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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 18 NOVEMBER 2016 TE EDE 
 
VERGADERBLOK 11.00 – 13.00 UUR 
 
Aanwezig: 115 afgevaardigden uit 52 gemeenten 
 
De Algemeen Secretaris van de Unie br. Boerrigter opent de vergadering. We zingen ‘O Heer 
mijn God, wanneer ik in verwondering, de wereld zie die U hebt voortgebracht…’ en danken 
God en bidden om Zijn leiding en zegen. 
 
Zuster Els Leeuw is door de Unieraad benoemd als voorzitter van de vergadering. 
Deze benoeming wordt unaniem door de vergadering ondersteund. 
 
Zr. Leeuw heet iedereen welkom; in het bijzonder br. Van der Kamp algemeen secretaris van 
de Raad van Kerken, br. Wessels algemeen secretaris van Missie Nederland en de brs. De 
Pijper en Wulfraat als vertegenwoordigers van de Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten 
(ABC). 

Voorstel opdracht AV werkgroep 

Br. Van der Hoek, lid van de Unieraad, leidt dit voorstel in door zijn eerste AV ervaringen als 
18-jarige in Dordrecht te memoreren: een driedaagse AV zorgde daar toen voor de nodige 
frustratie, omdat urenlang over één onderwerp werd doorgepraat. Vervolgens maakte br. van 
der Hoek de koppeling naar de beschrijving van de huidige werkgroep, die hoopt door 
evaluaties en onderzoek tot een goede aanbeveling te komen voor het organiseren en 
inrichten van de AV.  

BG Utrecht Silo – zr. Smit:  
We zijn blij met dit voorstel. Met betrekking tot de samenstelling van de werkgroep hebben 
we de vraag bij wie de historische kennis van de verschillende typen AV’s aanwezig is, die er 
in de loop der jaren zijn geweest? Dit in verband met een evenwichtige analyse van voor- en 
nadelen van de verschillende vergadervormen. 
Een advies met betrekking tot de werkwijze, in relatie tot punt 1: het evalueren van de AV's. 
Neem in de analyse ook enkele AV's mee van vóór 2006, in plaats van alleen de AV's nieuwe 
stijl in beeld te brengen. 
  
BG Ede Op Doortocht – br. Van Wier: Wij zijn ook ingenomen met het voorstel en hebben 
een paar vragen. Treedt met deze opzet niet één jaar vertraging op? Zou de evaluatie over de 
ervaringen met de huidige opzet niet sneller kunnen? Tevens vragen wij ons af of evalueren 
en experimenteren met een eventuele nieuwe opzet wel samen gaan.  
 
Br. van der Hoek antwoordt, dat door de contacten en evaluatiemomenten met de (oud) AV-
gangers de benodigde kennis en ervaring uit het verleden zeker naar voren zal komen en dat 
het wat de commissie betreft geen probleem is dat er alleen mensen in de commissie zitten 
die niet een zodanig lange ervaring hebben met het bezoeken van de AV. Br. van der Hoek 
geeft aan dit punt wel mee te nemen naar de commissie, evenals het advies om ook de 
ervaringen van voor 2006 ook mee te nemen. 
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In reactie op de vragen van br. Van Wier geeft br. Van der Hoek aan dat zoals het er nu uit 
ziet we zowel het evalueren als het experimenteren samen willen laten gaan, zodat we zowel 
een evaluatie als een aanbeveling op basis van ervaringen kunnen doen naar de AV. Dit 
vraagt tijd. Tevens benadrukt br. van der Hoek dat dit proces van experimenteren eigenlijk al 
is ingezet en het niet de bedoeling is om allerlei wilde experimenten los te laten op de AV.  
  
Voorzitter, zr. Leeuw, brengt het voorstel in stemming dat met algemene stemmen wordt 
aanvaard. 

Notitie Identiteitsbeschrijving ABC en Unie van Baptistengemeenten  
 
Voorzitter van de Unieraad br. Van der Mei zegt over het proces tussen Unie- en ABC 
gemeenten, dat we onderweg zijn en na de laatste AV zoeken naar meer samenwerking met 
als stip op de horizon het samengaan. Er zijn meerdere gesprekken geweest in kleinere 
samenstelling en recent is er een besturenontmoeting geweest. Dit was een goede 
bijeenkomst waarin we onder andere de identiteitsbeschrijving is besproken, zoals deze nu 
aan de orde is. De uitkomst van deze bespreking was, dat beide besturen dit stuk voorleggen 
in hun gemeenschap. De vraag is of dit document een goed document is om mee verder te 
gaan. 
 
Br. Bakker, bijzonder hoogleraar, leidt vervolgens het onderwerp in met een kort 
procesverslag: het COTA van ABC-kerken (brs. Wulffraat en Wittenberg) en TV van de Unie 
(brs. Van de Leer en Bakker) hebben 7 grondwoorden geformuleerd, die een lens vormen om 
naar identiteit te kijken. (COTA = “College van Opleiding, Training  en Advies” en TV = 
“Theologische Vorming”) 
De lens biedt perspectief om naar de gemeenschappelijke identiteit te kijken. Deze tekst is 
besproken met een brede klankbordgroep vanuit beide gremia. De winst zit in het proces 
zelf, dat de commissies samen doormaken. De status van de ‘lens’ is niet normatief, maar een 
werk-definitie (‘working definition’) en is een ‘centered set’ en niet een ‘bounded set’. 
 
