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Algemene Vergadering 28 november 2014  
Herdenkingskerk – Amsterdam  
 
Opening 
De aanwezigen zingen 3 liederen onder begeleiding van de muziekgroep van de 
Braziliaanse Baptistengemeente. 
Br. Stuart Blythe, rector van het International Baptist Theological Study Center opent de 
vergadering met een toespraak waarin hij ons een spiegel voorhoudt over onze rol in de 
maatschappij. 
 
 

1e vergaderblok 
 
Aanwezig: 82 afgevaardigden 
 
Br. Joeke van der Mei, voorzitter van de Unieraad, opent de vergadering. 
 
Br. Herman de Boer wordt gekozen als voorzitter van de vergadering. 
 
Br. Joeke van der Mei herdenkt de overledenen: Marinus G. Boeschoten overleed op 7 
augustus 2014 op bijna 90-jarige leeftijd. Hij heeft aan de wieg gestaan van de 
Baptistengemeente Amsterdam West. Hij heeft veel betekend voor de Uniegemeenschap. 
Br. Jan ter Braak overleed op 1 september 2014. Hij was vele jaren zendeling in Belgisch 
Congo. 
 
 

Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Deel 8 vanaf Blad 6, Blad 51 t/m 54 de reacties van de gemeenten 
 
Br. Albrecht Boerrigter: We zijn nu in de fase van afronding van de doorontwikkeling. Blad 3 
geeft een overzicht van de onderwerpen die in het kader van de doorontwikkeling zijn 
besproken op de afgelopen Algemene Vergaderingen (AV’s). Het Reglement Unie Bouw 
Stichting (UBS) en het Regelement inzake Voorgangers moeten nog behandeld worden. Wat 
nu voorligt in statuten en huishoudelijk reglement heeft betrekking op de zaken die al zijn 
afgerond. Vanuit de gemeenten kwamen vragen over o.a. de grondslag en open 
lidmaatschap, maar dat is nog niet besproken tijdens de AV. Wat voorligt is de weerslag van 
de besproken punten. Nieuwe punten zijn ter bespreking voor de toekomst. 
 
Br. Herman de Boer geeft gelegenheid voor vragen en opmerkingen. 
Br. Fritz Kaiser – BG Emmeloord: Waarover stemmen we? Loopt dit tot blad 26? 
Br. Albrecht Boerrigter: We stemmen over Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement 
Unieraad, Reglement Algemeen Secretaris en Regelement Arbitragecommissie 
De stemming is als volgt: 
Voor: velen 
Tegen: 0 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 

Denkrichting Permanente Educatie – Deel 8 Blad 35-38 
 
Br. Albrecht Boerrigter voert het woord 
Er zijn twee lijnen. We voeren het gesprek met voorgangers over permanente educatie. De 
andere lijn is die van erkenning van voorgangers door het kerkgenootschap. De toetsing of 
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iemand is geroepen, wordt op een andere manier vormgegeven. Deze beide lijnen moet 
leiden tot een andere opzet van het Reglement inzake Voorgangers. Nu vindt een peiling 
plaats. 
 
Br. Herman de Boer geeft gelegenheid voor vragen en opmerkingen. 
Br. Fritz Kaiser – BG Emmeloord: Op de AV 2009 Veendam is het sabbatsverlof besproken; 
dat zou eenmaal per 4 jaar zijn. Ook in 2010 was het eenmaal per 4 jaar. In dit reglement 
staat eenmaal per 7 jaar. Er is geen ander voorstel geweest. 
De denkrichting lijkt voor kleine gemeenten een grote belasting te zijn. De gemeente moet 
een potje opbouwen dat naar de andere gemeente gaat als de voorganger beroepen wordt. 
BG Emmeloord is geen voorstander van het geven van een tijdelijke beroepbaarstelling 
Heeft iemand een andere functie dan gemeentevoorganger vervuld, dan moet er daarna 
educatie gevolgd worden om gemeente voorganger te worden. Dat wordt een te grote 
drempel. 
 
