gesprek en stemming plaats over het voorstel Baptist House. 

Voorstel: De Algemene Vergadering bijeen op 29 april 2016 

 neemt kennis van de onzekere situatie wat betreft de toekomst van IBTSC; 

 en besluit de Herdenkingskerk conform de voorliggende plannen te renoveren. 
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WAT ERAAN VOORAF GING 

- In november 2012 sloot de Unie een overeenkomst met Penta Architecten BV te 

Harlingen, die gekozen werd uit vier aanbiedingen als de meest gerede partij met de 

meest passende aanbieding. 

- In maart 2013 werd een transitiegroep ingesteld met vertegenwoordigers van de IBTSC, 

EBF en de Unie om de transitie naar Amsterdam te begeleiden. 

- In juni 2013 sloten de VU en IBTSC een overeenkomst PhD. en masterprogramma. 

- Op 18 februari 2013 legde de architect het VOI (Vraag Om Informatie met een voorlopig 

ontwerp) voor aan de Deelraad van Amsterdam West. 

- Op 18 juli 2013 legde de architect het DO (Definitief Ontwerp) voor aan de Deelraad 

van Amsterdam West. 

- Op 30 september 2013 passeerde de akte waarmee door de BGAW het onroerend goed 

van de Herdenkingskerk werd over gedragen aan onze Unie. 

- Op 5 oktober 2013 besloot de transitiegroep om tijdelijk te gaan huren, Praag te gaan 

verkopen en daarna de draad van de ver/nieuwbouw van de Herdenkingskerk weer ter 

hand te nemen. 

- In de zomer van 2014 trekken IBTSC en Unie in het pand aan de Postjesweg 175 dat 

voorshands voor een periode van drie jaar werd gehuurd. 

- Op 28 augustus 2015 vergaderde de Transitiegroep. De situatie in Praag was 

onveranderd; verkoop panden nog niet gerealiseerd.  

- Op 10 januari 2016 vergaderde de Transitiegroep. Wederom dezelfde info; geen 

verkoop panden Praag. IBTSC hoopt voor eind maart 2016 de voorlopige 

verkoopovereenkomst om te kunnen zetten in een definitieve verkooptransactie. 

PROBLEEMSTELLING/VRAAGSTELLING  

De stuurgroep (John de Leeuw, Wander Hoen, Joop Brongers en Martin Baas – laatstgenoemde 

toegevoegd vanuit de Unieraad) heeft op basis van de stagnatie van de verkoop van de panden 

in Praag geconcludeerd dat de uitkomst van het proces verkoop Praag ongewis is. Zij heeft 

daarom in een gesprek met de raad van BGAW aangegeven waar de hobbels zitten en met hen 

het vervolg besproken. Daarbij zijn de volgende opties op tafel gekomen: 

1. Overgaan tot verkoop van de Herdenkingskerk: deze optie houdt het verlies in van een 

plek waar twee weliswaar kleine baptisten geloofsgemeenschappen, van Nederlandse 

en Braziliaanse origine hun plek van samenkomen hebben en als zodanig nu ,dan wel 
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in de toekomst missionair van betekenis (kunnen) zijn voor de wijk waarin het gebouw 

staat. Daarnaast is het kerkgebouw van historische betekenis vanwege het ontstaan van 

het Baptisme in Amsterdam en de internationale bijdrage van baptisten in de 

bouwkosten van deze Herdenkingskerk bij een van de jubileumvieringen in Amsterdam 

van de wereldwijde baptistengemeenschap. 

2. Situatie zo laten en blijven wachten tot verkoop panden Praag is afgerond. Hierbij is de 

verkoopdatum van de panden in Praag ongewis., Voorts gedogen de huidige staat van 

onderhoud en de gedane toezeggingen aan de huidige gebruikers van het gebouw 

m.b.t. het op acceptabel niveau onderhouden van het pand en daarvoor te maken extra 

kosten bij langer uitstel, geen verder uitstel van de besluitvorming, 

3. De architect een plan laten maken om de Herdenkingskerk in beperkte mate te 

renoveren: Deze optie biedt voor de huidige gebruikers en de Unie de benodigde 

acceptabele faciliteiten met daarbij in beperkte mate ook t.z.t. de inhuizing van het 

IBTSC en de EBF-werkruimtes en bibliotheek van het IBTSC. Is het IBTSC niet in staat de 

huuropbrengst wegens niet verkopen van de panden in Praag als afgesproken op te 

brengen, dan is deze optie met een sobere exploitatie last nog wel te dragen voor de 

Unie. 

Gezamenlijk is gekozen om de laatste optie, nr. 3, verder uit te werken. Er is niet gekozen voor 

een langer verblijf op de huidige huurlocatie (in feite optie 2) vanwege de ongewisse situatie 

rond de verkoop van de panden in Praag en de noodzakelijke uitgaven voor de 

Herdenkingskerk. Daarnaast is de Unie nu huurder van de tijdelijke locatie en verhuurt een deel 

onder aan IBTSC. Continuering van deze huurovereenkomst geeft risico’s voor de Unie als de 

gebouwen van IBTSC in Praag niet verkocht worden. Hoe lang kan de IBTSC de huur nog 

betalen? In de uitgangspunten bij het bedenken van een nieuw renovatieplan is de onzekere 

toekomst van IBTSC meegenomen. 

ONTWERP 

Voor het ontwerp gelden een paar uitgangspunten: 

- De bibliotheek verhuist in zijn geheel (ongeveer 40.000 boeken) mee van huidige 

locatie naar verbouwde Herdenkingskerk; 

- De renovatie gebeurt binnen bestaande schil, zodat er geen bestemmingsplanwijziging 

hoeft te worden aangevraagd en geen extra grond behoeft te worden aangekocht; 

- De maximale investering is 1,2 miljoen; 

- Er komen studentenkamers in het gerenoveerde woonhuis; 

- Er is een haalbaar exploitatie bij het wegvallen c.q. verminderen van huurinkomsten van 

IBTSC. 

