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LEESWIJZER JAARVERSLAG 
Dit is het jaarverslag van de Unie van Baptistengemeenten over 2019. Hierin vindt u verslagen 

van de werkorganisatie, de Unieraad en de verschillende commissies. Ook vertellen enkele 

gemeenten over hun wel en wee. Voor het eerst hebben we hier ook een ABC-gemeente voor 

gevraagd. Zo kunnen we ook via deze weg nader kennismaken in het proces richting fusie. 

We hopen met dit verslag een goede indruk te geven van het voorbije jaar en u te inspireren 

met de verhalen van wat er is gebeurd en bereikt. Dat doen we enerzijds door aan de hand van 

de gestelde jaardoelen te evalueren wat er wel en (nog) niet is gelukt, en anderzijds door een 

beeld te schetsen van 2019 via het uitlichten van de hoogtepunten en bijzondere momenten. 

INDELING 

Na een samenvattende terugblik van Algemeen Secretaris en Unieraad volgen drie 

omvangrijkere hoofdstukken: dat zijn de hoofdstukken 3, 4 en 5, waarin we verslag doen van 

de activiteiten van de werkorganisatie: het team Regiocoördinatoren Unie-ABC, het team 

Theologische Vorming en het Ondersteunend bureau. Deze hoofdstukken worden afgewisseld 

met inspirerende verhalen uit verschillende baptistengemeenten; deze keer zijn dat de Unie-

gemeenten Haarlem en Doetinchem Het Lichtpunt en de ABC-gemeente Den Helder. 

Hoofdstuk 6 bevat de verslagen van commissies en we sluiten af met een hoofdstuk over de 

financiën. 

BIJLAGEN OP DE WEBSITE 

De laatste jaren laten we een aantal feitelijke overzichten weg uit het jaarverslag en plaatsen 

die op de website, met het oog op de leesbaarheid van dit document. Aan het eind van de 

hoofdstukken vindt u steeds een overzicht met een link ernaartoe. U kunt ook alle bijlagen 

vinden via deze link. 

Gerdien Karssen,  

medewerker communicatie en zending 

 

Foto’s voorkant door Sjoerdt de Ruijter: Tijdens de Algemene Vergadering van 20 november in 

Veenendaal ontmoetten afgevaardigden vanuit Unie- en ABC-gemeenten elkaar opnieuw. De 

door de Commissie van Eenheid geschetste denkrichting voor het nieuwe kerkgenootschap kon 

rekenen op brede steun uit de gemeenten. Tevens werd op deze AV afscheid genomen van Teun 

van der Leer als rector van het Baptisten Seminarium. 

  

https://baptisten.nl/voor-gemeenten/algemene-vergadering/1194-2020-voorjaar
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1. VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS 
Ter afronding van de Master Public Management (MPM) volg 

ik momenteel het vak ‘De publieke manager van de 21e eeuw’. 

Tijdens de eerste bijeenkomst werd onze wereld aangeduid als 

VUCA: dat staat voor Volatile (snel veranderend), Uncertain 

(onzeker), Complex (complex) en Ambiguous (vaag/ 

dubbelzinnig). Een wereld waarin de ontwikkelingen elkaar 

snel opvolgen en die als complex wordt ervaren. Mensen 

hebben wisselende perspectieven als het gaat om hun kijk op 

deze wereld en hun participatie daarin. Ze blijven niet meer 

honkvast bij dezelfde sportvereniging, stemmen niet meer 

steevast op dezelfde partij en rijden niet meer altijd in een 

Opel. De gemeente van Jezus Christus is gemeente in deze 

VUCA-wereld: zij lijkt zich telkens weer opnieuw voor haar leden te moeten bewijzen, mensen 

gaan anders naar ‘de buren’. Ik vroeg de docent: "Is er iets nieuws onder de zon? Vandaag is 

het VUCA en morgen geven we het weer een andere naam.” “Het verschil is de centrale positie 

van het individu; iedereen heeft zijn of haar eigen mening en perspectief”, antwoordde hij. Ook 

de gemeente bestaat inderdaad uit individuen met wisselende perspectieven, die samen een 

gemeenschap vormen. In die VUCA-wereld heeft de gemeente als blijvend en verbindend 

centrum en fundament de gekruisigde en opgestane Heer, die trouw is en doorgaat met Zijn 

werk in deze wereld in en door de gemeente. 

WISSELENDE PERSPECTIEVEN ALS KERNWOORDEN 

Voor u ligt het jaarverslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland over 2019. Dit 

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

behoeve van de aangesloten gemeenten zijn ondernomen. De woorden ‘wisselende 

perspectieven' neem ik als uitgangspunt voor deze terugblik op het afgelopen jaar. Als ik 

terugkijk op het werk binnen de werkorganisatie van de Unie en de samenwerking tussen de 

gemeenten in 2019, dan kun je met recht spreken van ‘wisselende perspectieven in een VUCA- 

omgeving’:  

• het proces van samengaan met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC) 

wordt én met warm enthousiasme begroet én met argusogen bekeken; 

• het vertrek van Teun van der Leer als rector van het Seminarium is én een behoorlijke 

aderlating én biedt ruimte voor jong talent om door te groeien; 

• het vermogen van de Unie dat ingebracht wordt in de fusie met de ABC is én 

bijeengebracht door Unie-gemeenten én het is ons – in het verleden – geschonken om 

iets goeds mee te doen; 

• het regiowerk van Unie en ABC is én een vernieuwing én/of oude wijn (gewesten) in 

nieuwe zakken; 
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• doop & lidmaatschap blijft én het identiteitskenmerk van Unie en ABC Gemeenten én 

er is variatieruimte voor de plaatselijke gemeente. 

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van zaken waar je heel verschillend tegenaan kunt 

kijken. Ik denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen plaatselijke Unie- en ABC-

gemeenten: die samenwerking kun je als bedreigend zien óf als een mooie kans voor 

verbinding. Als voorbeeld noem ik Assen: van samenwerking tussen Unie- en ABC- gemeenten 

was een aantal jaren geleden nauwelijks sprake. In 2019 werd door zowel de Unie-gemeente 

als de beide ABC-gemeenten een beroep gedaan op Jan Brouwer om als pastoraal werker de 

betreffende gemeenten te dienen! Wat een mooi perspectief op verbinding door een werker 

die dienstbaar is in alle drie de gemeenten. Wie had dat een aantal jaren geleden kunnen 

denken?! Over wisselende perspectieven gesproken. 

In de laatste uitgave van BijEen1 schreef Jan Martijn Abrahamse over de kerk van de toekomst 

in haar kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Ook zo’n perspectief over de gemeente van Jezus 

Christus die naast het perspectief van de relevante en sterke gemeenten gezet kan worden, 

omdat in het kleine en de kwetsbaarheid onze afhankelijkheid zichtbaar is van Hem die de 

gemeente bouwt. En daarmee gaat Hij door ‘… totdat Hij komt’. 

Albrecht Boerrigter,  

Algemeen Secretaris  

 
1 Het blad BijEen verschijnt gedurende het proces van samengaan van Unie en ABC twee 

maal per jaar om beide geloofsgemeenschappen over de voortgang te informeren. 
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2. VAN DE UNIERAAD 
Bij het openen van onze eerste Unieraadsvergadering van 2019 stonden we stil bij Lucas 9:62, 

waar Jezus zegt: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor 

het Koninkrijk van God’. We dachten op dat moment terug aan Bert Spaans, een markante 

evangelist binnen de Unie, en vroegen ons af of wij radicaal bewogen zijn met mensen en voor 

het verkondigen van het Evangelie, zoals hij dat was. Achterom kijken is soms nodig om te zien 

waar we vandaan komen – en dat hebben we als Unieraad zeker gedaan dit jaar. Maar we 

hebben vooral vooruit gekeken, in ons verlangen om het proces van eenwording tussen Unie 

en ABC vorm te geven. Voor ons als bestuursleden is dat een van de manieren waarin we ons 

geroepen weten om het Koninkrijk te verkondigen. 

Voor een deel van de Unieraad werd het werk dit jaar wat intensiever, voor de overige leden 

iets minder intensief. 

NAAR HERSTEL VAN EENHEID 

In januari van 2019 kwam de Commissie van Eenheid voor het eerst bijeen, toen nog 

Fusiecommissie geheten. Joeke van der Mei en Geertje Plug (namens de Unie) en Richard 

Santinge en Jurgen Lindenhols (namens ABC) maakten kennis met Piet Overduin. Het was een 

hoopvolle kennismaking, we voelen ons gezegend dat een kundig man als Piet zijn tijd en 

vakbekwaamheid waar het gaat om fusies ten dienste van Unie-ABC wil stellen. We brachten 

opnieuw onze droom voor de gemeenten onder woorden en besloten dat ‘fusie’ te zakelijk 

klinkt: we verlangen naar herstel van eenheid. 

LEIDERSCONFERENTIE EN INTENTIEVERKLARING 

Begin 2019 waren alle werkgroepen bemenst die delen van de samenwerkingsovereenkomst 

verder zouden uitwerken: financiële kaders, doop & lidmaatschap, bestuur & organisatie en 

internationale verbanden. De Unieraad is heel dankbaar voor alle deskundigen die in deze 

groepen zitting namen vanuit zowel de Unie- als de ABC-gemeenschap.  

De Leidersconferentie van 2019 in Apeldoorn was heel bijzonder, verdiepend en bemoedigend. 

Na een indringende wijze van de viering van het Avondmaal werd de intentieverklaring tussen 

Unie en ABC ondertekend. 

