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 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING TE KAMPEN 20 MEI 2017. 

Aanwezig : 118 afgevaardigden uit 51 gemeenten. Br. De Vos wordt benoemd als voorzitter van de 

Algemene Vergadering (AV). 

De Algemeen Secretaris van de Unie, br. Boerrigter opent de vergadering; we zingen met elkaar 

Opw. 669 ‘Heer van de eeuwigheid, laat ons U glorie zien’. 

Een bijzonder welkom aan de broeders Klaas van de Kamp, algemeen secretaris van de Raad van 

Kerken en ds Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant van de Diensten Geestelijke verzorging. 

OPENING 

Na een impressie van de gastgemeente Kampen verzorgt de voorganger van BG Kampen br. De 

Bree de opening door het lezen van 1 Tim. 3: 14-16 ‘Ik ga op vakantie en neem mee….’ Hij nam ons 

mee op reis door de tekst en concludeerde dat we ons op de reis aan de waarheid van de 

heilsgeschiedenis vasthouden.  

INTRODUCTIE WORKSHOPS 

Na de opening worden plenair de vijf workshops kort aan de orde gesteld. 

JAARTHEMA ‘WERKEN’  

Door middel van een persoonlijk getuigenis van zr. Brouwer (lid BG Apeldoorn) wordt het 

volgende jaarthema geïntroduceerd ‘Werken’. Zr. Janssen van het team Missionaire Gemeente 

Ontwikkeling geeft aan hoe het boekje vernieuwd is en hiermee nog beter bruikbaar om het 

gekozen thema in de gemeente te bespreken, in raad, in kringen of jeugdgroepen.  

Br. Ten Cate (voorganger BG ZuidwestFriesland) heeft voor Sela de tekst geschreven van het lied  

“Gebed voor de werkdag “. Wij luisteren naar dat lied. 

KRIJGSMACHT- EN JUSTITIEPREDIKANTEN 

Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels vertelt in het kort over het werk van predikanten bij 

de Diensten Geestelijke Verzorging van Defensie. Namens onze gemeenschap zijn de broeders 

Brouwer (BG Apeldoorn) en Huiting (BG Enschede) werkzaam bij de Krijgsmacht. Br. Huiting wordt 

binnenkort uitgezonden naar Afghanistan. Namens de Unie is zr. Smit uitgezonden naar Justitie. 

We bidden voor hen die namens ons werkzaam zijn bij Defensie en Justitie.  

UNIE-ABC, NADERE KENNISMAKING MET CAMA 

Door middel van een filmpje over de eerste gemeenten in Syrië worden de aanwezigen 

nieuwsgierig gemaakt om nader kennis te maken met CAMA, haar zendingstak en het (voormalig) 

kerkgenootschap.  

ZORGEN VOOR EEN VEILIGE GEMEENTE. 

De Unieraad heeft twee vertrouwenspersonen benoemd, te weten zr. Legemaat uit BG Kampen en 

br. Pollema uit BG Dordrecht. Er wordt nog gezocht naar een derde (vrouwelijk) lid van de 

commissie vertrouwenspersonen. Er wordt nu gewerkt aan reglementen en taakomschrijving van 

de vertrouwenspersonen. De Unie is per 1 januari lid van de Stichting Gedragscode 
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Leidinggevenden (SGL). Grensoverschrijdend gedrag kan ter beoordeling aan de 

klachtencommissie van SGL worden voorgelegd. 

GROENTJES EN GENERATIES.   

Br. Huizing heeft het eerste deel van het project ‘Groentjes’ (onderzoek naar vergrijsde 

gemeenten) afgerond. Middels een PowerPointpresentatie wordt hier iets over verteld met de link 

naar het volgende deel van het onderzoek ‘Hoe verbindt je de generaties met elkaar’, door br. 

Van den Oever’.  

PRESENTATIE NIEUW DEEL BAPTISTICA REEKS: ‘SMELTEND IJS’  

De rector van het seminarium br. Van der Leer presenteert dit nieuwe deel in de Baptistica Reeks. 

Een deel met artikelen, preken, e.d. van de vorig jaar overleden oud hoogleraar broeder Olof de 

Vries. Voor deze gelegenheid zijn de dochter en de zus van Olof de Vries aanwezig. 

