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AGENDA ALGEMENE 

VERGADERING VOORJAAR 2018 

ZATERDAG 26 MEI  
AGENDA 

Vanaf 08.30 uur Ontvangst en registratie door BG Amersfoort, in het Farelcollege, 

Paladijnenweg 101, 3813 DC Amersfoort 

09.30 – 11.00 uur 1e deel 

 Opening - BG Amersfoort 

 Jaarverslag 2017 

 Jaarrekening 2017 

 Voorstel continuïteitsreserve 

 Jaarthema ‘Delen’, presentatie kringenboekje 

 Presentatie nieuw deeltje Baptistica Reeks 

11.00 – 11.30 uur Pauze 

11.30 – 12.45 uur 2e deel 

Workshops:  

• Seminarium: ‘Geloven in de gemeente. De vanzelfsprekendheid 

voorbij’ 

• Kerkgenootschap van de toekomst 

• Ervaringen BG Amersfoort met missionair gemeente-zijn 

• Hoe kunnen gemeenten het jaarthema ‘Delen’ gebruiken 

• Nieuwsgierigheid: Onderzoeksvragen met het oog op de 

toekomst van de gemeenten 

• Geloof delen: Recht doen aan veelkleurigheid in geloofsbeleving 

12.45 – 13.45 uur Lunch  

13.45 – 15.15 uur 3e deel 

 Unie-ABC 

 Voorstel werkgroep AV 

 Overeenkomst Seminarium – Vrije Universiteit 

 Voorstel uitbreiding Baptist House 

  

  



5 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Wij zijn blij u te kunnen ontvangen in het 

Farelcollege, de scholengemeenschap waar 

de BG Amersfoort zondags haar diensten 

houdt. Vrijwilligers van de BG Amersfoort 

maken het mogelijk om deze Algemene 

Vergadering in Amersfoort te houden. 

 

Een paar praktische zaken: 

 

• Het Farelcollege is gelegen aan de Paladijnenweg 101 te Amersfoort. Er is ruime 

parkeergelegenheid. Ook met het openbaar vervoer is het Farelcollege goed te bereiken.  

• Als u bent aangekomen is er een tafel met de naambadges op alfabet voor iedereen. Meldt 

u zich daar eerst.  

Daarna kunnen afgevaardigden zich melden bij de tafel waar zij zich op naam van de 

gemeente kunnen inschrijven en stemkaarten ontvangen.  

• Wifi: er is geen wifi aanwezig in de school. Mocht u ter plekke de vergaderstukken willen 

downloaden, kan lukt dat niet met het netwerk van het Farelcollege. 

 

OPENING DOOR ANDRÉ HUITING 

Sinds 2014 ben ik voorganger van de Baptistengemeente Amersfoort, 

een gemeente die als diepste verlangen heeft Gods handen en voeten 

in deze wereld te zijn. Om door God gebruikt te kunnen worden, 

hoeven we geen superkerk te zijn met de meest geweldige band en 

krachtigste toespraken. Het enige dat God vraag is om te delen van 

wat je ontvangen hebt. Dit kan een stuk troost zijn dat God wil 

gebruiken om anderen te troosten. Maar het kan ook heel eenvoudig 

door de warmte van je gemeente of je gezin te delen met gasten, en 

die warm te ontvangen.  
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VOORSTEL CONTINUÏTEITSRESERVE 

 

INLEIDING  

Na de inzet van een groot deel van de huisvestingsreserve heeft de Unieraad opnieuw gekeken 

naar de reserves en legt zij u in de jaarrekening over 2017 en in dit bijbehorende voorstel haar 

denkrichting voor. 

TOELICHTING 

De Unieraad stelt voor een helder onderscheid te maken tussen vrij besteedbaar vermogen 

(algemene reserve) en een noodzakelijke reserve (een continuïteitsreserve) ter dekking van de 

financiële risico’s om de voortgang van de activiteiten van de Unie bij een calamiteit te kunnen 

waarborgen. Tot op heden werd dit onderscheid niet gemaakt, waardoor er wel eens 

verwarring was over welk deel van het vermogen nu vrij besteedbaar is en welk deel van het 

vermogen niet. Met dit onderscheid in de balans en aanvaarding van dit voorstel wordt dit 

helder. 

Voorgesteld wordt een continuïteitsreserve aan te leggen ter grootte van de totale jaarlijkse 

salarislasten. Als we de salarislasten van 2017 als voorbeeld nemen, dan zouden we een 

continuïteitereserve van € 460.000 moeten hebben. Aanvaarding van dit voorstel betekent dat 

een positief resultaat in volgende jaren naar de continuïteitsreserve zal gaan.  

 

 

 

 

 

 

Tijdens de AV vindt een gesprek en stemming plaats over het voorstel.  

Voorstel: een continuïteitsreserve aan te merken ter grootte van jaarlijkse salarislasten van 

de Unie. 
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PRESENTATIE JAARTHEMA ‘DELEN’  
Op de Algemene Vergadering willen we ons nieuwe jaarthema presenteren. In de reeks ‘Samen 

leven in Gods wereld’ zijn we alweer toe aan het laatste deel van het drieluik. Na ‘genieten’ en 

‘werken’ is nu het jaarthema ‘delen’ aan de beurt. Wat is de plek van het samen delen in ons 

leven en hoe kunnen we dit toepassen? In de Bijbel is misschien wel het meest sprekende 

moment als het om delen gaat: de maaltijd. In het Evangelie van Lucas zijn dan ook negen 

maaltijden van Jezus beschreven. Wij hebben er zeven uitgekozen en deze gekoppeld aan 

zeven thema’s. In de reisgids word je als gemeente meegenomen in het thema, en voor de 

kringen kun je zeven thema’s lang bezig zijn met verdiepen, verbinden, verstillen, vieren en 

verfrissen. Tijdens de AV zullen jullie er meer over horen. We zien uit naar hoe God dit zal 

zegenen.  

Het boekje is verkrijgbaar via de website www.baptisten.nl. 

Kosten van het boekje (zie ook de website): 

0-24 exemplaren: € 5,95 per stuk excl. verzendkosten  

Omdat de verzendkosten per stuk relatief hoog zijn, is het aan te bevelen als 

gemeente de boekjes samen te bestellen! 

25-49 exemplaren: € 5,45 per stuk excl. verzendkosten  

50 en meer: € 4,95 per stuk excl. verzendkosten 

e-book: Unie: € 3,00 per stuk 

  

PRESENTATIE BAPTISTICA REEKS 
BR-deel 14: Geloven in de gemeente: de vanzelfsprekendheid voorbij. 

In het veertiende deel van de Baptistica Reeks wordt gereflecteerd op het onderzoek van Marijn 

Vlasblom in 2017. Hij onderzocht de betekenis van de lokale geloofsgemeenschap in het 

alledaagse geloof van baptistische en evangelische gelovigen en concludeerde dat die relatie 

allerminst vanzelfsprekend is. Het onderzoek roept vragen op vanuit een baptistische kijk op 

de gemeente, die in Geloven in de gemeente in alle oprechtheid worden gesteld en 

bediscussieerd. 

Prijs: €10,00 tijdens de AV; ook verkrijgbaar via https://baptisten.nl/seminarium/publicaties. 