NAJAARS-AV 

De Voorjaars-AV besloten we dit jaar niet door te laten gaan. De eenwording zou het 

belangrijkste agendapunt moeten zijn, maar zowel de Commissie van Eenheid als de 

werkgroepen hadden meer tijd nodig. Tijdens de Najaars-AV in november kon een aantal 

belangrijke resultaten wel besproken worden. Gezamenlijk met de vertegenwoordigers van 

ABC Gemeenten werd een besturingsfilosofie besproken. De aanwezigen spraken zich in 

overgrote meerderheid uit voor de geschetste denkrichting. De belangrijkste ‘hobbel’ was het 
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voorstel aangaande doop & lidmaatschap. Het voorstel dat er lag lijkt een begaanbare weg 

voor gemeenten om zowel vast te houden aan de doop op belijdenis door onderdompeling 

als lokaal de koppeling tussen doop en lidmaatschap op verschillende wijzen vorm te geven. 

ANDERE ONDERWERPEN 

Enkele van de andere onderwerp die dit jaar op de Unieraadstafel lagen: de afronding van het 

rectoraat van Teun van der Leer aan het Baptisten Seminarium en zijn opvolging, het instellen 

van een Solidariteitsfonds en de afronding van de Unie Bouw Stichting. 

SAMENSTELLING UNIERAAD 

Voorzitter van de Unieraad is Joeke van der Mei. We namen in november afscheid van Wietse 

van der Hoek, hij trad af na zes jaar. Dank Wietse, voor je enthousiaste inzet! Joeke en ook de 

leden Martin Baas en Anne Mulder kregen tijdens diezelfde AV dispensatie om langer aan te 

blijven. De overige twee leden zijn Harm Jut en Geertje Plug. Aan de opvolging van Wietse van 

der Hoek wordt gewerkt. 

 

     

Martin Baas Harm Jut Joeke 

van der Mei 

Anne Mulder Geertje Plug 

Namens de Unieraad,  

Geertje Plug   
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KRONIEK 2019 
JANUARI 

20 Intrededienst Martijn Nijhoff in Baptistengemeente Emmen Het Baken 

27  Overlijden van ds. J.A. Brandsma 

FEBRUARI 

9 Regiodag West Unie-ABC in Aalsmeer 

10 Intrededienst Marijn Vlasblom in Baptistengemeente Ede Op Doortocht 

10 Seminarium Zondag 

17 Intrededienst van Maaike Landman in Baptistengemeente Zutphen 

23 Regiodag Zuid in Eindhoven 

MAART 

10  (Her)Opening gebouw Baptistengemeente Rotterdam Centrum 

15  Open dag Seminarium en Evangelisch College over Sprekersroute, Baptist House in 

Amsterdam 

18-20 Leidersconferentie Unie-ABC in Apeldoorn 

19  Ondertekening intentieverklaring Unie-ABC 

19 Start gebedsestafette Unie-ABC 

19 Jaarlijkse vrouwenontmoetingsdag Unie-ABC in Noordbergum 

22  Start noodhulpactie Mozambique en Malawi 

24 Dankdienst ter gelegenheid van 25-jarig bestaan Baptistengemeente Hoogeveen De 

Schutse 

24  Bevestiging Bathseba Luttjeboer als pastoraal werker van Baptistengemeente 

Hoogeveen De Schutse 

26 Start eerste landelijke training voor vertrouwenspersonen 

31 Afscheidsdienst Liebrecht Hellinga in Baptistengemeente Appingedam 

APRIL 

7 Intrededienst Liebrecht Hellinga in Baptistengemeente Winschoten 

10 Overlijden van ds. C. de Jong 

12 Open dag Seminarium en Evangelisch College over Sprekersroute, Baptist House in 

Amsterdam 

12  Informatieavond penningmeesters en secretarissen in Hoogeveen 

12  Inspiratiedag Kerkproeverij 2019 

MEI 

26 Afscheid André Huiting van Baptistengemeente Amersfoort 

29  Slotmanifestatie Nationale Synode in Dordrecht met ondertekening Verklaring van 

Verbondenheid 

JUNI 
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5-8 Arts and Mission-conferentie van EBF in Stockholm 

7  Het College van Beroepbaarstellingen verleent een voorlopige beroepbaarstelling aan 

David Sies 

11  Missionair Café in Rotterdam 

12 Unie-ABC gespreksavond in Vianen over doop & lidmaatschap 

13  Unie-ABC gespreksavond in Meppel over doop & lidmaatschap 

16 Afscheidsdienst Erry Fokkert in Baptistengemeente Brunssum-Treebeek 

JULI 

7 Afscheidsdienst Gijs de Bree in Baptistengemeente Kampen 

AUGUSTUS 

 

SEPTEMBER 

1  Intrededienst Thijs Tichelaar in Baptistengemeente Midden-Betuwe in Zetten 

1 Intrededienst Gijs de Bree in Baptistengemeente Ontmoeting in Arnhem-Zuid 

1 Intrededienst Martin Edens in Baptistengemeente De Ontmoeting in Wageningen 

6 Opening 61e collegejaar van het Baptisten Seminarium en afscheid rector Teun van der 

Leer in het Baptist House, Amsterdam 

22 Bevestigingsdienst Isaac Kwaku Adu-Anning in de King of kings Baptist Church in 

Amsterdam 

OKTOBER 

1 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een algemene beroepbaarstelling voor 

alle gemeenten aan Werner Pflaum 

18  Emeritidag 2019 in Hoogeveen 

20  Micha Zondag 

NOVEMBER 

2 Missie.nu Unie-ABC in Almere 

4 Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag 

12 Promotie Daniël Drost ‘Diaspora as Mission’ 

13 Symposium ‘Recovering from ecclesial idealism’, Baptist House in Amsterdam 

17 Seminarium Zondag 

20  Algemene Vergadering in Veenendaal 

DECEMBER 

24 Het College van Beroepbaarstellingen verleent een algemene beroepbaarstelling voor 

alle gemeenten aan Pieter Lalleman 
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GEMEENTE IN BEELD: HAARLEM 

SAMENVATTING VAN HET GEMEENTELIJK JAAR 

NIEUW BEGIN OP NIEUWE LOCATIE EN NIEUW JAARTHEMA 

Na een turbulent geëindigd jaar startte onze gemeente op de eerste zondag van 2019 op een 

nieuwe locatie. Deze zaal in een wijkcentrum is prettig en licht en de ervaringen zijn direct 

positief. Het doet de gemeente goed om in de nieuwe wijk met elkaar het geloof in Jezus en 

de hoop op Zijn toekomst te delen. 

Het jaarthema voor 2019 is HOOP! Als gemeente gaan we dus door op de nieuwe plek, 

geïnspireerd door de gedachte dat de plaatselijke kerk de hoop voor de wereld is. Ook mogen 

wij een plek zijn waar we de hoop die God geeft, mogen verkondigen. God gaat door met Zijn 

werk en Hij wil ons daarbij blijven gebruiken. Door als gemeente in deze nieuwe buurt een 

plaats van geloof, hoop en liefde te zijn, mogen we ernaar uitzien dat de Heer mensen op ons 

pad brengt die bij ons liefde ervaren, geloof zien en hoop krijgen. 

Het thema voor de paastijd sloot hier mooi op aan: ‘De hoop is vervuld!’ Het verhaal van de 

opstanding geeft hoop aan iedereen, ook al ontwaren we die – zowel individueel als 

gemeentebreed – door alle problemen en ellende soms nauwelijks. Maar de tekenen van hoop 

zijn er wel, al moet je soms goed zoeken. 

UNIE, DOOP EN KERST 

In mei hebben we in twee diensten aandacht gegeven aan gebed. Dat was in het kader van de 

gebedsestafette, die was gestart ter gelegenheid van de verdere samenwerking tussen de 

Unie- en ABC-gemeenten. De gemeente was ook vertegenwoordigd op de jaarvergadering en 

de Regiodag van Unie en ABC. 

In september hadden we een bijzondere 

doopdienst. Maaike wilde graag gedoopt 

worden als duidelijke markering van het 

oude leven dat ze achter zich heeft 

gelaten en het nieuwe leven dat ze heeft 

ontvangen. Lees haar verhaal hieronder, 

onder ‘Ervaringen van een gemeentelid’. 

Overigens sloot die doop ook mooi aan 

bij de opdracht (Matteüs 28:16-20) die 

een van de sprekers in de zomer aan de 

gemeente meegaf: doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Door op 

die manier op weg te zijn, zijn we een levende uitnodiging, een brief van Christus. 
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Gedurende de kersttijd was het thema ‘Volg de ster!’ In deze tijd hebben wij ook weer 

gezamenlijk kerstmaaltijd gehouden. Lees hierover meer onder ‘Uitgelicht’. 

UITGELICHT: GEZAMENLIJKE KERSTMAALTIJD 

Een groot deel van de gemeente is 

inmiddels 70+. Juist een gezamenlijke 

maaltijd in huiselijke kring is voor hen 

zeer inspirerend en bemoedigend. Zo 

ook het gezamenlijke driegangen-

kerstdiner dat door de jongere leden 

is klaargemaakt. De leden halen elkaar 

op om aanwezig te zijn en er waren 

onder hen ook enkele leden die door 

hun leeftijd (90+) de wekelijkse 

bijeenkomsten niet meer kunnen 

bijwonen. Zo is de maaltijd een symbool van contact, van gemeenschap, van saamhorigheid, 

van één zijn en bij elkaar horen. 

