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WELKOM 
 

Geliefde broeders en zusters, 

 

Welkom bij de Algemene Vergadering (AV) van de Unie van Baptistengemeenten (Unie) en de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten (ABC). 

Een deel van de dag vieren wij samen Gods liefde en zijn wij met elkaar in gesprek over de 

taken en verantwoordelijkheden van een plaats overstijgende geloofsgemeenschap. Daarnaast 

zijn er ’s morgens en ’s avonds aparte vergaderingen van respectievelijk de Unie- en de ABC-

gemeenten.  

 

Wij zijn blij u in Amsterdam te kunnen ontvangen. De Unie heeft de Herdenkingskerk aan de 

Postjesweg 150 gerenoveerd en omgebouwd tot een kerkelijk- en studiecentrum. U kunt het 

resultaat deze dag bewonderen. De vergaderdelen vinden plaats in het gebouw van Maasbach 

zending, Derkinderenstaart 90 (hoek Postjesweg) te Amsterdam. 

 

GLOBALE OPZET VAN DE DAG 

09.00 uur Inschrijving van deelnemers uit de Uniegemeenten 

 

10.00 uur Vergadergedeelte Unie van Baptistengemeenten 

 

13.00 uur Lunch voor de deelnemers vanuit de Unie 

 

13.00 uur Inschrijving van deelnemers uit de ABC-gemeenten 

 

14.00 uur  Unie-ABC middagprogramma met 

• Project Turkije (zie bijlage) 

• Curriculum Seminarium 

• Regionaal werken 

• Viering met Heilig Avondmaal 

 

16.15 uur Vergadergedeelte ABC-gemeenten 

 

18.00 uur Warme maaltijd voor deelnemers van ABC-gemeenten in Baptist House, 

Postjesweg 150 te Amsterdam  

 

19.30 uur Vergadergedeelte ABC-gemeenten in Baptist House 

 

21.30 uur Afsluiting 

 

De ochtend- en middagbijeenkomsten vinden plaats in de kerkzaal van Maasbach zending. In 

de hal bij de ingang zijn de inschrijvingen en worden koffie en thee geserveerd. Tijdens het 

middagprogramma is de gezamenlijke Unie-ABC bijeenkomst in de kerkzaal. 

 

Tijdens de halfjaarlijkse AV treffen vertegenwoordigers van circa tachtig Uniegemeenten elkaar, 

vaak een hele dag. Elke gemeente mag ten minste twee vertegenwoordigers afvaardigen die 
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ter vergadering mogen stemmen over voorstellen. Grotere gemeenten kennen een grotere 

afvaardiging. Uit een aantal Uniegemeenten komen meer gemeenteleden mee, zodat een AV 

ook altijd een sterk ontmoetingskarakter heeft. Gewoonlijk nemen zo’n 150 mensen aan een 

AV deel. 

 

De 67 ABC-gemeenten worden twee keer per jaar uitgenodigd om een middag en een avond 

samen te komen om met elkaar te spreken, maar ook om te stemmen over bepaalde zaken. 

Iedere gemeente wordt verzocht om ten minste een afgevaardigde te sturen, maar meerdere 

personen zijn welkom wanneer dit van tevoren wordt aangegeven. Stemmen over zaken gaat 

namelijk naar grootte van een gemeente. Ontmoeting tijdens deze middag/avond is van grote 

waarde voor de plaatselijke gemeente. 

 

Van harte uitgenodigd! Het digitale aanmeldformulier voor de AV van de Unie vindt u hier. 

 

Richard Santinge, voorzitter Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten 

Joeke van der Mei, voorzitter van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland 

 

 

 

 

ROUTEBESCHRIJVING EN PARKEERBELEID AMSTERDAM 

• De parkeermogelijkheden voor auto’s bij de Postjesweg zijn beperkt. Her en der in de wijk 

zijn betaald parkeerplaatsen (1,40 per uur). 

• U kunt ook naar P+R Sloterdijk gaan en daar uw auto parkeren en het laatste stukje met 

de metro (lijn 50 naar Gein, uitstappen op Postjesweg): www.amsterdam.nl/parkeren-

verkeer/parkeren-reizen/sloterdijk/ 

 

 

Bijlage Project Turkije 

 

GEMEENTESTICHTING IN TURKIJE 

Een gezamenlijk project van Unie en ABC om de handen ineen te slaan voor zending in een 

gebied waar het evangelisch getuigenis klein is. 

 

INLEIDING 

Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in ‘Klein-Azië’, het huidige Turkije. Het 

is een van de eerste landen waar de gemeente van Jezus Christus ontsprong, door de 

zendingsreizen van de apostel Paulus. We lezen in zijn brieven over de vroegchristelijke 

gemeenten in Efeze, Filadelfia, Kolosse, Iconium en Lystra. Maar daar waar het christendom 

ontsprong is er nu weinig meer van te zien. Turkije kent zo’n 80 miljoen inwoners, van wie naar 

schatting zo’n 0,2% tot het christendom behoort. De Turken behoren daarmee tot één van de 

minst bereikte volken met het evangelie. Wat het extreem moeilijk maakt om Turken te 

bereiken, is dat er een sterke overtuiging heerst dat Turk zijn hetzelfde is als moslim zijn. 

Bekering tot een andere godsdienst leidt tot sociale druk en uitsluiting.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvRM5DKK_skFNRFJ9j3ISpqaMiMolYzeflNbJN-FxjT8gQQQ/viewform
file:///C:/Users/Albrecht%20Boerrigter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QZYEMTYY/www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-reizen/sloterdijk/
file:///C:/Users/Albrecht%20Boerrigter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QZYEMTYY/www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-reizen/sloterdijk/
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In de laatste tien jaar zien we een bijzondere beweging, waarin er enkele (inheems) Turkse 

evangelische gemeenten zijn begonnen. Zij getuigen vrijmoedig naar hun landgenoten. Een 

bijzondere zendingsbeweging is ontstaan, waarin we de hand van God zien in dit land. 

 

CONTACTEN MET KLEINE KERKEN 

Zowel de Unie als de ABC heeft binnen de internationale contacten zustergemeenten in Turkije 

die met gemeentestichtend werk bezig zijn. Twee voorbeelden: 

- In de stad Ordu (ongeveer 200.000 inwoners) aan de Zwarte Zee is sinds een jaar een 

jonge Turkse evangelist begonnen met het stichten van een gemeente. Er is een aantal 

Turkse mensen tot geloof komen, en in de gemeente is een mix ontstaan met 

vluchtelingen uit Iran en Syrië. Deze ‘pioniersplek’ maakt deel uit van de recent 

opgerichte Turkse Baptistenconventie, van waaruit in tien jaar tijd vijf nieuwe 

gemeenten zijn ontstaan. Bijzonder is dat het hier gaat over inheemse gemeenten, 

geleid door Turkse christenen. Om het werk mogelijk te maken, is het de bedoeling om 

de gemeentestichter voor een periode van vijf jaar een gedeeltelijke financiële 

ondersteuning te geven, zodat hij het werk onder de jonge gelovigen een goede start 

kan geven. 

- In Antalya, aan de Middellandse Zee, is in 2016 een dochtergemeente gestart vanuit de 

Antalya Bible Church (Antalya Incil Kilisesi). Het is een gemeentestichtingsproject dat 

wordt ondersteund vanuit CAMA Zending. Dit nieuwe project wordt geleid door 

Ramazan Arkan, die veel tijd investeert in het begeleiden van jonge gelovigen. Hoewel 

er mensen tot geloof komen en gedoopt worden, is het een grote uitdaging om hen 

voor langere tijd vast te houden. Daarom investeert deze gemeente in 

discipelschapscursussen, huwelijkspastoraat, en in het bijzonder jeugdwerk. 

Naast deze twee voorbeelden zijn er contacten met in totaal zeven gemeenten. Het is een 

prille, beginnende beweging en de Turkse gemeenten kunnen onze bemoediging en support 

goed gebruiken. 

 

 

GEZAMENLIJK UNIE-ABC-PROJECT 

In het kader van de toenadering tussen de Unie en de ABC geloven we dat de aandacht niet 

alleen moet gaan naar onszelf en naar onze eigen kerken; we zijn als gemeente geroepen tot 

zending en het bekend maken van het evangelie in de wereld. Lokale kerken vervullen daarin 

een centrale rol, omdat zij aanwezig zijn tussen de mensen. We hebben met elkaar de 

gelegenheid om lokale gemeenten in Turkije een hart onder de riem te steken, hen te 

bemoedigen en te ondersteunen – en wellicht in dat proces ook zelf geïnspireerd te worden 

voor onze eigen missionaire roeping. We zouden het daarom mooi vinden als een groot aantal 

Nederlandse baptisten- en CAMA-gemeenten zich bewogen weet met deze prille 

gemeentestichtingsbeweging in Turkije en zich daarvoor wil inzetten! 

 

WAT KUNT U DOEN? 

- Om te beginnen is gebed belangrijk. In de nieuwsbrief van de Unie en van de ABC zal 

er aandacht zijn voor het werk in Turkije. Wellicht kan er in de gemeente gebeden 

worden voor het werk. 
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- Geven is belangrijk; via een collecte – wellicht met Kerst – of een individuele gift. De 

gemeenten kunnen in de komende jaren nog niet op eigen benen staan en zijn dus 

deels afhankelijk van gelden van anderen. U kunt uw giften overmaken via: 

o NL14TRIO0391015613 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, o.v.v. 

‘gemeentestichting Turkije’. 

o NL40INGB0004381081 t.n.v. ABC Gemeenten in Nederland, o.v.v. 

‘gemeentestichting Turkije’. 