 

http://www.baptisten.nl/
https://baptisten.nl/seminarium/publicaties
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WORKSHOPS 
WORKSHOP 1: GELOVEN IN DE GEMEENTE: DE VANZELFSPREKENDHEID VOORBIJ   

De gemeente werd tot niet zo lang geleden als vanzelfsprekendheid ervaren onder baptisten. 

Toen vorig jaar werd onderzocht wat de invloed van de gemeente op het alledaagse 

geloofsleven is, waren de resultaten verrassend. In deze workshop gaan we met elkaar op zoek 

naar verschillende manieren waarop gemeenteleden naar de gemeente kijken. Hierna gaan we 

concreet aan de slag en in gesprek over gemeente-zijn anno 2018. 

Deze workshop wordt geleid door Marijn Vlasblom, onderwijscoördinator Seminarium. 

WORKSHOP 2: KERKGENOOTSCHAP VAN DE TOEKOMST 

Naar een breder netwerk van gemeenten 

Met de slogan ‘De werkvloer is de kerk van de toekomst’ gaf Cees Hendriks, regiodirecteur bij 

ING, aan dat elke individuele christen op de werkvloer kan laten zien wat hem/haar drijft.1 

Waar heb je de lokale kerk dan nog voor nodig? 

Met de slogan ‘De lokale kerk is de hoop voor de toekomst’ inspireerde Bill Hybels in de 

jaren negentig lokale kerken om mensen op een laagdrempelige manier te bereiken met het 

Evangelie. Waar heb je een kerkgenootschap dan nog voor nodig? 

Met de zinssnede ‘Waar het op neerkomt is dat de plaatselijke gemeente volledig kerk is, 

maar niet de volledige kerk’ geven de docenten Van der Leer en Bakker het belang van een 

gemeenschap van gemeenten aan. Waar zijn alle verschillende kerkgenootschappen dan nog 

voor nodig? 

In deze workshop denken we na over het kerkgenootschap van de toekomst. Vragen als: hoe 

ziet het kerkgenootschap van de toekomst er uit? Kan de verbinding tussen gemeenten iets 

tot stand brengen wat je als afzonderlijke gemeente niet kunt realiseren? Is één lokale 

gemeente plus één lokale gemeente samen drie? Hoe ‘breed’ kan een kerkgenootschap 

eigenlijk zijn? 

Deze workshop wordt geleid door Albrecht Boerrigter, Algemeen Secretaris, en Henk Bakker, 

hoogleraar McClendon Chair. 

  

                                                 

 

1 https://cip.nl/55729-werkvloer-is-de-kerk-van-de-toekomst 

 

https://cip.nl/55729-werkvloer-is-de-kerk-van-de-toekomst
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WORKSHOP 3: MISSIONAIR GEMEENTE ZIJN DOOR TE DELEN - BG AMERSFOORT 

Als gemeente met jonge gezinnen en mensen met drukke banen is het een uitdaging om tijd 

vrij te maken voor God en het dienen in de kerk. Om in de drukte dan ook nog eens missionair 

te zijn, is een hele uitdaging en belasting. Als Baptistengemeente Amersfoort streven we naar 

een manier van missionair-zijn waarbij je je bewust wordt van wat je hebt, en dit deelt met 

mensen die het nodig hebben. Zo hebben we een groep in de gemeente die zich bewust werd 

van het feit dat ze ruimte hadden in hun huis en hart om gasten te ontvangen, variërend van 

een avond tot een paar maanden. Deze ruimten stelden ze om niet beschikbaar aan mensen 

die om uiteenlopende redenen een plek nodig hadden. Het gevolg van deze vrijgevigheid is 

de vraag ‘waarom doen jullie dit?’ en ‘wie zijn jullie?’ Een prachtige manier om te getuigen van 

God en Zijn kerk. In deze workshop zullen we het verhaal van de rustplekken delen en je helpen 

bij het stellen van de juiste vragen om te zien wat je kunt delen om missionair te zijn. 

De workshop wordt gegeven door Jutta Hermann en André Huiting 

 

WORKSHOP 4: JAARTHEMA ‘SAMEN LEVEN IN GODS WERELD – DELEN’  

Delen en eten worden in de Bijbel vaak met elkaar verbonden. Iemand zei over het Lucas-

evangelie dat Jezus daar vaak ergens gaat eten, vaak ergens zit te eten of vaak net ergens heeft 

gegeten. In Lucas zijn negen maaltijden beschreven en voor ons jaarthema hebben we er zeven 

uitgekozen. In de workshop willen we een voorproefje nemen op de zeven maaltijden die in 

de reisgids zijn verwerkt.  

We kijken eerst hoe het boekje ons op weg kan helpen en gaan vervolgens in op enkele 

centrale thema’s in het boekje als af van het helperssyndroom, je kring verruimen, door de 

vragen heen of wat heb ik te geven. Delen betekent niet altijd dat jij degene bent die geeft. 

Soms kan het ook betekenen dat je de ander in staat kan stellen om aan jou te geven. Tot slot 

kiezen we een thema uit waarbij we ook echt iets meer zullen proeven om te verdiepen, te 

verbinden, te verfrissen, te vieren of te verstillen. Er is volop ruimte om ervaringen uit te 

wisselen en vragen te stellen. We hopen dat alle deelnemers niet alleen zelf enthousiast zijn 

geworden om met het jaarthema aan de slag te gaan, maar dat er ook veel enthousiasme 

ontstaat om met een hele groep of zelfs met de hele gemeente op pad te gaan met het 

jaarthema ‘delen’.  

Deze workshop wordt geleid door Ronald van den Oever, coach jongerenwerk. 
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WORKSHOP 5: NIEUWSGIERIGHEID: OVER DE TOEKOMST VAN BAPTISTENGEMEENTEN 

Met een groepje mensen willen we nadenken over de vragen die uit de 

(baptisten)gemeentepraktijk opkomen. Het gaat om vragen die steeds dringender gevoeld 

worden en die om goed denkwerk, gebed en onderzoek vragen. Het doel is om met elkaar te 

identificeren waar onderzoek en gesprek over zouden moeten zijn en waar het Seminarium 

mee aan de slag zou kunnen gaan.  

Denk aan vragen als: ‘hoe loopt het eigenlijk met de kringen in gemeenten, en hebben die nog 

toekomst?’, ‘Hoe blijf je als gelovige weerbaar met alle informatiestromen en invloeden die op 

je afkomen en welke rol heeft de gemeente in de toerusting daartoe?’, ‘Welke 

toekomstperspectieven hebben krimpende gemeenten?’, ‘In de maatschappij zien we dat 

mensen zich steeds minder binden aan één organisatie: wat betekent dat voor 

lidmaatschapsdiscussies?’ en ‘Hoe spreken we in gemeenten over geweld en polarisatie in de 

samenleving; hoe kunnen we hier uiting aangeven in de liturgie?’ 

Deze workshop wordt geleid door Ingeborg Janssen en Hans Riphagen 

 

WORKSHOP 6: GELOOF DELEN 

Hoe recht doen aan de veelkleurigheid van geloofsbeleving binnen de gemeente? 

Elk mens is uniek. Ook in zijn geloven. Binnen een gemeente is die veelkleurigheid boeiend, 

maar soms ook lastig. Hoe kun je ieder betrekken om haar of zijn geloof zó te beleven en te 

uiten dat die zich daarin kan ontwikkelen? Welke vormen kennen we binnen onze gemeenten 

om samen te bidden, de Bijbel te lezen, te vieren, te bezinnen en ons geloof handen en voeten 

te geven? 

