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2015 IN VOGELVLUCHT 
2015 was opnieuw een jaar vol wereldwijde onrust. Het nieuws werd grotendeels beheerst door 

de herhaalde terreurdaden van groepen zoals ISIS en de vluchtelingenstromen naar Europa. 

Noemenswaardig in dat kader is de titel van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2016-

2020 waar in het afgelopen jaar door de Unie aan is gewerkt: 'Samen leven in Gods wereld'. 

Ondanks alles wat er op aarde gebeurt blijft het Gods wereld, een plek waar we als gelovigen 

zijn licht mogen laten schijnen. Individueel, als gemeenten en in Unie-verband.  

MIDDEN IN GODS WERELD 

Concreet gaven gemeenten ook het afgelopen jaar aan dat principe 

vorm, door bijvoorbeeld geld of goederen in te zamelen voor de 

zendingsprojecten van de Unie of voor eigen projecten. In hun 

directe omgeving raakten verschillende gemeenten in 2015 

betrokken bij de opvang van vluchtelingen of zetten zij zich 

bijvoorbeeld in voor de voedselbank of ander diaconaal werk. 

Naast de diverse zendings- en gemeenteopbouwprojecten die we als 

Unie meer structureel ondersteunen, waren er ook enkele acute 

noodhulpacties. Zo werden de gemeenten opgeroepen om te 

collecteren voor noodhulp in het door een aardbeving getroffen 

Nepal en werd in het najaar het noodfonds opengesteld voor hulp aan bootvluchtelingen. Zo 

konden we als landelijke gemeenschap en elke gemeente voor zich heel praktisch iets 

betekenen voor de mensen om ons heen. 

PROCES UNIE-ABC 

In het proces tot mogelijke samensmelting met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-

gemeenten brak in het voorjaar een spannend moment aan. Een voorstel over het onderwerp 

identiteit werd door de ABC aangenomen, maar onze Algemene Vergadering kortte de 

voorgestelde tekst via een amendement flink in, met de gedachte dat gemeenten zelf naar 

behoefte details kunnen aanvullen. Even leek het proces hierdoor tot een eind te komen: beide 

kerkgenootschappen hadden immers een andere versie van een geloofsbelijdenis 

aangenomen, terwijl er juist was gezocht naar een gezamenlijke formulering als basis om de 

tweede fase van het onderzoek in te gaan.  
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Tegelijk was door de AV wél de wens geuit 

om het onderzoek verder voort te zetten. 

De Unie deed daarom een oproep aan de 

gemeenten om zich opnieuw over het 

onderwerp te beraden. Na veel gesprekken 

kwam de geformuleerde geloofsbelijdenis 

uit het identiteitsdocument in de najaars-

AV opnieuw aan de orde en werd het 

alsnog met meerderheid van stemmen 

aangenomen. Dit baant de weg voor een vervolg van het traject in 2016. 

JAARTHEMA 'VOLGEN' SLUIT CYCLUS AF 

In de cyclus van 'Samen Gods missie ontdekken', het driejarenthema van de Unie, startte vanaf 

de zomer het derde jaarthema: 'Volgen'. Hierin staat het boek Handelingen centraal en wordt 

ingegaan op wat het betekent om in het dagelijks leven, samen met andere gelovigen, op weg 

te zijn achter Jezus aan. Ruim dertig gemeenten gingen in het nieuwe 

seizoen met het kringenmateriaal van 'Volgen' aan de slag. Ook werden 

er weer kringleidersworkshops over het thema gehouden en kwam er 

materiaal over het thema beschikbaar voor jongeren en kinderen. Een 

aantal gemeenten is later aangehaakt en is daarom op het moment bezig 

met de voorgaande thema's 'Luisteren' en 'Zoeken'. 

Vanwege de goede ervaringen en positieve reacties vanuit de gemeenten 

zal het volgende overkoepelende meerjarenthema 'Samen leven in Gods 

wereld' opnieuw in drie subthema's worden uitgewerkt: genieten, werken en delen. Halverwege 

2016 wordt het nieuwe materiaal aangeboden. 

DUAAL LEREN EN PERMANENTE EDUCATIE 

Het Baptisten Seminarium mocht in 2015 aan vijf studenten het diploma uitreiken en negen 

nieuwe studenten verwelkomen. Drie (oud-)studenten werden als voorganger benoemd in een 

gemeente. Twee studenten gingen in het kader van het proefproject 'duaal leren' parttime in 

een gemeente aan de slag. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: studenten doen extra 

praktijkervaring op en komen straks nog beter beslagen ten ijs, en een gemeente heeft een 

tijdelijke (extra) arbeidskracht. 

In de Algemene Vergadering werd het plan Permanente Educatie aangenomen. Het doel 

daarvan is om voorgangers te helpen zich blijvend te ontwikkelen en toe te rusten voor hun 

bediening in de gemeente. Concreet betekent dit dat voorgangers van hun gemeente tijd en 

financiële ondersteuning krijgen om jaarlijks circa tachtig tot honderd studie-uren in te 

plannen. Het Seminarium adviseert elke voorganger individueel over de vorm en inhoud van 

de educatie. 
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NIEUWE HUISSTIJL EN ANBI-EISEN 

Op het ondersteunend bureau werd dit jaar onder meer veel tijd besteed aan allerlei 

noodzakelijke technische ontwikkelingen. Zo werd in januari het nieuwe geïntegreerde auto-

matiseringssysteem in gebruik genomen. Tevens werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld en in 

alle communicatie-uitingen doorgevoerd. Op de voorjaars-AV kon de nieuwe website worden 

gepresenteerd. Deze is er nóg meer op gericht dat gemeenteleden, voorgangers, oudsten en 

studenten die willen weten wat de Unie voor hen kan betekenen de juiste informatie snel 

kunnen vinden. 

Verder bood de Unie veel ondersteuning aan de lokale gemeenten om per januari 2016 aan 

de aangescherpte eisen voor ANBI-organisaties te voldoen. De plaatselijke gemeenten worden 

door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen, waardoor giften 

daaraan mogen worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Daarvoor moeten zij wel 

informatie over onder meer hun doel, plannen en financiën publiceren op de eigen website. In 

december hadden de meeste gemeenten dit voor elkaar. 

FINANCIËN 

We zijn dankbaar voor het feit dat we gezamenlijk veel werk hebben mogen verzetten, mogelijk 

gemaakt door de middelen die de gemeenten ter beschikking hebben gesteld. Het diagram 

hieronder geeft een indruk hoe het geld is besteed. Mooi om te zien dat ongeveer 22% van de 

middelen is ingezet voor de verspreiding van het Evangelie buiten onze gemeenschap, in 

samenwerking met andere partners. Daarmee geven we zegen door tot zegen van anderen. 

  

Lasten Unie

Zendings- en diaconale projecten Bureau MGO Theologische Vorming
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1. VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS 
In januari belde een journalist van het Nederlands Dagblad op met 

de vraag of alle bij de Unie van Baptistengemeenten aangesloten 

gemeenten eind 2015 voldeden aan de publicatievereisten van de 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Terwijl ik de betreffen-

de redacteur keurig telefonisch te woord stond, zag ik door het raam 

een aantal Syrische vluchtelingen voorbij lopen. Ik sprak woorden 

door de telefoon tegen de redacteur, maar mijn gedachten dwaalden 

af naar de situatie van deze vluchtelingen. Wat een contrast: terwijl 

wij tijd besteden om onze zaken ANBI-proof te maken, lopen er in 

ons land mensen rond, die niet bij hun geliefden kunnen zijn, die huis 

en haard hebben verlaten, die niet kunnen werken, die de taal van hun gastland niet spreken.  

Met wie had ik nu eigenlijk contact? Verbaal met de redacteur, maar in gedachten met de 

vluchtelingen. In beide gevallen was er niet echt sprake van een ontmoeting, hooguit van een 

vluchtig 'contact'. Ik had ervoor kunnen kiezen om het 'contact' met de een te verbreken, zodat 

er ruimte kwam voor echte ontmoeting met de ander. Maar in de dagelijkse gang van die dag 

deed ik dat niet. Het is een uitdaging voor mensen en gemeenten om in een tijd waarin veel 

zaken aandacht vragen, met aandacht 'de ander' (binnen en buiten de gemeente) tegemoet te 

treden. Het is een uitdaging om de geur van Christus te verspreiden door de kwaliteit van onze 

gemeenschappen. Wat zou het mooi zijn als van de gemeente gezegd werd: '… zij loofden God 

en stonden in de gunst bij het gehele volk' (Handelingen 2:47). 

ONTMOETING ALS KERNWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland over 2015. Dit 

jaarverslag laat een selectie zien van de activiteiten die vanuit de werkorganisatie met en ten 

behoeve van de aangesloten gemeenten zijn ondernomen. Het woord 'ontmoeting' neem ik 

als uitgangspunt voor deze terugblik op het afgelopen jaar. Als ik terugkijk op het werk binnen 

de werkorganisatie van de Unie en de samenwerking tussen de gemeenten in 2015, dan is 

'ontmoeting' wel een kernwoord. Ik denk aan: 55 of meer samenkomsten in elke gemeente 

(gelegenheden om de Heer en medemensen te ontmoeten); nieuwe leden en vrienden die de 

gemeenschap waarderen en de gemeenten zijn binnengekomen; 5 nieuwe gemeenten die ons 

in Unieverband naderden en die we (soms aarzelend, omdat ze anders zijn) binnen laten 

komen; noden die we tegemoet zijn getreden.  

In een samenleving waar zo veel mensen eenzaam zijn, vormen ontmoeting en gemeenschap 

een waardevolle kernkwaliteit, waar gemeenten zich bewust van kunnen zijn en waar zij de 

Heer en de samenleving mee kunnen dienen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een 

ontmoeting soms kan ontaarden in een gevecht. Gemeenteleden die elkaar niet meer aankijken 

en aanspreken, raad en voorganger die niet meer door één deur kunnen, enzovoort. Maar ook 
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vele positieve ontmoetingen in gemeenten waren zichtbaar. En juist door deze ontmoetingen 

kunnen gemeenten en personen groeien. Het samen luisteren naar Gods Woord en Hem 

verkondigen in woord en daad geven groeimogelijkheden. Evenals ontmoetingen tussen 

gemeenten kunnen groeien – zoals bijvoorbeeld de gemeenten in Rijnmond, die zoeken naar 

versterking van het getuigenis in Rotterdam door hulp en ondersteuning te geven aan de 

Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. 

JAARTHEMA'S 

Saskia Tichelaar, predikant te Arnhem-Centrum, introduceerde tijdens de Algemene Vergade-

ring van 30 mei in Sneek het lopende jaarthema (2015-2016) 'Volgen'. Saskia gebruikte daarbij 

het voorbeeld van een liftexperiment, waarbij mensen onder druk van de groep na gaan doen 

wat anderen doen. Bijvoorbeeld: vijf mensen in de lift zetten hun hoed af en de nieuwkomer in 

de lift volgt het voorbeeld en zet ook zijn hoed af. Op dezelfde manier mogen wij kijken naar 

wat Jezus doet en in zijn voetsporen gaan: uitreiken naar de gemarginaliseerde medemens, in 

de stilte de ontmoeting met God de Vader zoeken, met de discipelen onderweg zijn en (van) 

hen leren, onrecht benoemen, enzovoort. In onze ontmoetingen mogen we elkaar daarnaast 

inspireren met mooie verhalen die navolging verdienen. Zo raakte ons het verhaal van broeder 

Youseffi, pastor van de Farsi-sprekende gemeente in De Rank in Utrecht, die mensen in Iran 

ontmoet via Skype en hen via die weg bijbelonderricht geeft. 

Ondertussen loopt het huidige beleidsplan bijna af. In 2015 hebben we daarom het nieuwe 

beleidsplan (2016-2020) van de Unie voorbereid. Het heeft als titel 'Samen leven in Gods 

wereld' meegekregen en wordt opnieuw uitgewerkt in drie opvolgende jaarthema's: 'Genieten', 

'Werken' en 'Delen'. Ontmoeting krijgt een belangrijke plaats in dat beleidsplan en we hopen 

dat de uitvoering ervan een bijdrage levert aan de kwaliteit van de ontmoetingen, de gemeen-

schapszin bevordert, het samen-leven verdiept en verfrist en zo de wervingskracht van de 

gemeenten in deze tijd vergroot. 

ONTMOETINGEN IN UNIE-VERBAND 

Kwalitatief goede ontmoetingen, ook in pijnlijke situaties, versterken de gemeenschap en 

leveren daarmee ook een bijdrage aan het getuigenis door de gemeenten in deze wereld. Dat 

geldt voor de lokale gemeenten en voor de Unie. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de doorstart van 

de besprekingen met de ABC; ondanks de cultuurverschillen is er herkenning in de kern van 

het geloof in Jezus Christus en gaat het gesprek door over hoe en waarin we elkaar kunnen 

vinden en versterken.  

Het doet me ook denken aan de groeiende relatie met de internationale baptistengemeen-

schap via het International Baptist Theological Seminary waarmee we ons kantoor in Amster-

dam delen. Door de ontmoetingen met internationale studenten blijven we geïnformeerd over 

de zegen en de zorgen in de wereldwijde baptistenfamilie. Deze en andere voorbeelden laten 

zien dat de gemeente van Jezus Christus een tegencultuur kan zijn door de kwaliteit van de 

gemeenschap. Zij is daarmee een plaats waar mensen hun toevlucht kunnen zoeken in een 
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geïndividualiseerde omgeving waarin een 'echte' ontmoeting met anderen niet meer vanzelf-

sprekend is. 

DANKBAAR 

Er is reden tot dankbaarheid als ik terugkijk op 2015. Dankbaarheid voor de zegen die gemeen-

ten hebben ervaren, in de mooie en in de moeilijke momenten. Dankbaar ook voor de zegen 

in Unie-verband: dat nieuwe gemeenten aansluiting zoeken en waardering hebben voor de 

stabiele en kwalitatieve inbreng van de Unie. Tegelijkertijd ligt er genoeg uitdaging voor het 

nieuwe jaar en realiseren we ons dat als de Heer het werk van onze handen niet zegent, we 

tevergeefs zwoegen. Er heerst ook dankbaarheid dat collega's steeds meer elkaars inzet en 

kwaliteiten zien en waarderen. We hebben een bijzonder team medewerkers en danken hen 

voor hun inzet in 2015. We danken ook de vrijwilligers, die in commissies, werkgroepen en 

andere verbanden het werk ondersteunen. 

Albrecht Boerrigter,  

Algemeen Secretaris  
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2. VAN DE UNIERAAD 
Het proces tot mogelijke samensmelting van de Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie 

van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC) was voor de Unieraad in 2015 een belangrijk 

agendapunt. Dit onderwerp kwam ook op beide Algemene Vergaderingen (AV's) aan de orde. 

Op de voorjaars-AV werd een geloofsbelijdenis besproken die de basis zou kunnen vormen 

voor een toekomstig samengaan van beide gemeenschappen. Er werd echter een amendement 

aangenomen dat niet was besproken met het ABC-bestuur, zodat de gehoopte grote sprong 

voorwaarts in het proces nog niet kon worden gemaakt. 

In plaats daarvan ging de Unieraad een ander proces in, om binnen onze gemeenten en bij het 

ABC-bestuur een nieuwe gemeenschappelijke basis te vinden. Na veel gesprekken kwam er 

een voorstel met daarin de geloofsbelijdenis en een aanpak gericht op meer samenwerking 

tussen Unie en ABC. De gedachte is dat een intensievere samenwerking uiteindelijk kan leiden 

tot een samengaan van beide geloofsgemeenschappen, iets wat we als stip aan de horizon 

voor ogen houden. Dit bleek een begaanbare weg, want het nieuwe voorstel werd op de 

najaars-AV aangenomen. Inmiddels zijn Unieraad en bestuur van de ABC in gesprek over de 

ontwikkeling van meer samenwerking. 

Het werd overigens duidelijk dat de ontwikkelingen rond dit onderwerp veel losmaakte binnen 

onze Unie-gemeenschap. Gemeenten en individuele leden die het proces eerst alleen hadden 

gevolgd, lieten zich nu ook horen. Ook kwam er een petitie van voorgangers die zich wilden 

uitspreken. Van alle kanten werd nadrukkelijk de behoefte verwoord, dat er nieuwe wegen 

moesten worden gezocht om het proces tussen Unie en ABC weer op gang te brengen. De 

visies op proces en tempo verschilden, maar een verdere toenadering werd breed gedragen. 

Vanuit die achtergrond kunnen we daar nu verder aan werken. 

CONTACT MET GEMEENTEN 

De contacten tussen Unie en gemeenten kregen en krijgen vanuit de Unieraad meer aandacht. 

De ontmoetingen beperkten zich voorheen vaak tot speciale gebeurtenissen zoals intrede-

diensten of het afscheid van voorgangers, of projecten zoals de inzet van een interim-

voorganger in een gemeente. In het afgelopen jaar heeft de Unieraad een aantal keren bij 

gemeenten vergaderd, waarbij zo'n bezoek werd gecombineerd met een gezamenlijke 

ontmoeting en maaltijd met de betreffende gemeente. Verder worden voor gemeentebezoe-

ken meestal afspraken gemaakt als er gerichte vragen of problemen zijn. We erkennen het 

belang ervan dat er met alle gemeenten zulke contacten zijn; daarom zal een plan worden 

uitgewerkt voor meer bezoeken aan de gemeenten. 