- U kunt ook directer betrokken raken bij het werk! Zo zoeken we enkele gemeenten die 

voor langere tijd contact willen onderhouden met een van de Turkse gemeenten en 

een vriendschappelijke band willen opbouwen. Er zijn al een paar voorbeelden van 

zulke bilaterale contacten. Wilt u daar meer over weten, neemt u dan contact op met 

Hans Riphagen (Unie van Baptistengemeenten, hans.riphagen@baptisten.nl) of 

Boudewijn Schoonhoven (ABC/CAMA Zending, boudewijn.schoonhoven@cama.nl). 

- Voor bekwame individuen met hart voor Turkije is er ook de mogelijkheid om als 

zendeling uitgezonden te worden via CAMA Zending. Als u daar interesse voor hebt, 

kunt u vrijblijvend contact opnemen met Boudewijn Schoonhoven van CAMA Zending 

(boudewijn.schoonhoven@cama.nl). 

  

mailto:hans.riphagen@baptisten.nl
mailto:boudewijn.schoonhoven@cama.nl
mailto:boudewijn.schoonhoven@cama.nl
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AGENDA ALGEMENE VERGADERING UNIE  
Locatie: Gebouw Derkinderenstaart 90 (hoek Postjesweg) te Amsterdam. 

 

Woensdag 15 november 2017 

 

09.00 uur  Ontvangst, registratie 

 

10.00 – 13.00 uur AV vergaderblok 

 

   Opening  

 

   Benoeming dagvoorzitter Els Leeuw 

 

• Jaarplannen 2018  

• Begroting 2018 

• Voorstel voorganger als werknemer 

• Presentatie 

• Voorstel AV-werkgroep 

• Info en voorstel Unie-ABC 

 

13.00 – 14.00 uur Lunchpauze 

 

14.00 – 15.45 uur Gezamenlijk deel van Unie en ABC  

 

Informatie en gesprek over de kerntaken van gezamenlijke 

geloofsgemeenschap en de viering van het Heilig Avondmaal 

 

16.00 – 17.00 uur Bezichtiging van het Baptist House aan de Postjesweg 150 
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OPENING 
 

Het openingswoord van de Algemene Vergadering wordt door Henk Bakker verricht. Hij zal 

spreken over ‘onderzoekszin’. Henk Bakker is vanaf 1 september jl. namens de Unie van 

Baptistengemeenten als fulltime hoogleraar verbonden aan de James Wm. McClendon Chair 

for Baptistic and Evangelical Theologies, gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De 

leerstoel wordt door zeven partners ondersteund. Zie meer hierover op de website 

https://www.mcclendonchair.com. 

Voor meer uitleg zie de uitgave van Baptisten.nu van eind september. De leerstoel zal met 

name onderzoek doen naar het geleefde geloof (naast het geleerde geloof) van 

Baptistengemeenten in Nederland. Wilt u meer lezen over James Wm. McClendon, schaf dan 

deel 7 ‘Andersom’ van de BaptisticaReeks aan, want die gaat in zijn geheel over zijn theologie:  

een fascinerend theoloog die geïnspireerd is door de anabaptistische traditie. Zijn theologie 

zit in de hoek van radicale denkers als John Howard Yoder en Stanley Hauerwas, maar kent een 

meer systematische aanpak. Echt geloof is geleefd geloof en van daaruit kan men verder 

denken. Dit bewijst hij ook door de klassieke volgorde om te gooien en te beginnen met ethiek, 

om daarvandaan bij dogmatiek uit te komen. Het boekje vormt een goede inleiding tot zijn 

denken en stelt de nodige kritische vragen. Met bijdragen van o.a. René Erwich, Parush 

Parushev, Marco de Vos, Curtis Freeman en Henk Bakker. 

‘Andersom’ is tijdens de AV verkrijgbaar; u kunt dit deeltje nr. 7 uit de Baptistica Reeks ook 

bestellen via de website http://baptisten.nl/seminarium/publicaties/baptistica-reeks. Prijs: 

€12,50. 

 

 

 

JAARPLANNEN 2018 
Het lopende jaar 2017 is in meerdere opzichten een schakeljaar. Qua huisvesting: na vijftig jaar 

Bosch en Duin en daarna twee tijdelijke huisvestingslocaties (Raadhuisplein 6-8 in Barneveld 

en Postjesweg 175 te Amsterdam) verhuisden we halverwege 2017 naar de gerenoveerde 

Herdenkingskerk, Postjesweg 150 te Amsterdam, een historische plaats. Na de internationale 

viering van het 350-jarige jubileum van het baptisme in 1959 zamelden ds. Boeschoten en 

enkele anderen geldmiddelen in voor de bouw van de Herdenkingskerk. Met hulp van 

Baptisten uit Amerika lukte dat en is de Herdenkingskerk gebouwd en in 1964 geopend. Nu 

zijn we er met het Uniekantoor en het seminarium ingetrokken en willen we in de komende 

jaren gaan bekijken hoe we dat Baptist House nog meer en beter kunnen gebruiken. Zeker met 

onze partner in de Herdenkingskerk/ Baptist House, het IBTSC (International Baptist 

Theological Study center). Zo overwegen we om met het IBTSC volgend jaar een conferentie 

of seminar te organiseren over Martin Luther King n.a.v. het feit dat het 50 jaar geleden is dat 

hij werd doodgeschoten. 

 

2017 is ook een schakeljaar als het gaat om het verband van baptistengemeenten. De 

gesprekken met de ABC bevragen onze eigen baptistische uitgangspunten: wie zijn we en wat 

houdt dat dan in en willen we dat ook zijn? Willen we met ons seminarium en de ondersteuning 

van gemeenten een bredere groep van (evangelische) gemeenten verbinden? En zo ja, wat 

betekent dat dan voor de Unie?  In het jaarplan 2018 is dit punt opgenomen. 

https://www.mcclendonchair.com/
http://baptisten.nl/seminarium/publicaties/baptistica-reeks
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De jaarplannen 2018 zijn verdeeld over de volgende teams binnen de werkorganisatie: 

Ondersteunend Bureau, Missionaire Gemeente Ontwikkeling en Theologische Vorming. Deze 

jaarplannen worden u ter informatie aangeboden. Samen met de jaarverslagen, die in de 

voorjaars-AV worden behandeld, krijgt u een beeld van het werk dat door de werkorganisatie 

wordt verricht. De jaarplannen hebben missie, visie en speerpunten van het beleidsplan van de 

Unie 2017-2020 als uitgangspunt:  

Zie http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf. 

 

Het ondersteunende bureau kent de volgende werkterreinen: gemeenten, communicatie, 

administratie, verbinden van netwerken en ‘Beweging naar Buiten’.  

 

Het ondersteunend bureau bestaat uit:  

Albrecht Boerrigter, Algemeen Secretaris 

Conny van Kooij, administratie 

Marianne van Zwieten, beheer gebouw en secretariaat 

Hans Riphagen, stafmedewerker ‘Beweging naar Buiten’ 

Marijn Vlasblom, applicatiebeheer 

Gerdien Karssen, communicatie 

Dick en Aaltje Stichter, vrijwilligers bibliotheek  

Pieter en Ina Jager, vrijwilligers bibliotheek 

 

 

BEKNOPT JAARPLAN ONDERSTEUNEND BUREAU 2018 

 

Gemeenten 

Doorlopend 

• Voorgangers: informatie en advies bij 

beroepingswerk. Aanspreekpunt en 

coördinatie bij crisis in een gemeente 

• Representatie Unie bij o.a. intrede 

voorganger en gemeentelijke jubilea 

• Voorstel wijziging organisatie AV’s, 

trainingen en symposia 

 

Plannen 2018 

• Implementeren AV besluit rechtspositie 

voorgangers 

• Tussenevaluatie regionaal werken 

 

Communicatie 

Doorlopend 

• Communiceren via website, nieuwsbrief, 

Baptisten.nu, Zending aan Gemeenten 

en kopij voor gemeentebladen 

• Onder de aandacht brengen van 

activiteiten en diensten van de Unie bij 

gemeenten en gemeenteleden 

 

Plannen 2018 

• Meer planmatig inzetten van sociale 

media en toename aantal volgers 

• Ontwikkelen en volgens planning 

invullen van een blog, voor meer 

inhoudelijke communicatie 

 

Verbinden van netwerken 

Doorlopend 

• Nationale en internationale 

vertegenwoordiging 

• Voorbereidingen nationale synodes in 

2018 en 2019 

Administratie 

Doorlopend 

• Faciliteren salarisadministratie 

• Bijhouden adressenbestand 

• Verzenden van bestellingen, jaarstukken 

e.d. 

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
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Plannen 2018 

• Uitbreiding van partners in en rond het 

Baptist House 

• Archivering en beheer 

 

 

 

 

 

Beweging naar Buiten 

Doorlopend 

• Coördinatie van zendings- en missionaire projecten van de Unie (incl. Noodfonds) 

en de communicatie daarover via website, nieuwsbrief en andere kanalen 

 

Plannen 2018  

• Uitvoeren van gezamenlijk project Unie-ABC rondom gemeentestichting Turkije 

 

 

 

JAARPLAN 2018 MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING 

 

Het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling (MGO) zet zich in om samen met de 

gemeenten te zoeken naar relevante vormen van gemeente-zijn in deze tijd. Jaarlijks 

ontwikkelt MGO, in samenwerking met enkele gemeenten, materiaal voor de jaarthema’s van 

de Unie. In 2016 startten we met een nieuw driejarig programma ‘Samen leven in Gods 

wereld’, met als jaarthema’s Genieten, Werken en Delen. In 2018 zal het laatste deel uit die 

serie gelanceerd worden. We bezinnen ons tegelijkertijd op een mogelijk vervolg op hoe we 

binnen de Unie met jaarthema’s kunnen blijven werken. Verder staat 2018 in het teken van 

concrete samenwerking met de ABC, met name in het regiowerk.  

