
Verslag Algemene Vergadering te Amersfoort 26 mei 2018 

Aanwezig: 89 afgevaardigden uit 39 gemeenten.  

 

Br. De Vos is door de Unieraad benoemd als voorzitter van de Algemene Vergadering (AV). Zr. 

Plug is de notulist van de AV. 

Een bijzonder welkom aan prof. dr. Ganzevoort, rector van de theologische faculteit aan de 

Vrije Universiteit, br. Witkamp, docent aan het Evangelisch College en br. Santinge, voorzitter 

van de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC). 

 

Opening 

Br. Huiting, voorganger van de BG Amersfoort, opent de vergadering door een inleiding op het 

volgende jaarthema van de Unie ‘Delen’. Delen vraagt om eerlijkheid, ook over de zaken die 

niet zo goed gaan. En ‘Delen’ vraagt om een gunnende houding naar de mensen om ons heen. 

Die gunnende houding begint bij het juiste zicht op wat wij hebben ontvangen en wat we echt 

nodig hebben om te leven. Het is verrassend hoeveel er dan is om uit te delen. Na het zingen 

van enkele liederen neemt br. Bosveld ons mee in de ontstaansgeschiedenis en een 

karakterschets van de BG Amersfoort.  

 

Jaarverslag 2017 

Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld over het jaarverslag. Het verslag wordt met algemene 

stemmen aanvaard. De voorzitter dankt de samenstellers van het jaarverslag. 

 

Overeenkomst Seminarium – Vrije Universiteit 

De rector van het seminarium, br. Van der Leer, leidt dit agendapunt in. Het is mooi dat we in 

het jubileumjaar van het seminarium (60 jaar; wordt DV op 7 september in Amsterdam gevierd) 

een nieuwe overeenkomst mogen sluiten met de VU. Tot 2009 was er een samenwerking met 

de Universiteit van Utrecht, sinds 2009 met VU. De start van die samenwerking hebben we 

gemarkeerd met een symposium over ‘Doing Theology the Baptist Way’. Het is een plezierige 

samenwerking geworden, we hebben onze plek binnen de VU gevonden. In 2016 werd de wijze 

van financiering van de ambtsopleiding gewijzigd door het ministerie van onderwijs; deze 

nieuwe overeenkomst is daar het resultaat van. Al het geld voor alle ambtsopleidingen gaat nu 

naar de VU, in overleg met de opleidingen verdeelt de VU het geld over de seminaria. In de 

afgelopen anderhalf jaar zijn er diverse gesprekken gevoerd en daar is een nieuwe 

overeenkomst uit gerold die door de Unieraad geaccordeerd is. De jaarlijkse bijdrage is 

enerzijds wat lager geworden, maar anderzijds ontvangen we geld voor studenten die 

promoveren, iets waar we de afgelopen tien jaar juist aan gewerkt hebben en nu meer ruimte 

voor krijgen. Vorig jaar werd onze leerstoel (de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical 

Theologies) geïnstalleerd. Het betreft nu een voltijds leerstoel. De relatie tussen academische 

theologie en de gemeenten blijft voor ons van groot belang. Het is daarom mooi om de 



ondertekening van dit contract hier op de AV te laten plaatsvinden. Br. van der Leer merkt ook 

nog op dat de ABC-gemeenten in hun ALV vorige maand hebben besloten te participeren in 

het Seminarium. 

Prof. Dr. Ganzevoort (VU) merkt op dat de theologische faculteit samen met alle seminaria 

verantwoordelijk wil zijn voor een ‘dekkend aanbod’ van ambtsopleidingen voor alle 

denominaties in Nederland. Niet meer allemaal losse eilandjes, maar een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Deze samenwerking is uniek in de wereld!  

De overeenkomst wordt ondertekend door de brs. Ganzevoort en Van der Mei (voorzitter 

Unieraad) en Van der Leer (rector Baptistenseminarium). 

 

Jaarrekening 2017 

Over de jaarrekening zijn vooraf vijf vragen gesteld. Deze zijn inmiddels naar tevredenheid 

beantwoord.  