Br. Van der Leer overhandigt het eerste exemplaar van dit deel aan br. Gerritsen, vriend van Olof 

de Vries. Br. Gerritsen vertelt een aantal anekdotes over Olof .   

Een werkgroep bestaande uit de brs. Horjus (J.), De Vries, Bakker, Jumelet en Van der Leer heeft 

deze publicatie mogelijk gemaakt. Zij werden daarbij ondersteund door een grote groep 

vrijwilligers die de handgeschreven preken en geschriften van Olof de Vries hebben 

gedigitaliseerd, zodat de werken van Olofs hand niet verloren gaan. Vanaf heden zullen er preken 

en geschriften vanaf de site van de Unie te downloaden zijn.   

VERGADERGEDEELTE 

De vergadering bevestigt de benoeming van br. Marco de Vos als voorzitter van de AV. 

JAARVERSLAG 2016  

Br. Van der Leer, rector van het seminarium, leidt dit agendapunt in. Hij nodigt de aanwezigen uit 

in 2-3 tallen te delen wat aansprak in het jaarverslag 2016 of waar men vragen of opmerkingen bij 

heeft. Daarna hebben de afgevaardigden de gelegenheid een reactie op het jaarverslag te geven.  

BG Drachten – Br. Brongers: geeft aan dat het beeld van de Roos zoals beschreven is op blz. 6 van 

het jaarverslag 2016 een metafoor is over onze geloofsovertuiging, de diversiteit van personen en 

gemeenten die we zijn.  

BG Stadskanaal Zuid - Br. Scheerhoorn: heeft een vraag over de afwikkeling van de verkoop van 

de Strubben. In het verleden was er een lening gegeven van 100.000 euro. Is bij de afwikkeling van 

de verkoop van Strubben dit bedrag verrekend? Br. Baas, lid van de Unieraad, geeft aan dat alle 

leningen zijn verrekend en dat van het restant een Strubbenfonds gevomd is (een bedrag van 

115.000 euro). 

BG Ede Op Doortocht – br. Van Wier: vraagt naar de reden dat de BG Almelo zich onttrokken 

heeft uit de Unie. De Unieraad geeft aan dat er goede gesprekken met BG Almelo zijn geweest. 

Daarin is BG Almelo voorgesteld om dit besluit uit te stellen en met andere BG in Twente na te 

denken over welke alliantie in deze tijd nodig/gewenst is. Op die suggestie is BG Almelo niet 

ingegaan en ze heeft haar besluit om zich te onttrekken uit de Unie herbevestigd. De AV spreekt 
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zich uit dat dit ons verdrietig maakt en roept de Unieraad op dit bij de gemeente Almelo bekend 

te maken. 

BG Emmen – Zr. Wijnholds: geeft aan dat Emmen in Drenthe ligt en deel uitmaakt van het 

Regioblok Noorden. Zij vraagt zich af of en wanneer zij door de vertegenwoordigers van de Unie 

zijn/worden bezocht.  

BG Arnhem Zuid De Ontmoeting – Br. Brongers: vraagt naar aanleiding van pilot regionaal werken 

Unie-ABC of men ook in de andere regio ’s gaat samenwerken. 

Zr. Janssen (MGO) geeft aan dat na het Noorden en in N+Z Holland in de loop van het jaar 

gekeken gaat worden of de samenwerking  met de ABC gemeentes ook van start kan gaan met 

de gemeentes uit het midden van het land. 

BG Arnhem Centrum – zr. Tichelaar: vertelt over de Dis avonden in hun gemeente. Samen eten, 

samen zoeken naar de interpretatie van de bijbel. Samen je gedachten uitwisselen in respect voor 

elkaar. De avonden worden meer bezocht dan de gemeentevergaderingen. 

Zr. Janssen heeft met alle gemeente contact gelegd over de samenwerking in de regio’s. 

Bijzondere aandacht vraagt br. Van der Leer voor een voornemen in het jaarverslag dat in 2017 

zijn beslag krijgt, nl. verbreding en verdieping van de leerstoel onder de nieuwe naam Mc Clendon 

chair aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Partners die dit mede mogelijk maken zijn het 

Evangelisch Werkverband, de VU, het IBTSC en een bijdrage van de weduwe Mc Clendon en haar 

vriendenkring. Vanaf september 2017 zal prof. dr. Henk Bakker fulltime aan de slag mogen gaan 

voor de periode van 5 jaar. De leerstoel draagt de naam Mc Clendon Chair for Baptistic and 

Evangelical Theology. 

