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Aanwezig: 86 afgevaardigden uit 41 gemeenten. 

Opening 

De rector van het Seminarium br. Van der Leer opent de AV te Amsterdam met het lezen van 

Psalm 133. In deze pelgrimspsalm wordt de zegen van God direct verbonden aan het 

samenkomen van de gemeente. We mogen met vertrouwen op God zien. We zijn op reis met 

elkaar. Aansluitend zingen we Opwekking 767: ‘Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie als 

broers en zussen om elkaar geven.’ 

Bijdrage door hoogleraar br. H. Bakker over het belang van ‘onderzoekszin’  

Br. Bakker begint met het lezen van 2 Korintiërs 10:7 ev. In onze tijd is het belangrijk om niet 

te kijken naar meningen en veronderstellingen, maar te kijken naar feiten. Dit geldt voor 

gelovigen en voor de gemeenten. Bij het doceren roept hij studenten op om te kijken naar de 

feiten.  

Welkom 

De voorzitter van de Unieraad br. Van der Mei verwelkomt de leden van de AV en enkele 

gasten: br. Tamboer, voorganger van de Baptistengemeente De Meerkerk te Hoofddorp en 

br. Van der Schee, ABC- regiocoördinator. 

Via een Skypeverbinding met Roemenië worden de brs. Jut en Ongersma welkom geheten; 

een bijzondere ontmoeting. Zij geven op dit moment les in Boekarest aan Roma 

voorgangers. Deze week behandelen ze de brief van Jacobus. De school waar les gegeven 

wordt, staat in een arme wijk van Boekarest. De studenten zingen een lied voor ons.  

Br. Van der Mei opent de vergadering en nodigt iedereen uit om in de lunchpauze het Baptist 

House te bezichtigen. 

In antwoord op een vraag tijdens de vorige AV meldt hij dat de Unieraad een werkgroep zal 

instellen die onderzoek gaat doen naar de voorwaarden voor lidmaatschap van 

Uniegemeenten. In verschillende gemeenten speelt de vraag of mensen die niet door 

onderdompeling gedoopt zijn lid kunnen worden. Mensen worden uitgenodigd om deel te 

nemen aan deze werkgroep. Dit onderwerp speelt ook binnen de ABC. Wellicht dat in de 

werkgroep ook vertegenwoordigers van de ABC zouden kunnen deelnemen.  

De vergadering wordt gevraagd de benoeming door de Unieraad van zr. Els Leeuw als 

voorzitter van de AV te bekrachtigen; zo geschiedt. 

Vergadergedeelte  



Jaarplannen 2018: deze worden toegelicht door br. Boerrigter. 

Er zijn twee vragen uit de vergadering: 

BG Heerenveen – zr. Euving: memoreert de toezegging in een eerdere AV om een breder 

onderzoek te doen naar mogelijke aansluiting bij de Raad van Kerken en vraagt hoe het 

daarmee staat. Br. Boerrigter geeft aan dat er goed contact is met de Raad van Kerken, Missie 

Nederland en de Nationale Synode. In het jaarplan wordt de verbinding met het netwerk van 

kerken als aandachtspunt genoemd. In dat verband was er juist in die week (14 november) 

een overleg met br. Van der Kamp van de Raad van Kerken om elkaar wederzijds te 

informeren over de actualiteit in beide organisaties. Br. Van der Mei voegt eraan toe, dat een 

dergelijk onderwerp in de toekomst ook met de ABC samen aan de orde gesteld zou moeten 

worden. 