EVARING VAN EEN GEMEENTELID 

“Een maand nadat ik vanuit new age tot geloof in Jezus was 

gekomen, liep ik op 2 juni de dienst binnen. Ik werd hartelijk 

ontvangen, begeleid en mocht gelijk ook aan het Avondmaal 

meedoen. Het voelde direct vertrouwd en puur. Ook werd ik 

meteen uitgenodigd voor de kring. Die ochtend voelde voor de 

gemeente als een gebedsverhoring en zelf ervoer ik sterk dat ik 

juist naar deze gemeente moest gaan. 
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Ondanks weinig Bijbelkennis, voelde ik een sterk verlangen naar 

de doop. Die vond op 14 september plaats in het zwembad in de 

tuin van gemeenteleden. ‘s Morgens stond ik heel blij op en even 

later heb ik onder een stralende zon en met een brede glimlach 

mijn getuigenis gegeven. Het was een vreugdevolle dag waarop 

we samen God mochten eren en danken: ik werd als zijn dochter 

aangenomen. God heeft ons een gezegende dag gegeven.” 

Maaike Hoogland 

MIJN GEMEENTE IS …  

“Voor mij is de vriendschap en liefde die er bij ons is kenmerkend 

voor mijn gemeente. Velen kennen elkaar al heel lang, maar ook 

nieuwe mensen worden warm en liefdevol in de gemeenschap 

opgenomen. Dat vind ik heel waardevol.” 

Leo Havermans, 25 jaar 

“Kenmerkend voor mijn gemeente zijn de volgende woorden: 

traditioneel, klein, vertrouwd, oprecht naar God en elkaar, 

liefdevol. Wat ons bindt is het vertrouwen in Jezus.” 

Riekie van der Maat, 61 jaar 

“Hoewel mijn gemeente een kleine groep mensen is, ervaar ik 

het als een fijne en warme gemeente. Dit is mede te danken aan 

de leiding van de gemeente (het kernteam) die alles zo goed 

verzorgt. Hierdoor voel ik mij er nog helemaal thuis.” 

Trijntje Stadman, 85 jaar 
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3. TEAM REGIOCOÖRDINATOREN UNIE-ABC 

INLEIDING 

Bij een sportwedstrijd zou via loting worden bepaald welke startpositie je zou krijgen. “Dan 

maakt het niet zo veel uit hoe laat ik bij de startlijn ben”, zei de sporter. Toen deze sporter als 

een van de laatsten bij het startvak aankwam, schrapte men de loting en moest hij achteraan 

starten, omdat hij er als laatste was. Dan moet je vervolgens heel wat mede-sporters inhalen 

om een goede klassering te bereiken … 

Dit beeld van de ongelijke startpositie is min of meer ook van toepassing op het regiowerk. 

Unie en ABC ritsten in 2019 (na een pilot in het jaar ervoor) het regiowerk van ABC en het team 

Missionaire Gemeente Ontwikkeling (MGO) van de Unie in elkaar. De ongelijke startpositie was 

een goede reden om de tijd te nemen om eerst samen na te denken over hoe we de 

gemeenschap van gemeenten het beste kunnen dienen. Dat hebben we onder andere gedaan 

door een retraite te houden, om elkaar beter te leren kennen en na te denken over hoe we het 

regiowerk vorm zouden willen geven. Op de flap-over kwam het volgende beeld van ons 

verlangen naar voren:  

 

Dit verlangen heeft alles te maken met je houding en een cultuur van samen optrekken. En hoe 

zouden we die cultuur op een vernieuwende manier kunnen vormgeven? Om het antwoord op 

die vraag te vinden, zijn wij in 2019 gestart met het initiëren van een digitaal platform om de 

interactie tussen gemeenten en met regiowerk te bevorderen. Het platform wordt in 2020 

getest. We zullen met de gemeenten evalueren of de ondersteuning van de raad door dit 

platform wordt herkend en gewaardeerd. 

HET JAAR IN GROTE LIJNEN 

De nadruk in de begeleiding van gemeenten ligt op ondersteuning van voorgangers en 

oudsten. 
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Via telefoon, mail en het bezoeken van raadsvergaderingen en diensten is er verbinding met 

oudsten en de gemeenten. Er kwamen praktische vragen om mee te denken met een interim-

bestuur en bij het zoeken naar een nieuwe voorganger; anderen deden een verzoek om een 

gemeentevergadering technisch voor te zitten of mee te denken met het bespreekbaar maken 

van ethische onderwerpen. Een bijzondere ervaring was dat een raad die contractueel rond 

was met een nieuwe voorganger alsnog bereid was het contract te verbeteren toen een 

ondergeschikt punt de nieuwe relatie bleek te verstoren. Toen duidelijk werd dat een 

voorwaarde in het contract meer gebaseerd was op angst voor mogelijke toekomstige 

problemen dan op het verlangen om in verbonden samenwerking de gemeente van Jezus 

Christus te bouwen, bood de raad excuus aan en werd het contract naar tevredenheid 

aangepast. 

Intervisie voor voorgangers is belangrijk voor ontmoeting, verbondenheid, leren van elkaar en 

zelfreflectie. Het is soms een uitdaging om er tijd voor vrij te houden, zeker voor parttime-

voorgangers, maar het is altijd de moeite waard. Als regiocoördinatoren stimuleren we 

intervisie, soms door deze zelf te organiseren of aan te bieden, of gewoon door bij een 

intervisiegroep die al langer bestaat op bezoek te gaan. 

Een groot en belangrijk project was het op gang brengen van Interne Vertrouwenspersonen 

(IVP-ers). We initieerden een landelijke training van vier avonden voor IVP’ers. De IVP’ers van 

acht gemeenten deden hieraan mee. Vervolgens hebben we alle documenten uitgewerkt en 

voor de plaatselijke gemeente beschikbaar gesteld via de website. 

In de regio’s Zuid en West werd een Regiodag georganiseerd met diverse workshops. 

“Het was bemoedigend om deel uit te maken van dit seminar. 

We wisselden tips met elkaar uit over hoe we ouders van 

kinderen kunnen betrekken bij het kinderwerk, over bruikbare 

websites, over werken met verschillende leeftijden in een groep 

en nog veel meer. Het was vooral heerlijk om met kinderwerkers 

bij elkaar te zijn en uit te wisselen hoe het er in de diverse 

gemeenten aan toe gaat." 

Annelies van Erp, Evangelische Baptistengemeente Tilburg, 

deelnemer aan seminar Kinderwerk op de Regiodag Zuid 

Samen met CHE-stagiaire Gretha Simonse werd een onderzoek gestart naar het tekort aan 

oudsten in gemeenten, in de hoop hier aanknopingspunten uit te halen over hoe we in deze 

tijd oudsten kunnen vinden voor de belangrijke taak en mooie ervaring om samen met anderen 

geestelijk leiding te geven aan een groep discipelen van Jezus. In het voorjaar van 2020 wordt 

dit onderzoek afgerond. 

Het landelijke document over doop en lidmaatschap gaf veel gespreksstof. Coördinatoren 

bezochten raden, er waren twee regiogespreksavonden en het onderwerp stond centraal op 
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de landelijke ledenvergadering van november. Het was aan alle kanten een uitdaging om goed 

naar ieders visie te luisteren en de gemeenschappelijke basis te (h)erkennen. 

Mooi is de aanwas van nieuwe gemeenten. In 2019 werden twee Arabische gemeenten in 

Enschede en Purmerend en een gemeente in Middelharnis lid bij ABC en twee gemeenten bij 

de Unie: De Rots Veenendaal en De Ontmoeting in Wageningen. Bij ABC hebben drie 

gemeenten (Emmen, Breda en Hattem) het lidmaatschap opgezegd en zijn twee gemeenten 

(Boskoop en Veghel) opgeheven. Bij de Unie heeft Hoogeveen Beth-el haar lidmaatschap per 

eind 2019 beëindigd. 

VERBINDING TUSSEN GEMEENTEN 

In het kader van de ondertekende intentieverklaring initieerden we een gebedsestafette. Het 

idee was om via gebed voor elkaar ABC- en Uniegemeenten te laten groeien in verbondenheid. 

Een mooi idee en niet al te moeilijk in de uitvoering, want het is toch prachtig om naar een 

naburige gemeente te gaan en daar voor die gemeente te bidden in de zondagse dienst? Toch 

bleek dit in de praktijk moeilijk op gang te krijgen. Was het idee toch te hoog gegrepen of 

vraagt het eigen gemeentewerk zoveel aandacht, dat oog/gebed voor een naaste-gemeente 

een blinde vlek is? Wij hopen dat we hier als gemeenten in mogen groeien, vanuit het 

verlangen zoals verwoord in 1 Korinthe 12:26: Als één lid lijdt lijden alle leden en als één lid eer 

ontvangt delen alle leden in de vreugde. 

REGIO’S DOOR HET HELE LAND HEEN 

Voor de Uniegemeenten in de regio’s Midden en Oost was het regiowerk nieuw dit jaar. Er is 

dus veel aandacht geweest voor het kennismaken met gemeenten en het samen in gesprek 

zijn over verbinding tussen gemeenten. 

In regio Midden werd hiervoor een regioavond georganiseerd voor de verschillende 

gemeenten – een eerste stap om elkaar te leren kennen en te ontdekken wat we van elkaar 

kunnen leren. Het IJsselgewest is nog steeds actief als het gaat om zending. Ingeborg Janssen 

heeft als regiocoördinator twee van hun ontmoetingsdagen bezocht; mooie dagen die in het 

teken staan van missionair gemeente-zijn, zowel lokaal als over de grenzen heen. 

In de regio Oost zijn contacten gelegd met verschillende gemeenten, om op deze manier 

kennis te maken met het regiowerk. Elke keer was het weer bijzonder hoe gastvrij we in 

gemeenten onthaald werden en hoe raden vol enthousiasme, maar soms ook met pijn, over 

hun gemeente vertelden. Veel om blij mee te zijn, veel om van elkaar te leren. 