Br. Joop Brongers – BG Arnhem-Zuid kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel. 
Bij het hanteren van een jarentermijn voor de algemene beroepbaarstelling dreigen er twee 
soorten predikanten te komen. Denk hierover na. Wie gaat na 5 jaar alle voorgangers tegen 
het licht houden? Het is strijdig met Uniegedachte. 
Br. Henk Hooijer – BG Emmen Het Baken: het idee is op zich goed. Continue educatie is 
belangrijk. 
Vraag 1: is hoe moet je dit financieren? Is dit voor kleine gemeenten mogelijk en is er een 
tegemoetkoming?  
Vraag 2: wat doe je met voorgangers die van buiten komen? 
Vraag 3: voorganger die naar 3 jaar weg gaat, welke mogelijkheden zijn er dan? 
Br. Gerrit Strijbis – BG Dordrecht: permanente educatie is een goed idee. De Unie zou het 
verplicht moeten stellen. 100 uur is aan de magere kant. De arbeidsvoorwaarden moeten 
daarvoor een plek inruimen. Vraag: zouden we de rol seminarium enigszins terug kunnen 
dringen? Er zijn ontwikkelingsmogelijkheden denkbaar buiten het seminarium. 
 
Br. Albrecht Boerrigter: Ik hoor een positieve ondertoon in de opmerkingen en zorgen. 
Reactie op br. Kaiser. De terminologie is niet eenduidig: sabbatsverlof, studieverlof. Met 
verschillende termijnen. In het nieuwe reglement moeten de termen eenduidig zijn.  
De vraag over de financiële belasting voor kleine gemeenten moet in het nieuwe reglement 
worden meegenomen. 
De drempel voor zij-instromers kan ik niet helemaal beoordelen. Belangrijk is dat we hen 
leren kennen. Dat leren kennen was in het verleden niet aanwezig. 
De wenselijkheid of niet van een algemene beroepbaarstelling voor 5 jaar hoor ik breder 
terug. Het gaat ons bij tijdelijk maken van de erkenning en deze koppelen aan permanente 
educatie om de cultuur, dat de voorganger zich permanent kan scholen. Vaardigheden 
bijhouden. We hebben niet ingestoken op het juridische aspect. We gaan proberen het aan 
elkaar te verbinden. Met alle waarschuwingen die u geeft. Ook de rol van het seminarium. Bij 
verplichting is er een instituut nodig om het te controleren. 
De voorganger die geen gemeentevoorganger was en dat weer wordt: dat kan strijdig zijn 
met het onderhouden van de vaardigheden als gemeentevoorganger. Voorbeeld: ik heb 20 
jaar iets anders gedaan en bezit mijn beroepbaarstelling. Heb ik nog de juiste vaardigheden? 
Zr. Regien Smit – BG Utrecht Silo: Ik geef graag een toelichting die betrekking heeft op mijn 
persoonlijke situatie. Ik kom uit de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en heb daar 
15 jaar geleden de roeping gekregen voor predikant en me geschoold.. Nu ben ik naar een 
ander kerkgenootschap overgegaan als predikant van BG Utrecht Silo. Voor mijn functie van 
justitiepredikant heb ik een erkenning (algemene beroepbaarstelling) van de Unie van 
Baptistengemeenten nodig. Br. Teun van der Leer (rector seminarium) zei: u bent voldoende 
geschoold, maar moet toch vakken volgen waarin u leert wat het betekent om 
baptistenpredikant te zijn. Ik heb tijd nodig om de beroepbaarstelling te ontvangen en wil dat 
ook. Ik ben blij met de zorgvuldigheid. 
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Zr. Ducky Rosier – BG Stadskanaal Noord: Vraag is het aantal studie-uren dat wordt 
genoemd, bedoeld voor fulltime predikant? 
Br. Albrecht Boerrigter op zr Rosier: de uren zijn bedoeld voor een voltijds predikant. Bij 
deeltijd is het naar rato. 
Br. Piet Passchier voorzitter van het College van Beroepbaarstellingen: Ik blij met de 
opmerking van Zr. Regien Smit. 
 
Br. Herman de Boer brengt de peiling in stemming. Op een volgende AV komt dit terug als 
voorstel, indien de peiling positief is. 
Voor: velen 
Tegen: 1 
De peiling heeft een positieve uitslag. 
 

Presentatie nieuw deel van de Baptisticareeks 
 
Br. Wout Huizing, docent seminarium, presenteert het 8e deel van de Baptisticareeks met de 
titel ‘Van onderen’. 
Het betreft eigenlijk de vraag: wie is de dominee? Een van God geroepene die het ambt 
vervult of degene die betaald wordt om taken te vervullen die de gemeente opdraagt. In het 
boekje geven acht schrijvers hun standpunten die soms verschillend zijn. 
Er is een filmpje waarop een aantal aanwezigen van deze AV hun verschillende antwoorden 
geeft op de vraag wie de dominee is. 
 
Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Br. Hugo Heymeijer van BG Haarlem die in 1987 
een scriptie over het ambt in het Nieuwe Testament schreef. 
Br. Hugo Heymeijer: ik dacht al dat dit het hoogtepunt van de AV zou worden. Maar bij ambt 
kunnen we ook te denken aan ouderlingen en diakenen. Bij mijn scriptie ontdekte ik dat het 
woord ambt niet voorkomt in het Nieuwe Testament. Wel het woord dienen. Sinds 1987 zijn 
we gaan denken over gavengericht leiderschap. De laatste ook aan inspirerend leiderschap. 
Iemand die zich laat inspireren door Jezus Christus. 
 
Br. Albrecht Boerrigter doet enkele mededelingen. Tijdens de lunch kunnen de aanwezigen 
het Baptist House aan de Postjesweg 175 bezoeken. Alle geledingen van de Unie en het 
IBTSC presenteren zich in de kantoren. 
 

PAUZE 
 

2e Vergaderblok 
 
Er is een wijziging in de agenda. De Rapportage Unie-ABC wordt behandeld direct na het 
voorstellen van gemeentestichter br. Dirk Jan Riphagen. 
Albrecht Boerrigter licht de vragen over het Uniekantoor toe. Niemand heeft de antwoorden 
goed. Er wordt een winnaar getrokken: br. Berend Leistra – BG Haulerwijk. 
 

Voorstellen br. Dirk Jan Riphagen 
 
Br. Oeds Blok coördinator gemeentestichting stelt gemeentestichter br. Dirk-Jan Riphagen 
voor. Dirk-Jan en zijn vrouw Vera wonen sinds mei in de wijk de Geitenkamp in Arnhem. Ze 
komen uit BG Harderwijk waar Dirk Jan 2e voorganger was. Ze willen een wijkgemeenschap 
vormen, niet een traditionele kerk en zo de liefde van God, het evangelie, uitdelen. 
Er zijn gebedspunten: voor de bevalling, over een paar weken krijgen ze een baby. Dat God 
deuren opent en hen in contact brengt met de juiste mensen. Dat God hen de ogen opent 
voor en in contact brengt met de mensen die Hij op het oog heeft. 
Br. Oeds Blok vertelt dat in Den Haag ook een nieuw initiatief van gemeentestichting is. 
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Rapportage Unie-ABC – Deel 8 Blad 55 
 
Br. Joeke van der Mei vertelt dat er een idee was om nu een gezamenlijke vergadering te 
houden. De Unie en ABC-gemeenten trekken samen op, maar er is meer tijd nodig voor 
gesprekken met elkaar en interne gesprekken. Het proces is gaande, we zijn in contact met 
elkaar en bezien het moment waarin de tweede fase wordt opgestart. 
Het bestuur van de ABC-gemeenten is gewijzigd. De nieuwe voorzitter is Br. Richard 
Santinge. Vandaag is Br. Orlando Bottenbley, de vorige voorzitter, tevens aanwezig.  
Br. Richard Santinge stelt zich voor. 
Verder wordt binnen de ABC-gemeenten de komende tijd besproken waarom de gemeenten 
lid zijn van ABC-gemeenten. Er is nog een intern proces gaande naar aanleiding van de 
fusie van de vrije Baptistengemeenten en de CAMA-gemeente die in het recente verleden 
ligt.  
We gaan voor het proces met de Unie, tenzij een van de partijen zegt dat het niet verstandig 
is. In de praktijk zijn er allemaal verbindingen. Bijvoorbeeld studenten uit de ABC-gemeenten 
die op het Seminarium van de Unie onderwijs volgen. 
 
Br. Herman de Boer geeft gelegenheid om vragen te stellen aan br. Richard Santinge. 
 