Br. Mulder (Unieraad) geeft een toelichting over het resultaat en het voorstel 

continuïteitsreserve. 

Er is meer binnengekomen dan begroot, er is ook meer uitgegeven dan begroot, met als 

resultaat een verlies van € 18.000. 

De afgevaardigden stemmen in grote meerderheid in (twee stemmen tegen) met de 

jaarrekening en verlenen de Unieraad daarmee decharge voor het boekjaar 2017. 

 

Voorstel continuïteitsreserve 

Er lijkt veel geld te zijn, dat zit in het gebouw, we gaan dat nu reserve financiering activa 

noemen.  

Voor de toekomst willen we dat we altijd voldoende reserve hebben om gedurende een jaar 

de salarissen te kunnen doorbetalen. Ons menselijk kapitaal is heel belangrijk! Daarom het 

voorstel om een continuïteitsreserve in te stellen, naast een (vrij besteedbare) algemene 

reserve. 

De afgevaardigden stemmen unaniem in met het voorstel continuïteitsreserve. 

BG Arnhem Ontmoeting dient de volgende motie in: ‘De baptistengemeente Arnhem-Zuid De 

Ontmoeting verzoekt de Unieraad de AV een lange termijn beleidsplan, inclusief meerjaren 

begrotingsperspectief, voor te leggen voor de komende vier jaar. Dit perspectief te baseren op 

onze geloofsvisie en opdracht en de te verwachten ontwikkelingen in de komende vier jaar voor 

de toekomst van de Unie. Dit te laten uitmonden in een tweetal scenario’s voor verder beraad en 

besluitvorming over de continuïteit van het Unie werk. Daarvoor een strategie commissie in te 

stellen samengesteld uit vertegenwoordigers van de Unie organisatie en gemeenten. Aanleiding 

daartoe is de gewenste beleidsmatige samenhang van de nu apart op deze AV voorgestelde 

ingediende voorstellen, op basis van onze geloofsvisie en opdracht als Unie van 

Baptistengemeenten in Nederland en verder te verwachten ontwikkelingen: 

- Het gestaag dalend ledenaantal van de bij de Unie aangesloten gemeenten 

- De recente structurele tekorten op de begroting van de Unie 



- De gewenste aandacht voor de financiele bijdragen op langere termijn van de ABC 

gemeenten in de kosten van de theologische opleiding van het baptisten Seminarium en 

evt. andere te voorziene samenwerkingsconstructies, voor zover dat de voortgang in het 

huidige samenwerkingsproces positief ondersteunt 

- De noodzaak van een meer onderbouwing van een voor te stellen financiële continuïteit 

voorziening zoals voorgesteld 

- Een passende meer beleidsmatige onderbouwing van de toekomstige vergaderstructuur 

van de AV onder verwijzing naar het voorstel van de AV-werkgroep.’ 

De afgevaardigde van Arnhem-Zuid licht de argumenten voor de motie toe: nadruk op 

verbinden en delen, meer betrokkenheid vanuit gemeenten. 

De voorzitter stelt voor het eerste deel van de motie in stemming te brengen, het tweede deel 

kan niet zonder bespreking. De afgevaardigden aanvaarden de motie unaniem. Hiermee 

hebben zij zich ook gecommitteerd om hierover mee te gaan denken. 

 

Jaarthema ‘Delen’ 

Br. Van den Oever (medewerker Unie) presenteert het kringenboekje bij dit jaarthema 2018-

2019. Het thema ‘Delen’ volgt op eerdere thema’s in de cyclus Samen leven in Gods wereld: 

‘Genieten’ en ‘Werken’. Het boekje beslaat zeven hoofdstukken, rondom delen uit Lucas en 

met name maaltijden in dat evangelie.  