We werken aan de vier speerpunten, zoals verwoord in het Uniebeleid 2016-2020 en hier 

voor het gemak nog even samengevat: 

 

• VERDIEPEN: Als leerlingen Jezus volgen en elkaar toerusten (Joh 1:4). Gemeenten zijn 

onderdeel van de huidige Nederlandse samenleving en allen die bij de gemeenten 

betrokken zijn, zijn ‘mensen van deze tijd’. Ook in deze tijd is ons vertrouwen: ‘In het 

Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.’ (Johannes 1:4) Het 

vraagt een onderzoekende en lerende houding om te ontdekken hoe we in deze tijd 

en samenleving volgeling van Christus kunnen zijn.  

• VERRUIMEN: Genieten van verscheidenheid en gastvrijheid (Joh 10:16). We leven 

samen in Gods wereld. Met het speerpunt 'verruimen' willen we ruimer worden in ons 

hart: ruimte in het omarmen van verscheidenheid, ruimte voor contact tussen 

generaties, ruimte om niet alleen in eigen kring rond te kijken, maar op te trekken 

met bijvoorbeeld migrantengemeenten.  

• VERFRISSEN: Nieuwe vormen van gemeente-zijn (Joh 17:18). Voortdurend is de 

wereld waarin we leven in verandering. Voortdurend liggen er ook vragen hoe we 

gemeente van Christus kunnen zijn in relatie tot die veranderende context. Jezus zegt: 

‘Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.’ Naast 

bestaande gemeenten ontstaan er experimentele vormen van gemeente-zijn. Beide 

vormen zijn samen het lichaam van Christus, met één Heer en één missie. 
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• VERBINDEN: Opdat allen één zijn (Joh 17:11; 17:21). In Johannes 17 klinkt het gebed 

van Jezus: ‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij 

gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.’ Dit gebed is een belofte om uit te 

leven, plaatselijk in de gemeente en samen met andere kerken. De laatste jaren wordt 

de eenheid tussen christenen van verschillende denominaties, ondanks alle 

verschillen, steeds meer zichtbaar. De tijd is rijp om in vertrouwen op Christus 

nadrukkelijk de verbinding te zoeken met geloofsgenoten, vanuit een eigen 

zelfbewuste identiteit en met een open vizier om samen op te trekken ‘opdat de 

wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.’ (Johannes 17:21)  

 

Teamleden Missionaire Gemeente Ontwikkeling:  

Albrecht Boerrigter, teamleider en Algemeen Secretaris 

Oeds Blok, gemeentestichting 

Ingeborg Janssen, MGO & interim-voorgangers 

Ronald van den Oever, jongerenwerk  

Hans Riphagen, zending en diaconaat 

 

BEKNOPT JAARPLAN TEAM MISSIONAIRE GEMEENTEONTWIKKELING 2018 

Verdiepen 

 

1. Jaarthema ‘delen’ ontwikkelen tot 

reisgids voor gemeenten. 

Gestructureerde evaluatie ‘Samen leven 

in Gods wereld’ met het oog op vervolg; 

voorbereidingen treffen voor nieuwe 

opzet jaarthema’s (2019-2021).  

2. Begeleiding van 6 gemeenten middels 

interim-voorgangers of intensieve 

gemeenteopbouwtrajecten. Evaluatie 

van IV-trajecten met oog op verdere 

ontwikkeling. Onderzoek door CHE-

/masterstudenten. 

3. Vraaggerichte kortdurende 

begeleiding van 40 gemeenten vanuit 

onze verschillende expertises. 

(klankbord, coaching, 

procesbegeleiding, training). 

4. Onderwijs verzorgen aan 

Seminariumstudenten vanuit de 

missionaire werkpraktijk, o.a. rondom 

gemeenteopbouw, pionieren, liturgiek 

en leiderschap.  

5. Permanente educatie zichtbaar maken: 

actueel aanbod  op website en 

stimuleren dat voorgangers er gebruik 

van maken.  

 

Verruimen 

 

1. Project Groentjes: Intergeneratief 

gemeente-zijn krijgt een eigen, 

dynamische plek op de website in de 

vorm van een toolbox. Op die manier 

gemeenten aanmoedigen om opnieuw 

naar de verbinding tussen generaties te 

kijken. 

2. In samenwerking met het seminarium 

en de McClendon-leerstoel methodes 

ontwikkelen om onderzoekszin, leren 

en discipelschap een duidelijker profiel 

te geven, en kennisontwikkeling en -

deling te vergroten. 

3. Kadertraining aanbieden in 

samenwerking met de ABC. 

4. Relaties onderhouden met 

migrantengemeenten en 

internationale gemeenten 

5. De thema’s ‘Goed Werkgeverschap’ en 

‘Veilig Jeugdwerk’ agenderen en 

verder uitwerken in contacten en 

communicatie. 
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Verfrissen 

 

1. Voortzetten van experimenteren met 

nieuwe vormen van gemeente-zijn, in 

diverse contexten, in het bijzonder via 

de regionale structuur. Er wordt gezocht 

naar het samenbrengen van 

geïnteresseerden, en naar coaching en 

begeleiding op maat.  

2. Vormen van missionair jongerenwerk 

aanmoedigen. Door stimulering van LEF, 

Navigators, en via het intervisie netwerk 

met professionele jongerenwerkers 

(hierin wordt ook samenwerking met 

jeugdwerkers ABC gezocht) 

3. Gesprek en bezinning over nieuwe 

vormen van gemeente-zijn 

aanwakkeren. Opvolging en verbreding 

zoeken van de Fresh Expressionsreis die 

in het najaar van 2017 vormt krijgt. Bij 

voldoende belangstelling kan een 

nieuwe mentorgroep rondom fresh 

expressions of missie in context worden 

gestart. 

Verbinden  

 

1. Netwerken in de regio versterken 

middels regiocoördinatie in Noorden 

(Unie), Westen en Zuiden (Unie-ABC) 

zoals beschreven in twee PILOT-

plannen.  

2. Unie-ABC: voorsorteren op verdere 

samenwerking en integratie; o.a. op 

thema zending (i.s.m. ABC 

Zending/CAMA) en het project 

gemeentestichting Turkije. 

3. Verbonden zijn en blijven in 

netwerken: 

- Gemeenteontwikkeling (PKN, 

MissieNL)  

- nieuwe vormen van gemeente-zijn 

(Kerklab, Urban Expression, 

Incarnate) 

- Ontwikkelingen zending en 

diaconaat (NZR, MissieNL, DIPLA, 

Micha) 

- Jongerenwerk: Jop, Innov8, LEF  

- Leertrajecten: Nederland Zoekt / 

Umoja 

4. Actief verbinden van sleutelpersonen 

uit gemeenten aan nationale en 

internationale netwerken voor 

inspiratie en leren. 

5. Participeren in internationale netwerken, 

zoals de EBMI,  EBF Mission en de EBF 

Youth 

 

 

 

JAARPLAN 2018 THEOLOGISCHE VORMING 

 

ONDERWIJS 

Omdat de invoering van de nieuwe minoren binnen CHE en CHW een jaar is uitgesteld, zal 

het nieuwe curriculum per september 2018 worden ingevoerd. Van dit uitstel wordt gebruik 

gemaakt door nog een didactische en inhoudelijke tussenslag te maken o.l.v. een 

onderwijskundige. Daarna zullen docenten in tweetallen de nieuwe modules gaan 

ontwikkelen.  

De pilot rondom duaal leren zal in september 2017 geëvalueerd worden. Deze evaluatie zal 

worden meegenomen in de opzet van het nieuwe curriculum. 

Permanente educatie wordt in samenspraak met team MGO verder ontwikkeld. 

 



14 
 

ONDERZOEK 

Sinds 1 september 2017 is de leerstoel aan de VU verlengd met 5 jaar en verbreed tot een 

voltijdse leerstoel onder de nieuwe naam McClendon Chair for Baptistic and Evangelical 

Theologies, met een eigen website: mcclendonchair.com. De onderzoekskring rondom 

Baptisten Identiteit (OKBI) zal fungeren als een klankbord voor de McClendon chair, m.n. 

gericht op de Praktische Theologie. Het komend jaar zal het MGO-lid van het OKBI, Hans 

Riphagen, een onderzoek uitvoeren naar de gewenste doorontwikkeling van de Praktisch-

Theologische poot van het Baptistenseminarium en het bevorderen van onderzoekszin bij 

studenten en gemeenten. Tevens wordt onderzocht hoe vraag en aanbod nog beter op 

elkaar kunnen worden afgestemd. 

Docenten en promovendi blijven daarnaast elk half jaar samenkomen voor bespreking van 

voortgang en resultaten van hun onderzoek.  

Inventarisatie van en publicaties uit het archief van Olof de Vries naderen hun voltooiing. 

Beoogd wordt om ook ander historisch materiaal van o.a. Jannes Reiling, scripties van 

studenten en brochures uit de 19e eeuw bijeen te brengen en (deels) te ontsluiten.  

 

WERKVELD 

Het werk van het seminarium en de ontwikkeling van het nieuwe curriculum wordt tweemaal 

per jaar besproken met de werkveldcommissie (WVC), die regelmatig van samenstelling 

wisselt. De WVC fungeert, net als de Opleidingsraad en de uurdocenten als klankbord en op 

die manier wordt de vinger aan de pols gehouden van de afstemming met het werkveld.  

     

NETWERKEN & INTERNATIONALISERING 

Ook komend jaar zal intensief contact worden onderhouden met onderwijsinstellingen in 

binnen- en buitenland. Internationaal wordt geparticipeerd in het theologisch werk van zowel 

de EBF als de BWA. Docenten bezoeken internationale conferenties en presenteren daar 

regelmatig een paper. Ook worden gesprekken met andere kerkgenootschappen voortgezet 

over samenwerking en verbreding van de opleiding. 