In deze workshop een ‘testje’ om in beeld te krijgen waar wij zelf accenten leggen in ons 

geloven (en de uitingen daarvan). Daarnaast een beknopte inventarisatie van ‘traditionele’ en 

‘nieuwe’ vormen van mogelijkheden om ons geloof te delen. Een voorbeeld van een minder 

bekende activiteit/werkwijze wordt geoefend en besproken. 

Workshopleiders zijn Wout Huizing (docent Seminarium) en Harm Jut (voorganger 

baptistengemeente Dordrecht en lid van de Unieraad). 

 

 



11 
 

UNIE – ABC 
 

Ter info: 

De Algemene Ledenvergadering van de Alliantie van Baptistengemeenten en CAMA- 

gemeenten (ABC) aanwezig op 18 april te Doorn bespreekt een voorstel over het Seminarium. 

De denkrichting over het Seminarium is in november 2017 voor de eerste keer besproken: 

https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2017-02/AV-Boek-najaar-2017.pdf , pagina 26 e.v. 

Vervolgens is er voor de ABC-gemeenten op 20 maart 2018 een voorlichtingsmiddag gehouden 

in het Baptist House in Amsterdam. Op 18 april bespreekt en besluit de ALV over genoemd 

voorstel betreffende het Seminarium. 

 

INLEIDING 

Mocht de ledenvergadering van de ABC instemmen met het voorstel over het Seminarium, dan 

zal de Unieraad bij dit agendapunt mondeling toelichten welke stappen er vervolgens 

ondernomen gaan worden om dit besluit uit te werken. 

Voor de AV van de Unie op 26 mei 2018 te Amersfoort legt de Unieraad ter bespreking voor 

een notitie van de docenten Henk Bakker en Teun van der Leer. Deze notitie gaat over hoe we 

tegen de vorming van een breder netwerk aan zouden kunnen kijken vanuit een theologisch 

perspectief. De Unieraad wil deze notitie in een creatieve werkvorm met de afgevaardigden 

aan de orde stellen. 

ECCLESIOLOGISCHE KRIJTLIJNEN VOOR EEN (NIEUW) KERKGENOOTSCHAP 

In het zoeken van een gezamenlijke weg voor Unie- en ABC-gemeenten (plus mogelijke andere 

‘losse’ gemeenten), is de vraag hoe een eventueel nieuw te vormen geloofsgemeenschap 

ecclesiologisch verankerd kan worden. Begrippen als Unie, federatie en netwerk hebben elk 

hun achtergrond en kwaliteit, maar vragen wel om doordenking, zowel ‘verticaal’ (verhouding 

plaatselijke gemeente en landelijk verband) als ‘horizontaal’ (verhouding tot andere 

geloofsgemeenschappen). Vanuit de driehoek Schrift – Traditie – Context,2 worden hieronder 

een aantal krijtlijnen voor deze bezinning getekend. 

                                                 

 

2 Cf. Stanley J. Grenz over de drie pijlers of bronnen van theologie in Revisioning Evangelical Theology. A Fresh Agenda for the 21st 

Century (Downers Grove: InterVarsity Press, 1993): ‘Hence we may pose a three-part question to any theological proposal: To what 

extent does this theology articulate the biblical kerygma, reflect the faith of the one people of God, and speak to the contemporary 

historical-cultural situation in which the faith community seeks to proclaim the good news and live as the people of God?’, 101. 

https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2017-02/AV-Boek-najaar-2017.pdf
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SCHRIFT 

Ekklesia wordt in het NT zowel voor de plaatselijke als voor de universele gemeente gebruikt: 

1 Kor. 1:2; Efeze 1:22-23. Beraad en overleg vinden zowel plaatselijk als overstijgend plaats: 

Hand. 6:1-7; 15:1-35. Uit de Brieven blijkt dat er veel onderling contact en verbondenheid was 

– Rom. 16:1-16; 1 Kor. 16:19-20 – ook in financieel opzicht - 1 Kor. 16:1-4; 2 Kor. 8:1-5, 10-15 – 

en dat het als een voorrecht werd beschouwd hieraan deel te mogen nemen. 

Uit de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2-3 wordt duidelijk dat enerzijds de 

gemeenten op zichzelf worden beschouwd en benaderd (beoordeeld), maar tegelijk dat de 

slotzin steeds een meervoud is: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten 

zegt’. Ook het ‘samen met alle heiligen’ (Ef. 3:18) laat zien dat de volheid van Christus alleen te 

vinden is in het geheel. Zoals de gelovige niet ‘los verkrijgbaar’ is, zo is ook de plaatselijke 

gemeente niet ‘los verkrijgbaar’. Het is de verbondenheid met Christus die – door het werk van 

de Geest – gelovigen en gemeenten verbindt aan elkaar, die etnische, culturele en sociale 

verschillen opheft (Gal. 3:27-28) en die in de voleinding (het eschaton) alles overstijgt (uit alle 

volken, stammen en talen) en allen samenvoegt tot één Bruid, één Nieuw Jeruzalem (Op. 5:9-

10; 7:9; 21:2). De kerk leeft altijd onder dit eschatologisch voorbehoud, wat mede haar roeping 

in het heden bepaalt. Een belangrijk aspect van die roeping is het één zijn ‘opdat de wereld 

gelove’ (Joh. 17:21). De ekklesia is de (uit)geroepen gemeenschap om te getuigen in de wereld 

van Gods redding en heerschappij (Evangelie van het Koninkrijk). Zij is onderdeel van de ‘Missio 

Dei’: ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit’ (Joh. 20:21).3 Alle vier 

Evangeliën eindigen met een zendingsopdracht en Handelingen begint ermee (Mat. 28:18-20; 

Mc. 16:15; Lc. 24:46-48; Joh. 20:21-23; Hand. 1:7-8). Zending zit dus in het DNA van de 

gemeente en is het logische gevolg van Pinksteren.4 Ook in Mat. 24:14 worden het einde van 

de geschiedenis en de wereldwijde zendingsopdracht aan elkaar verbonden:5 

Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis 

voor alle volken, zal het einde komen. 

                                                 

 

3 Missio Dei is een term die in de 20ste eeuw opkwam om woorden te geven aan het inzicht dat missie Gods initiatief en Gods 

activiteit is. God de Vader zendt de Zoon, de Vader en de Zoon zenden de Geest, en Vader, Zoon en Geest zenden de kerk de 

wereld in. Dat kleurt de manier waarop we kerk zijn, waarop we de bijbel lezen en waarop we in de wereld staan. Het betekent dat 

(a) God een missionair God is, (b) dat de kerk participeert in Gods missie en (c) dat de kerk daarom in haar aard missionair is. 
4 Newbigin noemt zending op basis van Hand. 1:8 ‘the overflow of Pentecost’. De belofte is dat wie de Geest ontvangt ook een 

getuige zal zijn: ‘Het getuigenis is in wezen niet een taak, die de kerk is opgelegd; het is een gave aan de kerk gegeven. Het is de 

volheid van Pinksteren die overstroomt’, Lesslie Newbigin, Zending in het voetspoor van Christus (Sliedrecht: Merweboek, 1989), 

31. 
5 Deze tekst heeft binnen de CAMA vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld, en doet dat nog steeds. 
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TRADITIE 

Het baptisme komt voort uit het Engelse separatisme, dat verbondsgemeenten stichtte, waarbij 

gelovigen zich verbonden aan God en aan elkaar. Zo sloot de separatistische gemeente te 

Scrooby en Gainsborough in 1607 het volgende verbond: 

I covenant with God and with one another, to walk in His ways, made known or to be made 

known unto us, according to our best endeavours, whatsoever it shall cost us, the Lord assisting 

us.6 

Nadat deze gemeente naar Amsterdam was gevlucht, kwam zij tot de overtuiging dat de doop 

de grondslag diende te zijn voor dit verbond en ontstond de eerste baptistengemeente. 