André Achterberg van Penta architecten heeft het volgende ontwerp gemaakt: 
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Begane grond 
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Eerste verdieping 
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EXPLOITATIE 

Voor de exploitatie hebben we gekeken naar twee modellen. In eerste model is IBTSC 

meegenomen als huurder van de verbouwde Herdenkingskerk. In het tweede model gaan we 

uit van het uiterste scenario (namelijk geen verkoop van IBTSC-panden in Praag) en vallen de 

inkomsten van IBTSC weg. De exploitatie na renovatie ziet er in het eerste model als volgt uit3: 

Lasten   Baten  

Rendement 3% van het 

geïnvesteerde bedrag 

ad € 1.200.000 

€ 36.000  Huuropbrengst 

kerkzaal 

€ 30.000 (huidige 

opbrengst) 

Jaarlijks klein 

onderhoud 

€ 10.000  Huuropbrengst 

studentenhuisvesting* 

€   8.820 

Beheer: Schoonmaak 

5000 Nuts 15.000      

Belasting 5000     

Overig 10000 

€ 35.000  Huur IBTSC €  45.000 (huidige 

huur aan Postjesweg 

175 is 60.000 euro per 

jaar) 

Diversen € 8.820  Huur Unie €  21.000 (huidige 

huur aan Postjesweg 

175 is 30.000 euro per 

jaar) 

reservering groot 

onderhoud  

€ 15.000    

Totaal € 104.820  Totaal €  104.820 

     

*Uitgaande van de 3 studentenkamers in de woning: 3 kamers x 350 x 12 maanden = 12.600 

x 70% = 8820. Gemiddeld ligt de huurprijs van studentenkamers van deze omvang in 

Amsterdam rond de € 450 per maand.  

Mocht IBTSC de panden in Praag niet kunnen verkopen en zij daarmee onvoldoende middelen 

hebben om een huurovereenkomst met de Unie voor het Baptist House aan te gaan, dan ziet 

in het tweede model de exploitatie er als volgt uit:  

 

  

                                                 

 

3 Voor onderstaande inschatting van de exploitatie is gebruik gemaakt van de getallen, die 

onder het AV-voorstel van 2012 lagen en van de inschatting van de architect. 
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Lasten   Baten  

rendement 0,7 % van het 

geïnvesteerde bedrag ad 

€1.200.000 (huidige 

opbrengst spaarrekening) 

€ 8.400  Huuropbrengst 

kerkzaal 

€  30.000 (huidige 

opbrengst) 

Jaarlijks klein onderhoud € 10.000  Huuropbrengst 

studentenhuisvesting* 

€  8.820  

Beheer: Schoonmaak 5000 

Nuts 15.000      

Belasting 5000     

Overig 10000 

€ 35.000  Huur IBTSC €  0 

Diversen pm  Huur Unie €  30.000  

reservering groot 

onderhoud  

€ 15.000    

Totaal € 68.400  Totaal €  68.820 

     

 

IBTSC kan in het voorliggende plan met haar programma van eisen uit de voeten. De 

toegevoegde waarde van IBTSC voor Nederland en de Europese Baptistenfamilie is van dien 

aard, dat er ons veel aan gelegen is om IBTSC te helpen te kunnen blijven functioneren als 

Europees studie- en onderzoekscentrum. Mocht IBTSC in verdere problemen komen door 

aanhoudende problemen bij verkoop van haar panden in Praag, dan biedt voorliggende plan 

een mogelijkheid om IBTSC te helpen haar functie in de Europese Baptistengemeenschap te 

blijven vervullen.  

Voorstel: De Algemene Vergadering bijeen op 29 april 2016 

- neemt kennis van de onzekere situatie wat betreft de toekomst van IBTSC 

- en besluit de Herdenkingskerk conform de voorliggende plannen te renoveren. 
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SAMENVATTING BELEIDSPLAN UNIE 

VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN 

NEDERLAND 2016-2020 
De Unie van Baptistengemeenten in Nederland presenteert een aanzet voor het beleidsplan 

2016-2020 met als thema 'Samen leven in Gods wereld'. De accenten daarin sluiten inhoudelijk 

nauw aan bij het verlangen, verwoord in de visie van het vorige beleidsplan (2013-2015): 

We verlangen een Unie van Baptistengemeenten 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. 

VIER SPEERPUNTEN 

Voortbouwend op de visie en missie uit 2013 wordt het beleid voor de komende vier jaar 

vormgegeven in vier speerpunten: verdiepen, verruimen, verfrissen en verbinden. Deze fungeren 

als een samenhangend kader en kunnen plaatselijk op verschillende wijze worden uitgewerkt.  

VERDIEPEN: ALS LEERLINGEN JEZUS VOLGEN EN ELKAAR TOERUSTEN 

(JOHANNES 1:4)  

Gemeenten zijn onderdeel van de huidige Nederlandse samenleving en allen die bij de 

gemeenten betrokken zijn, zijn ‘mensen van deze tijd’. Ook in deze tijd is ons vertrouwen: ‘In 

het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.’ (Johannes 1:4) Het vraagt een 

onderzoekende en lerende houding om te ontdekken hoe we in deze tijd en samenleving 

volgeling van Christus kunnen zijn. 

Zo willen we hiermee aan de slag: 

 Het thema van dit beleidsplan ‘Samen leven in Gods wereld’ wordt opnieuw uitgewerkt 

in drie jaarthema’s: genieten, werken en delen. De gemeenten krijgen 

toerustingsmomenten en een ‘gereedschapskist’ aangereikt om met deze thema’s zelf 

aan de slag te gaan, met toepassingen voor kringen, raad, kinderen en jongeren. 

 Coaching van gemeenten en hun eventuele voorganger om vanuit de huidige situatie 

concrete stappen te zetten richting de gewenste de toekomst van de gemeente, via 

methoden zoals de Gezonde Gemeente Scan en Waarderende Gemeente Opbouw. 

 Theologische Vorming werkt verder aan verdiepen met onderwijs vanuit het nieuwe 

opleidingsprofiel en het nieuwe curriculum met de Missio Dei als uitgangspunt. 
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VERRUIMEN: GENIETEN VAN VERSCHEIDENHEID EN GASTVRIJHEID (JOHANNES 

10:16) 

We leven samen in Gods wereld. Met het speerpunt 'verruimen' willen we ruimer worden in 

ons hart: ruimte in het omarmen van verscheidenheid, ruimte voor contact tussen generaties, 

ruimte om niet alleen in eigen kring rond te kijken, maar op te trekken met bijvoorbeeld 

migrantengemeenten. Jezus sprak: ‘Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi 

komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde 

zijn, met één herder.’ (Johannes 10:16) Deze woorden zijn vandaag op een verrassende manier 

actueel.  

Zo willen we hiermee aan de slag: 

 Coaching van gemeenten in het bespreekbaar maken van actuele thema’s op het 

terrein van geloof (bijvoorbeeld open lidmaatschap en de verhouding doop en 

avondmaal), leven en sociale gerechtigheid. 

 Vanuit het project ‘Groentjes’ worden suggesties gedaan om de contacten tussen de 

generaties inhoud te geven en met elkaar in gesprek te komen.  

 Met een aantal vergrijzende gemeenten zullen mogelijke scenario’s voor de toekomst 

in kaart worden gebracht. 