 

Het team TV bestaat uit: 

Teun van der Leer, docent en rector seminarium 

Henk Bakker, hoogleraar 

Wout Huizing, docent en (pastoraal) supervisor 

Daniël Drost, wetenschappelijk medewerker en docent 

Marijn Vlasblom, onderwijscoördinator 
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BEKNOPT JAARPLAN 2018 THEOLOGISCHE VORMING 

 

Onderwijs 

Doorlopend 

• Het verzorgen van de kerkelijke 

vakken binnen de programma’s van 

VU en Windesheim  

• Het verzorgen van het onderwijs 

binnen onze eigen kerkelijke HBO 

i.s.m. de CHE en de ETA en via de 

sprekersroute 

• Stagebegeleiding en supervisie 

• Bewaken kwaliteitszorg  

• Ontwikkeling van studenten via 

versterken peergroups  

 

Plannen 2018 

• Verdere uitbouw Permanente 

Educatie, samen met MGO 

• Starten met nieuw curriculum in 

september 2018 

• Op basis van evaluatie duaal leren 

verder vorm geven 

• Eénjarige BaptistenMaster aan de VU 

onderzoeken naast driejarige 

Werkveld 

Doorlopend 

• Coördineren mentoraat, begeleiding, 

inter- en supervisie (beginnende) 

voorgangers en interim-voorgangers 

• Ondersteuning aan gemeenten door 

toerusting, training en advies, met 

name vraaggericht 

• In samenspraak met 

Werkveldcommissie curriculum kritisch 

blijven bevragen 

 

Plannen 2018 

• Via seminariumzondagen en duale 

trajecten banden tussen studenten en 

gemeenten onderhouden en 

versterken 

Onderzoek 

Doorlopend 

• OKBI-onderzoeken initiëren en 

stimuleren 

• deelname interfacultaire Academische 

Onderzoeksgroep Ecclesiologie (AOE) 

• begeleiden promotieonderzoeken 

• kenniskring met diverse promovendi 

• Baptisticareeks 

 

Plannen 2018 

• Archiefmateriaal inventariseren en 

beschikbaar maken voor onderzoek 

• Onderzoek doorontwikkeling 

praktische theologie en onderzoekszin 

algemeen (laten) uitvoeren 

• Onderzoekslijnen McClendon Chair 

implementeren 

Netwerken & internationalisering 

Doorlopend 

• Onderhouden van contacten met 

diverse onderwijsinstellingen 

• Onderhouden van contacten met 

kerkgenootschappen 

• Samenwerking met IBTSC 

• Onderhouden van contacten met 

internationale onderwijsinstellingen en 

baptistenseminaria 

• lesgeven aan Gypsy Trainings School in 

Roemenië in najaar 2018 

 

Plannen 2018 

• Verkenning van mogelijkheden 

verbreding theologische opleiding 

voortzetten 

• Int. symposium McClendon Chair  

• Bezoeken theologische 

docentenconferentie EBF in juni en 

theologische commissie BWA in juli in 

Zürich 
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BEGROTING 2018 
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Begroting 2018 (vervolg Lasten) 
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Begroting 2018 (vervolg uitsplitsing fondsen) 
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TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN 2018  

 

 

ALGEMEEN 

Hierbij ontvangt u een toelichting op de financiële stukken, die geagendeerd staan voor de 

Algemene Vergadering van 15 november 2017 te Amsterdam.  

 

Bij de financiële stukken zit een rapportage over de eerste 6 maanden van 2017 (‘realisatie 

2016’) en een prognose voor het lopende jaar 2017. Daarnaast kunt u de begroting over 2018 

vergelijken met de begroting over 2017 en het resultaat over 2016. 

 

In de begroting 2018 blijft de Uniecontributie €48,00 per lid. We hebben te maken met lagere 

baten (geen rente-inkomsten en afnemend ledental), waardoor we proberen ‘scherp aan de 

wind te zeilen’ om toch alle ambities en plannen waar te kunnen maken. Het is gelukt om een 

nagenoeg sluitende begroting voor te leggen.  

 

Onderaan de begroting staat een uitsplitsing betreffende de te verwachten onttrekkingen en 

toevoegingen aan de fondsen.  

 

De Werkorganisatie kent de volgende drie teams: Theologische Vorming, Missionaire 

Gemeente Ontwikkeling en het Ondersteunende Bureau. U ziet dat terug in de begroting door 

een tabblad per team. Het Ondersteunende Bureau kent de stafdienst de ‘Beweging naar 

Buiten’, waarin alle posten zijn opgenomen, die te maken hebben met externe relaties.  

 

TOELICHTING BUREAU 

• De lasten worden lager, met name door wegvallen van de huisvestingslast (huur 

Postjesweg 175) 

• De salariskosten voor het beheer van het Baptist House zijn verplaatst van salarislasten 

Bureau naar onderhoud en beheer Herdenkingskerk Postjesweg 150. 

• De overige personeelslasten zijn lager door gewijzigde overeenkomst met 

communicatiemedewerker en verplaatsen van de kosten voor communicatie naar 

salarislastenbureau. 

• In de prognose over 2017 staat een te verwachten onttrekking aan de reserve 

huisvesting van ongeveer € 1.250.000 t.b.v. de renovatie van de Herdenkingskerk in 

Amsterdam. 

• Zoals in de inleiding aangegeven en zichtbaar bij baten Bureau dalen de inkomsten 

door minder rente-inkomsten en door verminderd ledenaantal. Wel wordt gezocht naar 

rente-inkomsten door middel van kleinschalige (tijdelijke) financiering voor gebouwen 

en projecten van gemeenten. 

• De lasten bij Zendings- en diaconale projecten dalen: in de voorjaars-AV 2016 werd 

een voorstel aangenomen om jaarlijks een bedrag van € 22.500 te gebruiken voor een 

regeling waar zendingswerkers uit gemeenten gebruik van kunnen maken (een regeling 

die loopt vanaf 2011, en waar inmiddels 23 keer gebruik van is gemaakt). Omdat het 

aantal aanvragen per jaar kan verschillen (en dus de hoeveelheid benodigde middelen) 

is er een soort egalisatiefonds (‘ondersteuning gemeentezendelingen’) waar uit geput 
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kan worden. Het aantal aanvragen dit jaar is beperkt (2016: 9x, 2017 tot dusver 3x). 

Daarom begroten we deze post lager. 

• De andere helft van de salarislasten van H.W. Oosterloo (€ 22.500) wordt ingezet t.b.v. 

projecten in Sierra Leone. Genoemd bedrag is opgenomen in Uitgaven 

Zendingsprojecten.  

 

 

TOELICHTING THEOLOGISCHE VORMING 

• Voor de McClendon Chair (start 1 september 2017) is € 40.000,00 extra als salarislast 

opgenomen. Deze kosten worden gefinancierd door de partners van deze bijzondere 

leerstoel. 

• De bijdrage van het Doopsgezind Seminarium aan het wetenschappelijk onderzoek 

(uitgevoerd door Daniël Drost) loopt in 2018 af en bedraagt voor 2018 nog € 2.500,00.  

• Door gewijzigde overeenkomst met Windesheim verwachten we dalende baten € 

15.000,00 naar € 10.000,00.  

 

TOELICHTING MISSIONAIRE GEMEENTE ONTWIKKELING (MGO) 

• De salarislasten (net als bij bureau en theologische vorming) stijgen door stijging van 

de lonen in CAO-Welzijn.  

• De overige lasten stijgen door besluit van Unieraad om gedurende de pilot regionaal 

werken (Unie-ABC) één regiocoördinator Noord-Nederland voor 1 dag per week vrij te 

stellen. Deze extra kosten worden gefinancierd uit het Strubbenfonds. 

• Uit het fonds ‘Ondersteuning kleine gemeenten’ wordt ook in 2018 een bedrag 

gereserveerd voor ondersteuning van kleine gemeenten (€6.000,00). 
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VOORTGANGSRAPPORTAGE ABC- EN UNIEGEMEENTEN  
 

 

DOEL VAN DIT DOCUMENT 

In 2011 startte een toenaderingsproces tussen de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC) en de Unie van Baptistengemeenten (Unie), 

gericht op samenwerking en een mogelijk samengaan.  

Dit document  

(1) schetst het proces zoals dat tot dusver heeft plaatsgevonden, om de zaken op een rijtje te zetten / als achtergrondinformatie en  

(2) zoomt in op het huidige proces, en informeert daarbij over de voortgang en verdere intenties van intensievere samenwerking, zoals die is 

begonnen in het najaar van 2016.  

 

 

PROCESBESCHRIJVING TOT NU TOE 

In het voorjaar van 2011 is een proces van toenadering gestart tussen de Unie van Baptistengemeenten en de ABC-gemeenten. Er is toen gestart 

met een eerste onderzoeksfase, die in 2015 verder ging in een proces van intensieve samenwerking. De droom, zoals die in het oorspronkelijke 

Plan van Aanpak is verwoord luidt als volgt: 

 

Een hechte gemeenschap van baptisten en cama gemeenten, die zich met elkaar en de samenleving verbonden weet, met een cultuur, waarin alle 

generaties zich thuis voelen,  onderlinge liefde, waardering, bemoediging, eensgezindheid en respect heerst. Zij belijdt het gezag en de 

betrouwbaarheid van de bijbel en doopt mensen op grond van hun belijdenis door onderdompeling. Zij geeft op een relevante manier gestalte aan 

het evangelie van Jezus Christus, gekenmerkt door dienend leiderschap en discipelschapsvorming.1 

 

Het proces zag er op hoofdlijnen als volgt uit: 

                                                      
1 Plan van Aanpak, voorjaar 2012 

http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2012_VJ_-_Plan_van_Aanpak.pdf
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(1) Eerste verkennende gesprekken vonden plaats tussen het bestuur van de ABC en de Commissie Interkerkelijke Samenwerking van de Unie 

(in het leven geroepen in voorjaar 2010). Dit leidde tot het ingaan van Fase 1: Onderzoek. 