NIEUWS OVER MISSIE EN PIONIEREN 

Er zijn op dit moment vijftien pionierende initiatieven binnen de Unie en ABC Gemeenten, in 

vorm variërend van een buurtkerk tot een nieuwe centrumlocatie voor een dienst en van 

informele ontmoetingen in een wijk tot monastieke vormen als een stadsklooster. Verheugend 

was de inzegening van het team van KenHem in Ede door vertegenwoordigers van de 
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Baptistengemeente Op Doortocht en de protestantse Oude Kerk in Ede: de eerste officiële 

interkerkelijke pioniersplek. 

Verbinding tussen pionierend initiatief 

en bestaande gemeenten werd gelegd in 

het Missionair Café in juni in Rotterdam-

Centrum met 45 deelnemers uit Unie, 

ABC en andere kerken. Onder andere 

kleinere gemeenten die zoeken naar een 

nieuwe weg werden bemoedigd door de 

verhalen van Rotterdam-Centrum, het 

pionierende initiatief Bless Oude 

Noorden en de nieuwe woongemeenschap boven het gebouw van Rotterdam-Centrum. In 

Haarlem en Pernis worden nieuwe mogelijkheden voor pionieren verkend. Ook was er 

begeleiding van enkele gemeenten in hun leerproces om het volgen van Jezus en missie in hun 

eigen woonplaats praktisch te maken. 

In 2019 waren er verschillende groepen en bijeenkomsten om samen te leren een nieuwe weg 

te vinden in Gods missie, in onze tijd en in onze eigen woonplaats, onder andere in 

samenwerking met het netwerk Urban Expression. Nieuw was een leertraject Theology to Go 

met tien pioniers onder leiding van Mike Pears van het International Baptist Theological Study 

centre (IBTSc): leren om vanuit ervaringen van de straat te zoeken naar Gods aanwezigheid en 

die te verbinden met de verhalen in de Bijbel. De deelnemers deden een klein onderzoek over 

iets dat ze wilden leren over hun eigen plaats of buurt. De verdieping werd gezocht in creatieve 

gesprekken, in verbinding met de verhalen in de Bijbel en gezaghebbende stemmen in de 

praktische theologie. Ook nieuw in 2018-2019 was de module Pionierend Leiderschap aan het 

Seminarium, gegeven door Henk Bakker en Oeds Blok, als onderdeel van de minor Missionair 

Leiderschap. 

Een mentorgroep met zeven pioniers en mensen die pionieren wilden verkennen kwam vijf 

keer bij elkaar onder leiding van Oeds Blok samen met Dirk-Jan Horjus en Jan Wolsheimer. Er 

wordt een format gemaakt van de vijf thema’s die zijn behandeld, zodat ervaren pioniers 

hiermee ook kunnen werken als mentor voor een andere pionier of in een kleine groep 

aankomende pioniers in de regio. Er was een toerustingsochtend voor ervaren pioniers om 

mentor te kunnen zijn van een andere pionier in hun regio. Deze krijgt een vervolg in 2020. De 

visie is om zo meerdere mentoren te hebben voor pioniers in de diverse regio’s. 

Er werd interkerkelijk samengewerkt met Kerklab Netwerk. Zeven pioniers namen deel aan de 

Incarnate Houseparty over ‘Radical Hospitality’ met baptisten uit Engeland. In november namen 

Oeds Blok en Jelle van Luipen uit de Baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn deel aan een 

conferentie met voorgangers en pioniers van de Unie van Baptistengemeenten in Turkije, op 

uitnodiging van de European Baptist Federation (EBF). Het was zeer bemoedigend om samen 

te leren in de navolging van de weg van Jezus Christus. 
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NIEUWS OVER JEUGDWERK  

Afgelopen jaar zijn er diverse thema’s aan de orde geweest en zijn er diverse gemeenten 

geholpen. De contacten waren waardevol, maar minder in aantal dan in voorgaande jaren door 

ziekte van onze jeugdwerker. We kunnen dankbaar zijn voor zoveel enthousiaste en betrokken 

jeugdleiders en jeugdoudsten in veel baptistengemeenten. 

Afgelopen jaar is er veel gebeurd vanuit het onderzoek ‘Growing Young’. Dit onderzoek over 

de betrokkenheid naar jongeren bij de gemeente bevat zes strategieën waarmee we in 

Nederland ook geholpen zijn. Dit hebben we onderkend in een breed overleg binnen Innov8 

met de andere protestantse denominaties en de CHE. Onze jeugdwerker verzorgde een 

presentatie in het team van Theologische Vorming (stafdispuut), en met enkele 

baptistengemeenten (Kampen en Arnhem-Zuid) is hier gesprek over geweest en is er gekeken 

naar hoe we dit in de praktijk kunnen uitwerken. 

Ook de samenwerking met LEF-Navigators was dit jaar weer zeer vruchtbaar. Naast de 

baptistengemeenten die het traject al volgden, zijn er dit seizoen twee bij gekomen: 

Kollumerzwaag en Sneek. De eerste reacties zijn positief. De inhoud van het LEF-traject is heel 

bruikbaar gebleken in de contacten met gemeenten, zoals bij de teamtraining in Hoogezand-

Beukemastraat. De intervisie met zes jeugdwerkers uit diverse baptistengemeenten zijn het 

afgelopen jaar gecontinueerd. Twee namen er afscheid en er kwamen twee nieuwe 

jeugdwerkers bij. De besproken onderwerpen overlappen andere onderwerpen zoals: 

betrokkenheid van jongeren bij clubwerk en gemeenteleven, discipelschap, werving van, 

inschakelen van en samenwerken met vrijwilligers, visieontwikkeling voor jeugdwerk en nieuwe 

werkvormen en methodieken. Maar ook specifieke onderwerpen als werken in een team (met 

voorganger en raad), theologisch klimaat in de gemeente en zelfzorg (energiebalans, grenzen, 

scholing, enzovoort) waren onderwerp van gesprek. De jeugdwerkers ervaren de intervisies als 

zeer nuttig en ondersteunend. In de laatste maanden mochten we als Unie/ABC ook 

deelnemen aan voorbereiding van de jeugdtrends die jaarlijks worden gepubliceerd; deze 

helpen jeugdwerkers om een goed beeld van de jeugdcultuur te krijgen en geven ook 

handvatten hoe we hiermee om kunnen gaan. De gegevens zijn begin januari 2020 

gepresenteerd en voor iedereen beschikbaar gemaakt via de Unie-website. 

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

• In 2019 is er binnen het regioteam gekozen voor een intensievere samenwerking met 

elkaar. Doordat we soms ver uit elkaar wonen, hebben we diverse manieren van overleg 

zoals via Skype, digitale werkomgevingen en Whatsapp. Elk kwartaal komen we 

daarnaast ook daadwerkelijk samen voor overleg. 

• Een opstart maken met een digitale leeromgeving voor (nieuwe) leiders in gemeenten.  

• Het faciliteren en organiseren van intervisiebijeenkomsten voor leiders en voorgangers 

in de regio. 

https://baptisten.nl/15-nieuws/1178-jeugdtrends-2020-handvat-voor-jeugdwerkers
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• Het bezoeken van besturen, (kerk)raden en diensten. 

• Voorgaan in veel van onze aangesloten gemeenten. 

• Adviseren van gemeenten op het gebied van missie, pionieren, jeugdwerk en 

gemeenteontwikkeling. 

• We krijgen diverse vragen uit velerlei gemeenten, waarbij we met elkaar zoeken naar 

de juiste antwoorden. 

DIT IS ANDERS GEGAAN 

• We zijn een ambitieus team met passie en verlangen om de kerk van morgen te dienen. 

In deze ambities merken we ook dat we niet altijd voldoende tijd hebben om al onze 

doelen te behalen. Zo komen we er lang niet altijd aan toe om met elke gemeente een 

goede relatie te onderhouden. Enerzijds is dat soms een gebrek aan tijd van onze kant, 

anderzijds merken we dat gemeenten niet altijd een intensieve verbondenheid willen. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

• Insteken op wederkerige gunnende verbindingen met gemeenten. We willen optrekken 

met gemeenten, leren van elkaar en meer met elkaar in verbinding staan. 

• We merken dat de regio’s te groot zijn en gemeenten ver uit elkaar liggen. Daarom 

gaan we werken met subregio’s van vijf tot zeven gemeenten bij elkaar in de buurt. 

• De digitale leeromgeving voor leiders start met een pilot. 

• Pionieren in de regio willen we stimuleren en faciliteren. 

UITGELICHT 

VOORGANGERSONTMOETINGEN REGIO NOORD 

Vijf keer per jaar komen de voorgangers 

uit de regio Noord-Nederland bij elkaar. 

Deze ontmoetingen hebben als doel om 

voorgangers te verbinden en elkaar 

wederzijds te bemoedigen en te 

inspireren. De voorgangers bereiden in 

kleine groepjes programmaonderdelen 

voor. Zo komen steeds actuele thema’s 

uit de gemeenten aan bod en worden 

landelijke thema’s en trends ingebracht 

en besproken. 

Voorafgaand aan deze ontmoetingen 

komen sinds twee jaar kleinere groepen 

samen voor intervisie. Methodisch 

worden praktijksituaties besproken en nieuwe inzichten verworven. 
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RETRAITE MEI 2019 

Het nieuwe team regiocoördinatoren kwam begin 

van het jaar in De Glind bij elkaar om elkaar beter 

te leren kennen en de prioriteiten vast te stellen 

voor het regiowerk. Er was tijd voor bezinning en 

ontspanning. Daarnaast kwamen we tot het 

vaststellen van een verlangen om samen te werken 

vanuit een cultuur en houding van wederkerige 

gunnende verbindingen. Dat geldt voor het team 

zelf én voor de gemeenten waarvoor we 

beschikbaar zijn, om zo bij te dragen aan 

gezonde(n) gemeenten die hun missie en plek 

zoeken om dienstbaar te zijn. 