 Als gastvrije Unie, met ruimte voor gemeenten met verschillende etnische en culturele 

achtergronden, oefenen we in gastvrijheid en genieten van veelkleurigheid, 

bijvoorbeeld tijdens de AV. 

 Ervaringen uitwisselen tussen gemeenten over contact met vluchtelingen, genieten van 

hun inbreng (eten, muziek!) en gastvrijheid voor vluchtelingen, ongeacht geloof of 

achtergrond. 

 Ondersteunen van zendingswerk van gemeenten, via beleidsadvies en een 

ondersteuningsfonds; samenwerken in internationale (noodhulp)projecten via het 

wereldwijde Baptistennetwerk en de Baptisten Conventie in Sierra Leone. 

VERFRISSEN: NIEUWE VORMEN VAN GEMEENTE-ZIJN (JOHANNES 17:18) 

Voortdurend is de wereld waarin we leven in verandering. Voortdurend liggen er ook vragen 

hoe we gemeente van Christus kunnen zijn in relatie tot die veranderende context. Jezus zegt: 

‘Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.’ (Johannes 17:18) Naast 

bestaande gemeenten ontstaan er experimentele vormen van gemeente-zijn. Beide vormen 

zijn samen het lichaam van Christus, met één Heer en één missie.  

Zo willen we hiermee aan de slag: 

 Coaching van gemeenten in hun zoekproces om hun roeping en opdracht een 

eigentijdse vorm te geven. 
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 De pool van interim-voorgangers die de zoektocht van gemeenten begeleiden op weg 

naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. 

 Een nieuw deel in de Baptisticareeks zal gaan over de ervaringen van de afgelopen jaren 

met gemeentestichting: om kritisch in gesprek te gaan en bemoedigd te worden over 

hoe God aan het werk is in onze wereld en Gods Geest waait in onverwachte richtingen. 

 Een mentorgroep voor mensen die pionieren willen verkennen, een mentorgroep 

‘Voorganger & Fresh Expressions’ als bezinning voor voorgangers met oog op hun rol 

bij het mogelijk maken van nieuwe vormen, en een Missionair Café één of twee keer 

per jaar, op locatie bij een vernieuwend initiatief. 

VERBINDEN: OPDAT ALLEN ÉÉN ZIJN (JOHANNES 17:11 EN 21) 

In Johannes 17 klinkt het gebed van Jezus: ‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam 

die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.’ (Johannes 17:11) Dit gebed 

is een belofte om uit te leven, plaatselijk in de gemeente en samen met andere kerken. De 

laatste jaren wordt de eenheid tussen christenen van verschillende denominaties, ondanks alle 

verschillen, steeds meer zichtbaar. De tijd is rijp om in vertrouwen op Christus nadrukkelijk de 

verbinding te zoeken met geloofsgenoten, vanuit een eigen zelfbewuste identiteit en met een 

open vizier om samen op te trekken ‘opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.’ 

(Johannes 17:21) 

Zo willen we hiermee aan de slag: 

 Bijbelse doordenking van en open gesprek over ‘kroonjuwelen’ van de baptisten, zoals 

gemeenschap, doop en dienst van alle gelovigen, binnen de Unie en in het contact met 

andere kerken. 

 Een traject ontwikkelen om met jong en oud richting te zoeken in de vraag hoe een 

kerkgenootschap er in 2030 uit moet zien. 

 Actief meedoen in lokale, nationale en internationale netwerken.  

 Verdere samenwerking en mogelijke samensmelting met ABC wordt onderzocht. 

 Op plaatselijk niveau hartelijke samenwerking en initiatieven met name t.a.v. nieuwe 

vormen van gemeente-zijn en getuigenis in de samenleving. 

 Participatie in het plan vanuit de Nationale Synode naar een mogelijk federatief 

verband tussen kerken. 

  



37 
 

BELEIDSPLAN UNIE VAN 

BAPTISTENGEMEENTEN IN 

NEDERLAND 2016-2020 
Ter AV vindt een gesprek en stemming plaats over het Beleidsplan Unie van 

Baptistengemeenten 2016-2020. 

Voorstel: De AV bijeen op 29 april 2016 te Arnhem stemt in met het Beleidsplan Unie van 

Baptistengemeenten in Nederland 2016-2020 

‘Samen leven in Gods wereld’ 

unieke geloofsgemeenschappen 

met elkaar verbonden 

door het volgen van Jezus 

in gemeenschappen en 

hun lokale omgeving 

 

INLEIDING 

Voor u ligt een aanzet voor een nieuw beleidsplan 2016 – 2020 van de Unie van 

Baptistengemeenten in Nederland. We schrijven ‘nieuw’, maar de accenten die we willen 

leggen sluiten inhoudelijk nauw aan bij het verlangen, verwoord in de visie van het vorige 

beleidsplan: 

We verlangen een Unie van Baptistengemeenten 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. 

In de workshop ‘Leerling zijn van Jezus’ tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 30 mei 2015 

te Sneek werd dit verlangen onderschreven en waardering uitgesproken over de inhoudelijke 

focus van de Unie, zichtbaar in de jaarthema’s. Dit verlangen resoneert ook bij de werkers van 

de Unie die zeer gemotiveerd zijn om met gemeenten samen de weg te gaan van het vertalen 

van dit verlangen naar de dagelijks geloofs- en gemeentepraktijk. In twee andere workshops 

tijdens deze AV zijn de thema’s ‘nieuwe vormen van gemeente-zijn’ en ‘gemeente van 

generaties’ met gemeenten besproken en deze inbreng is verwerkt in dit concept beleidsplan. 

Tijdens de Najaars-AV van 20 november 2015 te Ede is een aanzet voor het beleidsplan 2016-

2020 besproken. Het resultaat van dat gesprek heeft geleid tot dit voorstel aan de AV van 29 

april 2016 te Arnhem. 
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SAMEN GODS MISSIE ONTDEKKEN - TERUGBLIK 

In de afgelopen jaren hebben we als gemeenten geoefend in de fundamentele basishouding 

van het zoeken naar de wil van God. We merken dat deze basishouding ons als 

Uniegemeenschap4 lokaal en landelijk plaatst voor keuzes: wat doen we wel en wat niet? Het 

geloof delen in Gods wereld kost ons iets en doet soms ook pijn; misschien moeten we er iets 

voor laten (bestaande activiteiten verminderen of schrappen), waaraan we juist zo gewend zijn.  