Geloof, doop en gemeenschap zijn sindsdien altijd verbonden geweest binnen het baptisme. 

Dat gold niet alleen plaatselijk, maar ook bovenplaatselijk.7  

De baptisten hebben het begrip independent (onafhankelijk, van ‘independent churches’) vanaf 

het begin ingevuld als interdependent (onderling afhankelijk), zowel praktisch als principieel.8 

Een voorbeeld daarvan is bijv. dat men er altijd belang aan hechtte om bij bevestiging van 

voorgangers (die een plaatselijke gemeente zelf mocht beroepen!) altijd ouderlingen of 

voorgangers uit naburige gemeenten uit te nodigen. De voorganger vertegenwoordigt immers 

ook het geheel van de gemeenschap.  

Waar het op neerkomt is dat de plaatselijke gemeente volledig kerk is (ze heeft a.h.w. alle 

bevoegdheden rechtstreeks van Christus om kerk te zijn),9 maar niet de volledige kerk. In 2007 

                                                 

 

6 J. Bakker, John Smyth. De stichter van het baptisme (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht 1964; Wageningen: Veenman & Zonen, 

z.j.), 48-49. Mijn Nederlandse vertaling: ‘Ik verbind mij aan God en aan u allen, om in zijn wegen te wandelen, zoals die ons bekend 

zijn of ons bekend gemaakt zullen worden, naar ons beste vermogen, wat het ons ook kosten zal, met de hulp van de Heer’. 
7 William Allison schrijft in 1906: ‘The fundamental principle in the constitution of the local church was the fellowship in Christ 

which drew Christians together to form the body of Christ. Inherent in this very principle was the obligation of Christian churches 

to manifest a similar fellowship among themselves’, William Henry Allison, Baptist Councils in America (Chicago, 1906), 12. Zie 

verder de voorbeelden uit diverse geloofsbelijdenissen in bijlage 1. 
8 Lumpkin schrijft in zijn inleiding op The Faith and Practice of Thirty Congregations: ‘Formal associationalism was primarily the 

result of native Baptist connectional instinct (mijn curs.!), for Baptists were never independents, strictly speaking’, in William L. 

Lumpkin, Baptist Confessions of Faith (Valley Forge: Judson Press, 19691959), 172. 

9 We say the Church or two or three faithful people Seperated from the world & joined together in a true covenant, have both 

Christ, the covenant, & promises, & the ministerial power of Christ given to them, & that they are the body that receave from 

Christs hand out of heaven, or rather from Christ their head this ministerial power.’ (Works 2, 403). 
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wijdde de Baptist World Alliance hier een studiesymposium aan in Elstal (Duitsland), waar Elstal-

docent Uwe Swarat het als volgt vrij scherp verwoordde: 

The local church is wholly church, but is not the whole church. (…) The whole is present in all the 

parts, but no part in itself comprises the whole, only all the parts together. (….) A local church 

which regards itself as the only church of Christ or which behaves like this and does not seek 

fellowship with others has to become a sect and is no longer a Christian church. (…) Local 

churches are embodiments of the Spirit of Christ only when they do not wish to remain alone, 

but instead see themselves as part of the universal church. (…) The same solidarity in which we 

live as individual believers in a local church is also necessary when we live and work together as 

local churches. (…) Our church structures are too a confession, and they should be a confession 

to the wider fellowship. (…) A complete autonomy of the local churches is at variance with the 

commandment to keep the unity of the church.10 

Onze kerkstructuur is dus ook een belijdenis, zegt iets over wie we zijn en willen zijn! Daarbij 

kijkt Swarat terecht ook breder dan de bovenplaatselijke baptistenverbanden. Wij belijden 

immers ook de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.11  

Dat ‘apostolische’ heeft binnen het baptisme, en helemaal binnen CAMA, een sterke 

missionaire component. Waar William Carey (1761-1834) het sterk intern gerichte baptisme in 

de 18e eeuw openbrak richting wereldzending (An Enquiry into the Obligations of Christians to 

use Means for the Conversion of the Heathens) en Johann Gerhard Oncken (1800-1884) 

evangelisatie tot kerntaak van elke gemeente en elk gemeentelid maakte (Jeder Baptist eind 

Missionar), zette de oprichter van de CAMA, A.B. Simpson, al zijn kaarten consequent op de 

evangelisatie van de wereld en de voorbereiding van de bruid als centrale opdrachten richting 

                                                 

 

10 Uit: Uwe Swarat, ‘Local Churches and wider Church Structures’, lezing op BWA-symposium in maart 2007  te Elstal (Du) over 

Baptist Identity and Ecclesiology, op www.bwanet.org, geraadpleegd d.d. 10-2-2010. Zie ook bijlage 2. 

11 De zgn. notae ecclesiae uit de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, 381 AC. Zie H. Denzinger en A. Schönmetzer, 

Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (Rome: Herder, 19761936), §150: mian hagian 

katholikèn kai apostolikèn ekklèsian (Symbolum Constantinopolitanum).Deze belijdenis wordt bv. genoemd in de Orthodox Creed 

van de General Baptists in 1678. Tijdens de oprichting van de Baptist World Alliance in 1905 in Londen liet de eerste voorzitter 

Alexander McLaren in de eerste bijeenkomst alle aanwezigen staande het Apostolicum uitspreken, ‘to put aside any doubt that 

Baptists stood in the tradition of the historic orthodox Christian faith and of the “Holy Catholic Church”.’  Richard V. Pierard (ed.), 

Baptists together in Christ 1905-2005 (Fall Church: BWA, 2005), 24. 

 

 

http://www.bwanet.org/
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de wederkomst van Christus.12 Voor hem was de gemeente vooral ‘voertuig’ voor de 

zendingsopdracht. Ook in dat opzicht is de kerkstructuur een belijdenis. 

CONTEXT 

De samenleving zoals deze zich momenteel ontwikkelt lijkt in een aantal opzichten haaks te 

staan op hechte kerkstructuren. Individualisering, subjectivering, fragmentisering, globalisering 

en secularisering, leiden tot wat Bauman vloeibare moderniteit noemt en Castells een 

netwerksamenleving.13 Mensen verbinden zich in het algemeen in onze samenleving, en dus 

ook in kerken en gemeenten, niet meer vanzelfsprekend en al helemaal niet levenslang. De 

sociologe Grace Davie heeft laten zien dat de drieslag believing-belonging-behaving steeds 

meer in volgorde varieert,14 en dat ‘in Europe as well as America, a new pattern is gradually 

emerging that is a shift away from an understanding of religion as a form of obligation and 

towards an increasing emphasis on consumption or choice. I go to church because I want to, 

so long as it provides what I want, but I have no obligation either to attend in the first place or 

to continue if I don’t want to’.15 Het einde van de kerk als vereniging is eigenlijk al in de jaren 

vijftig ingezet.16 

De veranderende samenleving leidt onherroepelijk tot andere kerken en kerkvormen, al weten 

we nog niet precies hoe of wat, Dat is omdat we nu eenmaal deel uitmaken van die 

samenleving en onderdeel zijn van diezelfde cultuur, maar ook omdat we ‘mission-shaped 

churches’ willen zijn,17 kerken die bereid zijn nieuwe vormen aan te nemen omwille van hun 

zending. Zo zoeken kerken en gemeenten naar nieuwe uitdrukkingen (‘fresh expressions’) van 

gemeente-zijn in de postmoderne samenleving die de oude structuren en kerkmuren 

overstijgen en vloeibaarder maken.  