ONTWIKKELINGEN UNIE-ORGANISATIE 

Bij de vergaderingen van de Unieraad zorgt de Algemeen Secretaris voor de informatie over 

de gang van zaken in de werkorganisatie. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met andere 
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delegaties van de werkorganisatie om delen van het werk eens in het bijzonder te belichten. In 

augustus was er een gezamenlijke bijeenkomst van de Unieraad en de hele werkorganisatie, 

gericht op evaluatie van werkwijze en van de veranderingen die de afgelopen jaren zijn 

doorgevoerd. Belangrijke conclusies waren dat er nog meer aandacht moet zijn voor structuur 

in de onderlinge communicatie. De werkorganisatie zal in twee teams gaan werken, waarbij de 

Algemeen Secretaris toegevoegd wordt aan het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling. 

De doorontwikkeling van de Unie-organisatie is eigenlijk een continu proces geworden. In dat 

kader kwam de Unie Bouw Stichting het afgelopen jaar met het voorstel om haar activiteiten 

over te dragen, zodat een verdere professionalisering mogelijk is. Er wordt een aantal jaren de 

tijd genomen voor een zorgvuldige overdracht en afwikkeling. Verder zijn er voorstellen 

besproken over Permanente Educatie van voorgangers en over de inzet van Vertrouwensper-

sonen. Ook is een commissie in het leven geroepen om de rechtspositie van voorgangers te 

onderzoeken. 

Er kwam ook een prachtig plan ter tafel voor ondersteuning van de gemeente Rotterdam-

Centrum. Daar willen we als Unie graag steun aan geven, maar tegelijk hebben we vooral ook 

gemeenten gevraagd dat te doen. 

BELEID EN FINANCIËN 

Met elkaar hebben we ook de accenten voor een nieuw beleidsplan (2016-2020) besproken. 

De inhoudelijke lijn uit het vorige plan wordt in grote lijnen voortgezet, met daarin verwerkt 

de opmerkingen die vanuit de gemeenten zijn gemaakt en een aantal accentverschillen die de 

werkers hebben aangedragen. 

In financieel opzicht is de Unie gezond en wordt er, met wat verschuivingen binnen de begro-

ting, gewerkt met een sluitende exploitatie. 

SAMENSTELLING UNIERAAD 

In de loop van 2015 heeft Douwe Visser besloten om zijn taak in de Unieraad te beëindigen. 

Door zijn vertrek waren er eind 2015 nog zes in plaats van zeven leden: Martin Baas, Marina de 

Bie, Wietse van der Hoek, Joeke van der Mei (voorzitter), Bert Middelkamp en Anne Mulder, 

namens de staf ondersteund door Albrecht Boerrigter.   

 

    

 

De Unieraad zoekt nieuwe leden. Naast de vacature van Douwe Visser, wordt ook vervanging 

gezocht voor Marina de Bie, die naar het buitenland vertrekt en daardoor de Unieraad verlaat. 

Bert Middelkamp is in het komende jaar aftredend en na twee termijnen niet herkiesbaar. 
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SPANNINGEN IN DE WERELD 

Bij al die zaken, waar we in het afgelopen jaar als Unieraad mee bezig waren, willen we ook de 

zorg noemen over spanningen in de wereld. In sommige gebieden werken zendelingen 

namens Unie of gemeenten, op andere plaatsen kennen we mensen met wie we via Europese 

partners of andere organisaties zijn verbonden. Veel gemeenten zijn in hun eigen omgeving 

betrokken bij opvang of begeleiding van vluchtelingen. Vanuit deze verbondenheid en betrok-

kenheid hebben we op de najaars-AV een resolutie aangenomen, waarin werd verwoord dat 

gebed om wijsheid nodig is, dat onrecht bestreden moet worden en waarin we werden 

opgeroepen te blijven geloven in de nieuwe toekomst. We hopen en bidden dat het nieuwe 

jaar vrede en oplossingen mag brengen, zodat het menselijk leed zal afnemen.  

Namens de Unieraad, 

Bert Middelkamp  
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KRONIEK 2015 
JANUARI 

13 Start van de nieuwe module 'De gemeente als gezin', (na)scholing voor interim-voor-

gangers, Amsterdam. 

13 Chieny Buitenhuis-Boiten overlijdt op 87-jarige leeftijd. Zij was jarenlang bestuurslid van de 

Nederlandse Baptisten Vrouwen Beweging en bestuurslid van de European Baptist Women's 

Union. 

23 Avond voor penningmeesters en secretarissen van de baptistengemeenten, Zwolle. 

FEBRUARI 

11 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een plaatselijke beroepbaarstelling aan 

Regien Smit-Bosch, voorganger van Baptistengemeente Utrecht Silo. 

22 Peter van Bruggen neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente De Schuilplaats 

in Eindhoven. 

MAART 

1 Peter van Bruggen doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Hoogezand 

Beukemastraat. 

28 Ontmoeting met migrantengemeenten 'Veelkleurigheid vieren, eenheid zoeken', Utrecht. 

APRIL 

8 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een plaatselijke beroepbaarstelling aan 

Gerard van der Schee, gemeentestichter van Baptistengemeente De Rank in Utrecht. 

13 Herdenkingsbijeenkomst prof. dr. Olof Harro de Vries, Apeldoorn; verschijnen boek 'Alles is 

geschiedenis – Bouwstenen voor een baptistische geloofsvisie uit de dogmatiek van Olof H. de 

Vries'. 

20-21 De Vereniging van Baptisten Voorgangers organiseert een conferentie voor voor-

gangers, thema: 'Bidden … een gebed zonder eind?', Denekamp. 

23 Thema-avond 'Volgen' in Amersfoort. 

29 Thema-avond 'Volgen' in Hoogeveen Beth-el. 

MEI 

2-5 Hans Riphagen, Thea Ploeg en John Sussenbach bezoeken de EBF Mission Council, 

Dorfweil, Duitsland. 
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3 Radiokerkdienst vanuit Baptistengemeente Zoetermeer, voorganger is Douwe Visser. 

4 Gerardus van Mameren overlijdt op 87-jarige leeftijd. Hij heeft namens de Belgische 

Evangelische Zending gediend in de gemeenten in Brugge, Lebumbashi (Congo), Tongeren-

Borgloon, Eupen-Malmédy; en binnen de Unie van Baptistengemeenten in de gemeenten van 

Leiden, Dordrecht en Eindhoven. Ook was hij consulent voor Zevenaar, IJmuiden en Harderwijk. 

11 Floris Spronk, vrijwilliger voor ict-werkzaamheden van het Ondersteunend Bureau, overlijdt 

op 56-jarige leeftijd. 

22 Baptistengemeente Krommenie bestaat 40 jaar. 

30 Algemene Vergadering bij Baptistengemeente Sneek. 

31 Baptistengemeente Krommenie houdt een dankdienst voor het 40-jarig bestaan van de 

gemeente. 

JUNI 

2 Rabbijn Chaim Eisen verzorgt lezingen op het Baptisten Seminarium over het Noachidisch 

verbond, Amsterdam. 

7 Radiokerkdienst vanuit Baptistengemeente Beth-El in Hoogeveen, voorganger is Riemer 

Venema. 

9 Het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling organiseert een kringleidersworkshop 

'Volgen', Heemskerk. 

28 Anne de Vries neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente Groningen wegens 

emeritaat. 

JULI 

8 De Unieraad benoemt Alex Mons als vertegenwoordiger van de Unie van Baptistengemeen-

ten in het CIO-M. Hij volgt daarmee Martin Baas op. 

19 Radiokerkdienst vanuit Baptistengemeenten Utrecht de Rank Rivierenland, voorganger is 

Gerard van der Schee. 

20 Hendrik Pieter de Boer overlijdt op 92-jarige leeftijd. Hij heeft als voorganger gediend in de 

gemeenten Deventer, Treebeek/Brunssum, Delfzijl en Enschede en was daarna pastor in de 

psychiatrische zorg. 

27 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een voorlopige beroepbaarstelling aan Bart 

van Roest ten behoeve van zijn werk als voorganger van Baptistengemeente Ede Siloam. 
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27 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een voorlopige beroepbaarstelling aan 

Harold ten Cate ten behoeve van zijn werk als voorganger van Baptistengemeente Zuidwest-

Friesland in Koudum. 

AUGUSTUS 

27 Het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling organiseert een kringleidersworkshop 

'Volgen', Dordrecht. 

30 Yme Horjus neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente Ede Siloam wegens 

emeritaat. 

30 Fokko Stalman neemt afscheid als voorganger van Baptistengemeente de Haven in Emmer-

Compascuum. 

SEPTEMBER 

2 Promotie Mike Pears door Henk Bakker, Vrije Universiteit Amsterdam. 

5 Opening seminariumjaar, openingscollege door Daniël Drost, afstuderen van vijf studenten, 

Herdenkingskerk Amsterdam. 

6 Bart van Roest wordt ingezegend als voorganger voor twee jaar bij Baptistengemeente Ede 

Siloam. 

9 Het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling organiseert een kringleidersworkshop 

'Volgen', Hoogeveen Beth-El. 

13 Timothy Alkema doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Nieuw Weerdinge. 

13 Harold ten Cate doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Zuidwest-Friesland in 

Koudum. 

17 Het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling organiseert een kringleidersworkshop 

'Volgen', Harderwijk. 

17 Ontmoetingsavond voor betrokkenen bij zending in Oost-Europa, Apeldoorn. 

20 Pauline Euving-Bremer doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Heerenveen. 

23-26 Teun van der Leer en Hans Riphagen bezoeken de EBF Council, Sofia, Bulgarije. 

27-28 Conferentie 'Freedom of Religion or Belief' voor de Division for Theology and Education 

EBF, organisatie Teun van der Leer. 
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OKTOBER 

2 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een voorlopige beroepbaarstelling aan 

Sibbele Meinderstma ten behoeve van zijn werk als missionair predikant van Baptistengemeen-

te Rotterdam-Centrum. 

4 Chris Eijer viert in een feestelijke dienst in Baptistengemeente Zwolle zijn 50-jarig voor-

gangerschap. 

4 Maurits Luth doet intrede als voorganger van Baptistengemeente Tweede Exloërmond. 

5 Het Baptisten Seminarium organiseert een studiedag over leiding geven in de kerk, thema: 

'Van onderen!', Zwolle. 

17 Ontmoeting met migrantengemeenten 'Veelkleurigheid vieren, eenheid zoeken', Ede. 

22 De Vereniging van Baptistenvoorgangers organiseert de Emeritidag, kasteel Hoekelum in 

Ede. 

25 Harry de Raaf doet intrede als voorganger van Baptistengemeente de Haven in Emmer-

Compascuum. 

NOVEMBER 

2 Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag. 

2 Norderhaug Lectures (IBTSC), VU Amsterdam; 4 en 5 nov Conferentie IBTSC, thema: 

'Conflicting Convictions'. 

5 Joyce van Veen overlijdt op 75-jarige leeftijd. Zij was in de jaren zeventig zendelinge in Sierra 

Leone. 

13 Het Baptisten Seminarium organiseert een studiedag met Mark Kinzer over 'The identity of 

the church'. 

15 Radiokerkdienst vanuit Baptistengemeente Hengelo 't Venster en Hengelo-Centrum, voor-

ganger is Gerry de Vries. 

20 Algemene Vergadering bij Baptistengemeente Op Doortocht in Ede. 

25 Het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling organiseert de Module Veranderkunde – 

bijeenkomst 1. 

DECEMBER 

6 Sibbele Meindertsma doet intrede als missionair predikant bij Baptistengemeente 

Rotterdam-Centrum. 

15 De Unieraad benoemt Peet Wijchers als lid van het College van Beroepbaarstellingen.  
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3. MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING 

INLEIDING 

We zijn inmiddels ruim drie jaar aan de gang als team Missionaire Gemeente Ontwikkeling 

(MGO). Een proces waarin we samen met gemeenten in gesprek zijn, zoeken, prikkelen en 

blijven leren. 

We zijn in 2013 begonnen met het driejarige thema 'Samen Gods missie ontdekken' en het 

ontwikkelen van bijpassend materiaal voor de gemeente, bestaand uit een boekje voor kringen 

en allerlei andere mogelijkheden. Vlak voor de zomer van 2015 rondden we als team de 

voorbereidingen af voor het laatste jaarthema, 'Volgen' (seizoen 2015-2016). We hebben 

geëvalueerd met gemeenten die met het materiaal van ‘Samen Gods missie ontdekken’ 

hebben gewerkt. Van daaruit is een proces op gang gekomen om in samenwerking met 

gemeenten een nieuwe driejarige cyclus te ontwikkelen, met als thema 'Samen leven in Gods 

wereld'. Meer daarover hoort u in 2016. 

2015 IN CIJFERS 

 9 nieuwe studenten 

 719 boekjes 'Volgen' verkocht; daarnaast zijn er 2 grote gemeenten die het materiaal 

zelf verspreiden 

 Ten minste 30 gemeenten gebruiken het materiaal van het jaarthema 

 59 gemeenten zijn ondersteund met begeleiding en advies in de vorm van een of meer 

ontmoetingen; 6 andere gemeenten zijn ondersteund met alleen begeleiding en advies 

per telefoon of e-mail 

 3 nieuwe deelnemers aan mentorgroep gemeentestichting, coaching van 12 pioniers  

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 Er zijn diverse verbindingen gelegd 

tussen gemeenten met vergelijkbare 

vragen, soms eenmalig, soms met het 

oog op langere termijn: 

o Twee thema-avonden 

en vier kringleidersbijeenkom-

sten rondom het jaar-thema. 

o Een themabijeenkomst 

voor gemeenten die bij zen-

ding in Oost-Europa betrokken 

zijn. 
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o Mentorgroep pionieren (zeven deelnemers) en voorbereiding mentor-

groep 'Voorganger en Fresh Expressions' (start 2016). 

o Een netwerkgroep van jongerenwerkers is in ontwikkeling en komt in 

februari 2016 voor het eerst bij elkaar. 

o Een regionale verbinding tussen gemeenten in de regio Rijnmond. 

 We hebben strategisch beleid ontwikkeld voor de werkwijze van MGO voor de komen-

de jaren, waarin een aantal thema's zijn geagendeerd. We zoeken samenwerking met 

ABC- gemeenten op meerdere terreinen en we zoeken naar mogelijkheden om de 

relatie met verschillende regio's binnen onze Unie te versterken. Een beknopte 

uitwerking daarvan staat in het beleidsplan 2016-2020. 

 Enkele gemeenten zijn bezig met leerprocessen via Nederland Zoekt. Dordrecht en 

Amersfoort hebben een traject afgerond; Arnhem-Centrum, Ede de Lunch en Noord-

bergum zijn gestart. 

 Vijftien gemeenten maakten gebruik van interim-voorgangers of intensieve 

begeleiding. Sinds het interim-voorgangerwerk in 2011 is gestart, is hier al door 

meerdere gemeenten dankbaar gebruik van gemaakt. In 2015 zijn we gestart met 

specifieke scholing voor interim-voorgangers. 

 Er zijn diverse initiatieven van gemeentestichting of nieuwe vormen van gemeenschap. 

Zo zijn we betrokken bij initiatieven in Amersfoort (3), Arnhem, Brunssum, Rotterdam, 

Veendam, Veenendaal en Wageningen. Jacqueline Huth uit Brunssum maakte een start 

met 'De Sjoelplaats'. Voor Den Haag Moerwijk werd gezocht naar een gemeentestichter 

en werden contacten in de buurt gelegd. 

 Als team jongerenwerkers hebben we de leergemeenschap van LEF afgerond en geven 

we er nu op onze manier gevolg aan in de lokale gemeente. De jongerenwerkers van 

de Baptistengemeenten Amersfoort, Veenendaal en Harderwijk zijn ook met LEF 

gestart. Er wordt positief gereageerd op het nut van LEF voor het jongerenwerk. 

 Voor het kinderwerk hebben we een inventarisatie gemaakt van de beschikbare 

methodieken en willen we in het intergeneratieve project 'Groentjes' komen tot een 

integrale visie op kinderwerk. Dit project is afgelopen jaar opgezet en wordt in het 

lopende seizoen uitgewerkt. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 Het opzetten van een database met materialen voor gemeenten op het terrein van raad, 

voorgangers, kringen en missionair gemeente-zijn blijkt ingewikkeld, omdat er weinig 

idee is hoe dat zou kunnen werken, materiaal zich snel vernieuwt en mensen op allerlei 

plekken zoeken. ABC is hiermee aan het experimenteren. Als hun opzet slaagt, kunnen 

we daar misschien bij aanhaken. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 In 2015 is gestart met het gesprek over 'Fresh Expressions', nieuwe vormen van kerk-

zijn, gericht op het bereiken van mensen buiten. Een workshop hierover op de 
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voorjaars-AV trok grote belangstelling. We hopen dit gesprek in 2016 breder voort te 

zetten, in gesprek met geïnteresseerden en ook samen met de ABC. Zo zal er een 

inspiratiereis naar Engeland worden georganiseerd en start er een mentorgroep 

'Voorganger & Fresh Expressions' onder leiding van Oeds Blok. 

 Samen met Theologische Vorming is een aanzet gegeven tot permanente educatie. In 

2016 krijgt dit verder vorm en worden voorgangers gecoacht in het ontwikkelen van 

hun Plan Permanente Educatie. 