(2) In november 2011 besloten de AV van de Unie en ALV van de ABC om een proces in te gaan om samensmelting tussen de twee 

geloofsgemeenschappen te onderzoeken.2 

(3) In het voorjaar van 2012 legden de besturen van Unie en ABC een Plan van Aanpak voor aan hun geloofsgemeenschap, waarin de formatie 

van 4 werkgroepen (identiteit, gemeentemodellen, herstelde verhoudingen en (inter)nationale vertegenwoordiging) wordt voorgesteld.3 

Een stuurgroep bestaande uit drie vertegenwoordigers van beide geloofsgemeenschappen begeleidde het traject. 

(4) Gedurende najaar 2012 en voorjaar 2013 werd in de werkgroepen voorbereidend werk gedaan, vonden diverse gesprekken plaats en 

werden regio-avonden georganiseerd die aan de geloofsgemeenschappen gelegenheid gaven om mee te denken.  

(5) In het najaar van 2013 wordt een conclusiedocument van de stuurgroep (samen met vier onderliggende documenten van de werkgroepen) 

voorgelegd aan de AV van de Unie en ALV van de ABC.4 De besturen onderstrepen de conclusies van de stuurgroep en vragen om een 

vervolgtraject (een zgn. fase 2) waarin de samensmelting verder wordt uitgewerkt. Op 15 november stemt de AV van de Unie in met het 

conclusiedocument en de afronding van de onderzoeksfase. Bij de ALV van de ABC leven veel vragen, en men heeft extra tijd nodig - 

besluitvorming vindt daar plaats op 12 februari 2014 (met 68% vóór).  

                                                      
2 Voorstel CIS Samensmelting met ABC gemeenten  
3 Plan van Aanpak, voorjaar 2012 
4 Conclusiedocument (stuurgroep); Verslag werkgroep identiteit (werkgroep identiteit); leven met LEV (werkgroep gemeentemodellen); Rapport herstelde verhoudingen 

(werkgroep herstelde verhoudingen). 

http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2011_NJ_-_voorstel_CIS_samensmelting.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2012_VJ_-_Plan_van_Aanpak.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Conclusiedocument_Unie-ABC.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Bijlage_5_Verslag_werkgroep_Identiteit.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Leven_met_Lev.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Bijlage_2_Herstelde_verhoudingen.pdf
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(6) Gedurende de rest van 2014 zijn er verschillende gesprekken gevoerd tussen de besturen en binnen de gemeenschappen zelf, om een 

aantal vragen die leven te beantwoorden.  

(7) Als in voorjaar 2015 een nieuw voorstel op tafel ligt van de stuurgroep, ‘over identiteit’, waarin het met name gaat over een gezamenlijke 

geloofsbelijdenis en een aantal ethische standpunten, bleek dit voor de Unie een stap te ver, vooral rondom de verschillende opvattingen 

rondom de vergaande ethische inkleuring van een kerkmodel, vanuit een landelijke organisatie. Een organisatorisch samengaan bleek op 

korte termijn niet mogelijk. 

Na de AV van de Unie is er overleg gevoerd tussen de besturen van de Unie en ABC over voortgang van het proces. Daarin is gekozen voor een 

nieuwe weg: er werd ingezet op het zoeken naar intensieve samenwerking; een samengaan van beide geloofsgemeenschappen blijft daarbij wel 

een stip op de horizon. 

(8) In het najaar van 2015 start een nieuwe fase, waarbij gekozen wordt om eerst intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Basis voor die 

verdere samenwerking is de geloofsbelijdenis die al in voorjaar 2015 op tafel lag.5 

(9) Een plan van aanpak voor intensievere samenwerking wordt gepresenteerd in het voorjaar van 2016. Eerste intenties om 

samenwerkingsterreinen te verkennen worden uitgewerkt.6 

(10) De geaccepteerde geloofsbelijdenis (zie 8), werd aangevuld met een document identiteit dat in het najaar van 2016 in beide 

kerkgenootschappen is besproken.7 

 

PLANNEN EN INTENTIES IN FASE 2: INTENSIEVE SAMENWERKING 

Waar bovenstaande paragraaf vooral het brede proces wil beschrijven, ligt de focus hieronder vooral op de fase waar we nu in zitten, met de 

plannen die lopen. We hopen daarmee een overzicht te geven, alsmede intenties voor verdere stappen voor te leggen. Daarbij moet opgemerkt 

worden dat een proces als dit zich niet volledig laat plannen. 

 

 

                                                      
5 Voorstel Unie-ABC, najaar 2015 
6 Plan van Aanpak – Unie-ABC 2016-2017 
7 Identiteitsbeschrijving ABC-gemeenten en Unie van Baptistengemeenten 

http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2015_nj_-_Voorstel_Unie-ABC.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2016_vj_-_Plan_van_Aanpak_intensieve_samenwerking_2016-2017.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2016_nj_-_identiteitsbeschrijving_ABC_en_Unie.pdf
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(1) Eerste gezamenlijke A(L)V op 18 November 2016 te Ede, met o.a. een lezing van Evert-Jan Ouweneel ‘Profetische kalmte in een perfecte 

storm’. 
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(2) Start PILOT regionaal werken tussen het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling (MGO) van de Unie en de Regio-Coördinatoren van de 

ABC.8 In de regio’s Zuid-Holland, Noord-Holland en Zuid-Nederland wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van verbinding; gezocht 

wordt naar gezamenlijke regio-dagen, gezamenlijke intervisie-groepen van voorgangers en waar mogelijk andere vormen van 

samenwerking. Evaluatie van de PILOT vindt plaats in het voorjaar van 2019. 

(3) Een voorstel om het Theologisch Onderwijs gezamenlijk te verzorgen voor een periode van 5 jaar ligt ter bespreking tijdens de A(L)V 

najaar 2017 en ter besluitvorming tijdens de voorjaars ALV 2018. 

(4) In het kader van Internationale verbanden zullen ABC- en Uniegemeenten zich gezamenlijk inzetten voor gemeentestichting in Turkije. 

Zowel binnen de internationale verbanden van de Unie (European Baptist Mission/Federation) en die van de ABC (CAMA Zending) zijn 

contacten met beginnende Turkse gemeenschappen, geleid door lokale mensen. Voor de ABC zal dit gebeuren in het ‘Land van het jaar’ 

2017-2018, bij de Unie komt het project in de jaarlijkse projectenfolder 2018. Gemeenten in beide geloofsgemeenschappen wordt 

gevraagd de Kerstcollecte 2017 voor dit doel te bestemmen. 

(5) Op 15 november 2017 vindt er weer een (deels) gezamenlijke A(L)V plaats; dit maal in het nieuw geopende Baptist House in Amsterdam. 

(6) In het voorjaar van 2018 zal ter bespreking een eerste verkenning van mogelijke organisatievorm worden voorgelegd aan beide 

geloofsgemeenschappen. Besluitvorming – indien passend – zou kunnen plaatsvinden in het najaar van 2018. 

(7) De besturen zijn voornemens om in het najaar van 2018 een totaalplaatje van een nieuw te vormen geloofsgemeenschap aan de A(L)V 

voor te leggen.  
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GESPREKSNOTITIE THEOLOGISCHE 

OPLEIDING ABC-UNIE 
 

Tijdens de A(L)V van 15 november 2017 vindt gesprek plaats over onderstaande notitie. Na 

verwerking van de input van beide ledenvergaderingen zal in de voorjaars A(L)V 2018 een 

besluit worden genomen over de theologische opleiding. 

 

INLEIDING 

In het kader van toenemende samenwerking en met het oog op een toekomstig samengaan 

van Unie en ABC willen wij samen de vorming van voorgangers regelen en verzorgen. 

Gesprekken hierover zijn begonnen in 2014, toen twee leden van het COTA (ABC) en van de 

Opleidingsraad (Unie) samen een eerste concept ‘Toekomst Theologische Opleiding’ schreven. 

Dit stuk is sindsdien enkele keren aangepast, met feedback vanuit zowel de Unieraad als het 

ABC-bestuur. Daarnaast is er vanuit ABC dit voorjaar een eigen onderzoek gedaan naar 

mogelijkheden en randvoorwaarden voor het opleiden van voorgangers.  

We wensen als Unie- en-ABC-gemeenten over goed opgeleide voorgangers te beschikken en 

willen daarom een daarmee samenhangende academische borging van de opleiding. 

Hieronder volgt een nadere uitwerking van een gezamenlijk seminarium. Daarna wordt 

aangegeven binnen welke kaders dit besluit zal worden uitgevoerd. 

 

HUIDIGE SITUATIE 

De Unie kent een seminarium dat ingebed is in de Vrije Universiteit (VU) met een leerstoel en 

een daaraan verbonden onderzoeksprogramma en dat samenwerkingsconvenanten heeft met 

de Christelijke Hogeschool Windesheim (CHW), Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de 

Evangelische Theologische Academie (ETA). Het seminariumprogramma loopt merendeels als 

een lint door deze opleidingen (m.n. VU en CHW), is een lint met kopstudie (CHE, ETA, maar 

ook bijv. Theologische Universiteit Apeldoorn en Tyndale Theological Seminary) en soms alleen 

een kopstudie (Evangelische Theologische Faculteit). In individuele gevallen wordt altijd op 

maat gekeken welke aanvulling nodig en wenselijk is. Een seminariumdiploma op ten minste 

HBO- of Bachelor-niveau, via welke route ook, is binnen de Unie nodig voor het 

voorgangerschap. 