In de afgelopen jaren hebben gemeenten mooie verhalen gedeeld over hoe zij het goede 

nieuws laten zien in hun manier van omgaan met elkaar en hun plek in de omgeving. We 

hebben elkaar uitgedaagd om naar de mensen toe te gaan in plaats van te verwachten dat de 

mensen naar ons toe komen. We zien dat deze beweging langzaam zichtbaar wordt en dat 

gemeenten zich de vraag stellen: wat betekent dit naar buiten treden voor onze manier van 

gemeente zijn? 

WE BLIJVEN DROMEN…  

Daarom willen we de richting uit het vorige beleidsplan voortzetten, omdat deze richting te 

maken heeft met het verlangen van ons hart. In de serie ‘Samen Gods missie ontdekken’ 

hebben we gemerkt dat God werkt door de jaarthema’s van ‘luisteren, zoeken en volgen’. 

Dertig gemeenten deden mee, waardoor de gezamenlijkheid groeit. We realiseren ons dat we 

veel hebben ontvangen van God en nog veel hebben te leren in de navolging van Christus. Dat 

leren doen we niet alleen; we zijn met elkaar onderweg en die weg is principieel een leerweg. 

We beseffen dat we leven in de ‘ondertussenheid’ waarin we als mensen falen, kwetsbaar zijn, 

conflicten hebben. In dat onvolmaakte willen we – met vallen en opstaan – meer en meer 

zichtbaar maken wat op het hart van God is. Midden in die werkelijkheid willen we met Jezus 

meegaan op zijn weg, de weg van het leven. ‘In het Woord was leven en het leven was het licht 

voor de mensen.’ (Johannes 1:4). Met die belofte starten we een nieuwe periode van vier jaar 

met als thema ‘Samen leven in Gods wereld'. Waar blijven wij van dromen? 

  

                                                 

 

4 We gebruiken hier het woord Uniegemeenschap als samenhangend begrip voor zowel de 

aangesloten lokale Uniegemeenten, de Unieraad en de Uniewerkers. Wederkerigheid binnen 

onze Uniegemeenschap is essentieel. In de uitvoering van het beleidsplan liggen dan ook taken 

voor allen. 
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We dromen van een gemeenschap van Baptistengemeenten … 

… waar gemeenten beseffen dat zij van God zijn en dat zij met wat God hun heeft gegeven, zijn 

uitnodiging aannemen om getuigen te zijn van de hoop van het komende koninkrijk; 

… waar gemeenten belijden dat er één Heer is: Jezus, de Heer van het leven; 

...waar gemeenten leren om oog te hebben voor het werk van de Geest in hun omgeving en met 
de mensen om hen heen genieten van wat God geeft; 

… waar gemeenten opvallen in hun trouw om met Christus mee te gaan in de weg van leven; de 
openheid naar de ander is zichtbaar, het is mogelijk om verschil van inzicht of conflicten bespreekbaar 
te maken, ieder kan ontvangen en uitdelen, ieder mag falen, ieder mag aanmoedigen; 

… waar gemeenten hun roeping ontdekken en in de praktijk brengen in de eigen wijk, de stad of de 
regio, vanuit hun unieke gemeentesituatie; 

… waar gemeenten open en gastvrij zijn voor mensen die binnenkomen; waar mensen voor 
elkaar klaar staan; waar mensen met verschillende achtergronden, verschillende culturen en 
verschillende leefwerelden met elkaar hun leven delen en daarin een voorbeeld zijn voor hun 
omgeving; 

… waar gemeenten hun ‘nieuwe’ plek als minderheid in de samenleving aanvaarden en 
meedoen met wat er leeft in hun woonplaats; 

… waar gemeenten opkomen voor sociale gerechtigheid en voor vrijheid van geloof voor ieder 
mens; 

… waar gemeenten unieke plaatsen zijn, waar mensen van verschillende generaties hun leven 
delen, waar ouderen jongeren op weg helpen in het volgen van Jezus, waarin jongeren ouderen 
uitdagen met hun vragen en hun geloof; 

… waar gemeenten samenwerken met andere geloofsgemeenschappen in hun stad of dorp om 
zo zout en licht te zijn in hun omgeving; 

…waar voorgangers opgeleid worden met hart voor God, voor gemeenschappen en voor 
mensen om hen heen; waar gemeenschap en leiding bloeien in plaats van overleven; 

... waar mensen steeds opnieuw onder de indruk zijn van God en hun leven in zijn hand durven 
te leggen en daarmee leren leven vanuit de hoop van de opstanding en Gods nieuwe wereld, 
het visioen van een herstelde wereld in de toekomst. 

VISIE, MISSIE EN SPEERPUNTEN 

Is deze droom wel realistisch? Voor sommige gemeenten sluit deze droom aan bij hun 

verlangen en bij de richting die zij hebben gekozen. Andere gemeenten ervaren een spanning 

tussen deze droom en de huidige situatie; er is in sommige gemeenten sprake van ‘overleven’. 

Deze gemeenten stellen zich de vraag: bestaan wij over 10 jaar nog wel? Is deze droom ook 

wel realistisch in een gebroken wereld, waarin dromen niet maakbaar zijn? Onze droom is een 

visioen waarnaar we op weg zijn in vertrouwen op God. Tegelijk leven er nog vele vragen. Om 

ons heen zien we enerzijds een verdergaande ontkerkelijking, anderzijds zoeken mensen naar 

nieuwe manieren om hun leven zin te geven. Mensen vluchten naar ons land op zoek naar een 

veilige plek en we denken te staan met lege handen. We zien dat mensen op zichzelf worden 
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teruggeworpen doordat relaties minder duurzaam blijken te zijn dan gehoopt; eenzaamheid is 

een kernthema voor zowel jongeren als ouderen. De andere kant is de kritische vraag aan ons 

als kerk: laat de kerk in deze gebroken wereld wel zien, dat zij bestaat met een missie, een 

opdracht om Gods liefde in deze wereld te laten zien? En leeft zij vanuit de hoop van een 

herstelde wereld in de toekomst? Hoe kunnen wij ‘Samen leven in Gods wereld’? Juist die 

spanning, dat ongemakkelijke tussen droom en realiteit willen we hier naar voren halen om die 

hoop te benadrukken.  

Mensen die in een Baptistengemeente komen, geven vaak terug dat ze de ‘warmte’ merken. 

Deze kracht van relaties lijkt ons een Godsgeschenk te zijn! Onze gemeenschappen hebben 

een ‘thuis’ te bieden. Wat zou er gebeuren als we deze warmte en kracht van verbinding 

openstellen voor wie anders is dan wij en ook meenemen de wereld in?  