  

                                                 

 

12 Zie zijn The Fourfold Gospel, te vinden op https://www.cmalliance.org/resources/archives/downloads/simpson/the-fourfold-

gospel.pdf (geraadpleegd d.d. 19-3-2018) en Bernie A. van der Walle, The Heart of the Gospel. A.B. Simpson, the Fourfold Gospel, 

and Late Nineteenth-Century Evangelical Theology (Eugene: Wipf and Stock, 2009), 176-184. 
13 Zie over deze tendensen uitvoerig en met bronverwijzingen, Eduard Groen, Geloofwaardige gemeente. Uitgangspunten van een 

baptisten gemeenteopbouw (Barneveld: Unie van Baptistengemeenten, 2011), m.n. 24-37. 
14 Grace Davie, ‘Believing without Belonging: Is This the Future of Religion in Britain?’, in: Social Compass 37.4 (1990), 455-469. Zie 

voor een verdere uitwerking Stuart Murray, Church After Christendom (Milton Keynes: Paternoster, 2005), 9-38. 
15 Grace Davie, The Sociology of Religion. A Critical Agenda (London: SAGE Publications, 20132007), 97. Recenter liet Miranda Klaver 

zich op soortgelijke wijze uit: ‘Being religious no longer implies membership of a religious institution as in the past. The need for 

belonging and community is now based on personal choice instead of tradition. Furthermore, how one chooses to be engaged in 

or committed to a particular community has changed as well. In a high mobile and individualized society, long-term commitments 

to one community are often not possible and exclusive commitments to one community are not self-evident either’. Miranda 

Klaver, ‘We are the World? Identity Politics and Congregational Transformation of Dutch Baptists’, in American Baptist Quarterly 

XXXI.4 (2012), 425, 426. 
16 Marten van der Meulen, ‘Het einde van de kerk als vereniging’, Ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw Jg. 95, Nr. 

1089 (2018), 11-14. Alle artikelen in dit themanummer ‘Is dit mijn gemeente nog wel?’ zijn de moeite waard.  
17 Zie het door de Anglicaanse synode uitgebrachte rapport Mission-Shaped Church: Church Planting and Fresh Expressions of 

Church in a Changing Context (London: Church House Publishing, 2004). 

https://www.cmalliance.org/resources/archives/downloads/simpson/the-fourfold-gospel.pdf
https://www.cmalliance.org/resources/archives/downloads/simpson/the-fourfold-gospel.pdf
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~rfh%7C%7Cjdb~~rfhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Social%20Compass%22%7C%7Csl~~jh','');
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KRIJTLIJNEN VOOR EEN NIEUWE GELOOFSGEMEENSCHAP 

De krijtlijnen waarbinnen een nieuwe geloofsgemeenschap, die zich wil wortelen in de Schrift, 

haar eigen geschiedenis serieus neemt en relevant wil zijn in de huidige samenleving, zouden 

er als volgt uit kunnen zien: 

A. In onze geloofsgemeenschap blijven geloof, doop en gemeenschap altijd op een bepaalde 

wijze met elkaar verbonden. Een nieuwe doordenking van het begrip ‘verbondsgemeente’ 

zou kunnen helpen om tot eigentijdse en relevante vormen van commitment aan de 

gemeenschap – plaatselijk, landelijk en globaal – te komen. Daarin toont zich ook iets van 

de ‘tegencultuur’ die het Evangelie vraagt en die juist in de (ana)baptistische geschiedenis 

steeds weer opduikt en zoekt naar een alternatief.18  

B. In onze geloofsgemeenschap vormen we ‘discerning communities’, dat wil zeggen dat in 

gemeenschappelijk gebed en beraad steeds opnieuw gezocht wordt naar de wil van 

Christus met het oog op deze tijd en deze context, zowel intern – het groeien in toewijding 

en gehoorzaamheid aan Christus – als extern – het zichtbaar maken wie Christus is, in en 

voor deze wereld . Dat heeft alles te maken met het wandelen in Gods wegen ‘zoals die 

ons bekend zijn of bekend gemaakt zullen worden’, het zgn. ‘further light’,19 dat gericht is 

op een verdere en diepere toepassing van wat Christus in de Schrift ons aanreikt. Hier stelt 

het ‘samen met alle heiligen’ niet alleen grenzen aan wat individuen kunnen zeggen, 

geloven en doen, maar ook aan wat plaatselijke gemeenten kunnen zeggen, geloven en 

doen. Zoals gemeenteleden geroepen zijn ten opzichte van elkaar verantwoording te 

vragen en af te leggen, zo ook plaatselijke gemeenten. Te denken valt aan het 

nieuwtestamentische begrip episkopè, dat te maken heeft met toezien op elkaar. Daar zijn 

ook bovenplaatselijke structuren voor te bedenken, om elkaar zo scherp te houden en te 

voorkomen dat plaatselijke gemeenten in hun zelfberaad ontsporen. Er valt immers veel 

van elkaar te leren. Dat geldt hier zeker ook voor de verschillende tradities van Unie-

baptisten, ‘vrije’ baptisten, ‘reformed Baptists’ en CAMA.  

                                                 

 

18 ‘Het baptisme als historisch fenomeen is in iedere tijd present in een levendige interactie met de kerkelijke, maatschappelijke 

en culturele actualiteit. Aan de ene kant door eraan te ontlenen. Aan de andere kant door er verantwoordelijkheid voor te nemen, 

kritiek op te uiten en een alternatief aan te bieden’. Olof H. de Vries, Gelovig gedoopt. 400 jaar baptisme, 150 jaar in Nederland 

(Kampen: Kok, 2009), 24-25. 

19 Een begrip uit de vroege geschiedenis van het baptisme, waarmee men aanduidde dat God steeds weer nieuw licht zou kunnen 

geven vanuit de Bijbel en zo de gemeente verder leiden. Zie uitvoerig hierover Anthony R. Cross, “’Through a glass darkly’: The 

Further Light Clause in Baptist Thought”, in: Cross and Gouldbourne (ed.), Questions of Identity (Oxford 2011), 92-118. 
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C. In onze geloofsgemeenschap mag de structuur de missionaire slagkracht nooit in de weg 

staan, omdat de kerk gezien vanuit de Missio Dei naar haar aard missionair is. In die zin is 

elke nieuwe structuur gehouden de ‘apostolische toets’ te doorstaan en vragen we ons 

steeds weer af: dient deze wijze van kerk-zijn (plaatselijk en landelijk) de werfkracht naar 

buiten?20 

D. In onze geloofsgemeenschap zijn we ons er altijd van bewust dat we deel uitmaken van de 

kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Onze geloofsgemeenschap is een kerk van Jezus 

Christus en zoekt steeds weer het gesprek met allen die Jezus als Heer belijden. In die zin 

kiezen we ervoor ook voluit een katholieke kerk te zijn, dat wil zeggen dat we bewust deel 

uitmaken van het wereldwijde lichaam van Christus.21 

Amsterdam, 22-2-2018 

Teun van der Leer & Henk Bakker 

                                                 

 

20 Je zou kunnen zeggen dat de CAMA in zekere zin ontstaan is vanwege die apostolische toets en dat DNA nog altijd in zich 

draagt. Zie M. Wittenberg, The Christian & Missionary Alliance. Overzicht van een Beweging (Gorinchem: Ekklesia, 2011) en de 

genoemde Engelstalige literatuur in noot 11. 