 

LEIDERSCONFERENTIE MAART 2019 

De Leidersconferentie werd in 2019 georganiseerd door ABC. Voorgangers en oudsten uit ABC- 

en Unie-gemeenten ontmoetten elkaar. Sommige regiocoördinatoren vervulden een rol in het 

programma. Ook was er voldoende tijd om te luisteren naar het werkveld en te netwerken met 

de nationale en internationale bezoekers. We hoorden en zagen hoe God in diverse lagen aan 

het werk is, en hoe Zijn Koninkrijk vorm krijgt. 

De Leidersconferentie van 2019 in Apeldoorn was heel bijzonder, verdiepend en bemoedigend. 

Na een indringende wijze van samen Avondmaal vieren werd de intentieverklaring door 

vertegenwoordigers en aanwezigen van beide geloofsgemeenschappen ondertekend. De 

aanwezigheid en getuigenissen van voorgangers uit Franrijk, Rusland en Jordanië maakten 

diepe indruk op de circa honderd aanwezige voorgangers, oudsten en hun partners. 

ERVARING VAN EEN MEDEWERKER 

Gretha Simonse loopt stage bij Ingeborg Janssen en Gerard van der Schee. Zij was bij een 

regiobijeenkomst aanwezig en schrijft daarover:  

“Met afgevaardigden van gemeenten uit de regio Midden-

Nederland kwamen we bij elkaar voor een ontmoeting met 

maaltijd en koffie. In het voorstelrondje bleek dat we met 

voorgangers, oudsten(echtparen), een jeugdwerker en betrokken 

gemeenteleden om tafel zaten. Diverse verhalen werden 

gedeeld. Na de maaltijd deelde Oeds Blok enkele gedachten 

over het missionaire werk. Hij attendeerde op de mogelijkheid 
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van deelname aan mentorgroepen. Gerard van de Schee vertelde 

over de Eloomi-oudstenapp in aanbouw. Er werden kritische 

vragen gesteld. Ook gingen we in gesprek over de betekenis die 

gemeenten binnen de regio voor elkaar kunnen hebben. Als 

gemeenten kunnen we elkaar benutten, ervaringen uitwisselen 

en elkaar steunen in moeilijke tijden.” 

ERVARING VAN EEN DEELNEMER 

“Wij zijn in Alkmaar blij met de hulp en ondersteuning van 

Gerard van der Schee na een vrij plotselinge uitval van de 

voorganger en een van de oudsten. Samen hebben we ervoor 

gezorgd dat er nu een interim-bestuur functioneert, en de eerste 

stappen zijn gezet om ons als gemeente te heroriënteren op de 

toekomst en naar een stabiele situatie toe te werken.” 

TEAM REGIOCOÖRDINATOREN 

 

Op de foto van links naar rechts: Michiel de Nooijer, Jonathan Schouten, Gerard van der 

Schee, Albrecht Boerrigter, Oeds Blok, Gretha Simonse, Ingeborg Janssen en Peter Koobs. 

Ronald van den Oever is ook lid van het team.  
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GEMEENTE IN BEELD: DEN HELDER 

THUIS 

Vanuit ‘het Lichtbaken’ Baptistengemeente Den Helder zijn we begonnen met: Powered by 

Lichtbaken (PBL). 

PBL wil mensen stimuleren initiatieven  te ontplooien die  bij hun passen. Wij geloven dat op 

die manier overal in Den Helder lichtpuntjes ontstaan waar Gods Koninkrijk vertegenwoordigd 

wordt. 

Enkele van deze initiatieven zijn: open atelier voor minderjarige asielzoekers en andere mensen, 

iemand gaat dansles aan huis geven en een ander heeft een ruilkastje aan huis. We kijken met 

wie dat wil naar wat er mogelijk is. Deze initiatieven zijn bedoeld om mensen tot hun recht te 

laten komen. Wij geloven dat als je doet wat bij je past, je mensen vanzelf nieuwsgierig maakt 

en aantrekt. Het gaat vooral om de verbinding die je met mensen kunt leggen. 

HUIS OPEN VOOR DE BUURT 

In oktober 2018 zijn wij 

verhuisd naar een huis met 

enorm veel mogelijkheden.  

Het huis heeft een atelier, 

een werkruimte en een 

vergaderruimte voor de 

kerk. Wij merken dat dit huis 

bijzonder goed bij ons past 

en dat het ‘als vanzelf’ 

mensen aantrekt. Het kost 

geen moeite om ons huis 

open te zetten voor de buurt. 

Sinds vorig jaar zijn wij in gesprek met de gemeente Den Helder. Eerst via de wijkconciërge. Al 

toen hij aan kwam fietsen viel hem op dat ons huis wel geroepen leek om van binnen naar 

buiten te gaan, zo vertelde hij toen hij bij ons aan tafel zat. Ik denk dat het profetisch was. 

Om dit nog zichtbaarder te maken en te stimuleren stelde hij voor om een grote picknicktafel 

en planten te kopen op kosten van een potje dat de wijkconciërge onder beheer heeft. Wat 

een bemoedigende zegen. 

VEEL MENSEN ALLEEN 
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Naar aanleiding van het bovenstaande en een burendag die we gehouden hebben, waar we 

merkten dat veel mensen alleen zijn, heb ik opnieuw een brief naar de gemeente Den Helder 

geschreven. 

Daarin heb ik het voorstel gedaan om 

twee keer per week open te zijn voor 

mensen die even een praatje willen 

maken, koffie willen drinken of een 

krantje willen lezen – een verlengde van 

onze huiskamer. Dit voorstel werd met 

open armen ontvangen. Op dit moment 

is de gemeente aan het onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn om bij te 

dragen aan het verbouwen van de 

ruimte. 

Wij zien erg uit naar wat hieruit voort gaat komen en we zijn dankbaar voor dit fijne huis en de 

mogelijkheden die het geeft. 

Mocht je op de hoogte willen blijven, neem dan gerust contact met ons op. En mocht je 

toevallig dubbele openslaande deuren met kozijn hebben, dan horen we dat ook graag. ;) 

Gods zegen, 

John en Olga Jansen 

Voorganger ‘Het Lichtbaken’ Baptistengemeente Den Helder 
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4. THEOLOGISCHE VORMING 
SEMINARIUM IN STROOMVERSNELLING 

2019 vormde voor het Baptisten Seminarium een jaar vol 

veranderingen, die al daarvoor waren ingezet maar in 2019 in een 

stroomversnelling kwamen. Allereerst was het afscheid van Teun 

van der Leer als rector een belangrijk thema. Het gesprek over de 

invulling van het rectoraat na zijn vertrek, over de toekomst van 

het team en de teamleden vond in het voorjaar plaats. Intussen 

werd het nieuw gelanceerde curriculum met extern 

onderwijskundige en adviseur Elly van den Berg én de vijftien 

deelnemende studenten uitgebreid geëvalueerd en op specifieke 

punten verbeterd voor de zomer. Na de zomerperiode maakten 

we op de startdag in september enerzijds een begin met een 

nieuwe lichting studenten en namen we anderzijds afscheid van 

Teun als rector. Hij werd hierbij door zijn collega’s ‘van het eerste uur’ (zie foto) gezegend en 

uitgezonden naar zijn promotieonderzoek en de gemeente. Het interim-rectoraat – bestaande 

uit Marijn Vlasblom, Hans Riphagen en Albrecht Boerrigter – is daarna aan de slag gegaan met 

het overnemen van de taken van Teun, het herijken van bestaande en nieuwe verbindingen en 

het opzetten van een nieuw onderzoek onder leiding van Hans Riphagen. Ook zijn we een 

proces gestart waarin we onze eigen positie op de kerkelijke kaart in Nederland verkennen en 

kijken naar de kansen en mogelijkheden voor het Seminarium. 

Een van de hoogtepunten afgelopen jaar was de promotie 

op 12 november van Daniël Drost, als docent en 

onderzoeker verbonden aan het Seminarium. Na een 

intensief traject van zeven jaar promoveerde hij cum laude 

op ‘Diaspora als missie’ aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Daarover leest u in dit verslag en op onze 

website nog meer. Daarnaast werd het team uitgebreid 

met Jan Martijn Abrahamse. Jan Martijn promoveerde op 10 januari 2018 op ‘De ontmanteling 

van de dominee’ en bleef betrokken als uurdocent en fellow van de leerstoel van Henk Bakker. 

Hij komt het seminariumteam versterken als lid van de Commissie Opleiding, Toerusting en 

Advies (COTA) van ABC Gemeenten. Vanuit die functie maakt Jan Martijn per 1 januari 2020 

weer voor een dag per week deel uit van ons team. 

Daarnaast is de leergemeenschap van het Seminarium groeiende. Behalve dat het team de 

afgelopen jaren bijna verdubbeld is, zijn er sinds 2018 zo’n veertig studenten aan de 

gezamenlijke Sprekersroute van Seminarium en Evangelisch College toegevoegd. Het totaal 

van eigen studenten, Sprekersroutestudenten, (uur)docenten en promovendi komt hiermee 

ruim boven de honderd mensen die in meer of mindere mate betrokken zijn bij het 

https://baptisten.nl/16-nieuws/baptisten-seminarium/1145-daniel-drost-cum-laude-gepromoveerd
https://baptisten.nl/16-nieuws/baptisten-seminarium/1145-daniel-drost-cum-laude-gepromoveerd
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Seminarium. Een ontwikkeling die ons dankbaar stemt en die we mogen koesteren. In dit 

hoofdstuk leest u meer en uitgebreider over het reilen en zeilen van het Seminarium. 