Het dagelijks leven vraagt best veel van ons. We zijn druk en willen soms veel. Kunnen onze 

gemeenschappen ook plekken van rust zijn? Plekken waar je (als gelovige of nog niet gelovige) 

even stil kunt staan bij wat er speelt in je leven, voor Gods aangezicht. Het vele moeten lijkt 

een bedreiging te zijn voor het leven uit het evangelie van Jezus. Wanneer we onszelf in Gods 

licht zien, komt er ook ruimte voor de waarde van ieder. De dienst van alle gelovigen past bij 

uitstek bij een Baptistengemeente. Hoe komt het dan dat voorgangers of raadsleden 

overbelast raken? Hoe kunnen we met hulp van de levendmakende Geest onze traditie 

verfrissen en de waarde van ieder terugwinnen en praktisch maken? We doen een appèl op 

ieder om ‘op te staan’ en de eigen waarde te zien in Gods koninkrijk.  

Hoe kunnen we ook de waarde zien van de mensen om ons heen, gemaakt als beeld van God? 

En wat ontvangen we in de plaats waar we leven? Graag willen wij zo een nieuwe periode van 

vier jaar in gaan. ‘Samen leven in Gods wereld.’ Een spannende weg en een weg met een 

belofte, op weg met Jezus als de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). 

Dit is verwoord in de visie en missie uit 2013 en wordt opnieuw vorm gegeven in de 

speerpunten voor de komende jaren: verdiepen, verruimen, verfrissen en verbinden. 

VISIE 

We verlangen een Unie van Baptistengemeenten te zijn waarin unieke geloofsgemeen- 

schappen met elkaar verbonden zijn door het volgen van Jezus Christus en het goede nieuws 

van Jezus’ leven5 in hun gemeenschappen en handen en voeten geven in hun lokale omgeving. 

MISSIE 

                                                 

 

5 Onder Jezus’ leven verstaan we het geheel van zijn leven; zijn lijden, sterven en opstanding 

maken hier wezenlijk deel van uit! 
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De Uniegemeenschap ziet het als haar missie om elkaar te stimuleren, elkaar aan te spreken en 

verbinding te zoeken in het vormgeven aan deze visie. Een belangrijke element is samen te 

zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschappen die passen in deze tijd. 

De uitvoering hiervan vereist durf en flexibiliteit van de Uniegemeenschap die zich uit in de 

volgende waarden: 

• open zijn naar God  

• vertrouwen op Jezus als de Heer die leven geeft  

• gemeenschappen laten bloeien vanuit hun lokale context en verlangen 

• relaties zijn wederkerig 

• respect en ruimte geven aan elkaar en elkaar durven bevragen en aanspreken 

• samen zoeken en leren van elkaar 

• open zijn voor nieuwe manieren van doen. 

 

In de praktijk betekent dit: weten wat er in gemeenten speelt en weten wat in de maatschappij, 

in andere kerken (lokaal en landelijk) en internationale geloofsgemeenschappen leeft. Weten 

van elkaar welke vragen, dilemma’s en zorgen er leven en daarbij aansluiten. Het betekent zien 

waarin God aan het werk is in ons midden, waarderen en vieren wat in gemeenten goed gaat 

en elkaar aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen om hier meer ruimte voor te 

maken. Dat houdt in dat we de ontmoeting en het gesprek met elkaar zoeken. 

SPEERPUNTEN VAN BELEID 

De geformuleerde speerpunten fungeren als een samenhangend kader. De speerpunten zijn 

concrete uitwerkingen van de visie en missie en bouwen voort op het uitgangspunt dat de 

Uniegemeenschap haar basale taken goed doet. Plaatselijk zullen de hier genoemde 

speerpunten op verschillende wijze uitgewerkt kunnen worden en een eigen ‘kleur’ krijgen. Dat 

is passend bij de grote verscheidenheid die er bestaat in verschillende regio’s van Nederland 

en het eigen karakter van elke Baptistengemeente. Om aan te geven dat er al veel gaande is, 

geven we voorbeelden hiervan als illustratie. Voor de Unie-organisatie betekent de 

verscheidenheid onder andere het begeleiden van gemeenten op vraag en aandacht voor het 

gezond functioneren van de Unie-organisatie, inclusief een transparante begroting en 

duidelijke verantwoording van de baten en lastenexploitatie. 

Als Uniegemeenschap kiezen we ervoor om de komende jaren te werken aan verdiepen, 

verruimen, verfrissen en verbinden. 
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VERDIEPEN: ALS LEERLINGEN JEZUS VOLGEN EN ELKAAR TOERUSTEN 

(JOHANNES 1:4)  

Gemeenten zijn onderdeel van de huidige Nederlandse samenleving en allen die bij de 

gemeenten betrokken zijn, zijn ‘mensen van deze tijd’. Ook in deze tijd is ons vertrouwen: ‘In 

het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.’ (Johannes 1:4). Voortdurend 

is er de noodzaak en de uitdaging in gesprek te zijn met de omliggende cultuur en context. 

We doordenken trends en ontwikkelingen van deze tijd en bezinnen ons daarop. Bij de vraag 

naar het volgeling zijn van Christus in deze tijd, putten we uit Gods Woord en de traditie. De 

bezinning en doordenking vinden plaats binnen de Theologische Vorming. Als uitgangspunt 

is de Missio Dei geformuleerd, namelijk: de missie van God om in Christus leven te brengen, 

doortrekt de lokale gemeenschap en is gericht op heel de wereld. In de opleiding komt de 

‘ontmoeting’ met de huidige samenleving volop in beeld. Maar die ontmoeting is eveneens 

volop aan de orde binnen gemeenten. Dat vraagt om een ontdekkende, onderzoekende en 

lerende (discipelschap = leerling zijn) houding in de gewone dingen die we als gemeente doen, 

voor jong en oud. Hoe volgen we Christus als de Weg van het leven (Johannes 14:6) in onze 

relaties, met onze levensvragen, in ons werk, onze manier van omgaan met geld, in 

communicatie met mensen ver weg en dichtbij? Hoe kunnen we persoonlijk, als gezin en als 

gemeente keuzes maken om niet te druk te zijn, om te kunnen leven als vrije mensen in plaats 

van overleven? Zo is er ruimte om bijvoorbeeld contact te leggen met vluchtelingen of mensen 

aan de rand, zoals Jezus deed. Hoe kunnen wij ons laten verrijken door mensen die anders zijn 

en samen in gesprek zijn over hoop en perspectief? Hoe gaan wij in gesprek over geweld en 

over de islam? We zijn samen het zout dat het leven smaak geeft en licht dat zicht geeft op 

God en bloei brengt. Zo kunnen wij mensen prikkelen om zelf God en zijn Koninkrijk te gaan 

zoeken. In deze weg kan ons vertrouwen op Christus worden verdiept, waardoor we open 

durven te zijn naar mensen die niet geloven of anders geloven dan wij, zonder ons bedreigd 

te voelen.  