 We zoeken verbinding met de opleiding rondom mogelijke onderzoeken door 

studenten in gemeenten, waarvan we denken dat die vruchtbaar kunnen zijn voor de 

gemeenschap, bijvoorbeeld rondom kinderwerk, experimenten en evaluaties van 

trajecten met Nederland Zoekt. 

 We willen de band met gemeenten in het noorden (Friesland, Groningen en Drenthe) 

versterken door middel van regiocoördinatoren die de eerste contacten met gemeen-

ten leggen, voor gemeenten een eerste aanspreekpunt zijn en gemeenten met elkaar 

verbinden. 

UITGELICHT 

Graag delen we een aantal mooie ervaringen uit het afgelopen jaar met u. 

MIGRANTENGEMEENTEN IN GESPREK OVER JEUGDWERK 

Jaarlijks komen migrantengemeenten, 

verbonden aan of bevriend met de Unie, 

en Nederlandse geïnteresseerden bij 

elkaar in een informele setting. We 

noemen die bijeenkomsten 'Veelkleurig-

heid vieren, eenheid zoeken'. De bijeen-

komsten stonden in 2015 in het teken 

van een nieuwe generatie migranten-

jongeren, die opgroeit tussen twee culturen. Hoe ga je daarmee om?  

We zien de investering in contact met migrantengroepen als enorm waardevol voor de 

toekomst van de Unie. Ze brengen een eigen geluid, een eigen cultuur en ook een eigen 

perspectief op het evangelie met zich mee – een spiegel voor de bredere gemeenschap. We 

zijn dankbaar voor nieuwe contacten, onder meer met een Syrische Baptistengemeente in 

Almelo, een Birmese groep (de Chin) en zo'n tien andere groepen waarmee we regelmatig 

contact hebben. Twee groepen, de Karen Baptistengemeente Nederland en de Braziliaanse 

Baptistengemeente Amsterdam-West, zijn voornemens zich in 2016 aan te sluiten bij de Unie. 

INTERIM-TRAJECTEN EN OPLEIDING INTERIM-VOORGANGERS 

In de Baptistengemeenten Rotterdam, Tweede Exloërmond, Hengelo 't Venster en Doetinchem 

zijn trajecten van interim-voorgangers afgerond. Deze vier gemeenten gaan elk op een eigen 
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manier en met nieuwe voorgangers verder. In verschillende evaluatiegesprekken was plaats 

voor het vieren en danken voor wat de afgelopen jaren hadden gebracht: nieuw perspectief, 

goede contacten, onderling en met de buurt of het dorp. Via de website, de nieuwsbrief en 

'Baptisten.nu' worden deze verhalen met u gedeeld. 

We zijn gestart met een opleidingsroute voor interim-voorgangers, bestaande uit drie 

modules. De al bestaande intervisie maakt hier deel van uit. De eerste module 'Gemeente als 

gezin' is afgerond, de tweede module 'Veranderkunde' is gestart, de derde module volgt in de 

tweede helft van 2016. Deze drie modules samen geven een goede basis voor interim-

voorgangers in het werk binnen de verschillende gemeenten. In het kader van Permanente 

Educatie staan deze modules ook open voor andere voorgangers, van wie er elke keer een 

aantal meedoen. 

AFRONDING OUDE EN ONTWIKKELING NIEUW THEMA 

Het derde deel in de serie 'Samen Gods missie ontdekken', met als 

thema 'Volgen', is deze zomer gestart. Saskia Tichelaar sprak op de 

AV over dit thema en gaf hiermee de aftrap. In 'Volgen' staat 

Handelingen centraal en wordt ingegaan op wat het betekent om in 

je dagelijks leven, samen met andere gelovigen, op weg te zijn achter 

Jezus aan. Naast gemeenten die nu met 'Volgen' bezig zijn, zijn er ook 

verschillende gemeenten later ingestapt en deze zijn nu bezig met de 

thema's 'Luisteren' of 'Zoeken'. Mooi om de actieve betrokkenheid 

van zoveel gemeenten bij deze jaarthema's te zien. 

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de volgende serie in volle gang. Het nieuwe thema 

wordt 'Samen leven in Gods wereld'. Ook dit wordt uitgewerkt in drie subthema's: 'Genieten', 

'Werken' en 'Delen'. Een groep van mensen uit verschillende gemeenten is volop aan de slag 

om een 'kist' met materialen rond het thema 'Genieten' samen te stellen. 

ROTTERDAM – OUDE NOORDEN, VERBINDINGEN 

Op 6 december werd Sibbele Meindertsma ingezegend als 

voorganger van Rotterdam-Centrum. Sibbele is ook 

gemeentestichter in de aangrenzende wijk Oude Noorden. 

De Algemene Vergadering nam een plan aan om het gebouw 

van Rotterdam-Centrum te kopen, zodat er ruimte komt voor 

nieuwe ontwikkeling.  

De gemeenten Dordrecht, Pernis, Spijkenisse en Maassluis 

zijn gaan samenwerken als Rijnmond-gemeenten. Daarbij 

heeft Dordrecht bestuurlijke hulp geboden aan Rotterdam. 

Het is verheugend en verrassend hoe God hier werkt en hoe 
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gemeenten samen optrekken. Gemeentestichting heeft mede de aanzet gegeven tot een 

nieuwe weg! 

JEUGDWERK: LEF-TRAJECT 

Twee jaar hebben we intensief mogen optrekken met 

zes jongerenwerkers tijdens het LEF-traject van de 

Navigators. Voor de zomervakantie van 2015 hebben 

we het afgerond en tijdens het laatste weekend 

hebben we ook afscheid kunnen nemen van de 

medecursisten. 

Is het daar nu mee gestopt? Omdat we enthousiast 

zijn over de cursus, willen we graag verdergaan met 

het delen van alles wat we hebben geleerd en anderen motiveren om deze cursus te volgen. 

Daarvoor blijven we contact houden met elkaar, met andere jongerenwerkers en met de 

Navigators. Al onze groepsleden gaan door met de LEF-principes van discipelschap en 

missionair zijn. De meesten doen nog mee met hun gemeente (Nederland zoekt, Arnhem) of 

met hun lokale jongerenwerk. Zo is Baptistengemeente Amersfoort al in 2014 aangehaakt en 

zijn dit seizoen ook de Baptistengemeenten Veenendaal, Harderwijk en Drachten erbij 

gekomen. In het voorjaar hebben we op de Algemene Vergadering een workshop kunnen 

houden. 

We zijn dankbaar en enthousiast over de benadering, maar we willen ook kritisch zijn om de 

tijd en investering haalbaar te maken voor jongerenwerkers. Uiteindelijk gaat het immers om 

het jongerenwerk in de gemeente en het motiveren van de jongeren zelf om vanuit hun 

persoonlijke relatie met Jezus Christus een plek van betekenis te vinden in Gods koninkrijk. 

OUDERENWEEK 

Dit jaar werd opnieuw de Ouderenweek in Fredesheim gehouden. Vanaf dit jaar organiseren 

Marga en Henk Slaakweg deze week. Acht deelnemers namen deel aan deze week met een 

mooie variatie aan activiteiten. Voor volgend jaar zijn we op zoek naar jongere ouderen die 

ook mee willen doen met de Ouderenweek. 
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GESPREK MET DE REGIOCOÖRDINATOREN ABC  

In het najaar zijn er twee ontmoe-

tingen geweest met de regiocoördi-

natoren van de ABC. We hebben 

gesproken over geloof en leven, en in 

een tweede ontmoeting over ons 

werk en op welke vlakken samenwer-

king mogelijk zou zijn. We ontdekten 

dat we andere dingen doen, maar dat 

we elkaar daardoor juist heel goed 

kunnen aanvullen in ons werk met en 

voor gemeenten. 

ONZE EIGEN INSPIRATIE VOEDEN: HEILIG VUUR 

Met de medewerkers van de Unie zijn we deze zomer 

op bezoek geweest bij Heilig Vuur-West, een 

pioniersplek van de Protestantse Kerk in Amsterdam-

West.  
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TEAM MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING 

 

Van links naar rechts: Ronald van den Oever (coach jeugdwerk), Oeds Blok (coördinator 

gemeentestichting), Ingeborg Janssen (teamleider en gemeenteopbouwwerker), Hans 

Riphagen (zending en diaconaat), Arjan Treuren (gemeenteopbouwwerker). 

Wilt u een uitgebreidere indruk van wat we zoal doen? Neem dan eens een kijkje op 

www.baptisten.nl/MGO of volg ons op facebook. 

  

https://unievanbaptisten.sharepoint.com/bureau/ICT/Divers/Jaarverslag%202015/www.baptisten.nl/MGO
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GEMEENTE IN BEELD: BORNE 
SAMENVATTING VAN HET GEMEENTELIJK JAAR 

Iedere zondagmorgen in 2015 kwam de gemeente bij elkaar voor de eredienst. Tijdens de 

eredienst op de eerste zondag van de maand vierden we het Heilig Avondmaal. Het bezoek in 

de erediensten is goed te noemen. Ten opzichte van vorige jaren is er een kleine toename te 

bespeuren in het aantal vaste bezoekers. 

In het kader van de samenwerking met andere kerken in Borne hebben we mooie gezamenlijke 

diensten gehad, soms onder de vlag van de Raad van Kerken, maar ook interkerkelijk, waarbij 

de diensten in het plaatselijke verpleeghuis een belangrijke plaats innamen. Ook speciale 

diensten zoals de kerstavonddienst en de kerstdienst – als gezinsdienst opgezet met een 

gezamenlijke maaltijd – waren hoogtepunten in de gemeente. Aan de diensten tijdens de 

feestdagen werkte het eigen mannensextet mee. 

Mensen staan versteld van de moed en energie die een kleine gemeente als de 

Baptistengemeente Borne wil steken in het verbreiden van Gods Woord in Borne. Over het 

voorbije jaar kunnen we zeggen dat er opnieuw veel werk werd verzet door die kleine groep 

mensen. We mogen dankbaar zijn voor alles wat er gedaan is voor elkaar en voor anderen. 

Dankbaar mogen we ook zijn voor de vele zegeningen die we ontvingen. We hadden elkaar en 

waren er, daar waar nodig, ook voor elkaar. We werden gezegend in de gemeentelijke 

samenkomsten of bij de Jeugd van Vroeger en de bijbelstudies en bidstonden. 

UITGELICHT 

Op kerstavond hebben we een kerstzangavond gehouden om met zo veel mogelijk bezoekers 

samen kerstliederen te zingen. Daarbij werden we begeleid door de Euregio Brass Band. Veel 

bezoekers uit Borne hebben deze speciale samenkomst bezocht en waren zonder uitzondering 

zeer enthousiast. Op bijzondere wijze is het Woord verkondigd door onze consulent. Lang is 

er bij diverse gelegenheden in Borne nagepraat over deze speciale dienst.   

 

 

 

 

 

 

  



25 

 

ERVARING VAN EEN GEMEENTELID 

"Als er rampspoed is in de gemeente Borne, zijn de broeders en 

zusters vaak heel dichtbij. Het meeleven in woord en daad, met 

gebed en bijstand ligt ons aan het hart. Wij hebben met name 

het laatste jaar door mijn ziekte ervaren wat de gemeente en de 

'gemeenschap' in tijden van tegenspoed betekenen en wij zijn er 

de gemeente Borne heel dankbaar voor." 

MIJN GEMEENTE 

"Ik ben trots op mijn kleine gemeente, omdat we volop meedoen 

aan grote oecumenische vieringen en dat we daar zelfs een 

groot aandeel in hebben." – Liesbeth de Lange, 66 jaar 

"De Baptistengemeente Borne is een kleine gemeente, maar er is 

altijd een fijne sfeer. Ik voel mij er helemaal thuis. Waar dan een 

kleine gemeente toch groot in kan zijn …" – Evelien te Vaarwerk, 

64 jaar 

"Mijn gemeente staat open voor de wereld, maar blijft in haar 

missie trouw aan de Bijbel." – Jense Schokker, 67 jaar 
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4. THEOLOGISCHE VORMING 
THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’ 

1963. Martin Luther King houdt zijn historische 'I have a 

dream'-speech. De Vietnam-oorlog is op zijn hoogte-

punt. In San Francisco kleuren excentrieke hippies het 

straatbeeld. Songwriter Bob Dylan zingt op 22 november 

voor het eerst zijn tijdloze lied 'The Times They Are a-

Changin', dat in razend tempo het volkslied wordt voor 

de jeugd die weinig op heeft met het establishment. Het 

is een van de liederen die in elke tijd opnieuw de 

profetische boodschap1 verkondigen dat de wereld, de 

maatschappij en ook je eigen context altijd aan 

verandering onderhevig is. 

Het jaar 2015 stond voor het Seminarium ook in het teken van verandering. Niet dat wij 

voorstander zijn van veranderen om het veranderen. Wel merken we dat de tijd en cultuur 

waarin we leven ook van onze gemeenten herbezinning vraagt: wie zijn we, waar zijn we mee 

bezig en waarom? Niet omdat we zoals Dylan bang zijn de boot te missen, maar omdat naar 

goed kerkelijk gebruik (in elk geval sinds de Reformatie en zeker sinds de opkomst van het 

baptisme) een kerk altijd geroepen is tot doorgaande re-formatie en her-vorming. We hebben 

in voorgaande jaren al het een en ander geschreven over de herontdekking van de Missio Deï2  

en ook in de jaarthema's van de Unie proeft u deze zoektocht naar een basis waarop 

gemeenschappen in de toekomst gebouwd kunnen worden. Vandaar dat we al enkele jaren 

nadenken over de herziening van ons curriculum. Ten eerste vanwege een kerkelijk landschap 

dat hard aan het veranderen, en volgens sommigen zelfs aan het verdwijnen is. Ten tweede 

vanwege het feit dat ook in ons type evangelische/baptistengemeenten de secularisatie om 

zich heen begint te grijpen. Ten derde omdat we in het maatschappelijk debat merken dat de 

kloof tussen gelovigen onderling en tussen gelovigen en ongelovigen steeds groter lijkt te 

worden. Daarom worden momenteel alle vakken doorgelicht op hun relatie tot de Missio Dei 

en tot de taal en de cultuur van deze tijd. Onze theologen mogen leren de dialoog met de 

publieke ruimte aan te gaan en die ruimte ook in te nemen. Niet alleen is dat steeds meer de 

vraag van de cultuur, het is ook een opdracht vanuit het evangelie zelf. De veranderingen in 

                                                 
1 De oplettende luisteraar ontdekt daarbij nog een verwijzing naar Marcus 10:31, wanneer Dylan de omkering van de volgorde 

der dingen aankondigt. 
2 ‘De ontdekking van de Missio Dei en van Gods Koninkrijk heeft ingrijpende gevolgen voor ons verstaan van missionair 

gemeente-zijn vandaag. De gemeente, onze gemeente, staat niet meer centraal als doel op zichzelf. De missionaire gemeente 

leeft in de overtuiging dat zij er niet zomaar is. Als concrete gemeenschap, met deze mensen en deze gaven, is zij verzameld en 

ontstaan vanuit Gods missie van redding en heil in de wereld door de komst van Jezus Christus. De gemeente mag zichzelf ook 

verstaan in het licht van deze missie. Zij neemt als gemeenschap deel in Gods missie in de wereld, in afhankelijkheid van de 

Heilige Geest en zij leeft in de hoop van de voltooiing van Gods missie in de wereld.’ Uit: Leven met Lev! Naar een missionair 

gemeentemodel, Werkgroep gemeentemodellen van de ABC gemeenten en de Unie van Baptistengemeenten, voorjaar 2013, 3. 
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het curriculum komen als altijd voort uit de al veranderende gemeentepraktijk, gesprekken met 

voorgangers en met het team MGO. 

Studenten en gemeenten kunnen dus verandering verwachten binnen het Seminarium, 

uiteraard volop in afstemming met de breedte van het werkveld. Maar verandering komt en 

zal altijd blijven komen. De ons inmiddels ontvallen Olof H. de Vries stelde in 2009 al dat 

baptisten van de tijd zijn, en niet van de eeuwigheid. Hiermee bedoelde hij te zeggen dat in 

het DNA van onze gemeenten het vermogen ligt ons aan te passen aan de tijd. Omwille van 

het evangelie! Dat geeft ons moed om de uitdagingen van 2016 en verder tegemoet te zien 

en aan te gaan. Immers, of we het nu willen of niet: 'The Times They Are a-Changin'. 

2015 IN CIJFERS 

 9 nieuwe studenten 

 15 studenten uitgeschreven 

 5 diploma’s uitgedeeld 

 3 (oud)studenten als voorganger benoemd in een gemeente 

 5 teamleden Theologische Vorming, bijgestaan door 10 ondersteunende docenten 

 13 promovendi begeleid door Henk Bakker 

 1 promotie afgerond aan de Vrije Universiteit (VU) 

 14 Stages en 5 supervisies door Wout Huizing (en ondersteunende docenten) 

 Enkele honderden boeken ingevoerd in de bibliotheek van International Baptist 

Theological Study Centre (IBTSC) 

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 Het plan Permanente Educatie is op de najaars-AV 2015 aangenomen. 

 Uitwerking van de onderzoeksresultaten naar de positie van ouderen in gemeenten 

krijgt een vervolg in het 'Project Groentjes' in 2016. 

 Het proefproject duaal leren is gestart. 