 

ABC kent het COTA, dat adviseert rond opleiding en vorming van predikanten. Via het Baptisten 

Seminarium kan tot 2017 een verkorte ordinatieroute worden gevolgd door ABC-voorgangers; 

daarna geldt dezelfde eis als in de Unie. Diverse ordinatiestudenten kiezen nu al voor de hele 

route. 

 

BELANG VAN EEN EIGEN OPLEIDING 

De samenleving en het gemeenteleven zijn de laatste decennia complexer geworden. De 

samenleving en de kerk bevinden zich in een transformatieproces, waarvan nog niemand de 

uitkomst kent. In dit tijdsgewricht is ook de positie en werkzaamheid van de voorganger sterk 

veranderd. De voorganger geeft leiding in een pluriforme gemeente die mondig is en in 

sommige gevallen (deels) hoger opgeleid dan de voorganger. Onder meer vanwege irreële 

verwachtingen en hoge werkdruk brandt daardoor een aantal voorgangers af; aanvullende 
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aandacht voor karaktervorming en leiderschap en een diep geestelijk leven met Jezus zijn 

daarom nu extra belangrijk. Daarbij komt dat naast de rol van herder en leraar in 

toenemende mate nieuwe kwaliteiten van een voorganger worden gevraagd, zoals het 

leiding geven aan veranderingsprocessen, het pionieren in nieuwe situaties en het helpen 

creëren van nieuwe vormen van gemeenschap. Deze taken worden veelal in teamverband 

uitgevoerd. Mede daarom zal er in de komende jaren ook gekeken worden naar de 

toerusting van raadsleden en hoe deze geïntegreerd en ingevuld zou kunnen worden. 

 

In aanvulling op de brede theologische opleiding aan een van de hiervoor genoemde 

hogescholen of universiteiten, zorgt de kerkelijke opleiding voor: 

verbreding, met name van praktische en beroepsgerichte kennis en vaardigheden; 

verdieping, met name van historische, systematische, contextuele en pastorale 

theologie; 

verworteling, zowel van de kerkelijke identiteit (baptisten en CAMA) als van de eigen 

ontwikkeling als persoon en als gelovige. 

 

Wat stelt dit voor eisen aan de opleiding? 

De opleiding is studentgericht en studentgestuurd. Studenten en docenten vormen samen 

een leergemeenschap, waarbinnen denkrust en denkruimte nadrukkelijk een plaats hebben. 

Studenten ontwikkelen in hun studie en te midden van de leergemeenschap een eigen 

profiel en zijn zich aan het einde van hun opleiding goed bewust  wie zij zijn, waar hun gaven 

liggen en op welke manier zij dienstbaar kunnen zijn in Gods Koninkrijk. Er is specifieke 

aandacht voor persoons- en karaktervorming, zowel individueel als in groepen. Veel 

studenten groeien op in een gemeente. De daar ontvangen vorming werkt door in de 

opleiding en het uiteindelijke profiel. Idealiter ontstaat er een ontwikkelingslijn vanuit de 

gemeente, via de opleiding en doorgaand in de permanente educatie. 

 

Naast persoonlijke en professionele ontwikkeling van voorgangers wordt ook doorgroei naar 

wetenschappelijk onderwijs en promotieonderzoek gestimuleerd en ondersteund. We 

hechten daarnaast belang aan doorgaande vorming en ontwikkeling van voorgangers en 

willen daarom vormen van permanente educatie ontwikkelen. Elke voorganger dient op 

minimaal HBO-niveau te kunnen theologiseren en verbinding te kunnen maken tussen 

Schrift, traditie en context. 

 

Van groot belang bij dat alles is dat onderwijs en onderzoek nauw verbonden zijn aan de 

gemeentepraktijk. In het onderwijskwadrant (bijlage onderaan) is de onderlinge 

verbondenheid en het belang daarvan zichtbaar gemaakt. Het ‘praktijk – theorie – praktijk 

model’ laat het theologiseren midden in de (gemeente)praktijk starten, reflecteert vanuit 

Schrift en traditie op praktijkervaringen en geeft vanuit deze reflectie zowel antwoorden, 

oplossingen en oplossingsrichtingen, als nieuwe vragen. Zo komen het geleefde en het 

geleerde geloof steeds in samenhang aan de orde. Via stages, studentenspreekbeurten, de 

Werkveldcommissie en onderzoeken uitgevoerd door studenten en docenten in en voor 

gemeenten, blijven opleiding en gemeenten steeds nauw op elkaar afgestemd. Ook worden 

duale leertrajecten (verder) ontwikkeld, waarbij studenten in een gemeente aan de slag gaan 

en tegelijkertijd hun opleiding doen. Het bevorderen van onderzoekszin in de breedte van de 

geloofsgemeenschap is een belangrijke taak. 
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OVERIGE UITGANGSPUNTEN 

a) Het Seminarium behoudt de brede waaier van samenwerking met diverse 

onderwijsinstellingen, (1) om een optimale instroom te behouden en (2) om 

studenten die breed theologisch opgeleid worden verder te vormen. De brede 

vorming in de basis zien we als waardevolle en eigenlijk noodzakelijke aanloop naar 

de meer kerkspecifieke opleiding, omdat het studenten verrijkt, verruimt en uitdaagt 

om zich te verhouden tot anderen en zo hun eigen positie te exploreren en te 

verwerven.  

b) We bieden zowel lint- als kopstudies aan, niet alleen vanwege de diverse praktische 

(on)mogelijkheden bij diverse onderwijsinstellingen, maar ook vanwege de diverse 

behoeften bij verschillende studenten, afhankelijk van leeftijd, deeltijd/voltijd en 

ervaring.  Jonge voltijders kiezen bijvoorbeeld over het algemeen later in het traject 

voor een specifieke richting, terwijl oudere deeltijders vaak al vanaf het begin van de 

studie mee op willen lopen in het kerkelijk traject. 

c) Het curriculum dient missionair doordesemd te zijn en een gebalanceerde 

afspiegeling van beide tradities. We zoeken een goede kruisbestuiving van theologie 

en spiritualiteit uit evangelische, baptisten- en CAMA-bronnen. 

 

KADERS VAN HET BESLUIT: 

FINANCIEEL KADER 

Om het bovenstaande te realiseren wordt de opleiding zo effectief en efficiënt mogelijk 

georganiseerd. Nauwe samenwerking met andere onderwijsinstellingen maakt dat een 

aanzienlijk deel van de totale opleiding gefinancierd wordt uit middelen van derden. Het 

Seminarium kent momenteel een begroting van ongeveer 250.000 euro per jaar. Van dit 

bedrag komt ongeveer 170.000 euro binnen via derden/overheid en collegegelden. 

Unie en ABC stellen samen ongeveer 80.000 euro per jaar ter beschikking van het 

Seminarium voor de periode 2019-2023. De bijdrage van de ABC in de kosten voor het 

Seminarium start met 10.000 euro per jaar, groeit jaarlijks met 10.000 euro tot een maximum 

van 40.000 euro. Bij aanvang betekent dat 1 euro per lid. De eerste bijdrage vanuit de ABC zal 

ingaan voor de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.  

 

PERSONEEL KADER 

Het seminarium beschikt voor haar functioneren over een rector, een hoogleraar en een 

onderwijscoördinator, aangevuld met vaste docenten en uurdocenten. Het door de ABC 

betaalde lid van het COTA zal in overleg v.w.b. taken en verantwoordelijkheden worden 

toegevoegd aan het docententeam. Ook worden uurdocenten en onderzoekers van de ABC 

en de Unie betrokken bij het seminarium (en zal in toenemende mate worden gestreefd naar 

een team dat beide geloofsgemeenschappen representeert). 

 

BESTUURLIJK KADER 

Het seminarium kent een Opleidingsraad, een adviesorgaan voor het seminarium, en de 

Unieraad als verantwoordelijk bestuur. Voorgesteld wordt om vertegenwoordiging van het 

bestuur van de ABC toe te voegen aan de Opleidingsraad. 
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BEROEPBAARSTELLING/ORDINATIE 

In 2018 zullen vertegenwoordigers van het College van Beroepbaarstellingen (CvB – Unie) en 

het Cota (ABC) spreken over de gezamenlijke erkenning/ordinatie van voorgangers. Zij zullen 

daarbij de mogelijkheden verkennen om tot een gezamenlijke werkwijze te komen. 

 

SLOTBEPALING 

Ontbindende voorwaarde: als de fusie tussen de Unie en ABC niet doorgaat, vervallen 

bovenstaande afspraken Wel zal dan bekeken worden of en hoe de Unie en de ABC kunnen 

blijven samenwerken op het terrein van de vorming van voorgangers.  
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VOORSTEL ‘DE VOORGANGER ALS 

WERKNEMER’ 
 

 

Tijdens de AV zal instemming worden gevraagd over de rechtspositieregeling en de model-

arbeidsovereenkomst. 

 

 

INLEIDING  

De implementatie van het voorliggende besluit is een vrijwillige stap van elke gemeente. De 

Unieraad beveelt van harte aan om deze route te volgen. Faciliteiten vanuit de werkorganisatie 

van de Unie, het pensioenfonds en de administratie zullen (na aanvaarding door de AV) in de 

toekomst zijn toegespitst op het werknemerschap. Het is voor iedereen een win/win-situatie. 

Maar bovendien denken wij dat deze stap leidt tot een verdere verbetering van het 

functioneren van de voorganger, ten dienste van de gemeente en Gods Koninkrijk. 

 

Tijdens de AV willen we het gesprek over dit onderwerp op hoofdlijnen voeren. Daartoe treft 

u in dit document een samenvatting van de stukken aan. De volgende onderliggende stukken 

zijn via een link naar de website te openen:   

- Rechtspositieregeling 

- Model arbeidsovereenkomst 

- Fictieve salarisbrief 2018 Let op: de salarisbrief 2018 is bedoeld om inzicht te geven in 

de materiële arbeidsvoorwaarden in geval van werknemerschap. Daarin zijn ook 

afspraken met de belastingdienst vastgelegd. Pas vanaf 01-01-2019 gaat het 

werknemerschap gelden en zal ook de salarisbrief worden aangepast aan de situatie in 

2019. 