BG Arnhem Zuid – br. Brongers: vraagt of er in de jaarplannen ook ruimte gemaakt kan 

worden voor bijzondere momenten en problematieken in de gemeenten. Welke innovaties 

en problematieken vinden er plaats? In het kader van Missionaire gemeenten pleit Arnhem 

Zuid om kadertrainingen ook voor de gewone gemeenteleden open te stellen. Zij vormen het 

kader voor de toekomst. Br. Boerrigter geeft aan dat het best lastig is alle innovaties en 

problematieken van gemeenten goed in beeld te hebben en ze concreet te maken voor in de 

jaarplannen. Tegelijk probeert men wel scherp te luisteren en worden gemeenten 

uitgenodigd om dit soort innovaties en problematieken te melden. De kadertrainingen staan 

ook open voor niet raadsleden, zowel uit Unie als ABC gemeenten. 

Begroting 2018 

Door middel van een powerpointpresentatie wordt de begroting toegelicht door br. Mulder, 

lid van de Unieraad. De begroting voor 2018 is een reële begroting met een klein negatief 

saldo. Br. Mulder geeft op de presentatie van de huisvesting van het Baptist House aan dat 

de kosten betaald zijn uit de huisvestingsreserve. Door de goede calculatie is er bijna geen 

overschrijding geweest van de bouw- en inrichtingskosten.  

De begroting wordt in stemming gebracht. De begroting wordt met grote meerderheid van 

stemmen aanvaard. Verder wordt nog een korte uiteenzetting gegeven van de bijdragen uit 

het noodfonds, het fonds voor zending en jongerenwerk en de McClendonchair. 

Voorstel ‘Voorganger als werknemer’  

Er is een rechtspositieregeling en een modelovereenkomst; br. Baas geeft een toelichting. In 

de presentatie benoemt hij hoe het proces tot nu toe is verlopen.  Ook met het UWV en de 

belastingsdienst is dit reglement besproken en akkoord bevonden. Gemeenten zijn vrij zelf te 

besluiten om met deze regeling te gaan werken. Een overzicht van wat er in vergelijking met 

de huidige positie van de voorganger op een aantal belangrijke punten verandert, als deze 

de status van werknemer krijgt, geeft de afgevaardigden daar een beeld van. Nu staan we op 



het punt om vervolgstappen te nemen. Het is de bedoeling dat de overeenkomst in januari 

2019 ingaat. Het jaar 2018 zal worden gebruikt om de implementatie voor te bereiden.  

BG Arnhem Centrum – br. Tichelaar: Arnhem Centrum heeft een vraag over de doorbetaling 

van het pensioen voor de partner na overlijden van de voorganger, hoe lang is de 

doorbetaling geregeld? 

We zijn voor de pensioenen en uitkering na overlijden partner aangesloten bij het PFZW. De 

afspraken daarvoor liggen vast. Voor de achterblijvende partner en kinderen is de 

pensioenregeling van PFZW sober. Bij overlijden van een éénverdiener resteert een bruto 

inkomen van gemiddeld 25% van het bruto salaris, bij tweeverdieners is dat gemiddeld 50% 

van het gezamenlijke inkomen. Daarom is al geruime tijd een verzekering gesloten bij 

ElipsLife. Deze verzekering voorziet in een eenmalige uitkering van 2 keer het bruto 

jaarsalaris. Deze uitkering wordt zonder inhouding van belasting aan de achterblijvende 

partner uitgekeerd. Op deze wijze kan een aantal jaren worden voorzien in wat een 

acceptabele financiële positie is. 

BG Emmen De Bron – zr. Wijnholds: Emmen de Bron ziet graag de permanente educatie in 

beide documenten vastgelegd. Het document Permanente Educatie geldt ook voor 

voorgangers buiten het werknemerschap en in dit document is de al dan niet vrijwillige 

deelname vastgelegd. 

BG Arnhem Zuid – br. Brongers vraagt hoe het geregeld is met de doorbetaling tijdens ziekte. 

Is er vanuit de Unie ondersteuning geregeld of door het ADS? Als reactie geeft de Unieraad 

aan dat er na 3 maanden wordt betaald uit de verzuimverzekering. De gemeente moet dus 3 

maanden salaris doorbetalen. En verder is er ondersteuning vanuit het Uniebureau en de 

ADS.   