 

Workshops 

De afgevaardigden konden kiezen uit de volgende workshops; 

1. Geloven in de gemeente: de vanzelfsprekendheid voorbij; 

2. Kerkgenootschap van de toekomst; 

3. Missionair gemeente zijn door te delen in BG Amersfoort; 

4. Jaarthema ‘Delen’; 

5. Nieuwsgierigheid: over de toekomst van baptistengem; 

6. Geloof delen. 

 

Middagdeel 

Het plenaire middagprogramma begint met een bedankje voor de regio-coördinatoren brs. De 

Vries en Kruizinga. Zr. Janssen geeft aan dat beiden stoppen met dit werk en bedankt br. De 

Vries met een bosje bloemen. (Br. Kruizinga is afwezig) 

 

Unie-ABC 

Br. Van der Leer stelt een aantal vragen aan br. Boerrigter over het proces van samengaan van 

Unie en ABC-gemeenten. Wat is er het afgelopen seizoen gebeurd? ‘Op 18 april 2018 heeft de 

ledenvergadering van ABC ingestemd met het voorstel dat het Seminarium ook voor de ABC-

gemeenten gaat fungeren als eigen opleidingsinstituut. Een andere ‘poot’ van de 

samenwerking is het regionaal werken, hier is al een goede start mee gemaakt: regio-



coördinatoren, intervisiegroepen en regiodagen. Daarnaast vergaderen de beide besturen nu 

regelmatig samen. Daarnaast is er gestart met een gezamenlijk zendingsproject in Turkije.’ 

Hoever zijn we nu in het proces? ‘Moeilijk uit te leggen, zie het als twee potjes, uit elk potje 

halen we telkens een klein deel dat we samenvoegen. De potjes raken al aardig leeg, we zijn al 

ver in het proces.’ Wat zie je als de grootste uitdaging? ‘Voor de besturen ligt er nu een 

samenwerkingsovereenkomst op tafel en een meerjarenraming, allerlei documenten. Ik hoop 

dat de grootste uitdaging niet gaat liggen in het organisatorische deel – dat wel nodig is – 

maar op het inspireren en op het werk van de Heer in ons land, de levende gemeenschap in 

de lokale gemeenten.’ 

 

De AV kan ook iets teruggeven door te reageren op de volgende stellingen: 

‘Als Unie en ABC kunnen we veel van elkaar leren.’ Op deze stelling wordt overwegend 

positief gereageerd. 

‘Op plaatselijk niveau slagen we erin als Unie en ABC samen te werken.’ Op deze stelling 

wordt wisselend gereageerd. In sommige plaatsen is het ter sprake brengen van Unie-

ABC reden voor ‘herrie in de tent’, in andere plaatsen is er maar één soort gemeente en 

daardoor geen samenwerking, in sommige plaatsen zijn er nu al warme relaties. 

‘Over drie jaar zullen Unie en ABC één zijn (als koepel, niet dat alle lokale gemeenten 

zijn samengevoegd).’ Op deze stelling wordt wisselend gereageerd. Op plaatselijk 

niveau kan er moeite liggen, maar theologisch zijn de verschillen niet groot. Bestuurlijk 

is het volgens de één nog lastig, volgens de ander niet moeilijk. 

 

Br. Van der Leer licht het stuk ‘Krijtlijnen voor een nieuw kerkgenootschap’ toe, geschreven 

door hem en br. Bakker. De krijtlijnen zijn, kort samengevat: verbond, onderscheiding, missie, 

katholiciteit (in de betekenis ‘algemeen’). Br. Van der Leer licht ze kort toe waarna ze worden 

besproken in groepen. In bijlage 1 staan de opmerkingen die in de groepjes zijn gemaakt. 

 

Dit agendapunt wordt afgesloten met de oproep mee te denken en de ideeën vooral ook te 

ventileren. Vervolgens draagt br. Boerrigter dit proces van Unie-ABC op in gebed. 