Vragen eerste ronde. 
BG Utrecht Silo - br. Boeschoten: 
Silo is zeer ingenomen met dit initiatief en wij willen de initiatiefnemers en andere 
betrokkenen van harte bedanken. Ook zijn wij ingenomen met de beschrijving zelf. Wat ons 
met name aanspreekt is het inclusieve karakter dat er uit spreekt.  
Aangaande deze beschrijving leeft er bij ons wel een vraag: wat is de status van deze tekst? 
Welke rol speelt deze beschrijving in het proces van groei naar samengaan van Unie en 
ABC?  En hoe verhoudt deze zich tot andere documenten, zoals de geloofsbelijdenis die op 
vorige AV’s aan de orde is geweest? 
Tenslotte een vergader-technische suggestie: laat documenten die op de agenda van de AV 
verschijnen, vergezeld gaan van een beknopte inleiding (waarom en waartoe dit 
document/dit punt) en vermeld of het een mededeling, een bespreekpunt, een peiling of een 
beslispunt betreft. 
 
BG Utrecht De Rank - zr. Van der Leer: wij zijn enthousiast, want anders dan de 
geloofsbelijdenis is ‘gebeuren’ niet zo normerend. Het zou goed zijn om zo’n tekst in de 
eigen gemeente te bespreken. 
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BG Emmen De Bron – zr. Wijnholds: er is herkenning, maar hoe gaat het verder? Komt dit 
terug in volgende AV’s? Bespreking in eigen gemeenten zou ook een goed idee zijn. 
 
BG Dordrecht – br. Jut: naast complimenten over de samenhang van de profielschets een 
vraag over ‘wat nu’ in samenwerking met de ABC? 
 
BG Brunssum Treebeek – br. Dijkhuizen: we worden enthousiast van deze notitie. Vraag over 
bij onderdeel christologie, we missen de positie van het kruis. 
 
BG Drachten Elim – br. Brongers: Mijn reactie was, dat ik het een goed stuk vond, maar nog 
een vraag had met betrekking tot de veelkleurigheid. 
Onder punt 7. ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ wordt heel duidelijk aangegeven, dat de 
veelkleurigheid (van ‘individuele keuzes’) begrensd wordt door wat de gemeenschap kan 
(ver)dragen.  
Aangezien het hele stuk betrekking heeft op de identiteit van het Baptist gemeente-zijn, kun 
je dit heel terecht toepassen op de individuele gemeenten zelf. 
De vraag is, of er ook niet aandacht zou moeten zijn voor de veelkleurigheid van de 
gemeenten in het grote verband van de unie en de ABC gemeenten. 
Kortom, zou er nog een kernpunt toegevoegd moeten worden met als thema 
‘veelkleurigheid van de gemeenten’ (is bij voorbeeld ook daar sprake van ‘vrijheid en 
verantwoordelijkheid’?). Ik verwacht, dat juist daarover de discussie zal gaan. 
  
BG Arnhem-Zuid De Ontmoeting – br. Mons: Een goede notitie, over het algemeen goed 
leesbaar, wel een aantal specialistentermen zoals ‘covenanting in community’ die niet 
makkelijk te begrijpen zijn. 
Pag. 10 laatste alinea: “Dit impliceert een akkoord op hart niveau…”. Wat wordt hiermee 
bedoeld?  Pag. 11 eerste alinea:  “…gemeenschapszin grensverleggend…”? Dat is toch niet 
het doel? Ik herken onze gemeente niet als grensverleggend. “In een gemeenschap van 
gedoopte christenen hoort geen sprake meer te zijn van sociale verschillen, etnische 
verschillen en sekseverschillen. Bedoeld wordt niet dat die verschillen niet bestaan, maar in 
de omgang met elkaar valt het onderscheid tussen ‘Jood of Griek’, ‘slaaf of vrije’, ‘man of 
vrouw’ weg.” Tot hiertoe mee eens, en dat is naar mijn mening ook wat bedoeld wordt in Col. 
3:9-11. “Wij zijn één in Christus en maken geen onderscheid bij het uitoefenen van gaven die 
de Geest aan elke gelovige geeft tot opbouw van het geheel.” Dat is niet waar deze tekst 
over gaat en kan ook niet zonder meer als conclusie getrokken worden. Wij maken wel 
degelijk onderscheid in taken voor mannen en vrouwen (oudste, raadslid voor onderwijs, 
voorganger) en hebben ook nog geen plannen dit te wijzigen. ”Natuurlijk is dit een ideaal en 
kunnen gemeenten alleen maar hopen grensverleggend te zijn. Maar samen zoeken wij 
ernaar om zo te worden.” Dat is niet onze identiteit en niet ons streven, en zeker niet de 
gezamenlijke identiteit van de baptisten gemeenten. Pag. 13 laatste alinea: “Tenslotte willen 
wij onderstrepen dat deze korte karakterschets een vurig verlangen is dat 
baptistengemeenten en CAMA-gemeenten samen delen…”. Dit geldt voor het gehele stuk 
behalve 2. Gemeenschapszin. “…werpt ons terug op onze traditie ….” is mij niet duidelijk. 