BG Hoogezand West – br. Oldenburg vraagt hoe het geregeld is als een voorganger bijv. 40% 

werkt, telt dan de overeenkomst of is er een ander document? Het antwoord is dat dit 

percentage door gemeente en voorganger wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De 

documenten (arbeidsovereenkomst, rechtspositieregeling en richtlijnen) zijn ook dan van 

toepassing, maar dan uiteraard pro rato, voor zover van toepassing. 

BG Lelystad – br. Kaiser geeft aan dat het hun opgevallen is in het document dat bij de 

voorganger in loondienst verwacht wordt dat hij/zij werkt aan vernieuwende processen maar 

niet aan het is standhouden van tradities. De Unieraad antwoordt dat behalve vernieuwende 

processsen die nodig zijn ook het waardevolle in onze Unie traditie aandacht krijgt. 

Een aantal zaken moet op detailniveau nog verder uitgewerkt worden.  

Het document rechtspositieregeling en de modelovereenkomst worden in stemming 

gebracht. De AV stemt in met het voorstel; er zijn 5 onthoudingen. 

Voorstel AV werkgroep  



Br. Van der Hoek licht toe dat de werkgroep onderzoek heeft gedaan naar de toekomstige 

invulling van de AV. Enquêtes onder de deelnemers van de laatste twee AV’s hebben veel 

informatie opgeleverd. De meningen van de AV bezoeker zijn heel divers. Er is met name een 

verschil in beleving tussen de jongeren en ouderen boven de 45 jaar: van langere en naar 

kortere AV‘s,  van strakker vergaderen naar meer tijd voor ontmoeting. De werkgroep ziet als 

mogelijkheid om naast de jaarlijkse AV regionale vergaderingen te gaan houden.  

BG Sneek – zr. Steenbeek stelt voor om de huidige AV-structuur te houden en op regioniveau 

samen geloofsinhoudelijke gesprekken te voeren. 

BG Delfzijl – br. Koster stelt voor om regionaal en landelijk een AV te houden. 

Bg Lelystad – br. Kaiser stelt de vraag: als je op regioniveau met elkaar zaken afspreekt, hoe 

leidt dat tot beleid in de algemene AV?  

De werkgroep werkt nu verder aan een concreet voorstel om op een volgende AV over te 

besluiten, gehoord de reakties op dit voorstel en die met de gehouden enquete. 

 Voortgang Unie- ABC 

Br. Van der Mei geeft aan dat er twee documenten ten grondslag liggen aan dit gesprek, de 

voortgangsrapportage en de gespreksnotitie theologische opleiding ABC-Unie.   

Aan de orde is de Gespreksnotitie Theologische Vorming. Br. van der Leer, rector van ons 

Seminarium, herinnert de vergadering aan het pleidooi, dat Stuart Murray tijdens de AV in 

2008 hield, om in de opleiding van voorgangers niet alleen in een apart vak het missionair 

aspect te verzorgen, maar dat door de hele opleiding te verweven. Daar kiest de opleiding in 

deze gespreksnotitie ook voor. Als Seminarium beperken wij ons wat betreft het brongebruik 

tot die bronnen die de identiteit van onze Unie gemeenten ondersteunen met oog voor 

zowel de traditie als nieuwe ontwikkelingen. De planning is dat er op de volgende AV een 

besluit valt over dit onderdeel. De ontmoetingen tussen de besturen van ABC en Unie 

hebben geleid tot een gemeenschappelijke visie, een stip op de horizon, het samengaan van 

deze twee geloofsgemeenschappen. Ook op de werkvloer en in de opleiding wordt er steeds 

meer samengewerkt .  