 Er is een notitie over mentoraat voor beginnende voorgangers geschreven en 

vastgesteld in overleg met het College van Beroepbaarstellingen. 

 De website Onderzoeks Kring Baptist Identity (OKBI) met lopende en voltooide 

onderzoeken is online. Op de najaars-AV is een aantal onderzoeken gepresenteerd. 

 Internationaal is onze betrokkenheid bij zowel het Consortium Europese Baptisten 

Theologische Scholen (CEBTS) als de Afdeling voor Theologie en Onderwijs van de 

Europese Baptisten Federatie (EBF) versterkt. In de conferentie in Sofia in september 

hadden we een fors aandeel, zowel organisatorisch als inhoudelijk. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 Een wetenschappelijke Engelstalige reeks starten samen met onder andere het IBTSC. 
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PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 Tweemaal per jaar een seminariumzondag organiseren waarop studenten en eventueel 

docenten in diverse gemeenten voorgaan. 

 Implementatie van het nieuwe curriculum. 

UITGELICHT 

HERDENKING OLOF H. DE VRIES 

Op maandagmiddag 13 april werd het leven en werk van 

Olof H. de Vries herdacht in Apeldoorn. De Vries was van 

1991 tot 2009 bijzonder hoogleraar 'Geschiedenis en 

leerstellingen van het Baptisme' aan de Universiteit Utrecht. 

De herdenkingsbijeenkomst startte met een 

herdenkingsrede van Wout Huizing, die als docent en 

collega herinneringen ophaalde 

aan zijn tijd met Olof. Henk Bakker presenteerde een nieuwe bundel 

met theologisch werk, getiteld 'Alles is geschiedenis', waaraan Olof 

tot kort voor zijn overlijden heeft gewerkt. De eerste reactie op het 

werk werd gegeven door drs. Jan van Helden, die jarenlang samen 

met Olof deel uitmaakte van de redactie van het evangelisch 

kwartaalblad 'Soteria'. Inspirerende muziek klonk er uit de viool van Rehana de Vries, een van 

Olofs dochters. 

STARTDAG 

De jaarlijkse startdag van het Seminarium werd in 2015 georganiseerd in Amsterdam. De 

studenten werden na een kennismaking in teams uitgezonden in de hoofdstad in een 

zoektocht met één doel: als eerste de beroemde historische plekken van het baptisme te 

ontdekken. Na een lunch en een inhoudelijk programma door Henk Bakker werden vele gasten 

ontvangen in de Herdenkingskerk. 

De 58e opening van het collegejaar bracht 

parkeerproblemen met zich mee in Amster-

dam-West. De kerk zat afgeladen vol met 

studenten, voorgangers, gediplomeerden 

en hun families. Rector Teun van der Leer 

bracht de verweerde kerk in vergelijking 

met de staat van veel gemeenten in 

Nederland: nog niet af, maar met volop 

potentie en vermogen. Daniël Drost 

verzorgde het openingscollege in het kader 

van het Unie-jaarthema 'Volgen' met als titel 'De (on)mogelijkheid om Jezus na te volgen in de 
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wereld van vandaag'. De jonge docent en wetenschappelijk medewerker schetste vanuit 

theologische en filosofische lijnen allerlei argumenten om Jezus toch vooral niet te letterlijk te 

volgen. Een zin uit zijn betoog die veel losmaakte bij zijn toehoorders: "Het Lutherse contrast 

tussen wet en evangelie kan er bijvoorbeeld toe leiden dat elke oproep tot gedrag of handelen 

wordt geplaatst onder de wet. Je hoort dan vaak: 'We moeten niet wettisch worden, hoor!', 

waarbij de goede verstaander hoort: 'Hier heb ik geen zin in'." 

"Je hoort dan vaak: 'We moeten niet wettisch worden, hoor!', 

waarbij de goede verstaander hoort: 'Hier heb ik geen zin in'." 

Net op het moment dat het volgen van Jezus onmogelijk 

leek te zijn, zette Drost de tegenaanval in. Gewapend met 

theologen als Yoder, Kierkegaard en Bonhoeffer stelde hij 

dat we vaak theologische rookgordijnen optrekken, waar 

ten diepste een houding van ongeloof achter zit. De 

bevlogen theoloog pleitte voor theologisch puinruimen: 

afscheid nemen van theologie die bezwaren oproept tegen 

het concreet gehoorzamen aan de woorden van Jezus. In het slotpleidooi stelde hij: "Als 

theoloog, als voorganger, is het de uitdaging niet alleen iemand te zijn die reflecteert op wat 

navolging van anderen is, maar juist zélf allereerst een leerling te zijn, een discipel. Niet als de 

einzelgänger die je als theoloog waarschijnlijk van nature bent, maar in de gemeenschap waar 

je bij hoort. Die handelt naar wat hij als Christus' wil heeft onderscheiden. Die durft te handelen. 

Die het 'ja maar, ja maar', dat hij telkens in zijn achterhoofd hoort als hij geconfronteerd wordt 

met de woorden van Jezus, dit gebrek aan durf, niet met theologische rookwolken laat 

vervagen, maar het bij zichzelf ontmaskert als het ongeloof dat het is. Om weer opnieuw bij 

zichzelf te zeggen: waar zouden we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven." 

Na de indringende oproep van Daniël tekenden Hin Talane, 

Bart van Roest, Hans Sikkema, Peter Jansen en Marco Kälin 

hun diploma. Na de officiële krabbel spraken ze geanimeerd 

over hun persoonlijke vorming als discipel van Jezus aan het 

Seminarium. Uit de retorische trukendoos verschenen onder 

andere schuursponzen, viltstiften en voetbaltermen, waarbij 

de rector zijn prekende collega's regelmatig aan de tijd 

moest herinneren. Tsja, wie zijn studenten traint tot 

(s)prekers, kan misschien niet anders verwachten … 

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, die werd verzorgd door de Braziliaanse 

Baptistengemeente in Amsterdam-West. 

De video van het college van Daniël Drost is hier terug te zien. 3  

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=tPprMjZB2F0  

https://www.youtube.com/watch?v=tPprMjZB2F0
https://www.youtube.com/watch?v=tPprMjZB2F0
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THEMADAG ‘VAN ONDEREN’ 

Op maandag 5 oktober organiseerde het Baptisten 

Seminarium samen met de ABC-gemeenten de 

studiedag 'Van Onderen' naar aanleiding van het 

achtste deeltje uit de Baptistica Reeks met de 

gelijknamige titel, over ambt en leiderschap. Ongeveer 

vijftig voorgangers togen ervoor naar Zwolle. Henk 

Bakker schetste vier praktijkvoorbeelden waaruit bleek 

dat gemeenten liever spreken over taken dan over 

bevoegdheden. Het voorgangerschap verwordt volgens Bakker zo tot het aflopen van een 

lijstje. “Als een politieagent met taken, maar zonder pistool”. Volgens Bakker is de voorganger 

overstijgend en dient hij of zij de Gemeente van Christus in bredere zin. “Voorgangers zijn dus 

geen bezit van de gemeente.” 

“Voorgangers zijn als politieagenten met veel taken, maar zonder 

pistool.” 

Zijn betoog kreeg bijval van Mees te Velde, emeritus hoogleraar van de Theologische Universi-

teit Kampen (TUK). Zijn grootste kritiekpunt lag bij het naar binnen gerichte karakter in de 

gereformeerd vrijgemaakte  en baptistengemeenten, die het nog te vaak zoeken in de eigen 

kerken of kerksoort. Te Velde pleitte voor predikanten die dienaren van het Woord zijn, en 

wilde de term leiderschap zo min mogelijk gebruiken. De roeping van de predikant ligt dan 

niet in het organiseren van (veelal naar binnen gerichte) activiteiten, maar in het bedienen van 

het Woord in het seculiere leven. 

Richard Santinge vertolkte een heel ander geluid: de voorzitter van de ABC-gemeenten zette 

juist wel sterk in op leiderschap en gaf vooral veel praktijkvoorbeelden van het voorganger-

schap als procesbegeleider. Het ochtendprogramma werd nog even ruw verstoord toen de 

bisschop van Myra het podium vulde met een gedicht dat op humoristische wijze kant-

tekeningen plaatste bij de gewichtige inbreng van de overige sprekers, tot grote hilariteit van 

de toehoorders. 

De video's van de lezingen alsook het gedicht zijn te vinden via deze link. 4  

  

                                                 
4 http://baptisten.nl/16-nieuws/baptisten-seminarium/623-de-voorganger-is-meer-dan-

iemand-op-de-loonlijst-van-de-gemeente  

http://baptisten.nl/16-nieuws/baptisten-seminarium/623-de-voorganger-is-meer-dan-iemand-op-de-loonlijst-van-de-gemeente
http://baptisten.nl/16-nieuws/baptisten-seminarium/623-de-voorganger-is-meer-dan-iemand-op-de-loonlijst-van-de-gemeente
http://baptisten.nl/16-nieuws/baptisten-seminarium/623-de-voorganger-is-meer-dan-iemand-op-de-loonlijst-van-de-gemeente
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GYPSY SMITH SCHOOL 

Vader en zoon Pier en Sibbele Meindertsma verzorgden in het 

najaar een week lang lessen aan (aanstaande) Roma-voor-

gangers. Het Baptisten Seminarium werft docenten onder de 

voorgangers en zendt hen uit voor een week theologische 

vorming aan de Gypsy Smith School in Boekarest. Tientallen 

voorgangers reizen vier keer per jaar naar de hoofdstad van 

Roemenië om een week onderwijs te ontvangen. Pier zette dit 

jaar vooral in op het evangelie van Matteüs, Sibbele gaf les in 

zendingstheologie en -geschiedenis. Beide voorgangers 

bezochten daarnaast een begrafenis van een emeritus-

voorganger en diverse kerkdiensten en hoorden indrukwek-

kende getuigenissen. 

SOFIA 

Op 27 en 28 september organiseerde de Division for 

Theology and Education van de EBF aansluitend aan 

de Council in Sofia een tweedaagse consultatie over 

'Freedom of Religion or Belief'. Teun van der Leer, 

voorzitter van de Division, organiseerde en bezocht 

de consultatie, samen met onder anderen dr. Stuart 

Blythe, 

rector van het IBTSC.  

Hoofdsprekers waren de voormalige rector van 

Spurgeon's College dr. Nigel Wright, dr. Toivo Pilli 

van IBTSC, dr. Konstantin Nushev, orthodox 

theoloog uit Sofia, en dr. Göran Gunner uit Zweden. 

Met ruim dertig specialisten op dit terrein werd niet 

alleen naar lezingen geluisterd, maar werden ook casussen besproken, gediscussieerd, 

gebeden en bijbelstudie gedaan. Van belang was ook de zogenaamde 'religious tour' waarin 

bezoeken werden gebracht aan een moskee, een synagoge, een orthodoxe kathedraal en een 

pinkstergemeente, en waarbij op al die plekken met de aanwezige geestelijken het gesprek 

werd gevoerd over vrijheid van godsdienst. Een samenvattende filmimpressie van de 

consultatie en alle lezingen zijn te bekijken op http://ebf.org/resources-theology-and-

education.  

  

http://ebf.org/resources-theology-and-education
http://ebf.org/resources-theology-and-education
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BIBLIOTHEEK 

Na de grote verkoop van boeken in 2014 is het 

overgebleven deel van de oude seminariumbiblio-

theek meeverhuisd naar Amsterdam om bij de grote 

bibliotheek van het IBTSC te worden gevoegd. Omdat 

er hoge eisen worden gesteld aan het catalogiseren 

van boeken, is dat een tijdrovend werk, waar Dick en 

Aaltje Stichter vrijwillig, maar zeer intensief bij 

betrokken zijn. Sinds de zomer van 2015 krijgen zij 

extra hulp van Pieter en Ina Jager, waardoor vrijwel elke woensdag de derde etage van het 

Baptist House wordt gevuld met niet alleen het geluid van bliepende scanners, maar ook met 

gezelligheid. We zijn hen erg dankbaar voor hun grote inzet! 

OPEN STUDIEDAGEN 

Het Seminarium bood in 2015 naast de studiedag over leiderschap ook nog drie open 

studiedagen aan over geheel andere thematiek: 

CHAIM EISEN OVER HET NOACHIDISCH VERBOND 

Op dinsdagmiddag 2 juni verzorgde rabbijn Chaim Eisen een drietal lezingen over het verbond 

met Noach als fundament voor bruggen tussen Joden en christenen, waarbij hij als Jood 

verbinding probeert te leggen met de christelijke traditie zonder het jodendom te isoleren. 

Enkele hoofdgedachten uit het manifest dat hij heeft geschreven over het bouwen van bruggen 

tussen Joden en christenen: 1. Bruggen slaan gebeurt in wederzijds respect waarbij geen van 

de partijen de ander tracht te bekeren; 2. Joden en christenen hebben gemeenschappelijk dat 

zij de Schrift als uitgangspunt nemen; 3. Achter de joods-christelijke dialoog staat geen 

politieke agenda, maar wel een morele, zoals Gods verbond met de mensheid (denk aan het 

verbond van Noach); 4. Onderwijs is een sleutel om dit gedeelde gedachtegoed door te geven. 

De video's van deze lezingen zijn terug te vinden via deze link. 5  

ISRAËL EN DE IDENTITEIT VAN DE KERK 

Op vrijdag 13 november sprak Mark. S. Kinzer over de identiteit van de kerk. Kinzer is 

momenteel een van de meest invloedrijke theologen in het messiasbelijdende jodendom en is 

zoekende naar de relatie tussen het joden- en christendom. Voor circa veertig aanwezigen 

sprak hij gepassioneerd over zijn visie op de kerk als een samengesteld volk van 

(messiasbelijdende) Joden en christenen, die hij onderbouwde vanuit de joodse ecclesiologie 

en christologie. Zijn lezingen zijn hier terug te vinden. 6  

                                                 
5 http://baptisten.nl/seminarium/publicaties/video-s  
6 http://baptisten.nl/seminarium/publicaties/video-s  

http://baptisten.nl/seminarium/publicaties/video-s
http://baptisten.nl/seminarium/publicaties/video-s
http://baptisten.nl/seminarium/publicaties/video-s
http://baptisten.nl/seminarium/publicaties/video-s
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DE HEILIGHEID VAN HET MENSELIJK LEVEN MET DAVID GUSHEE 

In samenwerking met het IBTSC werd ethicus David Gushee uitgenodigd om te spreken over 

'The Sacredness of Human Life'. Gushee is een van de meest vooraanstaande protestantse 

ethici in de Verenigde Staten en schreef verschillende boeken die ook op het Seminarium 

worden gebruikt bij het vak 'Gemeente-ethiek'. Verschillende studenten en voorgangers 

kwamen af op een drietal lezingen die de bijbelse en historische lijnen schetsten en Gushee's 

visie op de toekomst. 

CURRICULUMONTWIKKELING 

Zoals in de inleiding aangegeven, oriënteren we ons op de toekomst van de opleiding met oog 

op de snel veranderende samenleving, onze gemeenten en de verhoudingen daartussen. In 

2015 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw curriculum dat in 2016 of in 

2017 van kracht zal worden. Daniël Drost heeft ruimte gekregen in zijn agenda om voortrekker 

te zijn in de curriculumontwikkelingen en op 27 november werd er onder zijn leiding een 

curriculumdag in Dordrecht gehouden waarin de grote lijnen zijn uitgestippeld. Communicatie 

naar de gemeenten is er onder meer geweest via de eerste editie van Baptisten.nu, waarin de 

theologie achter het nieuwe onderwijs door Daniël wordt uitgelegd. Dit artikel is hier7 terug te 

lezen vanaf pagina 6. 

PEERGROUPS 

Al enkele jaren werkt het Seminarium met het student-volg-systeem (SVS), waarbij studenten 

twee keer per jaar verslag doen van hun studie- en persoonlijke ontwikkeling en één keer per 

jaar met een docent hierover doorspreken. De groei in studentenaantallen alsook de behoefte 

om een leergemeenschap te vormen leidden in 2015 tot de ontwikkeling van 'peergroups'. 

Vrijwel elke student aan het Seminarium is nu ingedeeld bij een groep van drie tot vijf 

medestudenten uit dezelfde omgeving en/of studieroute, om zo driemaal per jaar met elkaar 

op te trekken. De eerste ontmoetingen in het voorjaar waren erg positief en de meeste 

verslagen uit het najaar idem. We hopen op deze manier de band tussen studenten onderling 

te versterken en toekomstige collegialiteit te bevorderen. 

ONDERZOEKS KRING BAPTIST IDENTITY (OKBI) 

De bijzondere leerstoel Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme, door de Unie 

van Baptistengemeenten in Nederland gevestigd bij de Faculteit der Godgeleerdheid van de 

Vrije Universiteit, wordt bezet door prof. dr. Henk Bakker. Het curatorium bestaat uit prof. dr. 

C. van der Kooi en prof. dr. H.C. Stoffels (vanwege de VU) en dr. ir. Jan Bos (voorzitter van onze 

Opleidingsraad). 

