
VOORJAARS-AV 2016 
29 april - Arnhem  
 

Op vrijdag 29 april wordt onze voorjaars-Algemene 
Vergadering gehouden in Arnhem. We komen daar 
„s middags bij elkaar in kerkgebouw „De Kandelaar‟. 
„s Avonds is het laatste deel van de AV in het 
gebouw van de Baptisten Gemeente Arnhem-Zuid.  

Deze bijzondere voorjaars-AV 2016 staat in het teken van de zending. Er zijn internationale 
gasten aanwezig van de Europese Baptist Mission International (EBMI) en van de Baptisten Conventie 
van Sierra Leone (BCSL). Speciale gasten zijn Hans en Aisha Oosterloo: op deze AV nemen we 
afscheid van hen als Unie-zendelingen, vanwege hun pensionering. Tegelijk met onze AV wordt in 
Arnhem de EBMI-jaarvergadering gehouden; ‟s avonds is er met hen een gezamenlijke viering. 

Een bijzondere gebeurtenis tijdens deze AV is de aanvaarding van drie nieuwe gemeenten als 
leden van onze Unie en de introductie van nog een andere gemeente. De Karen Baptistengemeente 
Nederland, de Braziliaanse gemeente Amsterdam West en de Baptistengemeente Tiel willen zich nu 
aansluiten bij de Unie. Daarnaast wordt „Klink Veenendaal‟ voorgesteld, een innoverende geloofs-
gemeenschap, die belangstelling heeft voor een relatie met onze Unie.  

De gemeenten hebben voor deze AV de agenda en vergaderstukken ontvangen en een bundel 
jaarverslagen en financiële overzichten. Deze en andere stukken zijn ook beschikbaar op de website. 

De AV begint om 14:30 uur; inschrijving vanaf 13:30 uur. De bijeenkomst wordt om 21:00 uur 
afgesloten. Het middagprogramma vindt plaats in „De Kandelaar‟, Den Haagweg 1, 6843 LP Arnhem. 
De avondmaaltijd en viering zijn in het gebouw van Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem-Zuid, 
Wassenaarweg 5, 6843 NX Arnhem; dat is op loopafstand (300 meter) van „De Kandelaar‟. 

Iedereen kan als gast de AV bezoeken. Aanmeldingen voor de AV bij voorkeur via de secretaris 
van uw gemeente; voor alle informatie zie de website van de Unie.  
 

Samenvatting van de AV-stukken 
 

Voor de voorjaars-AV 2016 staan de volgende zaken op de agenda: 
• Jaarverslagen Unie: verslagen UR, werkorganisatie, ondersteunend bureau, commissies 
• Financiële stukken: staat van baten en lasten, fondsen en reserves, toelichting over 2015  
• Voorstel opheffing 10-cent-fonds: opheffing en toevoeging saldo aan het solidariteitsfonds  
• Voorstellen zendingsbeleid: ondersteuning gemeentezendelingen, fonds jeugd en zending en 

samenwerking en vriendschapsrelatie Baptisten Conventie in Sierra Leone  
• Voortgang Unie-ABC: gesprek en stemming over plan van aanpak 2016-2017 
• Voorstel Baptist House: gewijzigd renovatie-plan i.v.m. onzekere situatie IBTSC 
• Beleidsplan 2016-2020: vaststellen speerpunten voor ons werk in komende jaren 
• Voorstel werkgroep „Inrichting Algemene Vergadering‟: om opzet en werkwijze te evalueren 

Daarnaast is er de presentatie van twee nieuwe delen in de Baptistica-reeks en worden de drie nieuwe 
Regio-coördinatoren voor Noord-Nederland aan de AV voorgesteld. 
 

 

 Jaarverslagen Unie 
Een apart boekwerk vol verslagen van het Uniewerk in 2015. Er zijn verslagen van de algemeen 
secretaris, Unieraad, Missionaire Gemeente Ontwikkeling, Theologische Vorming, ondersteunend 
bureau en diverse organen en commissies. Daartussen „gemeenten in beeld‟: Borne en Krommenie.  
 

 Financiële stukken 
Naast de „staat van baten en lasten‟ en een toelichting over de financiën in 2015 hierbij ook de balans 
van onze Unie met een overzicht van fondsen en reserves. 
 

 Voorstel opheffing 10-cent-fonds 
In het kader van de afbouw en opheffing van de UBS (Unie Bouw Stichting) wordt voorgesteld het 10-
cent-fonds op te heffen en het saldo toe te voegen aan het solidariteitsfonds van de Unie. 