- Regeling Permante Educatie (PE) van voorgangers 

 

Na het besluit van de AV zullen wij alle gemeenten met een voorganger zo goed mogelijk 

ondersteunen in dit proces. Voor de voorgangers wordt op 15 januari een bijeenkomst 

gehouden bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Na aanvaarding door de AV zullen wij voor alle 

penningmeesters en secretarissen in het eerste kwartaal van 2018 voorlichtingsbijeenkomsten 

organiseren. In het tweede kwartaal is er mogelijkheid voor elke gemeente om gebruik te 

maken van een spreekuur. Rond de zomer zullen wij vervolgens inventariseren welke 

gemeenten over gaan tot deze rechtspositie van de voorganger. De tweede helft van 2018 

reserveren we om de implementatie per 01-01-2019 voor te bereiden. 

 

Alle voorlichtingsbijeenkomsten zullen ook opengesteld worden voor de ABC-gemeenten. 

  

https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2017-02/Rechtspositieregeling-Voorganger-als-werknemer.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2017-02/Model-arbeidsovereenkomst-voorganger-als-werknemer.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2017-02/Fictieve-SALARISBRIEF-2018-behorende-bij-Voorganger-als-werknemer.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2017-02/Regeling-Permanente-Educatie-Voorgangers-najaar-2017.pdf
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SAMENVATTING: VOORGANGER ALS WERKNEMER  

De voorganger wordt werknemer. Dat is de aanbeveling van de werkgroep die dit onderwerp 

uitvoerig heeft bestudeerd. Het werknemerschap geeft de voorganger een betere rechtspositie 

in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en onvrijwillig ontslag. En voor de gemeente 

betekent het werknemerschap een opstap naar een bewuster HR-beleid, verlaging van de 

financiële risico’s en de mogelijkheid voor een professionele ondersteuning. Hieronder zijn de 

diverse facetten van het onderzoek en de vervolgstappen samengevat. 

 

AANLEIDING ONDERZOEK:  

Op dit moment zijn voorgangers zelfstandigen, die in de meeste gevallen een overeenkomst 

met de gemeente hebben naar kerkelijk recht. Bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn 

de (financiële) voorzieningen beperkt of afwezig. Hetzelfde geldt voor HR-beleid zoals 

preventie, ziekteverzuim en re-integratie. Juist in verband met de kwetsbare positie van de 

voorganger in geval van conflicten, heeft de rechter de gemeente in een aantal gevallen 

veroordeeld tot een schadeloosstelling die vergelijkbaar is met bedragen die gelden voor 

werknemers. Slecht voor het imago van een christelijke gemeenschap en een leermoment om 

het beter te regelen. 

Verder is de fiscale status gedifferentieerd. In de ene gemeenten is de voorganger een 

bijzondere beloner (bruto vergoeding), in de andere gemeente maakt de gemeente gebruik 

van opting in (netto vergoeding). En in een paar gemeenten is de voorganger juridisch 

werknemer. Er is zelfs een enkele gemeente met een ZZP’er als voorganger. Dat maakt het 

bijzonder lastig om centraal afspraken te maken over bijvoorbeeld financiële regelingen 

(pensioen), vergoedingen (Belastingdienst) en bruikbare modellen. Met alle risico’s van dien, 

voor gemeente, voorganger en Unie. 

Daarom is besloten om een studie te doen naar het werknemerschap van de voorganger.  

 

PROCES 

In de AV van voorjaar 2015 is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van Unie, 

voorgangers en gemeenten, aangevuld met een professional op het gebied van privaatrecht. 

De opdracht was om de wenselijkheid te onderzoeken van ‘gewijzigde juridische verhoudingen 

tussen predikanten/voorgangers en gemeenten’, waarbij een verhouding ‘werkgever-

werknemer’ als referentie wordt overwogen. 

 

Deze werkgroep heeft zich georiënteerd bij diverse kerkgenootschappen voor de beoordeling 

van de juridische aspecten en voor meer inzicht in financiële en fiscale consequenties voor 

voorganger en gemeente en zorgplicht gemeenten. 

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat het werknemerschap juridisch mogelijk is en 

tevens is aan te bevelen. Tijdens de AV van voorjaar 2017 is het rapport van deze werkgroep 

aangenomen.  

Intussen zijn ook reeds verkennende besprekingen gestart met pensioenfonds, belastingdienst 

en administratiekantoor van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), die het 

werknemerschap voor de gemeente kan faciliteren op administratief en HR-gebied. 

De belastingdienst is tot de conclusie gekomen dat voorgangers als werknemer kunnen 

worden beschouwd in de zin van het Burgerlijk Wetboek en daarmee ook verzekerd kunnen 

worden voor werknemersverzekeringen, zoals WW en WIA. 
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Ook met Pensioenfonds Zorg & Welzijn zijn de consequenties van het werknemerschap 

besproken en dat juicht de stap toe. Voor het pensioenfonds is het momenteel lastig om de 

speciale status van het veertigtal Baptistenvoorgangers in het veld van de meer dan één 

miljoen werknemers-deelnemers te registreren en op orde te houden. 

Bovendien zal het pensioenfonds voortaan ook de regelingen bij arbeidsongeschiktheid 

toepassen: pensioenopbouw en aanvullingen op de WIA-uitkeringen. Daar wordt nu wel 

premie voor betaald, maar er staan geen uitkeringen tegenover. 

Voor een optimale ondersteuning bij HR-elementen, zoals ziekteverzuim, preventie en re-

integratie zijn intussen afspraken gemaakt met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. De ADS 

heeft een professionele organisatie die voor een relatief beperkte financiële bijdrage 

professionele HR-diensten en een verzuimverzekering kan leveren. 

In het proces is ook regelmatig de arbitragecommissie betrokken om regelingen en 

documenten te toetsen. 

 

AANBEVELINGEN VAN DE WERKGROEP: 

• Sluit een arbeidsovereenkomst tussen voorganger als werknemer en gemeente in de 

zin van het Burgerlijk Wetboek en stel de voorganger in die zin gelijk met de 

werknemer; 

• Leg garantie van vrijheid in geestelijk onderricht in arbeidsovereenkomst vast; 

• Ontzorg gemeente bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag door faciliteiten en 

verzuimverzekering aan te bieden; 

• Ontwikkel HR-instrumenten voor voorganger en raad. 

 

BELANGRIJKSTE (FINANCIËLE) CONSEQUENTIES 

Het werknemerschap heeft voor de voorganger een aantal consequenties: 

• Duidelijke afspraken via een getoetst model voor een arbeidsovereenkomst en een 

rechtspositieregeling; 

• Bescherming van de voorganger in geval van arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige 

werkloosheid via participatie in de landelijk geldende werknemersverzekeringen, zoals 

WIA en WW; 

• Een op de voorganger gericht preventiebeleid, aandacht bij ziekteverzuim en 

begeleiding bij re-integratie; 

• Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, en aanvullingen op de uitkeringen van de 

WIA; 

• Centrale (voorlopig aantrekkelijke) afspraken met de belastingdienst om toekomstige 

discussies over met name kostenvergoedingen te voorkomen; 

• Stimulans voor een doelgericht HR-beleid. 

 

Voor de gemeente kunnen de volgende consequenties worden genoemd: 

• Lichte loonkostenstijging in verband met werknemersverzekeringen, globaal 7%; 

• Verkorting periode van doorbetaling bij ziekte (van 1 jaar naar 3 maanden) indien 

gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van de ADS; 

• Ontzorging van de raad/penningmeester bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag, 

indien gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van de ADS; 

• Beperkte financiële consequenties bij onvrijwillig ontslag; 

• Stimulans voor een doelgericht HR-beleid. 
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COMMUNICATIE 

Omdat de overgang naar het werknemerschap een ingrijpende beslissing is voor gemeenten 

en voorgangers zal ruimschoots aandacht worden gegeven aan de communicatie. 

Op 15 januari 2018 wordt voor de voorgangers in het gebouw van Pensioenfonds Zorg & 

Welzijn in Zeist overdag een informatieronde gegeven. Unie, ADS en het pensioenfonds zullen 

de voorganger voorlichten over de belangrijkste facetten van de stap van zelfstandige naar 

werknemer.  

Daarna zullen in het eerste kwartaal van 2018 tijdens avondsessies in het land penningmeesters 

en secretarissen worden geïnformeerd. 

Dan volgen in het tweede kwartaal van 2018 individuele spreekuren met voorgangers en 

gemeenten. De werkorganisatie zal in samenwerking met ADS voldoende capaciteit inzetten 

om te helpen de overstap zo goed mogelijk voor te bereiden. 

 

IMPLEMENTATIE 

De tweede helft van 2018 zal worden benut voor het realiseren van alle noodzakelijke stappen 

per gemeente met de voorganger: 

1. Vaststelling arbeidsovereenkomst (volgens het model dat nu beschikbaar is gesteld) 

2. Afspraken met ADS over faciliteiten (deze worden zoveel mogelijk centraal voorbereid) 

voor administratie en HR regelingen 

3. Aanpassen interne procedures met voorganger 

4. Vaststelling intern HR-beleid (er komen faciliteiten om dit proces te ondersteunen) 
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TUSSENRAPPORTAGE EN DENKRICHTING 

AV WERKGROEP 
 

Doel van dit document is een terugkoppeling te geven van een aantal bevindingen van de 

werkgroep ‘Inrichting AV’, alsmede een denkrichting in bespreking te geven die – bij 

voldoende draagvlak – kan worden uitgewerkt tot een voorstel in voorjaar 2018. 