  

                                                 
7 http://baptisten.nl/images/over-ons/publicaties/BaptistenNu/BaptistenNu_2015-01.pdf  

http://baptisten.nl/images/over-ons/publicaties/BaptistenNu/BaptistenNu_2015-01.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/publicaties/BaptistenNu/BaptistenNu_2015-01.pdf
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ONDERZOEK 

OKBI doet onderzoek naar het geleefde geloof en het geleerde geloof van baptisten-

gemeenten, en wel in deze logische volgorde. Het geloof wordt geleefd en van daaruit komen 

baptisten tot leeruitspraken. Bij het geleefde geloof ('lived religion') speelt beleving wel een 

rol, maar geen dominante. Geleefd geloof is (veel) meer dan belevenis. OKBI-leden willen 

meedenken over onderzoekslijnen, methodologie, inhouden en resultaten van onderzoeken 

die door studenten en professionals zowel op bachelor- als op master- en op PhD-niveau 

gedaan worden. Op de OKBI-website vind je onderzoeken die komende zijn, lopende zijn en 

zijn afgerond, gerubriceerd langs drie onderzoekslijnen: historisch onderzoek (waar komen 

baptistengemeenten vandaan?), praktisch-theologisch onderzoek (hoe leven baptisten het 

geloof uit?; dit is het geleefde geloof) en theologisch onderzoek (welke denkbeelden hebben 

baptisten?; dit is het geleerde geloof). 

Onderzoeken zijn meestal momentopnames (een soort van röntgenfoto) van de kerkelijke 

status quo, of dit nu in 1610, in 1880 of in 2015 is, en helpen gemeenten om zichzelf een spiegel 

voor te houden en ervan te leren. Een leerhouding is waar het bij onderzoek om draait. De 

OKBI stelt zich ten doel om plaatselijke gemeenten met de onderzoeksresultaten te verrijken 

en gemeenten tot voorwerp van onderzoekcultuur en onderzoekzin te laten zijn. 

ACTIVITEITEN 

In 2015 heeft Henk Bakker dertien promovendi begeleid en één traject zien uitmonden in een 

promotie: Mike Pears behaalde op 2 september zijn PhD na een verdediging over 'Towards a 

Theological Engagement with an Area of Multiple Deprivation: The case of the Cornwall Estate'. 

Daarnaast werd de nieuwe website in het najaar gelanceerd: via baptisten.nl/okbi worden de 

OKBI-leden voorgesteld, zijn de onderzoeken te vinden en is er de mogelijkheid om te reageren 

op onderzoeken. Tijdens de najaars-AV in Ede werden deze onderzoeken onder de aandacht 

van de gemeenten gebracht door bijdragen van onderzoekers Kirsten Timmer, Hans Baak, Hans 

Riphagen en Marijn Vlasblom. 

Een projectvoorstel 'Groentjes' is geschreven om aandacht te geven aan beleid en visie ten 

aanzien van 'vergrijzende gemeenten' en 'ontmoetingen tussen verschillende generaties' 

binnen gemeenten. Op de voorjaars-AV in Sneek is een workshop 'Gemeente voor alle 

generaties' gegeven. Wout Huizing (TV) en Ronald van den Oever (jeugdwerker) zullen in 2016 

inhoud geven aan dit project in nauwe samenspraak met acht gemeenten. Voor informatie: zie 

http://baptisten.nl/okbi/empirisch/59-aankondigingen/616-project-groentjes-in-baptisten-

gemeenten-in-nederland. 

WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS 

Ruim vier jaar is Jan Martijn Abrahamse aan het Seminarium verbonden geweest als 

wetenschappelijk medewerker ten behoeve van zijn promotieonderzoek naar de ambtsvisie 

van de vroege baptisten. Daarnaast ontwikkelde hij zich als een bekwaam uurdocent bij 

http://baptisten.nl/okbi/empirisch/59-aankondigingen/616-project-groentjes-in-baptisten-gemeenten-in-nederland
http://baptisten.nl/okbi/empirisch/59-aankondigingen/616-project-groentjes-in-baptisten-gemeenten-in-nederland
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verschillende historische en theologische vakken. Per 1 september 2015 werd hij benoemd als 

docent dogmatiek en ethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), naast zijn voorganger-

schap van de ABC-gemeente Aalsmeer. Daarmee namen wij afscheid van hem als 

wetenschappelijk medewerker. Gelukkig blijft hij wel als fellow en uurdocent aan het 

Seminarium verbonden. 

Daniël Drost is voor een tweede periode van drie jaar als wetenschappelijk medewerker aan 

het Seminarium verbonden, deels gefinancierd door het Doopsgezind Seminarium; een mooie 

vorm van samenwerking in onderzoek. Ook Daniël is tevens uurdocent en hij is dit jaar 

verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het curriculum. 

Tweemaal is in het afgelopen jaar de kenniskring van het Seminarium bij elkaar geweest. Daarin 

verzamelen zich alle docenten en promovendi en bespreken zij artikelen en onderzoeks-

projecten in ontwikkeling. 

WAT DOET DANIËL DROST? 

“Sinds april 2012 ben ik voor twee dagen per week in dienst bij het 

Seminarium als wetenschappelijk medewerker, in verband met mijn 

onderzoek naar de ecclesiologie van John Howard Yoder. Het 

onderzoek heeft een samenwerkingsverband opgeleverd tussen de 

seminaria van de Unie van Baptistengemeenten en de Doops-

gezinden. In juni 2012 is het onderzoek goedgekeurd door de 

promotiecommissie van de Vrije Universiteit. In 2014 heb ik de 

inleesfase afgerond en ben ik begonnen aan het schrijven van mijn 

proefschrift, en ik heb in 2015 de eerste twee hoofdstukken afgerond. 

Daarnaast heb ik een aantal artikelen gepubliceerd en colleges 

gegeven aan het Seminarium en aan Windesheim. 

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin de thematiek en de methode van onderzoek 

beschreven wordt. Hoofdstuk 2 beschrijft Yoders visie op wat hij 'The Jewishness of the Free 

Church' noemt. In verschillende fasen worden de hoofdstukken bekritiseerd: door de begeleidende 

hoogleraren (prof. dr. Fernando Enns en prof. dr. Henk Bakker), door de kenniskring van het 

Seminarium en door het zogenoemde 'Doktoranden Kolloquium' (de groep promovendi van de 

seminaria van de baptisten en doopsgezinden).  

In het voorjaar van 2015 ben ik drie weken naar de Verenigde Staten geweest om het persoonlijk 

archief van Yoder door te werken. Ik heb met name gezocht naar zijn correspondentie met Joodse 

denkers, en naar een ontwikkeling in zijn denken en in het vorm krijgen van zijn artikelen en 

boeken. Dit was een reis die veel opleverde aan onderzoeksgegevens, en ook aan contacten in 

Goshen en Elkhart, de plaatsen waar Yoder gewerkt en gewoond heeft. 

In 2015 ben ik eenmalig redacteur geweest van een themanummer van het theologische 

tijdschrift 'Soteria' dat ging over veelbelovende Israëltheologie. Twee van de artikelen in dit 
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nummer heb ik voor mijn rekening genomen. Dit is gecombineerd met een serie lezingen die 

Mark Kinzer, een messiasbelijdende theoloog, in het Baptist House verzorgde. 

Mij viel verder de eer te beurt het openingscollege van het academisch jaar 2015/16 aan het 

Seminarium te mogen geven. Het thema hiervan was 'De (on)mogelijkheid om Jezus te volgen in 

deze tijd'. Daarnaast heb ik een collegeserie gemeente-ethiek en baptistica II (McClendon) op de 

baptisten-minor aan het Windesheim gegeven. Verder verzorgde ik losse colleges op het 

Seminarium in de series baptistica I ('Doing theology in an (ana)baptist way') en ecclesiologie 

('Israël en de kerk'). Ik vind het erg inspirerend om te doen en lesgeven is bij uitstek een manier 

om nog dieper in de stof te kruipen. In die zin is het dan ook behulpzaam in mijn eigen proces 

van het schijven van mijn proefschrift. 

De functie van wetenschappelijk medewerker aan het Seminarium brengt met zich mee dat ik 

me in een aantal zeer inspirerende gemeenschappen beweeg: het eigen team Theologische 

Vorming, andere teams van de Unie, het Doopsgezind Seminarium, het IBTSC dat nu ook in het 

Baptist House gevestigd is, de studenten, de kerkelijke wereld. Sinds september 2015 ben ik 

intensiever betrokken bij het project van het opnieuw vormgeven van het curriculum van het 

Seminarium. Dit alles vanuit de vragen: 'Wat voor soort voorgangers zijn er nodig vanaf 2025?' 

en 'Hoe moeten zij dan opgeleid worden?'. Er is een artikel over dit proces verschenen in 

Baptisten.nu. 

Komend jaar staat in het teken van het verder schrijven aan mijn proefschrift en het verder 

vormgeven van het curriculum. Ik hoop komend jaar twee hoofdstukken af te ronden." 

SAMENWERKING MGO 

PERMANENTE EDUCATIE 

Op de voorjaars-AV is een notitie Permanente Educatie van voorgangers aangenomen. Deze 

notitie is nader uitgewerkt tot een inhoudelijke opzet en structuur aan de hand waarvan 

voorgangers richting kunnen geven aan hun eigen persoonlijke en vakinhoudelijke 

ontwikkeling. Ook is een communicatieplan opgesteld om de uitgangspunten van de 

Permanente Educatie door te spreken met zowel voorgangers als gemeenten. Ingeborg 

Janssen (MGO) en Wout Huizing (Seminarium) zijn hiervoor het aanspreekpunt.  

Hieronder treft u een overzicht aan van het ontwikkelde studietraject in samenwerking met 

team MGO en het College van Beroepbaarstellingen. 
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Tekst te klein? Klik hier voor een schaalbare PDF8  

INTERIM-VOORGANGERS 

De pool van interim-voorgangers en enkele geïnteresseerde gemeentevoorgangers rondde in 

het voorjaar een module 'De gemeente als gezin' af. De module werd gegeven door Bert 

Bakker. In het najaar startte de module 'Veranderkunde' onder leiding van Ingeborg Janssen 

en Eduard Groen. Daarnaast komt de pool samen voor onderlinge intervisie onder leiding van 

Wout Huizing. Zes interim-voorgangers waren actief in acht gemeenten. Eén nieuwe interim-

voorganger maakt deel uit van de pool: Gerard van der Schee. 

 

  

                                                 
8 http://baptisten.nl/images/seminarium/documenten/Onderwijsoverzicht_2015_Definitief.pdf  

http://baptisten.nl/images/seminarium/documenten/Onderwijsoverzicht_2015_Definitief.pdf
http://baptisten.nl/images/seminarium/documenten/Onderwijsoverzicht_2015_Definitief.pdf
http://baptisten.nl/images/seminarium/documenten/Onderwijsoverzicht_2015_Definitief.pdf
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TEAM THEOLOGISCHE VORMING 

 

Prof. dr. Henk Bakker 

Docent dogmatiek, ethiek, hermeneutiek en Bijbelse theologie, en hoogleraar 

geschiedenis, theologie en identiteit van het baptisme aan de VU 

 

Drs. Teun van der Leer 

Rector en docent baptistica, ecclesiologie, homiletiek en liturgiek 

 

 

Drs. Wout Huizing  

Stagebegeleiding en supervisie studenten en voorgangers, en docent pastor & 

spiritualiteit, hermeneutisch pastoraat en levenslooppastoraat 

 

 

Drs. Daniël Drost  

Wetenschappelijk medewerker, colleges ecclesiologie, baptistica en ethiek 

 

 

Marijn Vlasblom  

Onderwijscoördinator 

 

BIJLAGEN OP DE WEBSITE 

 Bijlage 1: Publicaties en lezingen door docenten  

 Bijlage 2: Overzicht stagiairs en begeleiders  

 Bijlage 3: Overzicht leden Opleidingsraad, Werkveldcommissie en OKBI 

 Bijlage 4: Uurdocenten 
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GEMEENTE IN BEELD: KROMMENIE 
SAMENVATTING VAN HET GEMEENTELIJK JAAR 

Enkele jaren geleden lukte het maar nauwelijks om kandidaten voor de raad te vinden. Met 

medewerking van Arjan Treuren (Unie) hebben we als Baptistengemeente Krommenie de keuze 

gemaakt om af te stappen van een raad en de gemeente te laten besturen door werkgroepen 

en coördinatoren. Voor iedere functie zijn twee personen aangesteld zodat de belasting 

verdeeld kan worden: de beide personen kunnen elkaar vervangen, maar bovenal aanvullen 

met hun eigen kwaliteiten. De drie werkgroepen Organisatie en beheer, Pastoraat en Onderwijs 

en toerusting dragen er zorg voor dat de plannen in hun taakveld worden uitgevoerd. De 

coördinatoren zorgen voor harmonie tussen werkgroepen en gemeente. Zij leiden de 

vergaderingen en werken de gemaakte beleidsplannen uit. Op deze manier heeft een ieder 

verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen werkgebied en wordt de belasting niet te hoog.  

Een vraagstuk dat ons al jaren bezighield, betrof doop en lidmaatschap. Mensen die vanuit 

andere gemeenten overkomen, destijds belijdenis hebben gedaan en zich volledig hadden 

toegewijd aan die gemeente, konden tot nu toe alleen maar door de doop lid worden van de 

Baptistengemeente. In 2015 hebben we als gemeente besloten om de statuten aan te passen 

en ruimte te creëren om mensen die al zo lang met de Heer onderweg zijn, zonder doop lid te 

laten worden van de gemeente. Aan dit traject zijn twee jaar van zorgvuldige voorbereiding en 

overleg met de gemeente vooraf gegaan. 

UITGELICHT 

De penningmeester kreeg de begroting 2015 niet meer rond en een financieel 

gat van ruim 3500 euro leek niet te dichten. In een gemeentevergadering las 

hij Matteüs 25:14-30 en gaf alle aanwezigen 5 euro. Hij zei: "Drijf er handel mee. 

In oktober kom ik de aan u toevertrouwde penningen weer innen." De hele 

gemeente heeft 'handel gedreven', een ieder met zijn of haar eigen talenten, 

en het resultaat was verbluffend. De penningmeester kon de boekhouding 

afsluiten met een batig saldo van ruim 2400 euro. De Heer inspireert en zegent 

het werk.  

MIJN GEMEENTE IS… 

"Voor mij is de gemeente een rustpunt en zijn de diensten 

opbouwend. Al heel veel jaren, ruim veertig, loop ik mee. 

Eerst met mijn gezin, daarna met mijn man en nu als 

alleengaande. De liefde voor elkaar is bemoedigend en onder 

andere daarom is het fijn toeven in d it kleine clubje." – Joop 

Edens-Veldman. 
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"Onze gemeente is als een warme deken, men is hulpvaardig. 

'Samen' is het sleutelwoord. Samen proberen het evangelie 

uit de dragen, maar niet alleen op zondag, ook in je dagelijks 

werk. Afgelopen jaar heb ik met Imka, Baukje en Naomi een 

high tea georganiseerd, waarvan de opbrengst voor de 

gemeente was. We moesten namelijk handel drijven met het 

ontvangen vijfje van de penningmeester. Er waren wel dertig 

mensen gekomen. Is dat geen evangeliseren?" – Harma van 

der Werf 

 

  



41 

 

5. ONDERSTEUNEND BUREAU 
INLEIDING 

Vanwege de nieuwe ANBI-normen moesten alle baptistengemeenten in 2015 een flinke klus 

klaren: het verzamelen en op de website plaatsen van hun ANBI-informatie. Het ging om 

gedeelten uit de statuten, een jaarverslag, jaarplannen, financiële informatie, beloningsbeleid 

en samenstelling van het bestuur. Dat moest in een format dat de Belastingdienst had verstrekt. 

Het is goed om te zien hoe men zich hiervoor heeft ingezet. 

Het Ondersteunend Bureau is per 1 januari volledig overgegaan op het geïntegreerde 

softwarepakket voor crm, boekhouding en facturering. De gemeenten kunnen via het 

gemeenteportaal de gegevens van de raad inzien en wijzigen, en inzien welke facturen er zijn 

ontvangen. Ook kunnen de statistiekgegevens via dit kanaal aan de Unie worden doorgegeven. 

De Unie kreeg een nieuwe website. Deze is op de voorjaars-AV gepresenteerd. Nieuw is onder 

meer dat deze geschikt is voor tablet en smartphone. In hetzelfde traject is er een nieuwe 

huisstijl ontwikkeld en ingevoerd. 

Onze vrijwilligers Dick en Aaltje Stichter voelen zich helemaal thuis op de Postjesweg. Zij 

hebben dit jaar voor het werk in de bibliotheek versterking gekregen van Pieter en Ina Jager. 

Zonder het werk van deze vrijwilligers zouden veel dingen blijven liggen. 

De AV nam in het voorjaar een nieuw Reglement Beroepbaarstelling aan waardoor de 

plaatselijke beroepbaarstelling verdween; daarvoor in de plaats is de voorlopige 

beroepbaarstelling gekomen. 

Gekoppeld aan de nieuwe werkwijze van het College van Beroepbaarstellingen is de 

Permanente Educatie op een andere leest geschoeid. Dat is dit jaar ook van start gegaan. 

De Unie Bouw Stichting (UBS) nam in het kader van de doorontwikkeling van de Unie het 

besluit om haar werkzaamheden over te dragen aan Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). 

Gevolg hiervan is dat alle kerkgebouwen worden overgedragen aan betreffende gemeenten. 

Vanuit Beweging naar Buiten wordt het afscheid van Hans en Aisha Oosterloo voorbereid en 

eind 2015 is de bouw van het weduwenhuis in Sierra Leone gestart. Verder is nagedacht over 

de rol van de tachtig zendelingen die via de Unie-gemeenten zijn uitgezonden. 