Het jaarverslag wordt met algemene stemmen aanvaard. 

VOORSTEL AANVAARDING KLINK VEENENDAAL  

Br. Middelkamp, lid van de Unieraad, stelt de beide afgevaardigden van de Baptistengemeente 

Klink uit Veenendaal voor: brs. Dirk van Schepen en Derk Postma. Zij vertellen iets over het 

ontstaan en de groei van deze gemeente. 

BG Sneek – br. Rienstra: In de gemeente Sneek zijn er vragen gesteld over de gemeente De Klink. 

Mensen kunnen in De Klink lid worden van de gemeente zonder de doop door onderdompeling 

te hebben ondergaan. De gemeente Sneek zal zich onthouden van stemming.  

Klink Veenendaal  - br. Van Schepen geeft hier als reactie op dat zij het lidmaatschap van de 

gemeente los zien van de doop door onderdompeling. Zij zien zich graag als gemeenschap  en 

niet als een instituut. Tevens maakt br. Van Schepen duidelijk dat het in ieder geval de bedoeling 

van Klink is om een gesprek over dit onderwerp op deze manier te entameren. Het gaat Klink om 

de verbondenheid met groter geheel.  

BG Ede Op Doortocht –Van Wier: Op belijdenis gedoopt zijn is statutair vastgelegd in de statuten 

van de Unie, art 2 . 
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De Unieraad geeft hierop als reactie dat zij in de gesprekken met de gemeente Veenendaal 

gekeken heeft naar de verbondenheid met elkaar en het vieren om samen in de wijngaard te 

staan. Wellicht had een associatief lidmaatschap meer voor de hand gelegen.  

De gemeente Klink geeft aan dat als het een groot item is voor verschillende gemeentes de 

verschillende wijzen van verbondenheid (lid, geassocieerd) voor hen prima zijn. Zij voelen zich 

verbonden met de Unie en willen zich kwetsbaar opstellen t.o.v. de anderen gemeentes. 

BG Deventer – br. Drost: stelt dat we de ervaringen van nieuwe gemeentes kunnen koppelen met 

die van bestaande gemeenten binnen de Unie om er samen van te leren. 

BG Groningen – br. Dekker: kunnen we dit bespreekbaar maken binnen de Unie en kan de 

Unieraad daar dan het initiatief voor nemen?  

De Unieraad bij monde van haar voorzitter, br. Van der Mei, zegt toe om dit onderwerp 

Uniebreed bespreekbaar te maken.  

Stemming; met 1 stem tegen en 4 onthoudingen wordt dit voorstel aangenomen.  

Met het lied “Samen in de naam van Jezus” mochten we de nieuwe gemeente Klink te Veenendaal  

welkom heten en werd het gevoel van verbondenheid bekrachtigd. 

PRESENTATIE AV WERKGROEP DOOR WIETSE VAN DER HOEK EN DERK POSTMA 

Naar aanleiding van de vorige AV vergadering te Ede is er een werkgroep van start gegaan die de 

opdracht kreeg om de manier waarop we tot nu toe de AV organiseerden te evalueren en middels 

enquêtes te komen met nieuwe voorstellen.  

De gemeentes hebben meegedaan met een enquête. De enquêtes zijn door de secretarissen van 

de gemeentes ingevuld.  

Utrecht De Rank – zr. Van der Leer: Wanneer horen we meer over de nieuwe vorm van de AV?  

De werkgroep komt  met een nieuwe enquête in de week na de AV en iedereen wordt verzocht 

deze in te vullen en terug te sturen. Hierna zullen de resultaten bekend gemaakt worden en op de 

volgende AV vergadering opnieuw geagendeerd worden.  

JAARREKENING 2016 

De  jaarrekening over 2016 wordt toegelicht door br. Mulder, lid van de Unieraad. Heel concreet 

laat hij zien hoe de gelden vanuit verschillende fondsen in verschillende gemeenten zijn besteed. 

De jaarrekening is door accountantsbureau LOS gecontroleerd en voorzien van een 

goedkeurende controleverklaring.  

De AV keurt de jaarrekening over 2016 goed en verleent op deze wijze decharge aan de Unieraad. 