 
 Voorstellen zendingsbeleid 
De vernieuwde aanpak van de zending omvat een drietal voorstellen: 

- Uitbreiding regeling ondersteuning gemeentezendelingen: kwaliteit van de uitzending en zorg 
voor de zendeling staan daarbij centraal; door scholing, coaching, nazorg, financieel advies 
e.d., mede i.s.m. Missie Nederland. Daarnaast directe hulp bij incidenten en calamiteiten. 

- Fonds jeugd en zending: voor deelname van enkele jonge leiders aan het Transform 
Programma van de EBF (kennismaken wereldwijd netwerk en groeien in multicultureel 
leiderschap) en verder steun voor diaconale jongerenreizen van gemeenten 

- Zending: vriendschapsrelatie voor een periode van 4 jaar met de Baptisten Conventie van 
Sierra Leone, waarvoor 50% van de vrijkomende gelden beschikbaar wordt gesteld. Zo kunnen 
we de relatie daar voortzetten, waarbij projecten door de plaatselijke gemeenten gezamenlijk 
worden ontwikkeld en uitgevoerd, onder de noemer “Baptisten gemeenten Sierra Leone gaan 
vrucht dragen”. Verder blijft er steun voor het weduwenhuis van Aisha Oosterloo en is er 
aandacht voor uitwisseling.  

Op de Uniewebsite staat wereldkaart met gegevens van zendelingen en is een webpagina ingericht 
met informatie over uitzending. 
 

 Voortgang Unie-ABC 
Gesprek en stemming over “plan van aanpak 2016-2017” om de samenwerking te intensiveren, 
gericht op een toekomstig samengaan. Landelijk gaat het om bestuursontmoetingen, gezamenlijke 
communicatie, ledenvergaderingen op één locatie, uitwisselen van activiteiten en nieuwsbrieven, 
gezamenlijke agenda; gesprekken over herstelde verhoudingen. Voor voorgangers komt er 
gezamenlijke regionale intervisie, leidersconferentie en gezamenlijke studiedagen. Regiodagen en 
trainingen wederzijds te bezoeken; gezamenlijke aanpak door ABC-regio-coördinatoren en Unie-MGO-
werkers. Wederzijdse uitnodigingen voor bijeenkomsten op het gebied van zending, gezamenlijke 
regionale zendingsbijeenkomsten en breder gebruik van de CAMA-cursussen op dit gebied. 
 

 Voorstel Baptist House 
Er is nog steeds sprake van een onzekere situatie rond het IBTSC, waardoor eerdere financiële 
verwachtingen moeten worden herzien. Het lukt hen nog niet om de panden in Praag te verkopen, 
zodat er geen geld is voor de gezamenlijke investering in de Herdenkingskerk. Daarom is er nu een 
gewijzigd plan gemaakt met een beperkte renovatie, waarbij binnen het bestaande kerkgebouw op 
sobere wijze de benodigde voorzieningen worden gerealiseerd. De investering is beperkter, zodat voor 
de Unie ook exploitatie zonder de IBTSC mogelijk is. 
 
 Beleidsplan 2016-2020 
Het thema „Samen leven in Gods wereld‟ heeft veel accenten, die nauw aansluiten bij de visie van het 
vorige beleidsplan. Daarop voortbouwend wordt het beleid uitgewerkt in vier speerpunten: verdiepen, 
verruimen, verfrissen en verbinden. Er komen jaarthema‟s met toerusting voor gemeenten, coaching 
om toekomstgericht te handelen en toegesneden accenten in theologisch onderwijs. De jaren daarna 
zijn speerpunten gericht op ruimte voor verscheidenheid, generaties en gastvrijheid naar anderen; 
alsmede nieuwe vormen van gemeente-zijn en toekomst van netwerken binnen en buiten onze Unie. 
 

 Voorstel werkgroep ‘Inrichting Algemene Vergadering’ 
Mede naar aanleiding van vragen uit gemeenten zal er worden gekeken naar opzet en gang van zaken 
bij onze Algemene Vergaderingen. Naast de beschikbare tijd gaat het bijvoorbeeld ook over de wijze 
waarop gesprekken worden gevoerd en besluiten tot stand komen. De UR wil daartoe een werkgroep 
instellen, bij voorkeur met een nieuwe generatie afgevaardigden, zodat jongeren meer worden 
betrokken bij het leiden van de Unie. 
 

Voorgaande is een samenvatting van de informatie uit AV-stukken en kan worden gebruikt om gemeenten 
globaal te informeren wat er op deze AV aan de orde zal komen. De teksten zijn verkort en sterk samengevat, 

daarom speelt deze weergave geen officiële rol bij de besluitvorming. Daarvoor blijft de originele tekst van alle 
voorstellen en stukken leidend, zoals die zijn toegezonden aan de gemeenten.  

Alle officiële stukken zijn ook beschikbaar op onze website: www.baptisten.nl / kijk onder „AV 2016‟. 