BG Arnhem Centrum – br. Tichelaar stelt voor dat er bij de studenten op aangedrongen 

wordt om van de universitaire opleiding gebruik te maken. Hij heeft zelf de meerwaarde 

ervaren, nadat een ABC voorganger hem stimuleerde die weg te gaan en beveelt deze route 

van harte aan. Deze aanbeveling wordt meegenomen in de gesprekken. Als reactie geeft de 

rector van het seminarium aan dat hij achter de wens van de gemeente Arnhem staat. We zijn 

een geloofsgemeenschap waar studenten met een hbo-diploma (toegepaste theologie) aan 

de slag kunnen, maar het is onze wens dat voorgangers op universitair niveau afstuderen. 

BG Drachten Elim – br. Brongers geeft aan dat er op een speciale ontmoeting in het voorjaar 

van 2015 een notitie aan de orde is geweest over de samenwerking. In deze notitie werd 

geschreven over een geloofsbelijdenis die geaccepteerd zou moeten worden. Voor 



verschillende gemeenten was dat een brug te ver. Natuurlijk zijn we veelkleurig, kan er 

kruisbestuiving plaatsvinden, maar de inhoud van de geloofsbelijdenis gaat sommige 

gemeenten te ver. Als reactie geeft de voorzitter aan dat in de voortgangsrapportage de 

geloofsbelijdenis blijft staan en er op een volgende vergadering over gestemd gaat worden. 

In de AV van het najaar 2015 is de betreffende geloofsbelijdenis uiteindelijk aangenomen, 

met de toezegging van de voorzitter, dat het gaat om een document dat ter bespreking blijft.   

BG Arnhem Zuid – br. Brongers: we hebben de begroting voor 2018 als Unie aanvaard, 

moeten we niet een meerjarenbegroting maken wanneer we tot meer samenwerking of fusie 

overgaan? Bij een samengaan zal een meerjarenraming zeker worden opgesteld is het 

antwoord. 

BG Heerenveen – br. Boersma: noemt vanuit de stukken een verdere samenwerking met de 

ABC gemeenten, maar hij leest eigenlijk hierin dat er sprake is van een fusie. Klopt dit? De 

voorzitter beaamt dat dit nog altijd het doel is waar we naartoe werken, maar dat er in deze 

fase vooral sprake is van samenwerking deze stip op de horizon. 

BG Sneek – zr. Steenbeek vraagt naar de visie en de vervolgstappen van de samenwerking 

met de ABC. 

Br. Van der Mei reageert op de verschillende vragen en opmerkingen: er zijn zeker 

cultuurverschillen tussen de Unie en de ABC- gemeenten. We voeren gesprekken vanuit onze 

eigen bronnen en vanuit ons eigen DNA. De Unie gaat verder met de gesprekken en in de 

volgende vergadering zal er nader over gerapporteerd worden en zullen mogelijk 

(voorgenomen) besluiten worden genomen. 

Baptist House 

Br. Boerrigter geeft de stand van zaken wat betreft het Baptist House weer. Op dit moment 

maken de Unie, het Seminarium, het IBTSC (met ongeveer 40 internationale studenten die 

zich voorbereiden op een promotie), de BG Amsterdam West en de Braziliaanse 

Baptistengemeente CCA gebruik van het Baptist House. Met ingang van 1 januari 2018 zal er 

ook een groep Kachin Baptisten gebruik van gaan maken. Zo is het gebouw over de hele 

week goed bezet. De accommodatie is prachtig geworden en leent zich duidelijk voor de 

doelstellingen van de opleiding en het gebruik van het gebouw als internationaal 

ontmoetingscentrum. We worden uitgenodigd om de gerenoveerde Herdenkingskerk in de 

lunchpauze te bezichtigen. 

Br. Van der Mei bedankt iedereen voor deze ochtend van vergaderen. In het bijzonder wordt 

br. Boerrigter met een gepast cadeau bedankt voor de begeleiding van de verbouw en 

renovatie van de Herdenkingskerk. Br. Van der Mei sluit hij af met een gebed. 