2015 IN CIJFERS 

GEMEENTEN 

 78 gemeenten met 10.445 leden op 31 december 2014 

 1 nieuwe gemeente aangenomen op de najaars-AV van 20 november  

 4 aspirant-gemeenten voorgesteld op de najaars-AV van 20 november 
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 4 gemeenten geholpen bij het beroepingswerk  

 7 voorgangers deden intrede 

 2 voorgangers gingen met emeritaat 

 1 gemeente kocht en betrok een nieuw gebouw 

 

COMMUNICATIE 

 8 nieuwsbrieven digitaal verstuurd 

 4 nummers van Baptisten.nu verschenen 

 10 keer werd kopij voor gemeentebladen verzonden 

 17 keer werd een Zending aan de Gemeenten verstuurd 

 7 keer werd een e-mail aan penningmeesters verstuurd 

 Het boekje Namen en Jaren met een overzicht van alle predikanten en emeriti werd 

bijgehouden 

 1361 boeken (en doopkaarten) werden verkocht, waaronder 69 van het nieuwste deel 

van de Baptistica Reeks en 739 van het kringenboekje 'Samen Gods missie ontdekken 

– Volgen' 

ACTIVITEITEN 

 111 afgevaardigden van 48 gemeenten bij de AV in Sneek 

 141 afgevaardigden van 54 gemeenten bij de AV in Ede 

 35 emeriti en echtgenotes bezochten de emeritidag op 22 oktober 

 2 plaatselijke en 3 voorlopige beroepbaarstellingen werden door het College van 

Beroepbaarstellingen verleend 

 Namens de gemeenten hebben we deelgenomen aan 10 netwerken (onder andere 

Nationale Synode, Evangelische Alliantie, Missie Nederland, diverse CIO-afdelingen, 

werkgroep Israël) 

 De UBS heeft 30 gemeenten geadviseerd over hun verzekeringen 

 De UBS heeft met de Stichting Kerkelijk Geldbeheer 20 gemeenten met een lening bij 

de UBS bezocht 

 12 penningmeesters, 8 secretarissen en 9 voorzitters van gemeenten bezochten de voor 

hen georganiseerde avond van de Unie op 31 januari 

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 Het nieuwe geïntegreerde automatiseringssysteem is in januari in gebruik genomen. 

 Pieter en Ina Jager geven als nieuwe vrijwilligers wekelijks hun tijd en inzet aan het 

Uniekantoor. 

 Tijdens de voorjaars-AV is de nieuwe website gelanceerd. 

 Gekoppeld aan de nieuwe website is een nieuwe huisstijl in gebruik genomen. 
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 De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor voorgangers is overgegaan naar een 

andere verzekeraar. 

 De ANW-hiaatverzekering voor voorgangers is overgegaan naar een andere 

verzekeraar. 

 Met alle gemeenten is (veelvuldig) contact geweest over het plaatsen van de 

noodzakelijke informatie op de websites van de gemeenten in verband met de ANBI-

status van de individuele gemeenten. 

 De gemeenten die diensten streamen zijn benaderd. 

 Er is een werkgroep geïnstalleerd om de rechtspositie van voorgangers te onderzoeken. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 Het actualiseren van het foldermateriaal. 

 Het opzetten van een aanvullend systeem van fondsenwerving. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 Meer werkprocessen via het nieuwe ICT-systeem laten verlopen. 

 Gemeenten helpen met een systeem voor ledenregistratie en documentenbeheer. 

UITGELICHT 

ERVARINGEN NIEUWE WERKWIJZE COLLEGE VAN BEROEPBAARSTELLINGEN 

Het College van Beroepbaarstellingen (CvB) is alweer meer dan een jaar werkzaam met de 

nieuwe werkwijze. Piet Passchier, de scheidend voorzitter, vertelt met enthousiasme over zijn 

werk bij het CvB: “Ook al houd ik niet van veranderingen, deze was hoognodig en daardoor 

was ik zeer geïnteresseerd. De studenten beschouwden de route langs het CvB als een laatste 

'hobbel'. Daar moesten ze voor hun gevoel even overheen. De toegevoegde waarde was niet 

echt duidelijk, behalve dat het een vereiste van het kerkgenootschap was.  

Als voorzitter vond ik het moeilijk als ik iemand aan het eind van een lange deeltijdstudie zag 

en met de ander CvB-leden moest concluderen dat die persoon eigenlijk niet geschikt was als 

gemeentevoorganger. Met dit nieuwe traject zeggen we niet aan het eind van de studie ja of 

nee, maar kunnen we gericht bijdragen aan de ontwikkeling van het karakter van de student(e). 

Dat waarderen de eerste studenten uit de nieuwe route nu al. 

Ik ben geen voorzitter van de 'grote plannen'. Ik kon met de andere leden met hun diverse 

kennis, karakters, vaardigheden en persoonlijkheden steeds tot goede gezamenlijke besluiten 

komen. Ik kon bijdragen met wat ik van God heb gekregen: een team helpen om met elkaar 

een klus te klaren.” 
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HULP BIJ IMPLEMENTEREN ANBI 

De ontwikkelingen rond ANBI-eisen (zie inleiding) was een flinke klus voor het Ondersteunend 

Bureau. Unieraadslid Martin Baas heeft er vele uren aan meegewerkt. 

“Het was bijzonder leerzaam. Ik was al inhoudelijk geïnformeerd 

door de bijeenkomst van EA/EZA die ik in het voorjaar bezocht 

en het Ondersteunend Bureau had de zaken goed voorbereid. Zo 

kon ik de gemeenten aanspreken met de juiste documentatie. De 

stukken van de gemeenten konden rechtstreeks naar de Unie 

gestuurd worden, wat gelijkluidendheid in de afwerking 

bewerkstelligde. Ik heb het met veel plezier gedaan en er ook 

veel van opgestoken. Die kennis blijft van belang voor de 

toekomst.” – Martin Baas 

NIEUWE HUISSTIJL EN WEBSITE 

Een van de grootste veranderingen op het gebied van de communicatie van de Unie in 2015 

was de vernieuwing van huisstijl en website. Marijn Vlasblom bouwde de nieuwe website en 

dacht samen met Onno Visser, Gerdien Karssen en Irene Pasveer na over een vorm en stijl die 

bij de Unie past.  

“Het was erg leuk om op deze manier bezig te zijn met de 

communicatie naar de gemeenten. De website is toch ons 

visitekaartje, het eerste contact waardoor men zich een beeld van 

de Unie vormt. Dus dachten we ook na over dat beeld en over de 

kleuren die daarbij passen. Openheid, veelzijdigheid, 

veelkleurigheid en het kruis van Jezus waren de kernwoorden. 

Die worden door alle gemeenten gedeeld. 

Uiteindelijk kwam daar de inmiddels bekende huis-kruis-

combinatie uit, waarbij ook kleuren en passende lettertypen 

werden gekozen. 

De nieuwe website is gericht op gemeenteleden, voorgangers, 

oudsten en studenten die willen weten wat de Unie voor hen kan 

betekenen. Ook is de belangrijkste informatie nu zichtbaar op 

mobiele telefoons, laptops en tablets. 

Het gehele proces nam ongeveer zeven maanden in beslag, van 

eerste pennenstreek tot uiteindelijke lancering op de voorjaars-

AV. We hebben inmiddels mooie reacties gekregen.” – Marijn 

Vlasblom 
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MEDEWERKERS ONDERSTEUNEND BUREAU 

Het team van medewerkers op het Ondersteunend Bureau bestaat op dit moment uit: 

     

 

Albrecht 

Boerrigter, 

Algemeen 

Secretaris 

Jeanette van Es, 

directiesecretaresse 

Conny van 

Kooy, 

financieel 

medewerker 

Dick Stichter, 

vrijwilliger 

Aaltje Stichter, 

vrijwilliger 

 

 Ina en Pieter Jager, vrijwilligers 

  



46 

 

BEWEGING NAAR BUITEN 

2015 IN CIJFERS 

Hieronder vindt u een beknopt financieel overzicht van wat we in 2015 hebben kunnen geven 

aan diverse projecten. Het geeft een beeld van wat we als Unie-gemeenschap 'naar buiten toe' 

doen. Voor een financiële verantwoording van de baten en de lasten verwijzen we naar de 

jaarrekening. 

Hans Riphagen is coördinator van Beweging naar Buiten. 

Zendingsprojecten EBF IMP Programma € 1.500  

 India - Dalits € 500  

 India - Gotlam, Bridge of Hope € 5.000  

 Kameroen - Zidim Ziekenhuis € 7.500  

 Sierra Leone - Abdullai Sillah € 1.180  

 Sierra Leone-CCMP(Kerkneemt verantwoordelijkheid) € 10.000  

 Sierra Leone - TECT (Theologisch Onderwijs) € 595  

 Sierra Leone - Vrouwenwerk € 38.000 

 Zendingsprojecten Algemeen € 1.000  

    

Noodfonds Noodhulp Afrika (preventieve hulp in Oeganda) € 10.800  

 Noodhulp Divers € 2.881  

 Noodhulp Nepal € 40.000  

 Noodhulp Oekraïne € 10.000  

 Noodhulp Syrië € 22.500  

 Noodhulp Bootvluchtelingen € 21.000  

    

Gemeentestichting

g NL 

Gemeenstichting - Algemeen € 150  

 Gemeenstichting - Arnhem Geitenkamp €  21.800  

 Gemeentestichting - Rotterdam Oude Noorden € 22.906  

ENKELE ANDERE CIJFERS 

 Er is 3 keer gebruikgemaakt van het ondersteu-

ningsfonds voor gemeentezendelingen (Kampen, 

en 2x Utrecht de Rank). 6 gemeenten dachten mee 

in een projectgroep over gemeentezendelingen. 

Binnen Uniegemeenten zijn er zo'n 80 zendings-

werkers uitgezonden. 
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 De verkoop van postzegels en ansichtkaarten leverde dit jaar maar liefst 4550 euro op, 

bestemd voor zending. (Zie de foto hierboven voor een van de bijzondere taferelen bij 

de AV, als de postzegels worden ingeladen.) 

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 Een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit zes gemeenten, dacht na over 

de rol die de Unie kan vervullen voor gemeentezendelingen. Vanuit de projectgroep 

werden de volgende doelen bereikt: 

o Het opzetten van een pagina op de website met informatie voor nieuwe 

zendelingen, en een voor gemeenten die zendelingen uitzenden. 

o Een concept 'uitzendbeleid' dat door gemeenten gebruikt kan worden wanneer 

ze te maken krijgen met zendingskandidaten. 

o Kennisvermeerdering en netwerkuitbreiding op het Ondersteunend Bureau 

over het hoe en wat van zendingswerkers uitzenden (bijvoorbeeld rondom 

financiën, verantwoordelijkheden, ANBI, enzovoort). 

 In 2013 is gestart met het zoeken naar een of meerdere preventieve noodhulpprojecten 

om een deel van het noodfonds gericht te besteden aan het voorkomen van honger in 

Afrika. Uiteindelijk is één project overgebleven, waar kerken in de regio Masaka in 

Oeganda samen met de gemeenschap de handen ineen slaan om honger uit te drijven. 

Het project werd voorgedragen door de Parkkerk in Leeuwarden en loopt tot uiterlijk 

2018. 

 We hebben voorbereidingen getroffen voor het afscheid van Unie-zendelingen Hans 

en Aisha Oosterloo in 2016, en zijn in 2015 gestart met een gemeenteopbouwproces 

in Sierra Leone, om vorm te geven aan een vriendschapsrelatie, ook als onze 

zendelingen met hun werk stoppen. In het voorjaar van 2016 vertellen we daar meer 

over. 

 Vanuit het noodfonds konden we bijdragen aan hulp aan vluchtelingen in Oekraïne, 

Syrië en Libanon en op de Griekse eilanden. Ook is er flink bijgedragen aan hulp voor 

wederopbouw na de aardbeving in Nepal. 

 In 2015 behaalde Abdullai Sillah, een Sierra Leoner die in Engeland studeerde, zijn PhD. 

Hij werd voor zijn studie ondersteund door enkele Nederlandse gemeenten. Inmiddels 

woont hij, samen met zijn vrouw Fanta en hun twee kinderen, weer in Sierra Leone. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 Een werkgroep die een mogelijke vriendschapsrelatie met Israël zou verkennen is 

uiteindelijk niet van start gegaan. Er bleek onder de geïnteresseerde gemeenten en 

voorgangers onvoldoende animo om de route verder te verkennen. 

 Het starten van een projectgroep Sierra Leone is een jaar verzet, omdat de plannen 

vanwege ebola naar de langere termijn zijn verschoven. We hopen hier rondom de 

voorjaars-AV van 2016 alsnog een start mee te maken. 



48 

 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 De organisatie van de jaarvergadering van de European Baptist Mission International 

(EBMI) in april in Arnhem. Tijdens de jaarvergadering zullen we afscheid nemen van 

Unie-zendelingen Hans en Aisha Oosterloo. Ook hopen we op nieuwe verbindingen 

tussen de EBMI en enkele Nederlandse gemeenten. 

UITGELICHT 

WEDEUWENHUIS AISHA OOSTERLOO 

Eind 2015 startte in Sierra Leone de bouw van 

een weduwenhuis in Lunsar. Voor Aisha 

Oosterloo, die zich als zendelinge in Sierra 

Leone langdurig heeft ingezet voor kansarme 

weduwen, was het een droom om een plek 

voor deze vrouwen te realiseren. Het 

weduwenhuis is bedoeld voor zes vrouwen, 

die daar in rust en veiligheid kunnen 

verblijven. Het plan is om er ook een sociaal 

project bij te starten, waarin de vrouwen een 

klein eigen bedrijfje kunnen beginnen om 

zelfvoorzienend te worden. De bouw van het huis is volledig gefinancierd door Nederlandse 

giftgevers en wordt door Hans en Aisha ervaren als een prachtig afscheidscadeau vanuit Unie-

gemeenten.  

Op de website van de Unie houden we een blog bij over de bouw9 en plaatsen we regelmatig 

nieuwe foto's.  

BIJLAGE OP DE WEBSITE 

Document dat u als bijlage u op de website kunt vinden: 

 Bijlage 5: Statistiek leden gemeenten 

 

  

                                                 
9 http://baptisten.nl/18-nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/628-blog-weduwenhuis-

aisha-in-sierra-leone 

http://baptisten.nl/18-nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/628-blog-weduwenhuis-aisha-in-sierra-leone
http://baptisten.nl/18-nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/628-blog-weduwenhuis-aisha-in-sierra-leone
http://baptisten.nl/18-nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/628-blog-weduwenhuis-aisha-in-sierra-leone
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6. DIVERSE ORGANEN EN COMMISSIES 

ARBITRAGECOMMISSIE 

De Arbitragecommissie had in 2015 geen zaken in behandeling. 

Henk Abbink, Herman de Boer, Anne de Vries en Rien den Boer vormden de Arbitrage-

commissie. 

COLLEGE VAN BEROEPBAARSTELLINGEN (CVB) 

INLEIDING 

Aan het eind van 2015 is het College van Beroepbaarstellingen (CvB) met zeventien studenten 

op weg in een traject dat leidt naar de voorlopige beroepbaarstelling. Dat traject ziet er sinds 

2014 heel anders uit dan voorheen. Het CvB komt niet meer pas aan het einde van de studie 

in beeld, maar al in een veel vroeger stadium. Er is voor de meeste studenten gedurende een 

aantal jaren regelmatig contact met een trajectbegeleider die het CvB vertegenwoordigt. Drie 

kandidaten hebben in 2015 het traject stopgezet, bijvoorbeeld omdat de studie op een laag 

pitje staat. 

In 2015 is voor het eerst het psychologisch onderzoek in de nieuwe vorm afgenomen, onder 

de naam Talent en Talentontwikkeling (TTO). De reacties op deze werkwijze zijn zeer positief!  

In mei is op de voorjaars-AV het nieuwe 'Reglement beroepbaarstelling van voorgangers' 

aangenomen. Een belangrijke wijziging is dat de algemene beroepbaarstelling nu in alle 

gevallen wordt voorafgegaan door de voorlopige beroepbaarstelling. Na het doorlopen van 

mentoraat kan de voorlopige beroepbaarstelling worden omgezet in een algemene 

beroepbaarstelling. 

In 2015 zijn nog twee plaatselijke beroepbaarstellingen toegekend (oude stijl). Ook ontvingen 

al drie kandidaten een voorlopige beroepbaarstelling (nieuwe stijl). 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

 TTO is gestart en geëvalueerd, met positieve conclusies.  

 Het onderdeel TTO brengt kosten met zich mee. Wanneer de student lid is van een 

Unie-gemeente wordt een deel bekostigd door de Unie, terwijl een ander deel door de 

kandidaat zelf moet worden betaald. Voor studenten die afkomstig zijn uit een andere 

geloofsgemeenschap zijn alle kosten voor eigen rekening. De communicatie hierover 

met de studenten is dit jaar goed op gang gekomen. De studenten zijn op de hoogte 

van de financiële consequenties van TTO. 

 Het is de bedoeling dat student en trajectbegeleider regelmatig contact hebben. Dit is 

in 2015 steeds meer van de grond gekomen. 
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 De plaatselijke beroepbaarstelling is omgezet in de voorlopige beroepbaarstelling. 