Zr. Hilda Wijnholds – BG Emmen de Bron: ik ben blij met de positieve woorden en ook met 
de vertraging. Dit is een natuurlijker tempo. Ik heb op de vorige AV opgemerkt dat de 
geloofsbelijdenis voor ons niet acceptabel is. Op de laatste AV is toegezegd dat de 
grondslag ook aan de orde zal komen. We moeten energie te steken in dit fundamentele 
punt. 
Br. Gerrit Strijbis – BG Dordrecht: voorzichtig wordt lokaal steeds meer over kerkmuren 
heengekeken. Gelukkig ook nationaal. Probeer u bij identiteit te concentreren op het volgen 
van Jezus als Heer en Heiland. 
Zr. Erika Oosterkamp – BG Arnhem-Centrum: de laatste jaren is op lokaal niveau 
toenadering gaande. 
Zr. Regien Smit – BG Utrecht Silo: ik sluit me bij Hilda Wijnholds aan. Zorgvuldigheid en 
tempo moeten de boventoon voeren. Er zijn zorgen om geloofsbelijdenis. Aan de nieuwe 
voorzitter ABC de vraag: op website ABC stond een document dat ja mits inhoudt. Wat is uw 
inschatting van de invloed van dit document op de voortgang en het ja?  
Br. Herman de Boer merkt op dat dit een inventariserende ronde is. 
Br. Gijs Lammerts van Bueren – BG Ede op Doortocht: kunt u iets meer zeggen over hoe de 
C van ABC zich beweegt in dit proces. Het zijn ook wereldwijde organisaties. 
Br. Aad Kik – BG Heerenveen: uit een ander agendapunt blijkt dat wij van harte het gesprek 
en samenspel met medechristenen aangaan. Daartoe hoort ook het gesprek met ABC-
gemeenten. Dit is een bescheiden uiting van het gebed van Jezus: dat zij allen een zijn. Zijn 
er gesprekken gevoerd met gemeenten die principiële vragen hadden over het proces? Wil 
de Unieraad dat soort exercities inhoudelijk beschrijven en delen met de gehele 
Uniegemeenschap? Waar heeft dat tot bijstelling van het proces geleid?  
Reactie Br. Richard Santinge 
Het is niet chic dat de geloofsbelijdenis later is ingevoegd. Qua proces ben ik daar niet blij 
mee. We zouden eigenlijk niet meer over de C moeten praten, want we zijn samen. Verder 
zie ik dat Cama gewend is om bovenkerkelijk te denken. De angst bij sommigen van C en de 
B is dat er versplintering komt als de Unie erbij komt, dat het familiegevoel verdwijnt. We 
willen de heikele punten benoemen en die na het gesprek aan de ALV voorleggen. 
 
Br. Joeke van der Mei: Het is fijn om de bevestiging te krijgen dat zorgvuldigheid boven 
snelheid gaat. Het is goed om elkaar geïnformeerd te houden en het gesprek aan te gaan. 
Rimpelingen zijn niet erg.  
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Br. Albrecht Boerrigter: opmerking zr. Oosterkamp. Over het laatste jaar zijn geen gegevens. 
Bij de start van het onderzoek bleken grote verschillen te bestaan in plaatselijke 
samenwerking. Raden die elkaar uitnodigen, gemeenten die sprekers uitwisselen. En 
plaatsen waar helemaal geen contact is, waar animositeit is.  
 
Br. Herman de Boer: we willen dit proces zorgvuldig lopen. 
 
 

Jaarplannen 2015 – Deel 8 Blad 39 
 
Br. Joop Brongers – BG Arnhem Zuid spreekt waardering uit. De raad kan zich erin vinden. 
Wel mist de raad aspecten van diaconaal werk buiten de eigen gemeente. 
Zr. Ingeborg Janssen, teamleider miss gemeenteontwikkeling: We hebben er aandacht voor 
en het had erin moeten staan. 
Br. Fritz Kaiser – BG Emmeloord: wij vonden het jaarplan MGO niet heel erg concreet. Er 
worden dingen vastgesteld, maar het wordt niet concreet. We missen ook thema’s. 
Zr. Ingeborg Janssen: er is meer dan op papier staat. Thema’s als vergrijzing en 
migrantengemeenten waarmee we zijn in gesprek zij en die we proberen te ondersteunen. 
De stemming over de Jaarplannen 2015 vindt plaats. 
Voor: velen 
Tegen 0 
De Jaarplannen 2015 zijn unaniem geaccepteerd. 
 
 