Ik stel voor 2. Gemeenschapszin te laten nuanceren of schrappen, omdat het, zoals het nu 
beschreven is, een richting dwingt die door ons niet gekozen is. Jammer omdat het getal 
zeven een mooi symbolisch getal vertegenwoordigt. 
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Beantwoording br. Bakker: Dank voor de positieve feedback op het document. We hebben 
met deze lens een soort karakterschets gegeven. Deze zou prima aangevuld kunnen worden 
met een beschrijving van verschillende lokale gemeenten. Daarin wordt de veelkleurigheid 
van de geloofsgemeenschap als geheel zichtbaar. Het kruis neemt de centrale plek in bij de 
christologie, antwoordt br. Bakker op de vraag van student Dijkhuizen uit Brunssum. Verder 
gaat br. Bakker in op de opmerkingen van br. Mons. Met een verwijzing naar de 
scheppingsorde en Efeze 4 geeft hij aan, dat de Bijbel uitgangspunt is bij ons spreken over 
verschillende onderwerpen.  
In een verdere reactie benadrukken enkele gemeenten nogmaals, dat er wel recht moet 
worden gedaan aan verschillende opvattingen over enkele principiële punten. Maar dat geldt 
ook bij de verdere gesprekken met de ABC-gemeenten.  
 
Br. Van der Mei namens de Unieraad: met betrekking tot de status van het stuk over de 
Identiteit. We vielen wel met de deur in huis door deze notitie aan u te zenden. De 
introductie ervan had inderdaad beter gemoeten. Het stuk is ontstaan vanuit het nadenken 
over de identiteit. Hoe we hierin verder gaan weten we nog niet exact. Wel leek het ons goed 
om met u over dit onderwerp van gedachten te wisselen.  Als besturen leggen wij dit dan ook 
graag voor aan de ledenvergaderingen van zowel de Unie als de ABC om te onderzoeken of 
dit een goede verwoording is van onze identiteit. We ontvangen graag reacties, instemming, 
vragen, kritische opmerkingen of zaken die gemist worden. Stuur ons die toe. Het vastleggen 
van identiteit is een poging om de vraag te beantwoorden: Wie zijn we en kunnen we dit als 
geloofsgemeenschappen niet gezamenlijk vastleggen. Als besturen hebben we elkaar hier 
wel in gevonden, hopelijk kunnen we dat als gemeenschappen ook. Het geluid dat is 
gehoord tijdens de bespreking klinkt goed. We hebben dit stuk ingebracht om te horen hoe 
u er tegen aankijkt.  
Tijdens de besturenontmoeting begin november hebben we niet alleen gesproken over 
identiteit. Meer onderwerpen kwamen aan de orde. Er staat een artikel in Baptisten.nu, waarin 
wordt vermeld hoe we verder gaan. We spraken over: 

- de Opleiding. De ABC-gemeenten gaan onderzoeken hoe het seminarium past in de 
opleiding van hun voorgangers; 

- Regiocoördinatoren. We willen een gezamenlijke pilot gaan opzetten in voor een 
enkele regio; 

- Internationale betrekkingen. Hoe zijn deze geregeld en aanwezig in de 
geloofsgemeenschappen; 

- Organisatie: Wat is de impact van het samengaan op de organisatie 
Deze aspecten willen we gaan bespreken en met de resultaten daarvan terugkomen naar u 
als gemeenten. 
 
Voorzitter AV – zr. Leeuw: U heeft de oproep gehoord. Stuurt u uw reacties op dit stuk maar 
naar de Unieraad.  

Evaluatie doorontwikkeling van de Unie 
 
Br. Van der Mei, voorzitter van de Unieraad leidt dit onderwerp in. We zijn nu een aantal jaren 
onderweg. Er zijn een aantal wijzigingen geweest en de grote lijnen zijn vastgelegd. De 
doorontwikkeling gaat nog wel door. De Unieraad is tevreden met de huidige gang van 
zaken. 
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BG Ede Op Doortocht – br. Horjus:  
Het valt ons op dat de aandacht binnen de Unie veelal uitgaat naar missionaire initiatieven 
die de laatste jaren zijn ontwikkeld. In de berichtgeving via het gemeenschappelijke orgaan 
Baptisten.nu, maar ook tijdens meerdere AV’s is een podium geboden voor allerlei projecten 
die te maken hebben met hoe je gemeente van Christus kunt zijn op een aan deze tijd 
aangepaste wijze. Daar zijn we het in Ede helemaal mee eens en we vinden dat daar de 
uitdaging ligt voor onze gemeenten als onze geloofsgemeenschap als geheel. 
Waar we echter aandacht voor willen vragen is de “modale” Baptistengemeente, waarvan er 
binnen onze Baptistenunie zo vele zijn. Zij timmeren niet zo direct aan de weg omdat ze niet 
zulke spectaculaire dingen te melden hebben en omdat alles zich voltrekt in een sfeer van 
geleidelijkheid. De missionaire initiatieven slager er meestal wel in om de aandacht te vragen, 
omdat daar de ontwikkelingen vaak sprongsgewijs verlopen in vergelijking met de modale 
gemeente. 
Ons pleidooi is ere op gericht de modale gemeente niet te vergeten. Zij doen ook hun best te 
vernieuwen, maar treden daarbij niet zo voor het voetlicht. Hoe gaat het daarmee. Hoe 
slagen ze erin als gemeente te functioneren en op te boksen tegen de tendensen van 
individualisering, consumentisme en vervlakking. Zij zijn de kerk waarop onze gemeenschap 
drijft. De gezondheid van de modale gemeenten bepaalt in hoge mate de vitaliteit van onze 
gemeenschap. Slagen zij er in het ledental op peil te houden? Hoe staat het met het 
geestelijke gehalte van onze gemeenten? Is er nog het besef dat je niet alleen komt om iets 
te halen, maar ook om te brengen? Hoe is de participatie in en de inzet voor gemeenschap? 
Houden de voorgangers het nog vol? Zijn er oudsten te vinden? Dit zijn echt vragen die er 
toe doen. 
Het gaat ons erom verbinding te maken tussen de modale gemeenten en de missionaire 
initiatieven. Hoe kunnen ze elkaar versterken. Er mag publicitair en promotioneel geen 
concurrentieverhouding ontstaan, doordat missionaire initiatieven een soort van 
paradepaardje vormen en er geen wezenlijke interesse meer aan de dag wordt gelegd voor 
modale gemeenten, waarin zo’n 90% van het gemeenteleven binnen de Unie zich afspeelt. 
Onze vraag is dan ook: wat doen we eraan om ook die modale gemeenten in het oog te 
houden. 
 