21 Denk bv. aan de Katholiciteits Effect Rapportage (KER) die vanuit de Nationale Synode gesuggereerd is, als een soort keurmerk 

voor (nieuwe) kerkgenootschappen, gelanceerd door Barend Kamphuis, zie http://cogg.nl/docs/2009-04-conferentie-referaat-

Kamphuis.pdf, geraadpleegd d.d. 22-2-18. Zie ook de MA-scriptie van Jan Martijn Abrahamse: http://docplayer.nl/7682902-De-

kerk-als-een-geheel-een-herwaardering-van-katholiciteit.html, geraadpleegd d.d. 22-2-18, de bundel J. Kronenburg, R. de Reuver 

(red.), Wij zijn ook katholiek. Over protestantse katholiciteit (Heerenveen: Protestantse Pers, 2007) en H.A. Bakker, ‘Towards a 

Catholic Understanding of Baptist Congregationalism: Conciliar Power and Authority’, in Journal of Reformed Theology 5 (2011), 

159-183. 

http://cogg.nl/docs/2009-04-conferentie-referaat-Kamphuis.pdf
http://cogg.nl/docs/2009-04-conferentie-referaat-Kamphuis.pdf
http://docplayer.nl/7682902-De-kerk-als-een-geheel-een-herwaardering-van-katholiciteit.html
http://docplayer.nl/7682902-De-kerk-als-een-geheel-een-herwaardering-van-katholiciteit.html
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 VOORSTEL ALGEMENE VERGADERING 

(AV) - WERKGROEP 
 

Voorstel: 

Op voordragen van de AV-werkgroep (1) neemt de Algemene Vergadering van de Unie van 

Baptistengemeenten aanwezig op 26 mei 2018 te Amersfoort, de genoemde denkrichting 

aangaande de wijze van besluitvorming en vergadering van het kerkgenootschap over en (2) 

vraagt de Unieraad dit verder uit te werken in de komende jaren, indien van toepassing samen 

met de ABC Gemeenten. 

 

OPDRACHT EN WERKWIJZE 

Als werkgroep ‘inrichting Algemene Vergadering’ hebben we de opdracht gekregen 

aanbevelingen te doen rondom de huidige inrichting van de AV, en daarin vooral te kijken naar 

(1) proces van besluitvorming en gezamenlijke visievorming (2) vormgeving van de AV, en 

ruimte voor geloofsontmoeting en (3) het betrekken van een nieuwe generatie (20-40 jaar) en 

nieuwe groepen (zoals migrantengemeenten).   

De werkgroep bestaat uit: Yvette Onnekink (BG Arnhem Centrum), Marijn Vlasblom (Baptisten 

Seminarium), Wietse van der Hoek (Unieraad en BG Hoogeveen Beth-el, voorzitter), Derk Erik 

Postma (Klink, Veenendaal), Yvonne van Bruggen (Hoogezand-Beukemastraat, meelezer), 

Kirsten Timmer (Utrecht-Silo, meelezer) en Hans Riphagen (Unie, MGO). 

Werkwijze: gedurende de periode van de opdracht (najaar 2016 t/m heden) deed de werkgroep 

een beknopt onderzoek naar de AV door middel van enquêtes en interviews. In een 

tussenrapportage zijn die uitkomsten voorgelegd aan de AV najaar 2017 (zie bijlage bij dit 

voorstel). 

In onderstaande denkrichting is het eerdere voorstel verder aangescherpt. Daarin hebben we 

nadrukkelijker geprobeerd onze eigen ideeën als relatief jonge werkgroep sterker naar voren 

te brengen. 

ALGEMENE VERGADERING VOORBIJ HET VERENIGINGSMODEL 

Het model van de AV komt uit het verenigingsleven dat de Unie altijd diepgaand gekleurd 

heeft. Verschillende gremia en werkgroepen, landelijk en regionaal, met diverse functies deden 
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op de AV hun verhaal en legden verantwoording af van hun werk.22 De AV nam meerdere 

dagen in beslag, maar dat was niet erg, want er was een gevoelen van verbondenheid en 

samenzijn als baptistenfamilie.  

In de laatste decennia is de samenleving ingrijpend veranderd. Allerlei soorten verenigingen 

en instituten hebben het moeilijk, omdat we ons anders, veelal in netwerken, zijn gaan 

organiseren. Er is veel meer interactie tussen christenen uit verschillende kerken, waardoor de 

verbondenheid aan een bepaalde familie (denominatie) zoals de baptisten minder belangrijk 

is geworden. Tegelijkertijd zien we ook dat vormen van lidmaatschap en betrokkenheid in zijn 

algemeenheid minder vanzelfsprekend zijn geworden, zowel lokaal als landelijk.  

De Unie-organisatie is met die veranderende tijd meegegaan. Olof de Vries duidde deze 

ontwikkeling eens als het afbrokkelen van het verenigingsmodel, richting een nieuwe 

organisatiestructuur.23 Gemeenteleden hebben geen ‘Uniegevoel’ meer, maar beseffen wel dat 

het belangrijk is om bepaalde zaken in breder verband te organiseren. De Unie is verschoven 

van een familie naar een netwerk van geloofsgenoten, waarbij de Unie-organisatie een aantal 

zaken in dit netwerk faciliteert.  

De AV functioneert tot op heden op basis van dit verenigingsmodel, maar we zien dat het 

kraakt. Representatie blijkt lastig,24 en de uitgebreide vergadercultuur wordt ambivalent 

ervaren; voor een groep die gepokt en gemazeld is (en veelal de vaste AV-kern vormt) zou er 

meer tijd voor mogen worden genomen. Een vaak genoemd argument is dat we in 

gezamenlijkheid onze mening vormen.25 Voor een veelal jongere doelgroep is de vergadering 

juist niet stimulerend, zeker niet wanneer er met amendementen en moties wordt gewerkt, of 

individuen op details hun punt proberen te maken. Onverminderd blijft er echter behoefte aan 

geloofsgesprek, uitwisseling en inspiratie; samen en georganiseerd in een verband werken in 

Gods koninkrijk. 