 

Voorstel AV werkgroep 

Br. Van der Hoek (lid Unieraad) schetst hoe de denkrichting is ontstaan die is weergegeven 

voor deze AV. Samengevat houdt deze in dat we toe kunnen gaan naar één jaarlijkse landelijke 

AV met daarnaast aanvullende regionale bijeenkomsten. Landelijk spreken we over 

hoofdlijnen, de discussies ‘achter de komma’ verleggen we naar andere plekken. Regionaal 

kunnen ontmoeting en verbinding en meningsvorming meer centraal staan, besluiten zullen 

waarschijnlijk niet op regionaal niveau genomen worden. Formaliteiten zouden meer 

schriftelijk of digitaal kunnen verlopen. 

De werkgroep beëindigt met dit voorstel haar werkzaamheden en geeft dit punt terug aan de 

AV voor de vervolgstappen. 

Vragen:  



BG Noordbergum: Veel waardering, zou je kunnen volstaan met een afvaardiging uit de regio 

om te gaan stemmen op een landelijke AV, doe je dingen anders niet dubbel? Antwoord: 

Communicatie hierin is heel belangrijk. Gesprek moet blijven op de AV, regio is aanvullend en 

daarover moet goed gecommuniceerd worden. 

BG Delfzijl: Punt 1 en 3 fantastisch, punt 2 minder. Gemeenten paar keer per jaar bij elkaar 

krijgen wordt lastig, zie de vroegere gewesten waar ook AV zaken werden besproken. 

Ontmoeting kan ernstig in gedrang komen. 

BG Arnhem De Ontmoeting: Het bureau komt op afstand, hoe past hierin ondersteuning van 

gemeenten? Wees voorzichtig met het op afstand zetten van het landelijk begeleiden, gezien 

de gemeenten ook graag autonoom zijn. Antwoord: Bureau komt niet op afstand, elke regio 

krijgt een coördinator die een belangrijke rol krijgt tussen gemeente en landelijke organisatie. 

BG Rotterdam Centrum: Als AV verder wordt ontmanteld, hoe wordt beleid dan nog getoetst 

en wordt er nog gespard? Is het nog controleerbaar? Op welke manier gesprekken uit de regio 

doorkoppelen naar landelijk? Antwoord: Communicatie is ook hierin essentieel. 

BG Groningen: We willen de discussie op de AV niet missen, voorbespreken in de regio geen 

probleem, maar discussie hier op de AV. 

BG Utrecht Silo: Grote waardering. Voorbereiding in regio’s kan, mits goed georganiseerd, 

proces van regio naar AV moet wel transparant zijn. Degelijke stukken vooraf en verslaglegging 

achteraf. 

BG Den Haag: Zorgen over de ruimte die er nog is om besluitvorming te laten plaatsvinden op 

basis van gemeenschappelijk beraad. Houd ruimte voor het gesprek. 

BG Sneek: Zorgen over regio, gaat dat lopen? Maar als je niet probeert, weet je ook niet of het 

gaat werken. Zorg voor een evaluatiemoment. 

BG Pernis: Enthousiast over regio, willen juist aanmoedigen om daar meer in te investeren. 

De vragen zijn deels beantwoord en voor een ander deel worden deze punten meegenomen 

in het vervolgtraject. 

De voorzitter brengt het voorstel tot een denkrichting in stemming, als aanzet voor het 

vervolgtraject dat zal worden uitgezet door de Unieraad.  

Met drie stemmen tegen stemt de AV in meerderheid in met deze denkrichting. 

 

Voorstel uitbreiding Baptist House 

Op de binnenplaats van het Baptist House staan nu twee oude schuren die nu niet bruikbaar 

zijn. Het huidige leslokaal is te klein om opdrachten in kleinere groepjes te doen. Daarom 

voorstel om twee ruimtes bij te bouwen op de plaats van de schuurtjes. 

Vragen:  

BG Groningen: Eén verdieping hoog? Antwoord: ja. 

BG Arnhem De Ontmoeting: De meerkosten moeten worden gedekt door verhuur, is dat een 

randvoorwaarde? Antwoord: Ja, dat is een randvoorwaarde. 

BG Den Haag: Den Haag stemde ooit tegen het gebouw, maar nu het er eenmaal staat, zien 

we de meerwaarde en nu stemmen we in met deze uitbreiding. 