 We willen het gesprek over deze vragen en thema’s mogelijk maken en verdiepen door 

het thema van dit beleidsplan ‘Samen leven in Gods wereld’ uit te werken in drie 

jaarthema’s voor jong en oud. In de afgelopen jaren is er ervaring opgebouwd met de 

jaarthema’s ‘luisteren, zoeken en volgen’. Voor de komende drie jaren zijn als thema’s 

geformuleerd: ‘genieten, werken en delen’. Deze thema’s zijn goed bruikbaar voor 

gemeenten die vanuit hun huidige situatie een weg willen vinden richting toekomst van 

de gemeente.  

 We willen gemeenten coachen om vanuit hun huidige situatie (van soms ‘overleven’) 

een weg te vinden van samen te leven in en te werken aan de toekomst van de 

gemeente. Interim-voorgangers zijn hierbij een belangrijke spil in gemeenten zonder 

voorganger. In gemeenten met voorganger coachen we zowel gemeente als 

voorganger in dit proces. Hierbij maken we gebruik van bij de gemeente passende 
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methoden die de gemeenten helpen stappen te zetten, waaronder de Gezonde 

Gemeente Scan en Waarderende Gemeente Opbouw.  

 Jaarlijks krijgen de gemeenten toerustingsmomenten en een ‘gereedschapskist’ 

aangereikt om met deze thema’s zelf aan de slag te gaan. We hopen daarmee ons 

leerproces voort te zetten, waardoor we ons als gemeenten kunnen bezinnen op het 

leerling-zijn van Jezus. Dat is een weg van leven in de actualiteit van het leven van 

alledag, met toepassingen voor kringen, raad, kinderen en jongeren. In dit leerproces 

is de gemeente een oefenplaats, waar falen mag en we elkaar aanmoedigen. Op deze 

manier kunnen we samen zoeken naar de verbinding tussen het geleerde geloof en het 

geleefde geloof. 

 Theologische Vorming werkt verder aan verdiepen met onderwijs vanuit het nieuwe 

opleidingsprofiel en het nieuwe curriculum met de Missio Dei als uitgangspunt. 

 In de opleiding, in onderzoek, op studiedagen en in uitgaven van de Baptistica Reeks 

wordt consequent gezocht hoe geleerd en geleefd geloof al dan niet met elkaar 

verbonden zijn. Onderzoek en reflectie hierop zijn een spiegel, die ons bewust maakt 

hoe discipelschap concreet en creatief kan zijn. Theologische Vorming en Missionaire 

Gemeente Ontwikkeling (MGO) hebben als doel om nog meer op elkaar betrokken te 

raken en samen te werken, ten dienste en opbouw van gemeenten. 

VERRUIMEN: GENIETEN VAN VERSCHEIDENHEID EN GASTVRIJHEID (JOHANNES 

10:16) 

We leven samen in Gods wereld. ‘In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.’ (Handelingen 17:28) 

Met het speerpunt verruimen willen we ruimer worden in ons hart: ruimte in het omarmen van 

verscheidenheid, ruimte voor contact tussen generaties, ruimte om niet alleen in eigen kring 

rond te kijken en ruimte om op te trekken met bijvoorbeeld migrantengemeenten. Met andere 

woorden: oefenen in gastvrijheid naar elkaar en naar de ander. Wie er oog voor heeft, mag van 

God veel ontvangen en kan daarvan uitdelen. Ieder ontvangt gaven, talenten, karakter en 

mogelijkheden, en gaat een eigen weg door het leven. Iedere gelovige leeft het getuigenis van 

Gods liefde op een eigen wijze uit, zowel binnen de gemeente als in zijn of haar omgeving. De 

diversiteit is groot. Dat is mooi en tegelijk ook best lastig. Soms verstaan mensen elkaar niet 

en lijken standpunten ver uit elkaar te liggen. Is er oprechte belangstelling om het verhaal 

achter het standpunt van de ander te horen, zicht te krijgen op hoe God werkt in het leven van 

die ander en van elkaar te leren? Dit is een spannende opdracht voor de gemeente, die 

geroepen is om deze wereld te dienen met alle verscheidenheid die is te vinden in Gods 

schepping en onder zijn mensen. Dat vraagt om ontmoeting en (geloofs)gesprek binnen 

gemeenten en een houding van openheid naar de context waarbinnen de gemeente haar weg 

zoekt en positie inneemt. 

Jezus sprak: ‘Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet 

ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.’ 
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(Johannes 10:16) Deze woorden zijn vandaag op een verrassende manier actueel. De 

toenemende aanwezigheid van migrantengemeenten biedt kansen en uitdagingen die we 

samen verder vorm willen geven. Hoe ontmoeten we elkaar? Is er iets van elkaar te leren? 

Welke thema’s zouden we met elkaar moeten bespreken om de veelkleurigheid recht te doen? 

Gastvrijheid is bovendien een uiterst relevant thema als het gaat om de opvang van de 

toenemende stroom vluchtelingen. Een aantal gemeenten is daar reeds nauw bij betrokken. 

Wat betekent de opdracht van Jezus om de vreemdeling op te nemen praktisch (Matteüs 

25:35)? Bij het speerpunt verruimen, noemen we een aantal uitdagingen. 

Hoe geven gemeenten vorm aan het voeden en delen van geloof binnen en buiten de 

gemeente?  

 

De één is actief betrokken bij het verzachten van nood van anderen (bijvoorbeeld de 

gemeente Pernis die actief is bij de voedselbank), de ander bij het bevorderen van sociale 

gerechtigheid (bijvoorbeeld inzet voor ex-gevangen, zoals Utrecht-Silo). Een gemeente kiest 

ervoor om samen het gesprek aan te gaan over relevante samenlevingsvragen (bijvoorbeeld 

de gemeente Drachten-Elim met thema-avonden rondom euthanasie en dementie) of een 

getuigenis te geven in eigen dorp (Tweede-Exloërmond). Een aantal gemeenten is bezig met 

bezinning op hun eigen gemeente-zijn en het bespreken van thema’s die lastig zijn om aan 

de orde te stellen. 

 

 We willen als gemeenten elkaar aanmoedigen keuzes te maken om dat te doen waartoe 

wij ons geroepen weten. Vanuit MGO vindt op dit punt coaching van gemeenten plaats 

door het bespreekbaar maken van actuele thema’s op het terrein van geloof 

(bijvoorbeeld open lidmaatschap en de verhouding doop en avondmaal), leven en 

sociale gerechtigheid. 