BG Ede Op Doortocht – br. Van Wier:  
Kan de Unieraad wat meer vertellen over de pilot met het aanstellen van regiocoördinatoren 
in Noord Nederland. Wat was hun opdracht en zijn er al resultaten bekend. Komt u hierover 
nog, afhankelijk van de resultaten, naar de AV met mogelijke  voorstellen voor de toekomst. 
Wij vinden het prettig om te lezen dat de zelfevaluatie van de Unieraad over de 
doorontwikkeling van de Unie stemt tot tevredenheid. Het lijkt ons goed om op gezette 
tijden te kijken of de organisatie nog past en aansluit bij en op de behoeften van gemeenten. 
Wel gaf u aan dat er ook aandachtpunten zijn waar u wat mee wilt zoals efficiencyverbetering 
en onderlinge samenwerking tussen de teams. Wij missen eigenlijk een concreet stappenplan 
over wanneer u deze verbeteringen concreet maakt, zoals welke zijn het precies, wat beoogt 
u ermee en wanneer wilt u e.e.a. doorgevoerd hebben. Het lijkt ons goed de gemeenten over 
de voortgang daarvan via de AV te informeren 
Met betrekking tot de gemeentebezoeken vinden wij het belangrijk dat die met enige spoed 
worden uitgevoerd. Het is voor de Unie en gemeenten goed om te weten wat er over een 
weer speelt en hoe de beleving van gemeenten is ten aanzien van de Unie. Kunt u aangeven 
welke gemeenten dit jaar een bezoek kunnen verwachten en wanneer u denkt alle 
gemeenten te hebben bezocht. 
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BG Utrecht Silo – zr. Smit:  
Een verhelderingsvraag met betrekking tot het stukje tekst over de werkwijze van het CvB, 
vooral de rol van het psychologisch rapport: in welk jaar van de studie wordt dat rapport 
opgemaakt en hoe wordt het dan ingezet als toets- én ontwikkelinstrument? Door later 
opnieuw een rapport te laten uitbrengen waarin gerealiseerde verbeterpunten vastgesteld en 
gehonoreerd kunnen worden? 
 
Br. Van der Mei, voorzitter Unieraad herkent het accent op de missionaire initiatieven en 
dankt br. Horjus voor de aandacht die BG Ede Op Doortocht vraagt voor deze gemeenten. 
Het is hem uit het hart gegrepen. Er wordt gestreefd naar een goede balans in dit opzicht. 
Onze wens is als Unie dichterbij gemeenten te komen. Hij maakt daarbij een sprongetje naar 
regiocoördinatoren ter ondersteuning van gemeenten. Een pilot project in het Noorden van 
het land en een nieuw project in Zuid-Nederland. Hij geeft aan dat we de AV te zullen 
informeren over de voortgang van deze pilots.  
Naar aanleiding van de vragen van br. Van Wier zegt hij dat er gemeentebezoeken zijn 
geweest, uitgevoerd door een verantwoordelijke Stafmedewerker en daaraan toegevoegd 
een Unieraadslid, ten behoeve van de betrokkenheid. We zullen u informeren over de 
voortgang in de gemeentebezoeken. Er staan bezoeken gepland, maar als u bezoek wilt: 
vraag erom. Laat het ons weten. 
We hebben geen vastgelegd stappenplan. We zijn gaandeweg bezig met verbeteringen. 
  
Br. Boerrigter, Algemeen Secretaris, beantwoord de vragen van zr. Smit. Het psychologisch 
onderzoek wordt aan het begin van de studie als toetsinstrument ingezet en niet aan het 
einde van de studie herhaald. Wel wordt met het seminarium besproken hoe de studenten 
binnen het lesprogramma zich kunnen ontwikkelen op de ontwikkelpunten die in de toets 
naar voren komen. 
  

Voorstel Aansluiting Stichting Gedragscode leidinggevenden 
Algemeen Secretaris br. Boerrigter licht toe dat dit plan valt in het groter onderwerp ‘een 
veilige gemeente’. Aan de curatieve kant willen we een duidelijk klachtafhandeling hebben en 
aan de preventieve kant materiaal waarmee de gemeenten ondersteund kunnen worden op 
dit onderwerp. Met dit voorstel kunnen we beiden doen. Aanvaarding van dit voorstel 
betekent dat we de beoordeling van klachten op het terrein van grensoverschrijdend gedrag 
buiten onze gemeenschap neer te leggen.  
 
