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De verhuizing naar het nieuwe Baptist House, de verbreding van de leerstoel aan de Vrije 

Universiteit en de start van regionale samenwerking met ABC Gemeenten … Ook in 2017 

gebeurde er weer van alles binnen de Unie. 

Nadat het Uniebureau en het Baptisten 

Seminarium in 2014 uit Barneveld 

vertrokken, betrokken ze tijdelijk twee 

verdiepingen in een kantoorgebouw in 

Amsterdam. In de eerste helft van 2017 

werd even verderop de Herdenkingskerk 

verbouwd tot een multifunctioneel pand 

met kantoren, een collegeruimte en een 

kerkzaal. Het nieuwe Baptist House werd 

in september feestelijk geopend en biedt 

inmiddels onderdak aan de Unie, het Baptisten Seminarium, het International Baptist 

Theological Study Centre (IBTSC) en de European Baptist Federation (EBF). Daarnaast houden 

de Baptistengemeente Amsterdam-West en de Braziliaanse Baptistengemeente Amsterdam-

West er hun diensten en andere activiteiten. Bijzonder om als relatief kleine 

geloofsgemeenschap nu weer een eigen, centraal gelegen gebouw te mogen gebruiken! 

MCCLENDON CHAIR 

Een ander hoogtepunt was de verlenging en verbreding van de leerstoel aan de Vrije 

Universiteit. Prof. dr. Henk Bakker leidde daar de afgelopen vijf jaar als bijzonder hoogleraar 

de leerstoel voor Geschiedenis, identiteit en theologie van het Baptisme. Mede door het 

aantrekken van diverse partners kon die worden verbreed tot een voltijdse leerstoel voor 

baptistische en evangelische theologie, onder de naam McClendon Chair for Baptistic and 

Evangelical Theologies. Ook werd het bijzonder hoogleraarschap van Bakker met vijf jaar 

verlengd. Het stimuleren van de onderzoekszin bij zowel studenten als gemeenteleden wordt 

steeds meer een speerpunt voor Seminarium en Unie. 

ABC GEMEENTEN 

De samenwerking met de ABC Gemeenten werd in 2017 verder uitgebreid en geïntensiveerd. 

Zo kwamen de besturen van beide geloofsgemeenschappen verschillende keren bij elkaar en 

was er in november weer een gezamenlijke bijeenkomst tijdens de Algemene Vergadering.  

Er werd eveneens een start gemaakt met regionale samenwerking, onder meer door contacten 

tussen de Unie-medewerkers van het team Missionaire Gemeente Ondersteuning en de 

regiocoördinatoren van ABC Gemeenten. Dat leidde op verschillende plaatsen tot gemixte 

intervisiegroepen onder voorgangers uit Unie en ABC en tot kennismakingsbijeenkomsten 

tussen gemeenten uit eenzelfde gebied. Tevens steunen beide geloofsgemeenschappen een 

gezamenlijk gemeentestichtingsproject in Turkije. 

 



RECHTSPOSITIE VOORGANGERS 

Na een traject van onderzoek en gesprekken stemde de AV in 2017 in met een wijziging van 

de rechtspositie van de voorganger. Als gemeenten hun voorganger als werknemer in dienst 

nemen, verbetert zijn of haar rechtspositie. De regeling gaat per 1 januari 2019 in, waarbij 

gemeenten zelf bepalen of zij hun voorganger ook daadwerkelijk in dienst nemen. Vanuit de 

Unie worden gemeenten en voorgangers voorgelicht en begeleid.  

Een ander onderwerp van aandacht was de ‘Veilige Gemeente’ en daarbij ook ‘Veilig 

Jeugdwerk’. In het kader hiervan zijn er vertrouwenspersonen aangesteld en zijn er handvatten 

aan de gemeente gegeven om intern met dit onderwerp aan de slag te gaan. 

DIPLOMA’S 

Het Seminarium mocht het afgelopen jaar drie 

diploma’s en vier getuigschriften uitreiken en met 

ingang van het nieuwe seizoen zeven nieuwe 

studenten verwelkomen. De diploma-uitreiking was 

deze keer geïntegreerd in het programma van de 

landelijke inspiratiedag MISSIE.NU. Die werd door 

125 kerkelijk leiders en theologiestudenten uit met 

name baptisten- en evangelische kringen bezocht.  

In het voorjaar werd tijdens de AV in Kampen het nieuwe Olof de Vries-archief gepresenteerd. 

Op een speciale pagina op de Unie-website zijn nu artikelen, preken en een aantal 

videocolleges van De Vries te vinden. Het archief wordt steeds aangevuld met nieuw materiaal. 

NOODHULP 

Er was ook aandacht voor de nood in de wereld. Zo werden 

in het begin van het jaar delen van Afrika getroffen door 

droogte en hongersnood. Samen met de gemeenten 

konden we als Unie bijdragen aan noodhulp in Zuid-

Soedan. Ook voor de door modderstromen getroffen 

hoofdstad van Sierra Leone, Freetown, kwamen later in het 

jaar veel giften binnen. Tevens collecteerden gemeenten 

voor de andere missionaire en zendingsprojecten in 

binnen- en buitenland die we als Unie steunden.  

NIEUWE GEMEENTE 

Ten slotte mochten we als gemeenschap een nieuw lid verwelkomen: de baptistengemeente 

Klink in Veenendaal sloot zich bij de Unie aan. Klink is ontstaan uit een gemeentestichtend 

initiatief met een andere opzet van diensten en een andere vorm van lidmaatschap. Mooi om 

te zien waar deze pionierende trajecten, waarvan we er als Unie ook enkele financieel steunen, 

toe kunnen leiden. 
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