Voorstel Wereldzending – Deel 8 Blad 45 t/m 47 + amendement 
 
Br. Albrecht Boerrigter: Br. Hans Riphagen is verantwoordelijk voor Beweging naar Buiten. 
Hij is nu bij de bestuursvergadering van EBM. 
Op de Voorjaars-AV is gereageerd op de tekst van het plan dat de vorige keer is besproken. 
Daar is dit stuk uit gekomen. 
Br. Fritz Kaiser presenteert een gemeentezendeling. Jeanette Deniet is door BG Lelystad 
naar Gambia uitgezonden. Ze werkt in een kliniek, waarbij diaconaat en zending hand in 
hand gaan. Ze vertelde o.a. over een moslimvrouw die op haar sterfbed Christus heeft 
aangenomen.  
Br. Albrecht Boerrigter: vandaag is de dag van ebola-inzameling. Hans en Aisha Oosterloo 
zitten middenin het gebied. De situatie is heel precair en zorgelijk. Ze zouden opgevolgd 
worden afgelopen september, maar dat is uitgesteld vanwege ebola. Ze zorgen nu voor 
mensen in de directe omgeving en van de geloofsgemeenschap.  
De thuisfrontcommissie van Hans en Aisha is benaderd voor een kerstbijlage van regionale 
kranten die wil informeren over Nederlanders die in de ebolaregio werken. 
 
Er is een fonds voor ondersteuning van gemeentezendelingen (zie bijlage) 
Opleiding; Begeleiding en coaching; Voorbereiding en Re-integratie 
T/m 2013 waren hiervoor 4 aanvragen. In 2014 waren er 5 aanvragen. Zie bijlage voor 
gehonoreerde aanvragen. 
 
Br. Aad Kik – BG Heerenveen geeft een toelichting op amendement dat onderdeel is van het 
stuk. Onder Europese baptisten en de EBM is aandacht voor uitzending van jongeren als 
kortverbanders. Er is ook gekeken naar het uitzenden van ouderen. Zr. Jeltje Blaauw was 
een voorbeeld daarvan in Kameroen. Zelf is hij met zijn vrouw 7 jaar als oudere vrijwilliger 
naar Sierra Leone gegaan. Daarna zijn zij gedurende 6 jaar 2 x per jaar erheen gegaan. Zij 
konden dingen die een junior niet konden.  
De Unie zou ook kunnen wijzen op mogelijkheid om ouderen uit te zenden. Senioren met 
waardevolle beroepservaring, krijgen voor de 3e fase van hun leven een bestemming. 
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Br. Fritz Kaiser- BG Emmeloord sluit zich aan bij br. Kik. Hoe gaan de contacten met EBM 
verder? Als iemand uit de gemeente een roeping krijgt voor een vacature bij de EBM, is er 
de mogelijkheid om via EBM uitgezonden te worden? 
Br. Albrecht Boerrigter: Ja, EBM is een van de partijen.  
 
De stemming over het Voorstel Wereldzending vindt plaats. 
Voor: velen 
Tegen: 0 
De aanwezigen stemmen unaniem in met het Voorstel. 
 

Begroting 2015 – Deel 9 blad 3 
 
Br. Albrecht Boerrigter: er zijn schriftelijk vragen gesteld. Deze zijn beantwoord en verwerkt 
in wat er wordt geprojecteerd. 
Op Blad 6 staat bij Beweging naar Buiten in de kolom ‘verschil’ een telfout; het verschil is niet 
-44.157, maar -8143. 
 
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Br. Humphry Amstelveen – BG Lelystad; deel 9 blad 6. Ook bij baten en lasten is de optelling 
in de kolom ‘verschil’ niet correct. 
Br. Albrecht Boerrigter: u hebt helemaal gelijk. Verkeerde formules in de kolom ‘verschil’, 
waarvoor excuses.  
 
De stemming over de Begroting 2015 vindt plaats. 
Stemming voor: velen 
Tegen: 1 
De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. 
 

Presentatie Jeugdwerk 
 
Br. Ronald van den Oever en zr. Saskia Tichelaar geven een presentatie over het 
Jeugdwerk. 
Br. Ronald van den Oever is vorig jaar begonnen als lid van het team Missionaire Gemeente 
Ontwikkeling (MGO). Het Jongerenwerk is belangrijk, voor de Unie en binnen de gemeenten. 
Vanuit MGO willen we investeren in jongerenwerkers zodat zij geïnspireerd en ondersteund 
worden. Leerling zijn van Jezus en gericht zijn op jongeren buiten de kerk. We zijn 
terechtgekomen op de methode LEF van De Navigators. Een learning community met een 
traject van 2 jaar, waarin heel praktisch het leerling van Jezus zijn de kern is. Elk half jaar is 
er een weekend en tussentijds vindt coaching plaats.  
Zr. Saskia Tichelaar: de kerk maakt niet automatisch discipelen. Ik was zelf eerst 
terughoudend over dit programma. Worden we op onze vingers gekeken? Maar het is juist 
heel stimulerend. We zijn druk met de tieners. Nu worden we uitgedaagd om concrete 
plannen te maken. We krijgen middelen aangereikt om discipelen te maken en een cultuur te 
creëren in de gemeente. Ook word je zelf bevraagd: wie ben jij en hoe sta je erin? Ik wil je 
uitdagen om ook mee te doen met dit traject; ik ben er enthousiast over. Dit traject rust 
jongeren toe. 
 