BG Noordbergum - br. Ten Cate: tot hoever gaat dit voorstel. Betreft het alleen voorgangers 
of ook ouderlingen? Betekent deelname aan SGL ook dat men de klachten afhandelt of 
ontvangen we daar een factuur voor? Zijn er al vertrouwenspersonen en wat is nu het 
vervolg? 
BG Leiden – br. De Brieder: we ondersteunen het voorstel. Hoe werkt het praktisch straks? 
Wordt e.e.a. gepubliceerd en is voor iedereen bekend wat de gang van zaken is? Welke 
vertrouwens personen zijn er? Wat is het mandaat? En hoe zijn de gemeenten 
aanspreekbaar? 
BG Utrecht Silo – zr. Smit: Silo juicht de aansluiting van de Unie bij een onafhankelijke 
organisatie, die klachten behandelt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, zeer toe. 
Juist vanwege de veiligheid die we beogen, dient die onafhankelijkheid onweersproken te 
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zijn. Helaas is het geval, dat in het bestuur van de SGL onlangs een landelijk bestuurslid van 
een van de aangesloten kerkgenootschappen is aangesteld. Dat is in de ogen van Silo een 
principieel onjuiste zaak, omdat dit hoe dan ook vragen oproept over mogelijke 
belangenverstrengeling. Waar, zoals hier, volstrekte vertrouwelijkheid aan de orde is, moet 
zelfs de suggestie van verstrengeling vermeden worden.  Om die reden adviseert Silo om, 
alvorens dat lidmaatschap aan te gaan, dit eerst bij het bestuur van SGL aan de orde te 
stellen, en pas tot aansluiting over te gaan als deze situatie zich niet meer voordoet. 
BG Groningen – br. Kruizinga: wie valt onder de definitie ‘een ieder’? Alleen leden? Wat is de 
route van een klacht? Komt er een terugkoppeling naar de gemeente over de afhandeling 
van een klacht? 
 
Algemeen Secretaris br. Boerrigter geeft antwoord. Onder ‘een ieder’ wordt verstaan 
iedereen die deel uitmaakt van een baptistengemeente. Leden en vrienden, voorganger en 
ouderling, enz. Na aanvaarding van de vorige AV van het voorstel vertrouwenspersonen 
hebben we gewacht met werving van vertrouwenspersonen tot we het gesprek met de SGL 
hadden afgerond. Als de AV akkoord gaat met dit voorstel zullen we vertrouwenspersonen 
aanstellen en met hen de routing bespreken en bekend maken, zodat duidelijk is wie de 
vertrouwenspersonen zijn en wat hun taak is. Er worden geen aparte facturen meer verstuurd 
voor een ev. klachtafhandeling. Aanvaarding van dit voorstel betekent dat we ons binden als 
het gaat om klachtafhandeling aan de SGL; dit betekent dat de SGL een bindende uitspraak 
kan doen over een klacht. Is deze afdwingbaar? Niet anders dan een uitspraak van de 
arbitragecommissie over bijv. een conflict tussen een voorganger en een raad van een 
gemeente. Verder zullen wij navraag doen bij bestuur SGL over ev. vermeende 
belangenverstrengeling van een bestuurslid. Br. Van der Mei voegt daaraan toe dat SGL door 
de Evangelische Alliantie (voorloper van Missie Nederland) is opgezet en dat juist heel 
zorgvuldig naar deze scheiding is gekeken. 
 
Voorzitter, zr. Leeuw leest het voorstel nogmaals voor en zegt dat twee-derde meerderheid 
nodig is voor aanvaarding. Het voorstel wordt aangenomen met 5 tegenstemmen. 

Presentatie Gemeentestichting Moerwijk in Den Haag 
Oeds Blok zou samen met Ditta Westerbeek (gemeentestichter Moerwijk) iets vertellen over 
de start van gemeentestichting in Moerwijk Den Haag. Helaas is Ditta gevallen en is ze 
verhinderd aanwezig te zijn bij deze AV. Oeds memoreert de betrokkenheid en inzet van de 
leden van BG Den Haag en draagt vervolgens Ditta op in een gebed. 

Jaarplannen 2017 
Algemeen secretaris br. Boerrigter leidt de behandeling van de jaarplannen in. Met veel inzet 
zijn deze plannen opgesteld voor 2017. De resultaten heeft zijn u toegezonden en heeft u 
kunnen lezen. We luisteren graag naar uw opmerkingen. 

BG Ede Op Doortocht – br. Van Wier:  
In het kader van de verbreding van de Theologische Vorming spreekt u over verdergaande 
samenwerking met andere kerkgenootschappen. Wij vroegen ons af of de AV daarover niet 
eerst richtinggevende uitspraken zou moeten doen, welke dan ook. Hoe kijkt u als Unieraad 
daar tegen aan. Aan welke kerkgenootschappen denkt u dan en hebben er al gesprekken 
plaatsgevonden.  
BG Utrecht De Rank – br. Sussenbach: op p. 21 wordt iets gezegd over het project Groentjes. 
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Wij zijn daar niet voor benaderd en hadden er op zich wel aan mee willen doen. Verder 
missen wij het noemen van samenwerkingspartners als EBMI (voorheen EBM).  
Br. Boerrigter, Algemeen Secretaris antwoordt op de vraag naar de verbreding dat wij blij zijn 
met de goede naam en het goed functioneren van het seminarium. Er is verbreding wat 
betreft studenten (uiteenlopende achtergrond) en verbreding van samenwerking met 
opleiding. Maar andere kleine kerken vragen of ons seminarium namens en/of met hen zou 
kunnen optrekken in gesprekken met theologische opleidingen. De bereidheid van Utrecht 
De Rank te participeren in project Groentjes wordt dankbaar aanvaard. Wellicht dat br. 
Huizing in de volgende fase gebruik kan maken van de ervaringen en expertise van BG 
Utrecht De Rank. Wat betreft het noemen van organisaties als EBMI: op p. 19 wordt 
gesproken over ‘het verbinden aan netwerken’. We vinden dat belangrijk en participeren in 
allerlei nationale en internationale netwerken. In het jaarverslag worden doorgaans wel alle 
organisaties genoemd. Terecht dat er aandacht gevraagd wordt voor partners waar we 
structureel mee samen werken. 
 