 

OPDRACHT EN WERKWIJZE WERKGROEP 

Als AV-werkgroep ‘Inrichting Algemene Vergadering’ hebben we de opdracht gekregen 

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

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

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

nieuwe groepen (zoals migrantengemeenten). 

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

Seminarium), Wietse van der Hoek (BG Arnhem-Zuid, voorzitter), Derk Erik Postma (BG Klink, 

Veenendaal), Yvonne van Bruggen (BG Hoogezand-Beukemastraat, meelezer), Kirsten Timmer 

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

Om een goed beeld van bovenstaande te krijgen hebben we de volgende activiteiten 

ondernomen: 

- Algemene AV-enquête onder ruim 120 respondenten over vier AV’s (2015-2016) 

- Een beknopt onderzoekje naar ‘AV-gebruiken’ in gemeenten (via secretarissen) 

- Een digitale evaluatie van de voorjaars-AV 2017 te Kampen (46 respondenten) 

- Telefonische interviews n.a.v. de voorjaars-AV met tien AV-gangers tot 45 jaar 

- Tot slot hebben we regelmatig vergaderd, en daarin ook onze eigen perspectieven 

gedeeld (de meesten van ons zijn onder de 45) 

BEKNOPT HISTORISCH PERSPECTIEF (WAAR KOMEN WE ALS UNIE VANDAAN?) 

Vanaf de oprichting van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland in 1881 komen de 

verbonden gemeenten samen rondom een Algemene Vergadering. Vanaf de start zijn dat 

zeven gemeenten en op het hoogtepunt meer dan negentig gemeenten. Op de AV’s 

beleefde men geloof, verbondenheid en ontmoeting, omdat veel werk ook samen gedaan 

werd in verbondenheid met andere baptistengemeenten. Te denken valt aan de NBJB en de 

NBVB, maar ook gezamenlijk zendings- en evangelisatiewerk. De kleine, maar warme 

‘baptistenzuil’ begon, net als in veel andere kerkgenootschappen, af te brokkelen. Dat was 

tevens te merken in de participatie van lokale gemeenten bij de AV’s. De opkomst liep terug, 

gemeenten vonden niet altijd meer genoeg afgevaardigden en enkele gemeenten namen 

afscheid van de Unie omdat er geen noodzaak voor verbondenheid werd gezien of ervaren 

of om andere redenen. Dit signaal werd in 2006 op de AV ter sprake gebracht nadat in de 

jaren ervoor vernieuwing en reorganisatie van de Unie al was ingezet en er werd besloten om 

vanaf 2008 in twee AV’s te gaan werken. Dit in tegenstelling tot wat men gewend was, een 

jaarlijkse driedaagse AV.  
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Vanaf 2008 is er een voorjaars- en een najaars-AV van één dag en verschuift het accent 

langzaamaan van vergaderen en besluitvorming naar beleving en verbondenheid. Zaken als 

workshops, inspiratiemomenten en inbreng van buiten de Unie (o.a. de internationale 

contacten) doen langzaam hun intrede. Vanaf dat moment is de opkomst bij de AV’s redelijk 

stabiel, met uitzondering van AV’s waarin grote besluiten op de agenda staan. Dan wil de 

opkomst wel eens wat hoger uitvallen. Vanaf 2016 zien we dat de AV wordt uitgebreid met 

de aanwezigheid van de ABC-gemeenten in de vierende elementen van de AV. 

BEVINDINGEN WERKGROEP (WAAR STAAN WE NU?) 

ALGEMEEN: 

- Over het algemeen wordt de AV positief beleefd, met een goede balans tussen 

inspiratie/viering, informatie, ontmoeting en besluitvorming. De lengte van de AV van 

2 dagdelen wordt door de meeste deelnemers als prettig beleefd. 

- Er is een grote groep vaste AV-gangers; buiten die groep lijkt betrokkenheid bij de AV 

erg beperkt. De AV wordt in 75% van de gemeenten voorbereid en in veruit de 

meeste gemeenten vindt er ook een vorm van terugkoppeling plaats. 

- Opvallend is dat processen van besluitvorming en huidige vergaderstructuur nu als 

ambivalent worden ervaren, en men is hier matig tevreden over. Dit gaat echter twee 

kanten op; de ene groep wil juist meer ruimte voor vergaderingen, terwijl een andere 

groep juist af wil van de lange vergaderingen (en zeker wanneer het ingewikkeld 

wordt met amendementen e.d.). De bovengemiddelde onvrede over de 

vergadercultuur speelt vooral rondom het Unie-ABC-proces. 

- Workshops als vorm (iets te kiezen, gesprek/informerend) worden als positief 

beschouwd. 

DE GROEP ONDER 45: 

- Opvallend is dat deze groep over het algemeen minder heeft met het vergaderen. Er 

is besef dat processen van besluitvorming erbij horen, maar er is ook een gevoel dat 

de huidige vergadercultuur anders kan (te technisch is en te veel gekleurd wordt door 

enkele individuen) en dat er te weinig ruimte is voor echt gesprek. 

- Deze groep is vooral op zoek naar inspiratie rondom geloof en ontmoeting met 

mensen die met hetzelfde bezig zijn. 

- Deze groep wordt beperkt door tijdsdruk (werk, familie, etc); een hele dag vergaderen 

is een grote investering. 

- Deze groep geeft terug dat beeldvorming over wat een AV nou eigenlijk is beter zou 

kunnen; dat is vooral een taak van gemeenten zelf (volgens de ondervraagden). Goed 

uitnodigingsmateriaal (bijv. een filmpje) vanuit de Unie kan helpen om clichébeelden 

te doorbreken. 

 

AANBEVELINGEN TER BESPREKING (WAAR WILLEN WE NAAR TOE?) 

OVERWEGINGEN 

We willen op de AV najaar 2017 een denkrichting voorleggen aan de AV, gebaseerd op de 

volgende overwegingen, die volgen uit de bevindingen: 
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- Het is goed om meer te zoeken naar vormen die gericht zijn op (geloofs)gesprek, 

ontmoeting en ‘discernment’ (onderscheiden wat de wil van God is). 

- Hoewel ‘technische’ vergaderingen nodig zijn, zouden die zo min mogelijk plenair 

moeten plaatsvinden; wel moeten ordentelijke en open besluitvormingsprocessen 

geborgd zijn en blijven. 

- We willen toegankelijkheid en participatie van (drukbezette, jonge) mensen vergroten 

(bijv. door te vergaderen op een avond in de regio). 

DENKRICHTING 

De denkrichting die we aan de AV willen voorleggen is naast één landelijke AV te gaan 

werken met regionale vergaderingen . 

- De regionale vergadering is gericht op gesprek, discernment (onderscheiden van de 

wil van God) en ontmoeting. Zo’n vergadering kan ’s avonds gehouden worden, en 

beginnen met een maaltijd. Deze vergadering neemt geen besluiten, maar spreekt 

wel inhoudelijk over voorgenomen besluiten of rapportages. Zo kunnen besluiten hier 

worden voorbesproken. Ook kan een jaarrekening hier besproken worden 

(goedkeuring zou na afloop schriftelijk kunnen). We denken hier niet aan 

ingewikkelde stemprocedures, maar een zoektocht naar consensus met elkaar – 

iedereen praat mee. De input vanuit deze avonden wordt gebruikt om tot voorstellen 

te komen. (In de toekomst zouden zulke regionale avonden kunnen uitgroeien tot 

regionale AV’s met besluitvormingsbevoegdheid). 

- De landelijke AV proberen we zoveel mogelijk te combineren met een inspirerende 

dag, zoals bijv. Missie.nu. Op deze dag staat het vierende en inspirerende element 

centraal. Een vergaderblok hoort daarbij; dat wordt strak geleid – er is beperkt ruimte 

voor gesprek.  

- Technische onderwerpen die meer gesprek en vergadertijd vragen (zoals ‘voorganger 

als werknemer’) kunnen op zo’n landelijke dag in een workshop (sectie) in een kleine 

groep besproken worden, of evt. apart op een avond voorafgaand.  

Tijdens de AV willen we polsen of er draagvlak is voor bovenstaande denkrichting. Er zijn daarin 

nog een aantal zaken die verder moeten worden besproken, uitgedacht en afgestemd. 

Processen rondom besluitvorming moeten geborgd worden en de organisatie moet 

slagkrachtig blijven. Het moet aansluiten bij het proces dat we gaan met de ABC, het regionale 

werk (regio-coördinatoren) dat wordt opgezet, de organisatie van Missie.nu, etc. Bij voldoende 

draagvlak voor de denkrichting zouden we met verdere uitwerking en afstemming willen 

komen tot een concreet voorstel op de voorjaars-AV 2018.  

 

OVERIGE AANBEVELINGEN 

- Communiceer duidelijker over wat een AV eigenlijk is. Informatie over wat er gaat 

gebeuren, wie sprekers zijn, etc. (creatief nadenken over hoe makkelijker mensen uit 

te nodigen). 

- Organiseer aparte momenten (avonden buiten AV of workshop op AV) om 

ingewikkelde technische zaken voor te bespreken. 

- Blijf scherp kijken (misschien met een organiserend inhoudelijk comité o.l.v. de 

algemeen secretaris) naar hoe besluitvorming, inspiratie, gesprek/ontmoeting in een 
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goed programma staan. Nu wordt het positief gewaardeerd, maar zien we ook 

neiging om ‘te veel’ te willen. Durf keuzes te maken, om flow/vaart in het programma 

te houden. 

- Bij de regionale AV’s zou ook gedacht kunnen worden aan een jongeren-AV: Hoe ziet 

een Unie-ABC kerkgenootschap eruit als het aan jongeren zou liggen? 

 

 

 

 

 

 

 