Als AV-werkgroep geloven we dat we moeten voorsorteren op de toekomst. We willen daarin 

behouden wat goed is. Tegelijkertijd zullen we nieuwe groepen uit gemeenten moeten 

                                                 

 

22 Denk o.a. aan de verenigingsopzet van o.a. de Wereld in Nood-groepen, het vrouwenwerk 

(NBVB) en het  jeugdwerk (NBJB). 
23 Zie O.H. de Vries, Gelovig gedoopt: 400 jaar baptisme, 150 jaar in Nederland (Kampen: Kok, 

2009), p. 321-328. 
24 Een aantal gemeenten is niet aanwezig, en voorbespreking en meningsvorming in 

gemeenten is lang  niet altijd vanzelfsprekend; in het beste geval spreken een Uniecommissie, 

een raad (en soms zelfs de hele gemeente) over de stukken; in het slechtste geval is de mening 

van een afgevaardigde niet representatief voor de gemeente, maar meer een eigen 

stokpaardje. 
25 En zo samen de wil van Christus leren ontdekken (‘discerning the mind of Christ’) 
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aantrekken, omdat de huidige vaste kern van de AV-gangers vergrijst. Tot slot zal ook een 

intensere samenwerking – mogelijk uitlopend op een fusie – met de ABC een nieuwe 

vergadercultuur vragen. We doen hieronder een voorstel hoe zo’n vergadercultuur eruit zou 

kunnen zien. 

PROCES VAN BESLUITVORMING EN VORMGEVING AV 

De wijze van besluitvorming en vormgeving van de AV hangt samen met de taken die je als 

Unie voor en met lokale gemeenten uitvoert. Wat dat betreft is de inzet momenteel de 

volgende:  

a. Het Seminarium; verantwoordelijk voor theologisch onderwijs en onderzoek ten behoeve 

van de gemeenschap in het algemeen en de opleiding van voorgangers in het bijzonder. 

b. Verbinding tussen gemeenten; uitwisseling, bemoediging, samenwerking en leren. Er wordt 

momenteel ingezet op het versterken van die verbinding in de regio, in kleiner verband, 

aangezien uitdagingen, kansen en bedreigingen regionaal verschillen. De regio-

coördinatoren spelen daarin een verbindende rol, aangevuld door specialisten op bepaalde 

thema’s (zoals gemeentestichting of jeugdwerk). De inzet is dat de kwaliteiten van 

verschillende mensen in regio’s zo beter benut worden. 

c. Daarnaast is er een ondersteunend bureau dat onder andere verantwoordelijk is voor de 

internationale verbinding, ANBI-status, platform overheid, vertrouwenspersonen en 

arbitrage, advies en regelingen rondom licenties en financiën, pool interim-voorgangers, 

advies en bemiddeling.  

Bij beleidskeuzes betreffende deze ‘taken’ en de verantwoording erover hoort wellicht een 

nieuwe manier van besluitvorming. Hieronder doen we een voorzet voor hoe dat zou kunnen. 

VORM- EN STRUCTUUR BIJ DEZE TAKEN 

We denken dat zo’n nieuwe manier van besluitvorming de volgende elementen zou moeten 

hebben: 

(1) Een jaarlijkse landelijke dag, die in het teken staat van inspiratie en ontmoeting. Een deel 

van deze dag bestaat uit een beknopt vergaderblok op hoofdlijnen, waarin besloten wordt 

over beleid en strategie (alleen dat blok is dan onze AV). 

(2) Regionale ontmoetingen die meer een gespreks- en ontmoetingskarakter hebben, en 

voorbereidend zijn op besluitvorming. De regio’s bieden meer gelegenheid voor 

verbinding, gesprek en discussie dan de landelijke plenaire vergaderingen. Nadrukkelijk 

denken we hier ook bij dat regionale avonden eenvoudiger te bezoeken zijn voor (jonge) 

mensen met een drukke gezins- en werkagenda. 

(3) Schriftelijke besluitvorming over formaliteiten die in de regel weinig discussie opleveren. 

(4) Aparte thema-avonden rondom technische onderwerpen en regelingen die veelal 

dienstverlenend zijn en een facultatief karakter kennen (zie onder). 
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DIFFERENTIËREN WAAROVER WE MET ELKAAR MOETEN VERGADEREN 

We denken dat het ook nuttig is om de zaken waarover we met elkaar spreken (en soms 

moeten besluiten) wat te differentiëren: 

(a) Beleid en strategie aangaande het hele kerkgenootschap zal voldoende ruimte moeten 

krijgen (ook voor gesprek en meningsvorming) in de jaarlijkse vergaderingen (1). 

Voorbereidend op die landelijke besluitvoering kan er gesprek in de regio (2) zijn. 

(b) Formele zaken die in de regel weinig discussie opleveren als inhoudelijk en financieel 

jaarverslag of verkiezingen kunnen schriftelijk / digitaal behandeld worden. (3) 

(c) Ethische zaken vallen uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de lokale gemeente; we 

denken dat er in de toekomst meer verscheidenheid zal zijn op tal van onderwerpen, dus 

gesprek daarover is belangrijk, maar dat gesprek heeft vooral het karakter van elkaar 

bevragen, leren, informeren en aanmoedigen en zal niet besluitvormend voor het geheel 

zijn.  

(d) Technische zaken als ‘voorganger als werknemer’, salarisregelingen, regelingen rondom 

vertrouwenspersonen, etc. kunnen in aparte thema-avonden doorgesproken worden (4). 

Ze hebben vaak een facultatief karakter en kunnen besloten worden als hamerstuk op een 

landelijke vergadering (1) of schriftelijk (3). 

VERANTWOORDING ALS WERKGROEP 

- We hebben in dit voorstel als werkgroep een richting willen wijzen die nieuwe mensen aan 

de Unie (of een toekomstig te vormen kerkgenootschap) zou kunnen binden, waarbij we 

menen dat dat alleen kan als we anders gaan vergaderen en naar lichtere vormen van 

verbondenheid zoeken. We zien absoluut de waarde van de huidige groep vaste AV-

gangers met een langdurige betrokkenheid bij de Unie, maar beseffen tegelijkertijd dat 

voor nieuwe groepen een ‘Unie-gevoel’ en langdurige betrokkenheid geen automatisme 

zullen zijn. 

- We hebben in dit voorstel een denkrichting neergelegd met een aanbeveling aan de UR 

om deze verder uit te werken. Verdere precisering zal op onderdelen zeker nog nodig zijn, 

bijv. de verhouding regionaal / landelijk. We komen hier nog niet met die verdere 

concretisering, vanwege het gezamenlijke proces met de ABC gemeenten, waarin ook 

organisatie en vergadercultuur mogelijk een onderwerp van gesprek zijn. Op die manier 

hopen we dat er voldoende ruimte is om deze denkrichting desgewenst ook samen met 

de ABC gemeenten verder uit te werken en zo tot een gezamenlijk voorstel te komen. 

DE DENKRICHTING SAMENGEVAT EN HET VOORSTEL 

- Landelijk komen we samen voor ontmoeting en inspiratie (bijv. op de MISSIE.NU-dag). We 

noemen die dag geen AV meer; het korte vergaderblok tijdens die dag is onze AV. Daarin 

staan alleen hoofdzaken op de agenda en is er ruimte om daarover te spreken. 