 De gemeente is een unieke plek waar ontmoetingen tussen jong en oud vrij natuurlijk 

bestaan. De verschillende generaties kunnen van elkaar leren. Maar soms is er ook 

sprake van onbegrip of vervreemding. In en vanuit het project ‘Groentjes’ worden 

suggesties gedaan om de contacten tussen de generaties inhoud te geven en met 

elkaar in gesprek te komen.  

 In sommige gemeenten is nauwelijks meer sprake van meerdere generaties. 

Vergrijzende gemeenten zoeken naar wegen om te overleven en van betekenis te zijn 

in de omgeving. Met een aantal gemeenten zullen mogelijke scenario’s voor de 

toekomst in kaart worden gebracht. 

 We zijn een gastvrije Unie met ruimte voor gemeenten met verschillende etnische en 

culturele achtergronden. We oefenen de komende jaren in gastvrijheid en genieten van 

veelkleurigheid, bijvoorbeeld tijdens de AV.  

 Gemeenten wisselen ervaringen uit over contact met vluchtelingen, genieten van hun 

inbreng (eten, muziek!) en gastvrijheid voor vluchtelingen, ongeacht geloof of 

achtergrond. 
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 Buiten de landsgrenzen zijn 80 zendingswerkers actief. We ondersteunen dat 

uitzendingswerk van gemeenten met beleidsadvies en middels een 

ondersteuningsfonds. Daarnaast zijn we verbonden met het wereldwijde 

Baptistennetwerk (o.a. de European Baptist Mission International en de European 

Baptist Federation), waar we jaarlijks diverse projecten mee doen. Via dat netwerk zijn 

we betrokken bij noodhulp bij rampen. Er wordt gezocht naar concrete projecten om 

de vriendschap die er is met de Baptisten Conventie in Sierra Leone verder vorm te 

geven, na het pensioen van ons zendingsechtpaar Hans en Aisha Oosterloo in mei 2016. 

VERFRISSEN: NIEUWE VORMEN VAN GEMEENTE-ZIJN (JOHANNES 17:18) 

Voortdurend is de wereld waarin we leven, in verandering. Voortdurend liggen er ook vragen 

hoe we gemeente van Christus kunnen zijn in relatie tot die veranderende context. Jezus zegt: 

‘Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.’ (Johannes 17:18) 

Voorbeelden van gemeentestichting laten zien dat nieuwe vormen mogelijk zijn (Amersfoort, 

Kruiskamp en Soesterkwartier, Arnhem, Brunssum, Rotterdam Oude Noorden). Dergelijke 

initiatieven inspireren ook bestaande gemeenten om na te denken over nieuwe vormen van 

gemeente-zijn. Wij geloven dat het tijd is voor een ‘gemengde economie’ van experimentele 

vormen van gemeente-zijn en bestaande gemeenten. Hoe kunnen we zichtbaar aanwezig zijn 

tussen mensen die opgroeien in een post-christelijke samenleving? Hoe kunnen we ons leven 

delen en het evangelie delen met de mensen om ons heen? Hoe kunnen we ontvangen van de 

mensen en de buurt om ons heen? We zetten in op coaching van bestaande gemeenten en 

ruimte geven aan nieuwe vormen van gemeente-zijn door mensen die hier hart en gaven voor 

hebben. Op verschillende plekken in het land zien we al nieuwe vormen, soms als 

gemeentestichtingsproject, soms als een deel van een bestaande gemeente. De keuze voor 

deze nieuwe vormen loopt soms via de formele weg van een gemeentevergadering, op andere 

momenten als een kleinschalig initiatief van gemeenteleden. Veelal hebben de initiatieven een 

experimenteel karakter en richten ze zich op het bereiken van nieuwe mensen. We noemen 

Wageningen, waar men tot nu toe bewust geen lidmaatschap van de gemeente heeft, maar 

met elkaar optrekt in bepaalde themagroepen. Andere eenvoudige en frisse voorbeelden zijn 

een gezin dat zijn huis openstelt in de straat, bijvoorbeeld met Kerst en een echtpaar dat een 

soepcafé houdt met en voor mensen uit de buurt. Ook jongeren experimenteren op nieuwe 

plekken, bijvoorbeeld sporten met andere jongeren of opmaakavondjes als meiden samen in 

een AZC, onder andere met LifeSpots van Youth for Christ. 

Deze voorbeelden maken wel duidelijk dat nieuwe vormen binnen de Unie inspiratie en een 

verfrissende blik op gemeente-zijn opleveren. Ook kunnen nieuwe initiatieven spanning 

oproepen, omdat zij de bestaande situatie bevragen en een nieuwe weg gaan. Als actieve 

mensen in de gemeente iets nieuws beginnen, betekent dat verlies. Kunnen we dat samen 

doorleven in het licht van de winst voor het koninkrijk? Deze spanning is onontkoombaar en 

daagt uit om telkens met elkaar in gesprek te blijven, van elkaar te leren en theologisch te 
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doordenken. Bestaande gemeenten en pionierende initiatieven zijn samen het lichaam van 

Christus, met één Heer en één missie. Wij geloven dat hier kansen liggen om samen de 

baptistenidentiteit met de kracht van gemeenschap rondom Jezus en hart voor het delen van 

het evangelie met jong en oud in onze tijd te verfrissen.  

 Het betekent concreet dat gemeenten coaching kunnen ontvangen in hun zoekproces 

om hun roeping en opdracht in eigentijdse vorm te geven. 

 Gemeenten kunnen een beroep doen op een pool van interim-voorgangers die met 

gemeenten een zoektocht gaan op weg naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. 

 Nieuwe initiatieven juichen we toe als kans. Laat er ruimte zijn om te experimenteren, 

zonder snelle (voor)oordelen. Een Baptistica Reeks deel over de ervaringen van de 

afgelopen jaren met gemeentestichting wordt geschreven. Hopelijk lukt het kritisch 

met elkaar en binnen de Unie in gesprek te gaan en bemoedigd te worden over hoe 

God aan het werk is in onze wereld en Gods Geest waait in onverwachte richtingen. 

 Er is een mentorgroep voor mensen die het pionieren willen verkennen en een 

mentorgroep ‘Voorganger & Fresh Expressions’ als bezinning voor voorgangers met 

oog op hun rol bij het mogelijk maken van nieuwe vormen. Daarnaast is er één of twee 

keer per jaar een Missionair Café, op locatie bij een vernieuwend initiatief om hierdoor 

geïnspireerd te raken. Jeugdgroepen kunnen o.a. via LifeSpots van Youth for Christ 

experimenteren. 