Daarnaast is in het nieuwe reglement een nieuw element toegevoegd, namelijk de 

zending voor specifieke functies. Het gaat dan bijvoorbeeld om de functie van 

voorganger in een verzorgingshuis of in het leger. Deze is losgekoppeld van de 

reguliere beroepbaarstellingen, omdat het een andere deskundigheid vraagt. 

 De studenten zien de meerwaarde van het traject beroepbaarstelling – niet alleen het 

'stempel' aan de eindstreep is van waarde, maar de elementen van het traject zijn op 

zichzelf ook waardevol en leerzaam. 

 Studenten die nog bekend waren bij het CvB en vielen onder de 'oude routing' hebben 

we op de 'oude wijze' beoordeeld. Dat betrof in 2015 drie studenten. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

 De route die we moeten gaan met zogenaamde zij-instromers is nog niet helemaal 

uitgekristalliseerd. De eerste opzet is uitgewerkt en geaccordeerd door het CvB. 

Gaandeweg werden er echter nog enkele 'zwakke plekken' zichtbaar. Het traject is 

daarom bijgesteld. 

 Het einde van het traject, bestaande uit het doorstartprofiel en de afsluitende 

bijeenkomst, bestaat alleen nog op papier. In de loop van de tijd zullen we gaan ervaren 

hoe dat zal verlopen. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

 De bijgestelde route voor zij-instromers uittesten. 

 Omdat de komende jaren de zittingstermijn van diverse leden ten einde loopt, zoekt 

het CvB nieuwe leden. We zijn blij dat er zich al enkelen beschikbaar stelden. In de loop 

van 2016 gaat het CvB verder op zoek naar enkele, met name vrouwelijke, kandidaten, 

die deskundig zijn op andere terreinen dan de theologie, bijvoorbeeld in het (hoger) 

onderwijs. 

UITGELICHT 

"Een bijzondere pilot voor de CvB-studenten: een assessment 

met zowel individuele als groepsgewijze aanpak. Doelstelling: 

diepgaand kwaliteit en talenten van studenten bekijken en 

adviseren over geschiktheid voor studie/werk en 

ontwikkelbaarheid van opvallende leerpunten. Gecombineerd 

inzicht uit de praktijk van talentontwikkeling (Hamewith), 

coaching en supervisie (bureau Welmoed), en Arbeids- en 

Organisatiepsychologie (Paideusis) is gebruikt om tot 

opbouwend kritische rapportages te komen ten dienste van 

studenten en het CvB en dus van de (toekomstige) gemeenten. 

De meeste studenten waren zeer enthousiast over zowel proces 

als uitkomsten. Het heeft sommigen extra geholpen bij cruciale 
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keuzes en stappen." - René Ravenhorst, arbeids- en 

organisatiepsycholoog, schrijft over het TTO-traject 

ERVARINGEN 

"Tijdens het huisbezoek leer ik 'mijn' student kennen in zijn of 

haar eigen omgeving. Daar kan ik veel uit aflezen. Als er een 

partner is, komt die ook ruimschoots aan bod. Er wordt dieper 

ingegaan op de uitslagen van de TTO-dagen, en mogelijke 

valkuilen worden benoemd en besproken. Het huisbezoek is het 

meest persoonlijke contactmoment tussen student en 

trajectbegeleider en ik vind dat dit eraan bijdraagt om tot een 

evenwichtig besluit rondom de beroepbaarstelling te komen." - 

Jenny Bakker, lid van het CvB, over de huisbezoeken die zij heeft 

afgelegd als trajectbegeleider 

"Bijzonder om in een setting van de leden van de commissie en 

medestudenten je startprofiel te mogen presenteren. Omdat de 

opzet van de samenkomst alle ruimte geeft aan de 

medestudenten om je te bevragen, krijg je nieuwe inzichten 

aangereikt, maar tegelijk merk je dat ze soms ook tegen dezelfde 

zaken aanlopen als die jou bezighouden. Hierdoor was het een 

leerzame ontmoeting." – Student Martijn Nijhoff over de 

startbijeenkomst 

"De introductiebijeenkomst met het CvB beloofde een 

spannende en enerverende sessie te worden, maar verliep tot 

mijn aangename verrassing in een sfeer van gemoedelijkheid en 

hartelijkheid. Een goed begin is het halve werk!" – Student Bert 

Monshouwer over de startbijeenkomst 

COMMISSIELEDEN 

In november 2015 was Wijnand van Berkel aftredend als lid van het CvB. Zijn plaats werd 

ingenomen door Peet Wijchers. In 2016, als Piet Passchier aftreedt, zal Peet Wijchers het 

voorzitterschap overnemen. 

Aan het eind van 2015 bestaat het College van Beroepbaarstellingen uit de volgende leden: 

Jenny Bakker, Josefine Boertjens, Karel Gerritsen, Piet Passchier (voorzitter), Els van Wier 

(secretaris) en Peet Wijchers. 
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  Jenny Bakker     Josefine Boertjens  Karel Gerritsen      Piet Passchier         Els van Wier   Peet Wijchers 

SELECTIECOMMISSIE (SELCO) 

In 2015 waren er geen vacatures, zodat de Selectiecommissie geen gesprekken heeft hoeven 

voeren met mogelijke kandidaten. 

De samenstelling van de Selectiecommissie in 2015 was: 

Fritz Kaiser (voorzitter) en Marleen van der Hoeven (lid). 

UNIE BOUWSTICHTING (UBS) 

OPHEFFING UBS; SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING BESTUUR. 

In een speciale vergadering op woensdag 15 april 2015 heeft het bestuur van de UBS unaniem 

besloten om de Bouwstichting der Unie van Baptistengemeenten in Nederland op te heffen. 

Het bestuur is ongewijzigd gebleven in 2015 en alle bestuursleden hebben toegezegd aan te 

blijven totdat de UBS is opgeheven. Het bestuur bestaat uit Pieter Jager (voorzitter) Francine 

Neerhof Oving, Henk Wijnholds (algemeen adjunct), Harrie Wijma en Rien den Boer. De 

administratie en het secretariaat wordt gedaan door Wim Hofman. 

VERGADERINGEN EN WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE OPHEFFING. 

Het bestuur vergaderde vijf keer, met als vast onderdeel de opheffing van de UBS. 

Het besluit van opheffing heeft vooral de agenda bepaald van het afgelopen jaar. Het bestuur 

heeft als doelstelling om het opheffen voor alle relaties goed te laten verlopen, zonder extra 

kosten voor de relaties. 

Om de UBS op te kunnen heffen is eerst formeel goedkeuring gevraagd van de Unieraad. Op 

dinsdag 17 februari 2015 was hierover een gesprek tussen de UR en de UBS. Bij de UR waren 

geen bezwaren en de goedkeuring is op 9 juli 2015 schriftelijk bevestigd. Als contactpersoon 

van de UR zal Anne Mulder optreden die regelmatig op de hoogte gesteld zal worden van de 

voortgang van het afbouwen van de UBS. 

Er is een plan van afbouw gemaakt in samenwerking met de SGK. Deze had zich vooraf aan het 

besluit voor opheffing bereid verklaard de leningen onder overeenkomstige voorwaarden als 

bij de UBS over te nemen. Met SKG was een intentieverklaring overeengekomen. De 

voorwaarden en de hoogte van de rente waren bij SKG zeker zo gunstig als bij de UBS. 
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Bovendien heeft SKG ervaring in het kerkenwerk; hun leus ‘Geld van kerken voor kerken’ ligt in 

de lijn van het uitgangspunt van de UBS. 

Begin 2015 is er naar alle relaties van de UBS een brief gestuurd waarin de opheffing is 

uitgelegd. Daarna is er telefonisch contact geweest met de gemeenten en gevraagd naar hun 

reactie. De vragen die er waren konden grotendeels worden beantwoord. 

Eind 2015 waren bijna alle gemeenten bezocht die een lening hebben bij de UBS, samen met 

een vertegenwoordiger van SKG. De verwachting is dat in 2016 alle leningen zijn overgedragen 

en dat de spaargelden zijn teruggestort. De overdracht van de kerkgebouwen en pastorieën 

staat voor 2016 en 2017 gepland. Voor dergelijke beslissingen is in veel gevallen een speciale 

gemeentevergadering nodig, zodat de afhandeling de nodige tijd vraagt. 

FINANCIËN 

De investeringen en leningen zijn in 2015 of worden begin 2016 overgenomen door de SKG. 

De spaargelden zullen begin 2016 terug gaan naar de baptistengemeenten. Voor de laatste 

keer ontvangt een aantal gemeenten over 2015 een bijdrage uit het 10-centfonds. 

TEN SLOTTE 

De planning is om de opheffing in 2019 volledig te hebben uitgevoerd. In dat jaar bestaat de 

UBS 75 jaar. We zullen daar op gepaste wijze aandacht aan besteden. Het bestuur is er 

gaandeweg het proces van afbouwen van overtuigd geraakt dat de opheffing van de UBS een 

goede keus is geweest. 

VERENIGING VAN BAPTISTEN VOORGANGER (VBV) 

In artikel 2 van de Statuten staat dat de Vereniging van Baptisten Voorgangers zich ten doel 

stelt om met en voor haar leden gemeenschappelijke belangen te behartigen. In de 

opsomming van gemeenschappelijke belangen worden onder andere genoemd: 

deskundigheidsbevordering, kennisuitwisseling, onderlinge zorg en begeleiding. Toerusting en 

begeleiding krijgen dan ook steeds weer de volle aandacht in de activiteiten van de vereniging. 

TOERUSTING EN BEGELEIDING 

Deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling worden aangeboden in een tweedaagse 

conferentie en in het organiseren van een studiedag. De toerusting van de voorganger in de 

praktijk van alle dag vindt meestal plaats op de conferenties. Kennisvermeerdering wordt 

aangereikt tijdens studiedagen. 

De persoonlijke vorming en het functioneren als voorganger in de praktijk van alle dag stonden 

centraal op de conferentie van 2015. Het thema was: 'Bidden … een gebed zonder einde?!' Een 

voorganger gaat immers voor in vele gebedsmomenten, zowel in de diensten als in het 

pastoraat. En hoe is het gesteld met het persoonlijke gebedsleven van de voorganger? 
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Het Seminarium organiseerde een studiedag in oktober met als thema 'Van Onderen!', waarin 

verschillende visies op leiderschap in de kerk de revue passeerden. Vanwege deze studiedag 

werd besloten om de voorgenomen studiedag van de vereniging niet te houden. In 2016 zal 

er een vervolgstudiedag komen over het beroepingswerk. Die bezinning zal worden afgerond 

met het produceren van een brochure hierover. 

Omzien naar dienstdoende voorgangers – meeleven met hun wel en wee, vooral in moeilijke 

werksituaties – gebeurt door persoonlijk contacten en in overleg wordt er eventueel 

doorverwezen naar een deskundige begeleider. 

VERBINDINGEN 

De vrouwen van gemeentevoorgangers komen regelmatig bij elkaar om vraagstukken te 

bespreken waarmee zij geconfronteerd worden. Deze zinvolle ontmoetingen van deze 

PredikantsPartners worden door de vereniging gefaciliteerd. De partners hebben onder andere 

nagedacht over hun eigen geloofsleven en over het beroepingswerk – wat doet dat met jou en 

je gezin? 

Twee personen namen deel aan een conferentie in Hannover, Duitsland. Thema van deze 

conferentie was: 'Hope for Europe, Women in Leadership'.  

De Unieraad faciliteert de jaarlijkse emeritidag die in het najaar georganiseerd wordt. Het 

bestuur van de vereniging zorgt voor de programmatische invulling en uitvoering van deze 

dag. De ontmoeting staat centraal, maar de aanwezigen worden ook bijgepraat over een aantal 

ontwikkelingen binnen de Unie. 

HET BESTUUR 

Jan-Martin Berghuis heeft zijn vaardige pen als secretaris van de vereniging dichtgeschroefd. 

Peter van Bruggen (Hoogezand Beukemastraat) heeft de communicatie en het maken van 

bulletins van hem overgenomen. Het bestuur is nog op zoek naar iemand die de overige 

secretariaatswerkzaamheden wil uitvoeren. 

De emeriti Piet Passchier (voorzitter) en Pieter Jager (penningmeester) zijn de andere 

bestuursleden. 

VERTEGENWOORDIGING IN HET CIO-M 

Het CIO-M (Militair) is een onderdeel van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). 

De in de commissie vertegenwoordigde protestantse kerken zijn als zendende instantie verant-

woordelijk voor de inhoud van de Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV) in de Krijgsmacht. 

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland maakt deel uit van het CIO-M. Het CIO-M is 

zelf geen zendende instantie, maar een kerkelijke commissie die optreedt als gesprekspartner 

van Defensie. Omdat Defensie vaak met alle zendende instanties wil spreken, heeft het CIO-M 
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ook incidenteel overleg met de katholieke, joodse, hindoeïstische en islamitische genootschap-

pen en de humanisten. 

In het CIO-M zijn twaalf kerkgenootschappen vertegenwoordigd. De commissie heeft een 

onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris. 

DE UNIE-KRIJGSMACHTPREDIKANTEN 

In het verslagjaar waren twee Unie-voorgangers werkzaam bij Defensie: Paul Brouwer en Erik 

Huiting, beiden ingedeeld bij de Koninklijke Landmacht. 

Hun werkzaamheden zijn niet eenvoudig. Er wordt veel van hen gevraagd, met name omdat 

de rol van de Krijgsmacht in de afgelopen jaren sterk veranderd is. Zij worden, net als hun 

collega's, geconfronteerd met zaken van zorg bij de militairen van hun eigen onderdelen en 

met de zorg en nazorg van uitgezonden militairen en vaak ook familieleden. 

Het is goed onze legerpredikanten en hun collega's in uw voorbeden op te nemen, omdat zij 

in deze tijd een grote inspanning moeten leveren. Zij verrichten pastoraat namens de zendende 

kerken en weten zich geroepen omwille van het evangelie van Jezus Christus. Unie-gemeenten 

moeten zich bewust zijn van de gevaren waarin ook de geestelijke verzorgers zich moeten 

begeven. Daarom is het erg goed dat onze legerpredikanten beroepen zijn als voorganger in 

bijzondere dienst van een plaatselijke gemeente en daar hun geestelijk thuis hebben. 

De leiding van de PGV is in handen van hoofdkrijgsmachtpredikant ds. Klaas Henk Ubels. 

WERKZAAMHEDEN CIO-M 

Onder de werkzaamheden van het CIO-M valt het organiseren van een conferentie voor en 

met de krijgsmachtpredikanten en het houden van de maandelijkse vergadering, meestal op 

de eerste donderdag van elke maand, gewoontegetrouw in het centrum Beukbergen in Huis 

ter Heide. 

Het is steeds verheugend om te merken dat de onderlinge samenwerking tussen de diverse 

kerkgenootschappen uitstekend is. Alle onderwerpen die te maken hadden met de 

verantwoordelijkheid van het CIO-M voor de inhoud van de protestantse geestelijke verzorging 

werden besproken. 

Grote onderwerpen, zoals reductie van het aantal geestelijk verzorgers en behoefte aan 

onderzoek, die in voorgaande jaren de agenda bepaalden, waren dit jaar niet meer aan de 

orde. Wel werd een nieuwe opzet gemaakt voor betrokkenheid van het CIO-M bij de vervulling 

van vacatures. De hoofdkrijgsmachtpredikant is deelnemer aan de vergaderingen, waarbij hem 

altijd de ruimte binnen de agenda wordt gegeven om actuele zaken te bespreken. 

Er waren contacten met de politieke en militaire leiding van het ministerie van Defensie, het 

CIO en de andere zendende instanties. 
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WISSELING VAN VERTEGENWOORDIGING 

Martin Baas van de Baptistengemeente Apeldoorn vertegenwoordigde de Unie gedurende de 

jaren 1995-2002 en opnieuw vanaf begin 2008 in het CIO-M. Alhoewel zijn betrokkenheid bij 

de geestelijk verzorging in de Krijgsmacht sinds zijn dienstverlating in 2003 altijd bleef, vond 

hij het tijd om een opvolger te zoeken. Die bleek gelukkig beschikbaar. Vanaf november 2015 

wordt de Unie in het CIO-M vertegenwoordigd door Alex Mons, lid van de Baptistengemeente 

De Ontmoeting in Arnhem-Zuid, werkzaam bij de Koninklijke Marine in de rang van kapitein-

luitenant-ter-zee. 

Martin Baas: "Ik kijk terug op een bijzonder goede tijd, met name vanwege de eendrachtige 

samenwerking tussen de bij het CIO-M aangesloten kerken die ik heb mogen ervaren, waarbij 

het er steeds om gaat een kwalitatief goede invulling te geven aan de protestants geestelijke 

verzorging in de krijgsmacht." 

WERKGROEP ONDERZOEK RECHTSPOSITIE VOORGANGERS 

Op 30 mei 2015 nam de Algemene Vergadering in Sneek een voorstel aan om door een 

werkgroep onderzoek te laten doen naar de wenselijkheid van gewijzigde juridische verhou-

dingen tussen predikanten/voorgangers en gemeenten en wel in de verhouding van werk-

gever-werknemer. 

De Unieraad stelde daarop een werkgroep in, bestaande uit: 

 mr. drs. C.J. Tijman 

 drs. R. Bakema 

 ds. G. van der Schee, secretaris 

 ds. T. Tichelaar, voorzitter 

 dhr. M. Baas 

DOEL VAN DE WERKGROEP 

Het doel van de werkgroep is te komen tot analyse van de consequenties, van voor- en nadelen 

van de verschillende juridische verhoudingen van de predikant ten opzichte van de gemeente; 

daarbij rekening houdend met vragen als: welke risico's zijn in het spel (arbeidsrechtelijk/ 

financieel)? Zijn er consequenties voor de gezagsverhouding van de voorganger tot de 

gemeente? 