Begroting 2017 
BG Haarlem en BG Utrecht De Rank hebben voorafgaand aan de AV schriftelijk vragen 
gesteld en deze zijn beantwoord. De voorzitter vraagt of de vragen naar tevredenheid zijn 
beantwoord, hetgeen bevestigd wordt.  
Br. Mulder, lid van de Unieraad licht de begroting toe: 
De Uniecontributie gaat van € 51,14 naar € 48. Dat past ook bij het jaarthema: Genieten. 
Het geld gaat voor ruim 60% naar de werkorganisatie, voor zo’n 25% naar Missionaire 
Gemeente Opbouw en voor ruim 10% naar Theologische Vorming. De kosten voor 
Theologische Vorming kunnen overigens zo laag zijn, omdat er nog steeds een forse subsidie 
van de overheid is. De uniecontributie wordt door penningmeesters als kostenpost ervaren 
zonder dat daar aanwijsbare opbrengsten tegenover staan. Ik heb wat huiswerk voor de 
penningmeesters: 
Ga in uw eigen gemeente nu eens na hoe u de Uniecontributie terug kunt verdienen. Door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van de diensten van de unie. De mensen zijn ervoor. Kijk eens 
op de site www.Baptisten.nl. Kijk eens naar het Materiaal rond 500 jaar Reformatie. Volg de 
ontwikkelingen van Baptisten Gemeenten in Bulgarije. Geef de ouderen in uw gemeente de 
tip om mee te doen met een seniorenweek in Fredeshiem. Wilt u iets doen aan de mensen 
die aan de rand van de gemeente staan? Vraag het bij de werkorganisatie. Misschien hebben 
zij een best practice uit een andere gemeente, waarmee u zo aan de slag kunt. Kunnen we 
het jongerenwerk stimuleren? ‘Yes we can.’ Kijk naar voorbeelden voor favoriete websites 
voor jongeren. Wilt u met uw gemeente aan de slag met gemeenteopbouw: bel met 
Ingeborg Jansen. 
De werkorganisatie is steeds bezig om de ondersteuning van de gemeenten te verbeteren. 
Door te werken aan een effectieve regionale ondersteuning. Daarmee gaan wij de unie 
dichter bij de gemeenten brengen. En we hopen dat we dat proces straks bij de intensieve 
samenwerking met onze broeders en zusters uit de ABC gemeenten, te versnellen. 
Zoals u uit de begroting hebt kunnen opmaken, proberen we zo zuinig mogelijk te leven. 
Voor veel gemeenten is € 48 euro per lid echter nog steeds veel geld. Maar dat is de debet 
kant. Ga in uw gemeente ook eens naar de credit kant kijken en zorg dat die goed gevuld is. 
Vuur uw werkers binnen uw gemeente aan om de creditkant zichtbaar te maken. Door volop 
gebruik te maken van de diensten die we elkaar kunnen bieden. En de unie wil daar graag 
een bijdrage aan leveren.  
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BG Noordbergum – br. Ten Cate: we zullen de zaal wel niet mee krijgen, maar wij zijn tegen 
de verlaging van de Uniecontributie. Het lijkt een sympathiek gebaar, maar de begroting sluit 
af met een tekort en wij vrezen dat we dan andere jaren weer met en verhoging worden 
geconfronteerd.  
 
Algemeen Secretaris br. Boerrigter: we hebben goed gekeken, dat er geen jojo-effect zou 
gaan optreden en wij denken dat dat niet het geval is door het nemen van structurele 
efficiency maatregelen.  
 
De voorzitter, zr. Leeuw brengt de begroting 2017 in stemming, die met 4 tegenstemmen 
wordt aanvaard. 
 
SLUITING 
Br. Van der Mei, voorzitter van de Unieraad, bedankt zr. Leeuw voor haar voorzitterschap van 
de Algemene Vergadering en bedankt de gemeenten voor hun inbreng in de vergadering. 
Vervolgens gaat hij voor in dankgebed.  
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Bijlage 1 

Lezing Unie van Baptistengemeenten en ABC Gemeenten  
Profetische kalmte in een perfect storm – 18 november 2016 – Evert Jan Ouweneel  
Het is niet eenvoudig om profeet te zijn als iedereen fatsoenlijk is. Als iedereen liefdevol, 
vreedzaam, solidair, verzoenend, hoopvol en vol mededogen is. Maar wat als een heel land in 
de greep is geraakt van angst en onbehagen? Wat als een volk het heeft verleerd om de 
schatten van de planeet te delen met de rest, en alleen nog kan denken aan het beschermen 
van haar eigen rijkdom en zekerheden? Wat als een land in de greep is geraakt van 
nationalisme, protectionisme en xenofobie? Dán kunnen profeten hun fijnste uur beleven!  
Vooral westerse samenlevingen beleven momenteel een perfect storm waarin ons gevoel van 
onzekerheid en onmacht om een veelheid aan redenen wordt aangewakkerd. En dit is de 
grote vraag die op ons afkomt in een storm: mag de geest regeren, of regeert de biologie? 
Reageren wij als dieren die aan het overleven zijn geslagen, of als mensen die zich nog altijd 
om hun naaste kunnen bekommeren? Reageren wij als angstige en onzekere wezen, of als 
kinderen die “Abba, Vader” kunnen zeggen tegen God?  
Dit is de tijd voor de zonen en dochters van onze hemelse Vader om weer priesters en 
profeten te zijn. Graag beschrijf ik kort de perfect storm waarin wij ons bevinden en de 
priesterlijke en profetische rol die wij daarin kunnen spelen.  
 