Albrecht Boerrigter, 

Interim-rector 

2019 IN CIJFERS 

• 14 nieuwe studenten aan Seminarium 

• 20 nieuwe studenten in Sprekersroute (combinatie met Evangelisch College) 

• 7 studenten uitgeschreven (van wie 3 die de studie hebben afgerond) 

• 2 diploma’s uitgereikt 

• 1 getuigschrift kerkelijke route uitgereikt 

• 1 getuigschrift Sprekersroute uitgereikt 

• 10 teamleden Theologische Vorming, bijgestaan door 8 ondersteunende docenten 

• 11 promovendi begeleid door Henk Bakker 

• 1 promotie vanuit de leerstoel: Daniël Drost, cum laude 

• 12 stagiairs in 12 gemeenten 

• 2 duaal leertrajecten in 2 gemeenten 

• 5 supervisietrajecten 

UITGELICHT 

NIEUW DEELTJE BAPTISTICA REEKS 

Op de Najaars-AV verscheen het veertiende deeltje van de Baptistica Reeks 

met als titel: ‘Onder de oppervlakte: Een narratieve lezing van het Oude 

Testament’, geschreven door Dr. Marco de Vos, die onder andere als 

uurdocent is verbonden aan het Seminarium. Het deeltje neemt de lezer mee 

in het verhalende karakter van het Oude Testament. Door de grote afstand 

tussen Bijbelverhalen en onze taal en tijd, denken we vaak snel te weten wat 

er staat. Maar juist onder de oppervlakte ontdekken we een grotere rijkdom 

dan we aanvankelijk zouden verwachten. Marco reikt in dit deel 

gereedschappen aan om meer oog voor opbouw en detail te krijgen, waardoor we meer zicht 

krijgen op het grote verhaal van God en mensen. 

WISSELING RECTORAAT 

In september 2018 kondigde Teun van der Leer zijn vertrek aan als rector van het Seminarium. 

Teun vertegenwoordigde het Seminarium sinds 2007 in deze rol. De eerste jaren van zijn 

rectoraat heeft Teun samen met Henk Bakker, Eduard Groen en Wout Huizing de contouren 

mogen schetsen van een Seminarium, dat destijds nog veel kleiner was dan nu. Dat Seminarium 

kreeg in de daaropvolgende jaren steeds meer invulling, wat onder andere concreet uitliep op 

de ontwikkeling van een geheel nieuw missionair doordacht curriculum, dat in 2018 werd 
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gelanceerd. Met een doorontwikkeld curriculum en stabiel Seminarium wist Teun zich weer 

geroepen tot het werk als voorganger in een lokale gemeente. Daarnaast wil Teun zijn 

promotieonderzoek naar vrije kerken afronden. 

Na overleg met de opleidingsraad en de Unieraad is een interim-rectoraat gevormd met 

Albrecht Boerrigter, Hans Riphagen en Marijn Vlasblom. In deze constructie voor twee tot drie 

jaar is Albrecht interim-rector en eindverantwoordelijke, richt Hans zich voornamelijk op 

academische relaties en onderzoek en is Marijn primair verantwoordelijk voor de relatie met 

hbo-instellingen en studentenzaken. Per 1 september 2019 werd het spreekwoordelijke stokje 

overgedragen aan het nieuwe rectoraat. Als Seminarium namen we op 6 september afscheid 

van Teun als rector, gevolgd door een afscheid tijdens de Algemene Vergadering van 20 

november. Afscheid als rector, want Teun blijft als docent en onderzoeker verbonden aan het 

Seminarium. Het functioneren van het interim-rectoraat wordt regelmatig geëvalueerd en 

moet leiden tot een vaststelling van een nieuw rectoraat in 2021 of 2022. 

GYPSY SMITH SCHOOL 

Voor de negende keer sinds 2010 waren we betrokken 

bij de Gypsy Smith School in Boekarest (Roemenië), 

waar Roma-voorgangers worden onderwezen en 

toegerust. Dit jaar werd er in november een week 

lesgegeven door de voorgangers van de gemeenten 

Tweede Exloërmond en Lelystad, Maurits Luth en Fritz 

Kaiser, over respectievelijk narratief pastoraat en de 

Filippenzenbrief. Een uitvoerig verslag is te lezen op de 

Unie-website. 

BRIDGING GAPS 

‘Bridging Gaps’ (Nederlandse titel ‘Breuken en Bruggen’) van de 

Vrije Universiteit werd in 2019 voor de 24e keer gerealiseerd en 

voor de zevende keer was het Seminarium hierbij betrokken. 

Veertien theologiestudenten uit Brazilië, Ecuador, Zuid-Afrika, 

Malawi, Nigeria, Egypte, Oekraïne, Pakistan, India, Myanmar en 

Indonesië hebben in het najaar van 2019 colleges bijgewoond, 

aan een individueel onderzoek gewerkt en zijn in aanraking 

gekomen met de Nederlandse samenleving en Nederlandse 

kerken. Zo brachten ze in september gezamenlijk een bezoek 

aan het Baptist House en konden ze gedurende hun verblijf 

gebruikmaken van de bibliotheek. Als Unie ondersteunden we de baptistendocente Jubar Htoo 

uit Myanmar. Zij bezocht onder andere de baptistengemeenten Heemskerk, Utrecht-Silo, 

Utrecht-de Rank en Arnhem, waar ze intens van genoot. Deze gemeenten en anderen hebben 

https://baptisten.nl/16-nieuws/baptisten-seminarium/1149-pace-evanghelia-are-putere
https://baptisten.nl/16-nieuws/baptisten-seminarium/1149-pace-evanghelia-are-putere
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financieel bijgedragen aan het project. Henk Bakker begeleidde Jubar bij haar onderzoek en 

Teun van der Leer coördineerde de kerkbezoeken. 

POSITIONERING SEMINARIUM 

Ingegeven door de ontwikkeling in het fusietraject, alsmede de start van een nieuw rectoraat 

en breder, een nieuw seminariumteam, startten we in 2019 met de exercitie om na te denken 

over de positionering van het Seminarium binnen de kerkelijke en theologische kaart van 

Nederland. Met deze denkoefening, die we in 2020 ook in de gemeenschap willen bespreken, 

zoeken we naar onze plek en richting voor de komende jaren. Aanleiding om dit gesprek tot 

stand te brengen vinden we onder meer in de krimpende kerk in ons land, het toenemende 

belang van samenwerking, het verdwijnen van duidelijke scheidslijnen in denominaties voor 

jongeren en de verschuiving in onze eigen studentenpopulatie, die in toenemende mate uit 

een breder evangelisch palet komt. 

Onze wortels zijn uiteraard verankerd in de Unie en sluiten volop aan bij de ABC Gemeenten. 

Deze binding met Unie-ABC zien we als van vitaal belang en onopgeefbaar voor een gezond 

Seminarium. Tegelijk zien we juist nu kansen en mogelijkheden ontstaan voor een 

meeromvattende beweging waar we deel van uitmaken, die we verder zouden willen 

verkennen. We hebben daarom intern een sterkte-zwakte-analyse gemaakt en zijn in gesprek 

geweest met de opleidingsraad en de werkveldcommissie over onze voorlopige verkenning. 

Hier zijn een aantal punten uit naar voren gekomen die we in 2020 gaan uitwerken en ook ter 

bespreking op de AV willen voorleggen. 

DE MCCLENDON CHAIR EN ONDERZOEK 

Onderzoek is integraal onderdeel van het Seminarium, en de McClendon Chair – de 

onderzoekspoot van het Seminarium – vormt daarin het hart. Hierin werken we met een aantal 

docenten, promovendi en studenten aan het ontwikkelen van hoogwaardige, relevante en 

doorleefde kennis. Kennis over wat er gaande is in de samenleving, in de kerk, maar ook kennis 

over onze bronnen en traditie. Doorleefde kennis die vervolgens ook weer een belangrijke bron 

vormt van ons onderwijs. 

Het onderzoek vanuit de leerstoel richt zich vooral op ‘Interpreterend leiderschap’ en heeft 

diverse lijnen naar vakken, scripties, onderzoek en publicaties. Vier onderzoekslijnen bepaalden 

in het bijzonder de richting van ons onderzoek. Onder de noemer Christelijk getuigenis en 

religieus martelaarschap loopt een programmalijn aan de VU, waarin Henk Bakker 

participeert, om in gesprek met verschillende religieuze tradities elkaars bronnen rondom 

martelaarschap te bestuderen. Daarin wordt beoogd om in gesprek te zijn over hoe we 

religieuze teksten lezen, en ook hoe deze lezing kan aanzetten tot verschillende uitkomsten – 

van geweld tot vrede. Een tweede onderzoekslijn, Veranderende vormen van verbondenheid, 

wordt ontwikkeld door Hans Riphagen. Het is de bedoeling dat er in 2020 een brede survey 

wordt uitgezet in samenwerking met een aantal denominaties en kennisinstituten, om in beeld 

te brengen hoe verbondenheid met de kerk in de breedte aan het veranderen is. Binnen de 
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onderzoekslijn Vrijkerkelijke ecclesiologie was het hoogtepunt het vieren van een cum laude 

promotie van Daniël Drost. En tot slot: rondom de onderzoekslijn Onderzoek naar Jezus heeft 

Henk Bakker in het late voorjaar en gedurende de zomer aan een boek over christologie 

gewerkt. Dit is bijna klaar om (in 2020) gepubliceerd te worden (Kok, Utrecht). 