VERBINDEN: OPDAT ALLEN ÉÉN ZIJN (JOHANNES 17:11 EN 21) 

In Johannes 17 klinkt het gebed van Jezus: ‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam 

die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.’ (Johannes 17:11) Vanuit de 

belofte in dit gebed leven de plaatselijke gemeenten en kerken met elkaar. ‘Samen leven in 

Gods wereld’ betekent plaatselijk de eenheid praktisch maken in gebed en meedoen in de 

samenleving. Dit gebed van Jezus was in de afgelopen jaren ook leidend bij het onderzoek 

naar de mogelijke samensmelting met de ABC gemeenten, in de gesprekken tijdens de 

Nationale Synode, in de ontmoetingen van het Nederlands Christelijk Forum. Wij geloven dat 

voor de komende jaren dit zoeken naar verbinding meer dan ooit op de agenda zal moeten 

staan. Als geloofsgemeenschap zijn we een minderheid in de Nederlandse samenleving. Je 

terugtrekken in je eigen groep en in je eigen zuil is al lang voorbij, maar toch biedt de gedachte 

dat dit zou kunnen ook veiligheid, geborgenheid, duidelijkheid en houvast. Baptisten zijn in de 

geschiedenis vaak op zichzelf gebleven en zochten (soms bewust, soms onbewust) het 

isolement. De laatste jaren wordt de eenheid tussen christenen van verschillende denominaties 

ondanks alle verschillen steeds meer zichtbaar. Inmiddels wordt al nadrukkelijk samengewerkt, 

bijvoorbeeld binnen Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie), binnen 

theologische opleidingen (Seminarium, Vrije Universiteit, Windesheim, CHE, Evangelisch 

Theologische Faculteit), op het terrein van gemeentestichting en nieuwe initiatieven (Kerklab). 

Jongeren en ook steeds meer volwassenen vinden het behoren tot een bepaalde denominatie 



47 
 

minder relevant dan de oudere generaties die ‘honkvast’ waren. Studenten kiezen voor de 

studie aan het Baptisten Seminarium niet in de eerste plaats om baptisten voorganger te 

worden, maar omdat zij zich herkennen in de wijze waarop met de Bijbel en met theologie 

wordt omgegaan. De ontkerkelijking leidt tot kerken waarvan leden bewust bij de kerk 

betrokken zijn. De tijd is rijp om in vertrouwen op Christus nadrukkelijk de verbinding te zoeken 

met geloofsgenoten, vanuit een eigen zelfbewuste identiteit en met een open vizier om samen 

op te trekken ‘opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.’ (Johannes 17:21) De vraag naar 

de legitimiteit van ons kerkgenootschap is een wezenlijke vraag en de urgentie is er om na te 

denken hoe we de Unie/Alliantie van Baptistengemeenten in 2030 voor ons zien. Nadrukkelijk 

zal bij deze vraag de jongere generatie betrokken dienen te worden. Om daarin stappen te 

zetten, denken we aan mogelijke stappen als: 

 Bijbelse doordenking van en open gesprek over de ‘kroonjuwelen’ van de baptisten, 

zoals gemeenschap, doop en dienst van alle gelovigen, binnen de Unie en in het contact 

met andere kerken. 

 Een traject ontwikkelen om met jong en oud richting te zoeken in de vraag hoe een 

kerkgenootschap er in 2030 uit moet zien in de context van bovengenoemde 

ontwikkelingen. De start voor dit gesprek is op korte termijn. 

 Actief meedoen in lokale, nationale en internationale netwerken.  

 Verdere samenwerking en mogelijke samensmelting met ABC wordt onderzocht. 

 Op plaatselijk niveau hartelijke samenwerking en initiatieven met name t.a.v. nieuwe 

vormen van gemeente-zijn en getuigenis in de samenleving. 

 Participatie in het plan vanuit de Nationale Synode naar een mogelijk federatief 

verband tussen kerken. 
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VOORSTEL WERKGROEP 

INRICHTING ALG. VERGADERING  
Ter AV vindt een gesprek en stemming plaats over het Voorstel werkgroep inrichting AV 

Voorstel: De Algemene Vergadering, bijeen op 29 april 2016, gaat akkoord met de instelling 

van een werkgroep, die met aanbevelingen komt voor de inrichting van de AV. 

AANLEIDING 

Vanuit gemeenten komen signalen dat het nodig is om over de opzet van de Algemene 

Vergadering na te denken. Er zijn twee redenen om dit voorstel aan de AV voor te leggen: 

 De AV van oktober 2006 heeft gekozen voor een andere opzet van de AV. Zij besloot 

de driedaagse Najaars-AV te vervangen door een halfjaarlijkse AV van één dag. Dit 

werd als volgt geformuleerd: ‘Met dit voorstel hebben we als doel om drie(!) vliegen in 

één klap te slaan: de organisatie vereenvoudigen, meer tijd en ruimte te maken voor 

gezamenlijke visie- en beleidsvragen en de AV aantrekkelijker te maken als 

identiteitsbepalende geloofsontmoeting.’ Het is wellicht het goede moment om deze 

beleidskeuze te evalueren. 

 De wijze waarop de gesprekken en de besluitvorming tijdens de afgelopen AV’s 

verliepen, riepen uiteenlopende reacties op: van ‘we moeten terug naar de oude 

vergadercultuur’ tot ‘we moeten af van die moties en amendementen’. Deze en andere 

reacties laten zien dat de verwachtingen over de wijze van vergaderen nogal uiteen 

lopen. 

TOELICHTING 

De Unieraad wil een werkgroep instellen die de huidige opzet van de AV evalueert. Zij zal na 

aanvaarding van dit voorstel zorgdragen voor de bemensing van de werkgroep. De werkgroep 

zal met name uit een nieuwe generatie afgevaardigden worden samengesteld. Er zullen 

jongeren worden gevraagd deel te nemen aan de werkgroep. We hopen jongeren op die 

manier meer te betrekken bij het (toekomstig) leiden van onze geloofsgemeenschap. Zij 

worden uitgedaagd om op basis van de in het verleden behaalde resultaten na te denken over 

hoe de AV in de toekomst kan worden ingericht. De verwachting is dat de aanbevelingen van 

deze werkgroep de AV moderniseert en een nieuwe stimulans zullen geven. 

Voorstel: De Algemene Vergadering, bijeen op 29 april 2016, gaat akkoord met de instelling 

van een werkgroep, die met aanbevelingen komt voor de inrichting van de AV. De werkgroep 

zal uiterlijk tijdens de voorjaars-AV van 2017 haar bevindingen en aanbevelingen naar de AV 

terugkoppelen. 
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