Drie zaken vormen met elkaar een perfect storm in onze tijd, m.n. in westerse samenlevingen:  
 
1. De wereld is zich momenteel op ongekende schaal aan het reorganiseren.  
 Voor het eerst in 5000 jaar moet de hele wereld samenwerken om de hele planeet op orde 
te krijgen. Internationale oplossingen zijn hard nodig voor: klimaatverandering, vrijhandel, 
cybercriminaliteit, terrorisme, mensenhandel, slavernij, het gevaar van pandemieën, nucleair 
risico’s, maar ook revolutionaire ontwikkelingen als bijv. in de biotechnologie.  
 Wat deze oplossingen niet dichterbij brengt is het feit dat politici niet gekozen worden om 
het belang van de planeet na te jagen, maar alleen dat van hun eigen volk. Een stelletje 
legitieme egoïsten moet dus de wereld op orde zien te krijgen. Allen worden alleen 
afgerekend op de resultaten voor hun eigen volk. Niemand die ter verantwoording kan 
worden geroepen wanneer de planeet de dupe wordt van nationale vooruitgang.  
 Tegelijk zitten dezelfde nationale politici in een onmogelijk parket: het welvaren van hun 
land wordt namelijk steeds meer bepaald door zaken die zij helemaal niet in de hand hebben 
(denk aan de wereldeconomie of aan klimaatverandering). Terwijl wij dus alleen maar boos 
kunnen worden op onze eigen politici, zijn zij in onze globaliserende wereld steeds minder 
verantwoordelijk voor wat er goed en mis gaat in het land.  
 Zo kan het, al met al, gemakkelijk aanvoelen alsof de planeet ons door de vingers glipt.  
 
2. Tel hier nog eens bij op, dat wij westerlingen de wereld steeds minder controleren.  
 Vijfhonderd jaar lang hadden wij de wereld in de greep. Met gunstige deals en 
afgedwongen ‘vrijhandel’ wisten wij onze welvaart veilig te stellen. Die tijd is voorbij. Vooral 
China verwerft in hoog tempo een steeds groter deel van de wereldwijde welvaartstaart. Dat 
betekent minder welvaart voor ons. Verworven zekerheden op het gebied van werk, pensioen 
en zorg vallen weg. Velen worden er bang en boos van, alsof zij bestolen zijn. Maar was het 
dan zo normaal dat wij in de afgelopen eeuwen zo effectief ons eigenbelang wisten veilig te 
stellen? We worden momenteel gedwongen de schatten van de planeet weer te delen met 
de rest, maar het gaat nog niet van harte.  
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 Bedenk hierbij dat wij westerlingen heel veel te verliezen hebben en weinig te winnen. 
Materieel gezien kan ons leven er niet veel beter uitzien. Maar intussen ziet de toekomst van 
deze welvaart er een stuk onzekerder uit.  
 
3. Uitgerekend de Grote Verhalen die ons vroeger verenigden en weerbaar maakten hebben 
vele westerlingen afgeschaft.  
 Statistieken laten zien dat wij westerlingen uitstekend gelukkig kunnen zijn als het meezit. 
Maar we voelen ons ook als eerste depressief en eenzaam als het tegenzit. Het ontbreekt 
velen van ons aan een Verhaal dat ons wel en wee in een groter perspectief kan plaatsen.  
 Vroeger waren er diverse van dit soort Verhalen in omloop. De ene groep putte troost en 
levensmoed uit de hoop op een communistische revolutie, de andere groep richtte zich op 
de hemelse zaligheid, en nog weer een andere op de komst van het aardse Vrederijk. Welk 
Verhaal het ook was, het gaf mensen een gemeenschappelijke kracht om door de zure appel 
heen te bijten.  
 In onze tijd geldt vooral het evangelie van de zelfredzaamheid: if it’s going to be, it’s up to 
me. Zo’n slogan is zeker behulpzaam wanneer we een peptalk nodig hebben. Maar het laat 
ons met lege handen staan wanneer wij het níet meer redden op eigen kracht. De perfect 
storm confronteert ons precies met dit laatste: de kwesties zijn te groot geworden voor een 
enkel mens, ja zelfs voor een enkel land. En geen leider in de wereld blijkt machtig of 
betrouwbaar genoeg om de zaak voorgoed op orde te krijgen.  
 