Op basis van de analyse moet de werkgroep komen tot een advies aan de Algemene Vergade-

ring over de vraag of een wijziging in de verhouding wenselijk is en hoe deze verder uitgewerkt 

zou moeten worden. De werkgroep zal concrete uitwerkingen voorstellen, waarin de rol van 

de Unie, van de gemeenten en die van de voorgangers helder zijn beschreven. 

De werkgroep is in het najaar van 2015 aan de analyse begonnen en heeft twee keer vergaderd. 

De werkgroep hoopt in 2016 een advies aan de Algemene Vergadering uit te brengen. 
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DE STRUBBEN 

Op 28 oktober 2015 gaf het bestuur van De Strubben een verklaring uit met als onderwerp 

‘Beëindiging Stichting de Strubben groepsaccommodaties’. Hieronder de volledige tekst. 

VERKLARING BESTUUR M.B.T. OPHEFFING STICHTING 

Mogelijk heeft u dit al vernomen: de Strubben gaat stoppen. En dat gebeurt niet zomaar… 

Iets meer dan 25 jaar geleden werd gezocht naar een locatie in Nederland om het kampwerk 

en jeugdwerk van onze Uniegemeenschap een eigen plek te geven. Doordat de Nieuwe 

Oorsprong geen geschikt terrein had, viel deze locatie af en moest gezocht worden naar een 

alternatief. Stichting Tabitha was destijds eigenaar van de Strubben en moest stoppen met de 

activiteiten als rust- en herstellingsoord. Hierdoor kon het bezit overgedragen worden aan de 

Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging, waardoor de Stichting Jeugdcentrum NBJB ontstond. 

Op 29 december 1990 vond de officiële opening plaats. 

Er zijn op de Strubben veel NBJB-zomerkampen gehouden, maar ook diverse andere 

activiteiten zoals trainingen, jeugdleiderscursussen en zelfs enkele keren een Strubbenfestival. 

Door de groeiende vraag naar een geschikte groepsaccommodatie voor jeugdgroepen werd 

in 1997 het kamphuis gebouwd. In februari 1998 kwam het jeugdbureau van de NBJB naar de 

Strubben. Al het baptistenjeugdwerk op één plek, een hele mooie plek om God en elkaar te 

ontmoeten. 

Door de bezuinigingen bij de overheid verdween het jeugdbureau van de NBJB. Een eerste 

klap voor de Strubben om te verduren. Om de continuïteit van de Strubben te waarborgen, 

was de Strubben een jaar eerder verzelfstandigd in Stichting de Strubben Groepsaccommo-

daties. 

Het kampwerk op de Strubben ging door, maar liep steeds verder terug; in 2012 werd voor het 

laatst een kampweek georganiseerd op de Strubben, een jaar later volgde de laatste editie van 

het ‘moeder en kind kamp’. Dit was een voor de Strubben opnieuw een gevoelige klap, niet 

alleen financieel maar ook omdat het oorspronkelijke doel, een eigen jeugdcentrum, daarmee 

in feite eindigde. 

Alhoewel de verhuur van zowel het hoofdgebouw als het kamphuis de laatste jaren goed 

verliep, was te merken dat er een kentering kwam. De groepen die huurden waren kleiner in 

aantal en men ging steeds meer op het laatste moment boeken. Ook merkten we dat de 

huurders meer verwachtten van de accommodaties. Vooral het hoofdgebouw voldeed niet 

meer aan de eisen van deze tijd. Om met name het hoofdgebouw te moderniseren is een grote 

investering noodzakelijk. Gedurende de periode van het bestaan van de Strubben was het niet 

mogelijk gebleken voldoende financiële reserves op te bouwen om die moderniseringen door 

te voeren.  
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Daar bovenop liep de verhuur van de panden aan het begin van dit jaar enorm achter, 

waardoor we vaststelden dat de exploitatie 2015 helaas met een fors verlies zou moeten 

worden afgesloten. Het bestuur van de stichting de Strubben zag geen mogelijkheden meer, 

met name door het ontbreken van de financiële middelen, de achterstand in onderhoud en de 

maatschappelijke veranderingen, de Strubben uiteindelijk nog rendabel te maken. Op dit 

kruispunt heeft het bestuur besloten dat het niet verstandig is om te investeren en is met veel 

pijn in het hart en de ziel de keuze gemaakt om te gaan stoppen. 

De stichting is niet failliet, maar het is onrendabel geworden om de gebouwen te exploiteren 

en vooral te kunnen onderhouden. Met name het hoofdgebouw, gebouwd in 1910, kostte 

jaarlijks veel geld aan onderhoud. Dit werd mede veroorzaakt door steeds strengere regels, 

bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid en legionella. 

In de zomer van 2015 is daarom contact gezocht met de Unie van Baptistengemeenten 

Nederland en om hulp gevraagd bij de ontstane situatie. De Strubben zal in de verkoop worden 

gezet en de mogelijke baten zullen, zoals statutair is vastgelegd, overvloeien naar de Unie van 

Baptistengemeenten in Nederland. 

Het bestuur van de Strubben had het liever anders gezien, met name ook vanuit de 

doelstellingen van de Strubben, maar ziet geen mogelijkheden meer. Het is geen makkelijk 

proces om door te maken. Niet alleen voor de betrokken bestuurders, maar ook vanwege het 

gevolg dat hierdoor het contract met de beheerder Lucie Wijchers (en Erik Wijchers) is 

beëindigd. Zij hebben sinds 2008 het meeste werk verricht voor de Strubben en hun ziel en 

zaligheid hierin gelegd. Het bestuur dankt hen dan ook voor al hun inzet tot nu toe. Daarnaast 

bedankt het bestuur via deze weg ook de eerdere beheerdersechtparen, Bas en Neeltje Stadens 

en Henk en Marleen Samplonius, voor hun tijd en werkzaamheden op de Strubben. 

Het bestuur vertrouwt erop dat God zal helpen om de laatste fase af te ronden en het geheel 

tot een goed einde te brengen. De foto’s, video’s en vooral de herinneringen zullen blijven 

voor een ieder die op de Strubben geweest is. 

Namens het bestuur, 

Sake de Vries, Voorzitter 
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7. FINANCIËN 
BALANS VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND 

ACTIVA 

  31-12-2015 31-12-2014 

Materiële vaste activa 

  Herdenkingskerk €                        1   €                               1   

  Inventaris €               2.022   €                         959   

     €                 2.023   €                        960  

Financiële vaste activa 

  In bewaring 

gegeven gelden 

€                  -   €                   64.481   

  Leningen U/G €          733.651   €             1.106.939   

  Aanloopkosten 

Baptist House 

€             85.879   €                   99.544   

      €          819.530   €           1.270.964  

Vorderingen 

  Vooruitbetaalde 

bedragen 

€             29.425   €                   23.273   

  Debiteuren €             13.181   €                   32.266   

  Overige 

vorderingen 

€          104.993   €                100.794   

     €           147.599  €               156.333 

Geldmiddelen 

  Kassen en banken   €       1.427.370  €           1.124.056 

Totaal   €     2.396.522   €        2.552.314 

PASSIVA 

Reserves 

  Niet opeisbare 

hypothecaire lening 

€          100.000   €                192.857   

  Reserves €      2.183.897   €             2.220.911   

     €       2.283.897   €           2.413.768 

Langlopende leningen         

  Maatschappij van 

Welstand 

€               6.649   €                   25.839   

  Baptistengemeente 

Groningen 

€             25.000   €                   25.000   

     €              31.649   €                  50.839 

Schulden op korte termijn 

  Crediteuren €               6.893   €                   14.070   

  Belastingen en 

sociale lasten 

€             15.271   €                   15.821   

  Overige 

kortlopende 

schulden 

€             58.811   €                   57.816   

     €              80.976    €                  87.707 

Totaal   €     2.396.522   €        2.552.314 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Baten   Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014 

  Unie Algemeen       

   Algemeen Unie €                535.246 €                    515.480 €                531.456 

   Rente €                   37.350 €                       50.000 €                   42.445 

   Overige €                114.743 €                       74.500 €                142.594 

   Diverse baten Beweging naar 

Buiten 

€                159.926 €                       78.450 €                132.932 

  Totaal Baten Unie Algemeen €               847.265 €                   718.430 €               849.427 

  Missionaire Gemeente 

Ontwikkeling 

      

   Diverse baten MGO €                   55.251 €                       36.500 €                   17.512 

  Totaal Baten MGO €                  55.251 €                     36.500 €                  17.512 

  Theologische Vorming       

   Overheidssubsidie €                134.394  €                    134.000 €                134.394 

   Overige €                   45.827  €                       36.000 €                   68.849 

  Totaal Baten Theologische 

Vorming 

€               180.221  €                   170.000 €               203.243 

Totale Baten €           1.082.737 €                   924.930 €           1.070.182 

 

Lasten   Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014 

  Unie Algemeen       

   Salariskosten €                121.179 €                    136.858 €                121.050 

   Overige personeelskosten €                   64.610 €                       23.210 €                   64.139 

   Bureaukosten €                   17.860 €                       18.500 €                   26.831 

   Administratie €                   30.699 €                       34.000 €                   57.008 

   Huisvesting €                   27.511 €                       30.000 €                   54.452 

   Herdenkingskerk €                               - €                                   - €                  -4.063 

   Bestuurskosten €                      9.928 €                       12.600 €                   11.692 

   Activiteiten €                   50.463 €                       31.800 €                   61.466 

   Overige €                157.961 €                       60.000 €                   62.592 

   Internationale contacten €                      6.683 €                         7.500 €                      9.412 

   Contributies €                   13.659 €                       14.168 €                   16.231 

   Zendings- en diaconale 

projecten 

€                270.728 €                    189.550 €                218.358 

  Totaal Lasten Unie Algemeen €               771.281 €                   558.186 €               699.168 
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  Missionaire Gemeente 

Ontwikkeling 

      

   Salariskosten €                170.100 €                    165.760 €                162.406 

   Overige personeelskosten €                   13.330 €                       16.700 €                   20.702 

   Diverse kosten €                   13.498 €                       15.300 €                      6.189 

  Totaal Lasten MGO €               196.929 €                   197.760 €               189.297 

  Theologische Vorming       

   Salariskosten €                196.569 €                    212.307 €                184.589 

   Overige personeelskosten €                   39.665 €                       30.200 €                   32.940 

   Diverse kosten €                      8.166 €                         8.000 €                      6.749 

  Totaal Lasten Theologische 

Vorming 

€               244.399 €                   250.507 €               224.278 

Totale Lasten €           1.212.609 €               1.006.453 €           1.112.743 

 

Resultaatverdeling 

   Saldo baten minus lasten €              -129.871 €                   -81.523 €                -42.561 

   Toegevoegd aan fondsen 

reserves 

€                -82.070 €                                   - €                  -3.001 

   Onttrokken aan fondsen en 

reserves 

€                222.867 €                       81.300 €                   39.074 

Resultaat Generaal €                  10.926 €                      -223 €                 -6.488 
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TOELICHTING FONDSEN EN RESERVES 

Uitsplitsing toevoeging en onttrekking fondsen 

  Onttrokken aan:       

   Hypothecaire lening NBJB/Strubben €                   92.857 €                            - €                               - 

   Weeninkfonds €                   71.526 €                            - €                               - 

   Algemeen innovatiefonds B&C en CB €                               - €                            - €                               - 

   Communicatiefonds €                               - €                            - €                      6.100 

   Algemeen innovatiefonds TV €                         791 €                            - €                               - 

   Fonds voor studieondersteuning en 

internationalisering 

€                      1.010 €                         4.500 €                               - 

   Fonds onderzoek baptisme/Feisserfonds €                      1.266 €                       20.000 €                      6.985 

   Bibliotheek fonds €                         - €                             500 €                               - 

   Algemeen innovatiefonds Jeugdwerk €                         - €                         1.800 €                      2.250 

   Ondersteuning kleine gemeenten €                         - €                         3.000 €                               - 

   Algemeen innovatiefonds Vrouwenwerk €                         - €                            - €                         318 

   Algemeen (innovatie)fonds Z&D €                      1.500 €                            - €                   10.896 

   Fonds ondersteuning zendelingen €                      3.850 €                            - €                      4.500 

   Fonds verlof- en re-integratiekosten €                         - €                            - €                      1.642 

   Fonds Jeugd en Zending €                         - €                            - €                               - 

   Zendingsprojecten €                   22.991 €                       31.500 €                      1.618 

   Algemeen noodfonds €                   27.076 €                       20.000 €                      4.765 

  Totaal onttrekkingen €               222.867 €                 81.300 €                  39.074 

  Toegevoegd aan:       

   Huisvesting €                   71.526 €                            - €                          - 

   Ondersteuning kleine gemeenten €                         212 €                            - €                          - 

   Legaat gemeentestichting €                   10.332 €                            - €                      3.001 

  Totaal toevoegingen €                  82.070 €                            - €                    3.001 

 

  



63 
 

TOELICHTING FINANCIËN 2015 

In het AV-boek zijn opgenomen de balans, de samenvatting van de baten en lasten en een 

overzicht van het verloop in de fondsen. De gehele gewaarmerkte jaarrekening vindt u op de 

website www.baptisten.nl, onder de AV 2016. 

In het overzicht van de Staat van Baten en Lasten staat dat er in 2015 € 222.867,00 is onttrokken 

uit fondsen en € 82.070,00 aan de fondsen is toegevoegd. Een aantal van de fondsen is aan te 

merken als een voorziening, waar van tevoren over is afgesproken wanneer en hoeveel er aan 

onttrokken wordt en met welke reden. We lichten er een paar uit in deze toelichting. 

Toevoegen fondsen 

Fonds 

Gemeentestichting 

€  10.332 Door giften van omliggende gemeenten hebben we in 

2015 geld kunnen toevoegen aan dit fonds. Deze gelden 

worden gereserveerd voor de 

gemeentestichtingsprojecten die vanuit de Unie 

geïnitieerd zijn. 

Ondersteuning kleine 

gemeenten 

€         212 In 2015 zijn er 4 gemeenten ondersteund voor in totaal € 

6.788. Aan het fonds is conform besluitvorming op de AV 

30 mei 2015 te Sneek € 7.000 toegevoegd. 

Huisvesting €  71.526 Het Weeninkfonds is van de Unie Bouw Stichting (UBS) 

overgedragen naar de Unie. Het saldo van het 

Weeninkfonds is toegevoegd aan de huisvestingsreserve. 

Niet opeisbare 

hypothecaire lening 

NBJ/Strubben 

€  92.857 Naar aanleiding van de verkoop van de Strubben (deze 

wordt eind april 2016 overgedragen aan de nieuwe 

eigenaar) en de verwachte verkoopopbrengst hiervan, is de 

vordering op de Strubben afgewaardeerd met € 92.857. De 

niet opeisbare hypothecaire lening NBJB/Strubben is in 

2015 eveneens bijgesteld. Zowel de vordering als de niet 

opeisbare hypothecaire lening NBJB/Strubben bedragen 

ultimo 2015 € 100.000. 

 

Onttrekken aan fondsen 

Weeninkfonds €  71.526 Zie boven. Het Weeninkfonds is toegevoegd aan de 

huisvestingsreserve. 

Innovatiefonds TV €         791 Met ingang van november 2015 heeft Daniël Drost extra 

uren gekregen om de het curriculum verder uit te werken. 

Innovatiefonds 

Zending en Diaconaat 

€    1.500 De laatste bijdrage van de Unie aan het IMP (gemeente 

stichtend project) van de EBF. 

Fonds Ondersteuning 

Zendelingen 

€     3.850 Er is 3 keer gebruikgemaakt van het ondersteuningsfonds 

voor gemeentezendelingen. 

http://www.baptisten.nl/
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Zendingsprojecten en 

Noodfonds 

 Voor een toelichting van deze onttrekkingen verwijzen we 

naar het jaarverslag van het ondersteunende bureau, 

Beweging naar Buiten 

KANTTEKENINGEN BIJ EXPLOITATIEOVERZICHT 2015 

Bij het exploitatieoverzicht zijn de volgende kanttekeningen te maken: 

BATEN 

 De rente-inkomsten zijn nog iets verder gedaald. 

 Bij de overige baten zijn geen noemenswaardige afwijkingen. 

LASTEN 

 De overige personeelskosten wijken af van de begroting. In het resultaat is de arbeids-

ongeschiktheidsuitkering van één van de voorgangers opgenomen. Wij ontvangen 

deze van Nationale Nederlanden en storten de uitkering naar betreffende voorganger. 

 In de last ‘Overig’ is de afwaardering van de vordering op de Strubben opgenomen. 

PERSONEELSFORMATIE 

 

Personeelsformatie in fte's per taakveld Begrote fte 

2015 

Fte per  

01-01-2015 

Fte per  

31-12-2015 

Ondersteunend bureau 1,85 1,90 1,90 

Missionaire Gemeente Ontwikkeling 2,65 2,65 2,65 

Theologische Vorming 3,20 3,10 3,10 

Beweging naar Buiten 1,25 1,25 1,25 

Totaal 8,85 8,90 8,90 
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