VOORTGANG SAMENWERKING UNIE –ABC   

Br. Van der Mei, voorzitter van de Unieraad geeft een korte toelichting op het proces tussen Unie 

en ABC. Op de volgende AV vergadering van 15 november 2017 te Amsterdam zullen nadere 

voorstellen over dit proces ter bespreking worden aangeboden.  
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Er zijn gemeentes die een belemmering ervaren om met een ABC gemeente samen te werken. 

Ervaren ABC gemeentes dat ook? Dit zal aan de ABC gemeentes gevraagd worden. 

De voorzitter nodigt de gemeenten uit om vooral alle vragen te blijven stellen ook tussen de AV’s. 

De Unieraad is beschikbaar en bereid om de via de mail of telefoon gestelde vragen en/of 

opmerkingen te beantwoorden.   

VOORSTEL “DE VOORGANGER ALS WERKNEMER” 

Een toelichting en de beantwoording van de vragen over dit onderwerp worden gedaan door Br. 

Baas, lid van de Unieraad. De werkgroep ‘De voorganger als werknemer’ is twee jaar geleden 

ingesteld en heeft in februari 2017 haar rapportage afgerond. In het rapport wordt aanbevolen om 

de rechtspositie van de voorgangers te wijzigen naar die van werknemer van de plaatselijke 

gemeente en faciliteiten te realiseren bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. De 

Unieraad vraagt aan de gemeenten om door te mogen gaan met het uitwerken van dit plan. Als 

deze AV positief instemt met deze richting zal nader gesprek plaatsvinden met de belastingdienst.  

BG Emmen - zr. Wijnholds: De gemeente Emmen beveelt aan om het contract ook door externe 

deskundigen/bureau te laten toetsen. 

Br. Baas geeft aan dat zij de rechtspositieregeling juridisch hebben laten toetsen door de br. Chris 

Tijman uit BG Veenendaal. Ook zal deze regeling nog aan de leden van de Arbitragecommissie 

worden voorgelegd.  

BG Ede Op Doortocht- br. Van Wier: Waar kijkt de belasting naar? De belasting kijkt alleen naar de 

positie van de voorganger – gemeente. 

BG Groningen – br. Kruizinga: Denkt de Unie ook aan regelingen die er al zijn en aan de 

collectieve voorzieningen? 

BG Enschede – br. Donker: Heeft de Unie er aan gedacht dat bij ziekte van meer dan 6 weken, er 

een boete opgelegd wordt door de UWV aan de gemeente, als werkgever? 

BG Den Haag – br. De Boer: Geef in het model aandacht aan de geestelijke vrijheid van de 

voorganger. Gemeenten willen soms vrijheid in de arbeidsverhouding en zelf de 

verantwoordelijkheid nemen. 

BG Utrecht De Rank – zr. Van der Leer: Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de vrijheid en de 

verantwoordelijkheden waar een gemeente voor kiest. Stel het contract niet te strak op. 

BG Dordrecht – zr. Kolbe: De Unie moet het centraal aanbieden maar de gemeente maakt de 

keuze .  

Mede door de regionale ontmoeting over de concept-rapportage van de werkgroep hebben we 

de verwachting dat een groot deel van de gemeenten en de voorgangers open staan voor deze 

verhouding.   

BG Arnhem Zuid De Ontmoeting – br. Brongers: In het stuk mist hij het arbo aspect. De gemeente 

die een voorganger beroept moet een helder kader hebben wat de arbeidsverhouding inhoudt. Is 

er ook gedacht aan gezamenlijke inkoopfaciliteiten? 
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BG Eindhoven – br. Zwol: De gemeente Eindhoven vindt dat je je met een relatie werkgever-

werknemer heel veel regelingen op de hals haalt, het gaat de gemeente Eindhoven te ver . Zij 

zullen tegen stemmen. 

Met de stemming gaat de AV akkoord met de voortgang van de commissie.  Op de volgende AV 

wordt het definitieve rapport verwacht. Er zijn 2 tegenstemmen. 

SLOT 

Br. Van der Meij bedankt br. Middelkamp voor de bijdrage in de afgelopen zeven jaren in de 

Unieraad en Br. Vos voor het voorzitterschap van deze AV. 

Door de tijdsdruk vindt de presentatie van het Baptist House plaats tijdens de afsluiting. 

De volgende AV is op 15 november in de Herdenkingskerk, Postjesweg 150, 1061 AX te  

Amsterdam, in combinatie met de opening van het Baptist House. 

 

 