Een uitstekend moment voor de Messias om het roer over te nemen. Een passend moment 
voor het laatste gebed in de Bijbel: “Kom, Heer Jezus”. Maar ook een passend moment voor 
ons christenen om de kracht van ons geloof te tonen. In Marcus 4 ligt Jezus te slapen in een 
boot terwijl er een hevige storm opsteekt. De discipelen raken in paniek en zeggen tegen 
Jezus: “Kan het u niet schelen dat we vergaan?” Jezus brengt de storm tot bedaren en zegt: 
“Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?”  
De tijd is rijp om onszelf serieus te bezinnen op onze houding als christenen in de huidige 
storm. In hoeverre laten ook wij ons leiden door onze angsten en onze biologische 
verdedigingsreflexen? In hoeverre laten ook wij ons op sleeptouw nemen door politici die 
oproepen tot het beschermen van onze rijkdommen en zekerheden, ongeacht de gevolgen 
voor de rest? In hoeverre weten wij ook wij niet meer wie we zijn en zoeken ook wij in 
nationalisme en in het stigmatiseren van hele bevolkingsgroepen nieuw houvast in ons 
bestaan?  
Angst is de brandstof waar onderdrukking op draait. Het Westen is in gevaarlijke wateren 
beland. Hoe ziet een geestelijk antwoord op onzekerheid eruit, een antwoord dat niet door 
angst en verweesdheid wordt bepaald, maar door een geest die in staat is te zeggen: “Abba, 
Vader”?  
Dit is de tijd waarin Gods priesters en profeten hun finest hour kunnen beleven.  
 Als priester mogen wij als nooit tevoren bij God pleiten voor de volken. “Heer, u bent niet 
alleen in uw verbolgenheid over wat er niet klopt in Nederland en in deze wereld. Vergeef 
ons, juist daar waar wij zelf schuldig zijn aan wat er niet klopt in deze wereld. We doen graag 
mee met uw grote restoratieplan, maar het valt niet mee om dit op eigen kracht te doen. 
Ontferm u over ons, werk door ons heen met uw Geest en kracht, zodat het onmogelijke 
mogelijk wordt. Maak ons tot instrumenten van uw vrede.”  
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 Als profeten mogen wij als nooit tevoren bij de volken pleiten voor God. “Mensen, we zijn 
niet alleen in onze verbolgenheid over wat er niet klopt in deze wereld. God wil minstens net 
zozeer een florerende aarde als wij. En Hij zal winnen!”  
o Dit hoor ik steeds weer terug wanneer ik de Bijbelse profetieën lees: God zal winnen! Een 
uitermate irritante mededeling voor degenen die het onrecht in deze wereld veroorzaken. 
Maar tegelijk een enorme troost voor degenen die lijden onder het onrecht in deze wereld.  
Ik sluit af met 7 wijzen waarop wij, christenen van Nederland, met vereende krachten een 
profetisch statement kunnen maken in de huidige storm:  
1. Blijf kalm (geen krachtiger uitdrukking van Godsvertrouwen dan kalm te blijven terwijl een 
storm om ons heen raast. “God heeft de wereld in de hand, en Hij zal winnen!”)  
2. Blijf bewogen (geen krachtiger uitdrukking van mededogen dan juist in een storm je te 
bekommeren om de meest kwetsbaren; zij die als eersten dreigen te bezwijken in de storm.)  
3. Blijf verwachtingsvol (Luther: “Al zou de wereld morgen eindigen, dan zou ik vandaag 
nog een appelboom planten.” Blijven investeren in deze wereld betekent: blijven 
communiceren dat deze wereld het waard is om onze beste krachten aan te geven.)  
4. Blijf visionair (God heeft een visie voor álle volken, niet alleen voor ons eigen volk. Voor 
nationalisme is geen plaats in de Bijbel. In Gen. 12 zegt God tegen Abraham dat hij een 
zegen voor álle volken zal zijn. In Mat. 28 roept Jezus ons op álle volken te discipelen, en in 
Rom. 8 spreekt Paulus over de glorieuze toekomst van heel de schepping.)  
5. Blijf volhouden (in de juiste omstandigheden koppigheid is beslist een gave van de 
Geest... in het bijzonder wanneer wij hoop willen uitstralen waar pessimisme en cynisme om 
zich heen grijpen. Stug volhouden kan ons tot een rots in de branding maken, een baken van 
rust en vertrouwen voor onze omgeving.)  
6. Blijf verenigen (laten we juist nu bruggenbouwers zijn, in een samenleving die uit elkaar 
valt en waarin nieuwe vormen van ongelijkheid, segregatie en xenofobie zichtbaar worden.)  
7. Blijf vreugdevol (laten we niet vergeten onze zegeningen te tellen en te blijven vieren dat 
de wereld in veilige handen is bij God.)  
o Er valt veel wijsheid te ontlenen aan het feit dat de joodse dag in de avond begint. Want 
hoe begint zo’n dag: met een goede maaltijd, liefst samen met onze dierbaren. De 
boodschap: laten wij eerst terugvallen op het goede alvorens ons om het kwade te 
bekommeren. Daarna mogen wij in slaap vallen. Dat lukt alleen als wij de hele wereld kunnen 
teruggeven aan God. Pas als wij dat gedaan hebben, begint de 2e helft met al zijn besognes. 
― Hoe meer wij in de 1ste helft kunnen terugvallen op de onverwoestbare goedheid in de 
schepping en op de almacht en liefde van onze hemelse Vader, hoe meer Hij ons kan 
toevertrouwen in de 2e helft van de dag.  
Tot slot: laten we niet vergeten dat angst besmettelijk is. Maar hetzelfde geldt voor hoop en 
mededogen! Er komt heel veel peer pressure op ons af, een bombardement van angst en 
onbehagen; niet in de laatste plaats omdat we als nooit tevoren wéten wat er mis is in deze 
wereld. Social media houden ons meedogenloos op de hoogte. Zóveel groeps- en 
informatiedruk kan een individuele christen nauwelijks weerstaan. We zullen dicht bij Christus 
en dicht bij elkaar moeten blijven, niet alleen als individuele kerken maar ook als 
gezamenlijke kerken, om de tegenbeweging van hoop en mededogen gaande te houden. ― 
God zal winnen! Laten wij elkaar versterken in dit geloof en elkaar herinneren aan de 
luisterrijke toekomst die God voor de hele schepping in petto heeft. Want in deze hoop 
volharden wij, blijven wij met Luther bomen planten, en blijven wij ons bekommeren om al 
het leven dat dreigt te bezwijken in de storm. Totdat Hij komt. 