In toenemende mate kleurt onderzoek ook het onderwijs; onderzoeksresultaten worden 

gedeeld en besproken met studenten, maar belangrijker: studenten leren ook zelf onderzoek 

te doen. Onderzoekszin wordt een steeds belangrijkere kwaliteit van de hedendaagse 

voorganger: een houding van openheid, van luisteren en reflecteren, van interpreteren in de 

wisselwerking tussen Schrift, traditie en context. In toenemende mate worden 

seminariumvakken gekleurd door het aanwakkeren van deze onderzoekszin. 

In het voorjaar van 2019 is de Adviesraad van de McClendon Leerstoel voor het eerst 

bijeengekomen. De leden vertegenwoordigen de partners van de Leerstoel (Unie, Evangelisch 

Werkverband, IBTSC, VU, CHE, BWA, Nancey Murphy). Daarnaast nam Henk Bakker zitting in 

het curatorium van de David Bosch Chair for the Comparative Study of Mainline Protestant and 

Evangelical Mission, aan de Theologische Universiteit Kampen (en De Nederlandse 

Zendingsraad), waarvan Prof. Gert Noort momenteel de leerstoelhouder is. 

ECCLESIOLOGISCH IDEALISME 

Een van de kernthema’s die uit het onderzoek van Daniël Drost naar voren kwam is de valkuil 

van kerkelijk idealisme, met name in vrijkerkelijke kringen, zoals baptisten. Als we ons te veel 

door idealen laten leiden en te weinig door wat er nu echt gaande is, lopen we het risico van 

grenzeloosheid en burn-out. Naar aanleiding hiervan is de dag na de promotie een symposium 

gehouden onder de titel ‘De ideale kerk?’ Er was een divers programma, met academische 

sprekers van Baylor University, de VU, CHE, ThUK, TUA, IBTSC en deskundigen uit de praktijk. 

Kunstenares Susanne Sørensen vatte de hele dag in beeld en presenteerde dit aan het eind 

van de dag. De inzichten van deze dag zijn ook verwerkt in het curriculum van het Seminarium. 

Hierdoor ontstond een vruchtbare samenwerking tussen onderzoek, symposia en onderwijs. 

PERMANENTE EDUCATIE EN BLIJVEN LEREN 

Permanente Educatie (PE) voor voorgangers is constant in ontwikkeling. Voorgangers starten 

met Permanente Educatie, ontwikkelen hun plan hiervoor of doen mee met intervisiegroepen 

in de regio. Het is goed om te zien dat ruim drie kwart van de voorgangers aan een 

intervisiegroep meedoet. Vanuit PE zijn dit jaar intervisiegroepen bezocht om informatie te 

geven over Permanente Educatie en is er met voorgangers meegedacht in het vormgeven van 

hun intervisie. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorgangers heeft meegedaan met een vak 

op het Seminarium, dat we anderen hebben kunnen verwijzen naar opleidingen van derden en 

dat we met weer een ander op weg gaan in een onderzoekproces rond missionair gemeente 

zijn. Zo zoeken we op maat met voorgangers mee om te kijken wat het best bij hun 

ontwikkeling en de ontwikkeling in de gemeente past. Sinds 2019 vraagt de Unie een bijdrage 
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voor registratie en begeleiding van Permanente Educatie. Daarmee kunnen we de kwaliteit en 

begeleiding van Permanente Educatie behouden en verbeteren. 

Vanuit Blijven Leren zijn het seminariumteam en een netwerk hieromheen beschikbaar om 

gemeenten te begeleiden. Vaak gebeurt dit in overleg met een van de regiocoördinatoren. 

Ook komen gemeenten rechtstreeks met hun vraag rond procesbegeleiding, 

gemeenteavonden of trainingen naar ons toe. In december hebben we als seminariumteam 

met elkaar besproken hoe we onze expertise vruchtbaarder kunnen maken voor gemeenten. 

Dat maken we het komende jaar zichtbaar op onze website. 

Ook het team interim-voorgangers is deel van Blijven Leren. We hebben een nieuwe modulaire 

opleiding voor toekomstige interim-voorgangers ontwikkeld. Deze bestaat uit bestaande 

modules die aan het Seminarium gegeven worden én uit verdiepende modules waarvan er elk 

jaar één gegeven wordt. In combinatie met de door Wout Huizing geleide intervisie en een 

jaarlijkse studiedag vormt dit een constante vorming van interim-voorgangers. In april 2019 

heeft Albrecht Boerrigter een studiedag rond het thema ‘Gemeente als ecosysteem’ verzorgd. 

Wieger Sikkema heeft zich aangesloten bij het team interim-voorgangers en John de Leeuw is 

weer beschikbaar voor kortdurende begeleiding. 

DOCENTEN 

Stand van zaken per 1 januari 2020: 

 

Dr. Jan Martijn Abrahamse 

Docent dogmatiek, medewerker COTA en onderzoeker 

 

Prof. dr. Henk Bakker 

Hoogleraar McClendon Chair for baptistic and evangelical theologies aan de 

VU, docent pionierend leiderschap, theologie van McClendon, dogmatiek, 

evangelische theologie 

 

Drs. Albrecht Boerrigter 

Interim-rector 

 

Dr. Daniël Drost  

Onderzoeker en docent doing theology, systematische theologie, 

vrijkerkelijke ecclesiologie en gemeentepraktijken 
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Drs. Wout Huizing  

Stagebegeleiding en supervisie studenten en voorgangers, en docent 

spiritueel liturgische vorming 

 

 

Drs. Ingeborg Janssen 

Docent gemeentepraktijken en coördinatie Permanente Educatie 

 

Drs. Teun van der Leer 

Docent baptistica, ecclesiologie, liturgiek en homiletiek 

 

 

Drs. Hans Riphagen 

Conrector, coördinator onderzoek en docent praktische theologie, 

baptistische liturgiek, baptistische en evangelische theologie, doing theology 

en spiritueel liturgische vorming 

 

Drs. Marijn Vlasblom  

Conrector en docent missie in context 

 

 

Drs. Hans Wulffraat 

Pastor pastorum, begeleiding voorgangers 

BIJLAGEN OP DE WEBSITE 

• Bijlage 1: Publicaties en lezingen door docenten  

• Bijlage 2: Overzicht stagiairs en begeleiders  

• Bijlage 3: Overzicht leden opleidingsraad en werkveldcommissie 

• Bijlage 4: Uurdocenten 

 

  

https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/01_Publicaties_en_lezingen_docenten_2019.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/02_Stageovezicht_2019.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/03_Opleidingsraad_en_werkveldcommissie_2019.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/04_Uurdocenten_2019.pdf
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GEMEENTE IN BEELD: HET LICHTPUNT, 

DOETINCHEM 

SAMENVATTING VAN HET GEMEENTELIJK JAAR 

GAAN IN GELOOF 

Het Gemeente-Opbouw-team, bestaande uit een aantal oudsten, gemeenteleden en de 

voorganger, is bij ons in de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het jaarthema. 

Aangezien de samenkomsten in een schoolgebouw plaatsvonden, gaf dat ons weinig 

mogelijkheden om ook gedurende de week activiteiten te organiseren. Vier jaar geleden zijn 

we er dan ook over gaan nadenken wat we zouden kunnen doen als gemeente. Als eerste 

kwam naar voren of en hoe er geloof was in de gemeente om er samen voor te gaan. Al snel 

werd het thema ‘Gaan in geloof’ gekozen. We wilden stappen gaan zetten in geloof, zonder 

dat we exact wisten waar we terecht zouden komen. Een van de stappen die we wilden zetten, 

was het zoeken naar een nieuw onderkomen zodat we ook gedurende de week verschillende 

vaste activiteiten zouden kunnen organiseren, onder andere om meer te gaan doen aan 

evangelisatie. Dus om meer naar ‘buiten’ gericht te worden. 

Gedurende het jaar werden we in contact gebracht met het bedrijf Bavaria, bekend van hun 

bier. Zij hadden een aantal jaar geleden een oude bioscoop in Doetinchem gekocht en deze 

omgebouwd tot discotheek. Dit was geen succes geworden, dus ze hadden het gebouw te 

koop gezet. In eerste instantie leek dit voor ons geen financieel haalbaar project, maar er 

kwamen vanuit de gemeente heel veel toezeggingen om het financieel toch mogelijk te maken. 

BID EN WERK 

Ondertussen waren we aanbeland in het tweede jaar en ons thema was ‘Bid en werk’. Dit 

hebben we letterlijk mogen doen. We kochten het gebouw en er werden maandelijkse 

bidstonden gehouden. Deze zijn ondertussen een onderdeel van ons vaste maandprogramma, 

zoals Bijbelstudie, kringen en bidstonden. Wat ook heel bijzonder was: er werd hard gewerkt 

door heel veel gemeenteleden en vrienden; zodoende konden we de hele begroting en 

planning voor elkaar krijgen. We hebben het als zeer bijzonder ervaren dat de stap in geloof 

die we hadden gezet inderdaad mogelijk werd gemaakt. 

ONTMOETING 

Het derde jaar brak aan en ons jaarthema werd ‘Ontmoeting’. Ons nieuwe gebouw werd 

geopend in een nieuwe wijk dicht bij het centrum. We hoopten en baden dat we ook meer 

open konden staan voor de mensen om ons heen. Doordat we een nieuw gebouw hadden 

ontvangen, konden we nu ook doordeweeks ‘open’ zijn. In eerste instantie deden we dit op de 

woensdagmiddag, op dit moment op de vrijdagmiddag. Regelmatig mogen we mensen 

ontmoeten die binnen komen. Toch is dit geen gemakkelijke taak. De inloop is zeker niet groot 
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en soms vragen we ons af of het nog zinvol is. Maar daarvoor mogen we bidden om wijsheid 

en inzicht. 