De AV stemt unaniem in met het voorstel. 



 

In memoria 

De Algemeen Secretaris memoreert het overlijden afgelopen half jaar van br. Jan van der Veen, 

de ‘zingende dominee’, na terugkeer uit Congo predikant geweest in geestelijke 

gezondheidszorg, en br. Cor Molema, die in vele gemeenten heeft gediend als voorganger, en 

spreekt een dankgebed uit voor hun leven. 

 

Overeenkomst Seminarium en Evangelisch College 

Al lang is er samenwerking tussen beide instellingen. Evangelisch College is niet 

geaccrediteerd, maar vakken die daar gevolgd worden leiden wel tot vrijstellingen bij 

vervolgstudie aan het Seminarium. Dit voorjaar heeft het Seminarium geconcludeerd dat de 

Sprekersroute niet meer gegeven kan worden, omdat de groep te klein is. Deze zal nu worden 

verzorgd samen met het Evangelisch College. Daarnaast wordt ook de algemene 

samenwerking met het EC gecontinueerd. De overeenkomst wordt ondertekend door br. 

Witkamp, docent en coördinator bij EC, brs Van der Leer en Van der Mei. 

 

Slot 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

Br. Van der Mei bedankt de dagvoorzitter en overhandigt een bos bloemen aan br. Bosveld als 

dank voor de gastvrije ontvangst van de BG Amersfoort en bedankt de notulist, de staf en de 

workshopleiders.  

 

Afsluiting met dankgebed 

  

Bijlage 

 

Feedback Krijtlijnen AV 26 mei 2018 

Verbondsgemeente 

Wat levert het op in euro’s? Wat krijgen we 

ervoor terug als kerk? 

Liefde voor elkaar ondanks verschillen 

Samenwerking 

Opdelen in kleinere eenheden 

Commitment in opleiding etc. 

Trouw aan de Heer en (dus) aan zijn gemeente 

Keuze voor discipelschap, navolging in woord 

en daad 

Betrokkenheid 

Samenwerking zoeken, ook buiten je eigen 

plaatselijke kring 

Staan voor de dingen waarvoor je gekozen 

hebt, identiteit kennen en trouw blijven 

Onderscheiding 

Op grondslag van het geloof kunnen we 

elkaar bevragen 

De uitwerking kan verschillen door 

interpretatie van het Woord 

Binnen welk kader? 

Geen bovenplaatselijk toezicht, top-down, 

maar gelijkwaardigheid 

Samenwerken, en dan gaat het vanzelf 

Luisteren 

Het gezag over de eigen, lokale, gemeente 

Doen zoals je het in een goed huwelijk 

doet 



Missionair 

Maakbaarheid? 

Aantrekkelijk profiel 

Gemeenteopbouw versus evangelisatie 

Enthousiasme 

Aansluiting aan de vragen van NU 

Insteken op waar de ‘leegte’ is in je dorp of 

stad. Dat leren zien voor je gaat ‘doen’. Present 

zijn in je dorp/stad/werk. 

Leren van vooral de CAMA-gemeenten 

Landelijk faciliterende/stimulerende 

organisatie 

Stel de vraag keer op keer: wat draagt de 

gemeenschap bij aan de missie? 

Zal dat ooit kunnen? 

Welke structuur belemmert? Niet teveel 

vastleggen; korte lijnen zijn goed. 

Te open geeft weer geen identiteit 

Mensen uit het veld moeten gehoord worden 

Niet lidmaatschap sec maar gekoppeld aan 

commitment/betrokkenheid kan helpen 

Open voor feedback van buiten 

 

 

 

Katholiciteit 

Eenheid, samenwerking, verzoening, 

nederigheid 

Verenigt rond de kern: Jezus 

Breuken (zoals tussen baptisten) hoeven 

niet permanent te zijn 

We kunnen laten zien dat samen geloven 

diversiteit niet uitsluit maar insluit 

We kunnen leren van elkaar/elkaar 

inspireren, maar dat beperkt zich niet tot 

baptisten/ABC-gemeenten 

 

 