- Ontmoeting, verbinding en meningsvorming vinden plaats in de regio. De kleinere schaal 

maakt regio-ontmoetingen de plek voor onderlinge verbondenheid, gesprek over ethische 

zaken, het zoeken naar samenwerking en het voorbereiden van landelijke besluiten. 
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- Formaliteiten handelen we (nog meer dan nu het geval is) schriftelijk of digitaal af.   
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OVEREENKOMST SEMINARIUM – 

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 

 

INLEIDING EN ACHTERGROND 

Per 1 januari 2018 is de wijze van financiering van de ambtsopleidingen door het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gewijzigd. Tot eind vorig jaar viel ook ons 

seminarium onder de zgn. ‘Rutte-regeling’ (daterend uit de tijd dat dhr. Rutte staatssecretaris 

van onderwijs was en in die hoedanigheid belast met dit dossier). Dit betekende dat we jaarlijks 

een vast bedrag van ongeveer €138.000 ontvingen. Dit onder de voorwaarde van de inbedding 

van ons onderwijs in de accreditatiesystemen van de VU. Na een uitgebreide gespreksronde 

tussen OCW, VU en alle tien ambtsopleidingen aan de VU, is per 1-1-2018 overgegaan tot een 

nieuwe wijze van financieren. Deze houdt in dat het Ministerie een totaalbedrag overmaakt 

aan de VU en dat deze dit bedrag, in onderling overleg, verdeelt over de ambtsopleidingen. 

Daartoe is een verdeelsleutel opgesteld met betrekking tot onder andere studentenaantallen, 

onderzoeks-output en onderlinge samenwerking (synergie). Bij deze verdeling is tevens 

rekening gehouden met de komst van twee tot nog toe niet-gefinancierde ambtsopleidingen, 

namelijk die van de Hersteld Hervormde Kerk en van de Migrantenkerken. Vanaf 1-1-2018 

wordt het totale bedrag dus verdeeld onder tien in plaats van acht ambtsopleidingen. Verder 

is nieuw dat de VU de renumeratiegelden (geld dat via OCW ontvangen wordt voor promoties) 

deels gaat doorvergoeden aan de seminaria, die deze gelden dan in mogen zetten voor 

onderzoek. Hiervan kunnen wij mogelijk onderzoekers rondom de leerstoel aanstellen. 

Ongewijzigd blijft dat we als Seminarium onze eigen verantwoordelijkheid houden voor de 

inhoud van ons onderwijs en voor de aanstelling en inzet van het personeel, zolang aan de 

academische standaarden wordt voldaan. 

KERN VAN DE OVEREENKOMST 

Volgens de doorrekening in de nieuwe situatie wordt onze lumpsum om en nabij € 131.500 

(was ruim € 138.000). De verlaging heeft met name te maken met de twee nieuwe 

ambtsopleidingen, waarvoor iedereen moet inleveren. Verder wordt onze inzet en 

aanwezigheid nog op hetzelfde niveau gewaardeerd. Wel is het zo dat de VU de lumpsum het 

Voorstel: De Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten aanwezig op 

26 mei 2018 te Amersfoort stemt in met de contouren van de nieuwe overeenkomst met 

de Vrije Universiteit. 
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liefst betaalt via het in dienst nemen van het personeel. Wij hebben er met succes voor gepleit 

om dit alleen te laten gelden voor onze hoogleraar. Hiermee behouden we de ruimte om zelf 

ons personeel aan te stellen en aan te sturen en ook in te zetten ten behoeve van het 

kerkgenootschap. De renumeratiegelden zullen worden ingezet voor onderzoek. 

VERVOLGPROCES 

De nieuwe wijze van werken wordt over vier jaar geëvalueerd met OCW. Het Seminarium zet 

zich in voor een goede uitvoering in constructieve samenwerking met de VU en de andere 

ambtsopleidingen. De extra financiering voor onderzoek zal worden gebruikt om onderwijs, 

onderzoek en werkveld stevig met elkaar te verbinden. 
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VOORSTEL MOG. UITBREIDING BAPTIST HOUSE EN 

RESERVERING RESTANT HUISVESTINGSRESERVE 

 

INLEIDING 

Sinds 1 juli 2017 is de Herdenkingskerk, Postjesweg 150-152 te Amsterdam in gebruik als 

Baptist House. De belangrijkste functies van het gebouw zijn: kerkelijke functie voor de 

Baptistengemeente Amsterdam West en de Braziliaanse Baptistengemeente Amsterdam West, 

het accommoderen van de kantoren, lesruimten en bibliotheek van het International Baptist 

Theological Study Center (IBTSC26), ons eigen Seminarium, alsmede de kantoren van de 

European Baptist Federation (EBF) en onze eigen Unie. 

In de planvorming van de renovatie van de Herdenkingskerk waren twee schuurtjes niet 

meegenomen. Na ingebruikname blijken deze schuurtjes ongeschikt voor opslag van het 

archief en dergelijke aangezien het dak slecht is en de vochtigheid te hoog. In het volgende 

voorstel wordt de AV voorgelegd om het restant van de huisvestingsreserve te reserveren voor 

een mogelijke uitbreiding van het Baptist House.   

WAT 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. 

                                                 

 

26 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 mogelijke uitbreiding Baptist 

House en reservering huisvestingsreserve. 

Voorstel: De Algemene Vergadering bijeen op 26 mei te Amersfoort 

• neemt kennis van het huidige gebruik van de Herdenkingskerk; 

• en besluit het restant van de huisvestingsreserve in te zetten voor een mogelijke 

uitbreiding van de Herdenkingskerk. 



26 
 

- 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 trokken 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 was nog niet gerealiseerd.  

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

panden Praag. IBTSC hoopte voor eind maart 2016 de voorlopige verkoopovereenkomst 

om te kunnen zetten in een definitieve verkooptransactie. 

- Begin januari 2017 startte de renovatie van de Herdenkingskerk. 

- Op 25 juni 2017 werd de Herdenkingskerk opgeleverd. 

- Op 7 juli 2017 verhuisde Unie-kantoor, Seminarium en IBTSC naar de Herdenkingskerk en 

begonnen met het Baptist House. 

- Op 1 september 2017 werd het gebouw door alle partners geopend. 

- Op 30 september 2017 verhuisde de bibliotheek van IBTSC naar het Baptist House.  

MOTIVERING  

In voorliggend ontwerp van de uitbreiding van de Herdenkingskerk zijn een extra leslokaal en 

kantoor of archiefruimte gepland. De extra lesruimte is qua oppervlakte en indeling wat 

praktischer ten opzichte van het huidige lokaal. De tweede ruimte zou kunnen worden 

verhuurd als kantoor of als archiefruimte. IBTSC heeft aangegeven wel behoefte te hebben aan 

de huur van archiefruimte; het archief van IBTSC is nu in garageboxen elders in de wijk  
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ondergebracht. Onze voorkeur gaat echter uit naar het vinden van een huurder die naast het 

kantoor ook gebruik zou willen maken van de leslokalen en/of de kerkzaal. Deze uitbreiding 

van de Herdenkingskerk wordt pas gerealiseerd als er een nieuwe huurder is, als er extra 

huurinkomsten zijn gevonden. Bij gelijkblijvende huurinkomsten zijn de extra exploitatiekosten 

voor de twee nieuw te bouwenruimtes niet gedekt. 

De mogelijke uitbreiding kost maximaal € 150.000. Deze kunnen worden betaald uit het restant 

huisvestingsreserve (zijnde € 234.368).  

ONTWERP 

André Achterberg van Penta Architecten heeft voor de uitbreiding een voorlopig ontwerp 

gemaakt. Deze uitbreiding gaat verder dan het huidige toegestane bouwvlak; er zal een 

bestemmingsplanwijziging voor nodig zijn. André Achterberg heeft het volgende ontwerp 

gemaakt: 

 

 