Gespreksnotitie Israël – Deel 8 blad 48 
 
Br. Albrecht Boerrigter licht toe. We hadden het plan om met een voorstel te komen. Het 
bezoek dat in het voorjaar is gebracht was aanleiding om dit nog niet te doen. Er is meer tijd 
voor de relatie nodig. Er moet wederkerigheid zijn. 
Daarom nu een peiling. 
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Vragen: 
Br. Aad Kik – BG Heerenveen: deze notitie heb ik met veel interesse notitie gelezen. Is bij de 
UR bekend is of er een Palestijnse Unie is en wordt overwogen daarmee contacten te 
ontwikkelen? In Israël zijn gemeenten van joodse origine, Arabische origine en gemengde 
origine. Dat gemengde beeld moet overgebracht worden. We moeten ons niet uitsluitend 
richten op contacten met uitsluitend joodse identiteit. Onze aanbeveling is: laat de 
veelkleurigheid in het land Israël uitkomen. 
Zr. Bea Tieleman – BG Sneek: BG Sneek is zeer positief om te investeren in contacten met 
Israël. Het is logisch dat er begonnen wordt met de baptisten. Het is goed om ook andere 
gemeenten erbij te betrekken. 
Zr. Erika Oosterkamp – BG Arnhem-Centrum: van voorganger Thijs Tichelaar heb ik er al 
veel over gehoord. Het thema speelt in Nederland op brede schaal. Van christenen wordt 
vaak gedacht dat ze tegen Palestijnen zijn. Contact met de bruggenbouwers tussen de joden 
en Palestijnen is een goede insteek. 
 
Br. Albrecht Boerrigter antwoordt op de vraag naar veelkleurigheid: we wilden nagaan of we 
bilaterale relaties konden versterken. 
We hebben bij het bezoek ingezet op drie zaken: de Unie in Israël, de seminaria en lokale 
gemeenten. De Unie is heel klein. Er zijn goede, maar kleine organisaties die zich richten op 
verbinding en vergeving. Kunnen we van elkaar leren en elkaar ontmoeten. 
Opmerking van zr. Tieleman: er zijn 5000 evangelische christenen die bij diverse groepen 
horen. De Unie neemt de boodschap mee om zich niet op een groep te richten. 
 
Br. Van de Wetering – emeritus predikant is blij dat er binnen de Unie wordt nagedacht over 
dit onderwerp. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen christen en heiden. Wij zijn 
christenen uit de heidenen. Ik heb moeite met christenen in het Midden-Oosten die de 
holocaust ontkennen en leren dat Jezus geen jood was. Ik raad de Unie aan om voorzichtig 
te zijn en selectief te werk te gaan. 
 
De afgevaardigden zich in een peiling uit over de lijn in deze gespreksnotitie. 
Steun voor: velen 
Steun tegen: geen 
Er is brede steun voor de gepresenteerde lijn. 
 

Afsluiting, mededelingen 
 
De volgende AV vindt plaats bij een gemeente die een nieuw gebouw heeft betrokken: 
Sneek. Zaterdag 30 mei 2015.  
 
Br. Joeke van der Mei sluit af met gebed. 
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Bijlage: aanvragen fonds ondersteuning gemeentezendelingen 
 

 Een jonge vrouw ondersteunen we in haar voorbereidingen tot uitzending naar Afrika. 
 

 Een (eveneens) jonge vrouw heeft voor een uitzending naar Latijns Amerika een 
taalstudie en een voorbereidingstraject afgelegd, dat de Unie kon financieren.   

 
 Een jongeman is voornemens voor langere tijd in het Midden-Oosten te gaan werken. 

Daarvoor gaat hij voor langere tijd een opleiding volgen. 
 

 Een jong gezin moest als onderdeel van een langer traject van voorbereiding een 
psychologische assessment doen. 
 

 Een vrouw die al langere tijd op het zendingsveld is, wil graag een specialisatie-
opleiding gaan doen die drie jaar duurt.  

 
In al deze gevallen gaat het om zendelingen die door een gemeente zijn uitgezonden. Per 
zendeling is een bedrag tot € 1000,- beschikbaar. 
 