VERWACHTING 

Nu, dit jaar, hebben we het thema ‘Verwachting’. We willen in geloof verwachtingsvol uitzien 

naar datgene wat de Heere voor ons duidelijk wil maken dat we mogen doen. Er zijn 

ontwikkelingen, zoals het samenwerken met andere gemeenten in Doetinchem. In de 

afgelopen twee jaar hebben we samen met de PKN Gemeente de kerstavond ingevuld. We 

werken samen met de andere Baptistengemeente bij gebruik van ons gebouw voor de jeugd. 

En zo zijn er nog andere activiteiten waaraan we als gemeente onze bijdrage hebben. Denk 

aan de Week van Gebed en de Alpha Cursus die interkerkelijk worden georganiseerd. 

UITGELICHT: THEMA-AVONDEN 

Als gemeente organiseren we 

vier keer per jaar een thema-

avond voor zowel de 

gemeente als buitenstaanders. 

We nodigen andere 

gemeenten uit en soms, 

afhankelijk van het thema, ook 

de buurtgemeenschap. Zo 

hebben we avonden gehad 

over evolutie, islam, eindtijd, 

maar ook filmavonden. Ons 

gebouw is hier uitermate 

geschikt voor. Aangezien alles 

nieuw is, konden we ook 

investeren in geluid- en projectieapparatuur.  

Foto: Inkijk in onze samenkomsten c.q. thema-avonden (voorganger Ds. H. de Ruiter). 

EVARING VAN EEN GEMEENTELID 

“Als je ziek bent kun je Jacobus 5 persoonlijk invullen. Ik heb vier 

aandoeningen, niet levensbedreigend. Voldoende om oudsten te 

vragen te zalven. Jacobus spreekt over twee aspecten: genezen 

en oprichten. Genezing is lichamelijk en belangrijk en deels 

werkelijkheid geworden. Oprichten is geestelijk, een ervaring die 

ik heb mogen meemaken. God is goed! Dat mag ik vasthouden, 

ook als (nog) niet elke ziekte op dit moment is genezen.” 
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MIJN GEMEENTE IS …  

“Mijn gemeente is een gastvrije gemeente. De gemeente bidt 

voor de ander in moeilijke tijden en dankt in tijden van geluk. 

Iedereen is welkom en mag zich verwelkomd voelen.” 

Sterre Navis, 15 jaar 

 “Mijn gemeente is er, en samen volgen wij de blinkende 

Morgenster. Wij komen samen in een gebouw zonder ramen 

(een voormalige bioscoop). Toch komt er frisse lucht van boven. 

Zo wil God ons vullen met Zijn Geest, omdat we in Hem geloven. 

Samen dienen en Zijn Licht verspreiden. Wij mogen ons in Hem 

verblijden.” 

Margreet Moolenaar, 46 jaar 

“Een gemeente kan klein zijn, maar het zit hem niet in de 

grootte. Wel in hoe groot onze Here Jezus en onze Hemelse 

Vader binnen Zijn Gemeente zijn.” 

Bertus Bruins Slot, 65 jaar 
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5. ONDERSTEUNEND BUREAU 

INLEIDING 

Het bureau van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is samen met het Seminarium 

gehuisvest in de Herdenkingskerk, Postjesweg 150 te Amsterdam. In het gebouw ‘kerken’ drie 

gemeenten: Baptistengemeente Amsterdam West, Braziliaanse CCA gemeente en een Kachin 

gemeente (mensen uit Birma). Naast de drie gemeenten is het International Baptist Theological 

Study centre (IBTSc) onze belangrijkste partner in dit gebouw. Samen met hen geven we kleur 

aan het werkklimaat binnen het Baptist House. In het kader van het fusietraject besloot Ria van 

Harten, secretarieel medewerker van ABC Gemeenten, in 2019 haar werk deels vanuit het 

Baptist House te gaan verrichten. Ria werkt sinds 2001 voor het ABC kerkgenootschap 

(voorheen CAMA). 

“Sinds kort doe ik een aantal taken voor de Unie van 

Baptistengemeenten. Dat is mede zo gegroeid omdat Gerdien 

Karssen (communicatiemedewerker Unie) en ik al ruim twee jaar 

samenwerken voor het ABC-kerkgenootschap. Vanaf september 

2019 werken we in principe één keer per week samen in het 

Baptist House in Amsterdam. Vanaf die tijd voer ik een aantal 

kantoorwerkzaamheden uit, zoals de mailverwerking en nog een 

paar andere taken. De afgelopen jaren werd er al veel 

samengewerkt binnen Unie en ABC voor wat betreft 

studiedagen, conferenties en COTA waar ik bij betrokken was. 

Voor mijzelf is het heel fijn om direct met collega's samen te 

werken en ingewerkt te worden in de cultuur van het 

ondersteunende bureau!” 

Ria van Harten 

Na instemming van de ledenvergaderingen van Unie en ABC met de intentieovereenkomst 

startte in 2019 de Commissie van Eenheid (CvE, voorheen ‘Fusiecommissie’) haar 

werkzaamheden. Het bureau faciliteerde het werk van de CvE en de diverse werkgroepen. 

Tevens werden er met CAMA Zending gesprekken gevoerd over hoe we in de toekomst CAMA 

Zending een plek zouden kunnen geven in het kerkgenootschap Unie-ABC. Dat leidde eind 

2019 tot een concept samenwerkingsovereenkomst, die in 2020 door de CvE en de besturen 

zal worden besproken. 

De wettelijke regelgeving rond ANBI, AVG en eHerkenning vroeg ook in 2019 de nodige 

aandacht. Met name Martin Baas en Anne Mulder, leden van de Unieraad, hebben zich voor 

deze onderwerpen ingezet, de websites bekeken, gemeenten bezocht en adviezen uitgebracht. 
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Vanwege de regiobijeenkomsten Unie-ABC was besloten in 2019 één Algemene Vergadering 

te houden op 20 november te Veenendaal. Douwe en Tineke Visser en Ria van Harten hebben 

samen met vrijwilligers van Baptistengemeente De Verbinding in Veenendaal de 

ledenvergadering voor Unie en ABC georganiseerd. 

AFSCHEID UBS 

Tijdens die Algemene Vergadering is afscheid genomen van de Unie Bouw Stichting (UBS). Het 

bestuur van de UBS heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de werkzaamheden goed over 

te dragen en de stichting te liquideren en daarmee onze geloofsgemeenschap te dienen. 

“Op een ontspannen en ludieke wijze nam br. Anne Mulder 

namens de Unieraad afscheid van de UBS-bestuursleden. Niet 

alle aanwezigen en zelfs niet alle UBS-bestuursleden konden de 

juiste antwoorden geven op vragen wat er in de loop van de 

jaren door de UBS is gedaan. Heel leuk was het houten 

miniatuurkerkgebouw dat we als herinnering meekregen. En 

mooi dat we de UBS konden afsluiten met het aanbieden van 

een kroniek ‘75 jaar Unie Bouw Stichting’ aan de Unieraad en de 

gemeenten.” 

Pieter de Jager, voorzitter Unie Bouw Stichting 

2019 IN CIJFERS 

GEMEENTEN 

• 81 gemeenten met 9695 leden op 31 december 2019 

• 8 gemeenten zijn geholpen bij het beroepingswerk 

• 8 voorgangers deden intrede 

• 2 gemeenten sloten zich aan bij de Unie (De Rots Veenendaal en De Ontmoeting in 

Wageningen) 

• 1 gemeente verliet de Unie (Baptistengemeente Hoogeveen Beth-el) 

COMMUNICATIE 

• 10 nieuwsbrieven en een kerstgroet digitaal verstuurd 

• 2 nummers van BijEen verschenen 

• 10 keer werd kopij voor gemeentebladen verzonden 

• 15 keer werd een Zending aan de Gemeenten verstuurd 

• 3 keer werd een e-mail aan penningmeesters verstuurd 

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

eenmaal geactualiseerd 

• 409 boeken werden verkocht, waaronder 100 van diverse delen van de Baptistica Reeks 



36 
 

 

ACTIVITEITEN 

• 95 afgevaardigden van 41 gemeenten waren bij de AV in Veenendaal 

• 25 emeriti en echtgenotes bezochten de Emeritidag op 22 oktober 

• 1 voorlopige beroepbaarstelling en 2 algemene beroepbaarstellingen werden door het 

College van Beroepbaarstellingen verleend 

• Namens de gemeenten hebben we deelgenomen aan diverse netwerken (onder andere 

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

Nederlands Christelijk Forum) 

• Penningmeesters en secretarissen van gemeenten (Unie en ABC) bezochten de 

workshop binnen de Regiodagen en op 12 april in Zwolle 

DOELEN 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

• Begeleiding gemeenten bij implementatie wettelijke regelgeving rondom AVG en ANBI. 

Daarnaast advisering betreffende rechtspositie van de voorganger naar werknemer. 

• Voorbereiding en uitwerking van de intentieovereenkomst Unie-ABC. 

• De communicatie van Unie en ABC wordt steeds meer op elkaar afgestemd. Zo 

verschijnen de maandelijkse nieuwsbrieven tegelijk en bevatten die ook gedeeltelijk 

dezelfde informatie. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

• Communicatie en de regio’s. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

• Inventarisatie van CRM en financieel pakket van Unie en ABC.  

• Digitaal platform opzetten. 

UITGELICHT 

VEILIGE GEMEENTE EN GRATIS VOG 

Een belangrijk onderdeel van het werk in 2019 was de bewustwording van een veilige 

gemeente. Er is een landelijke training voor vertrouwenspersonen gegeven, er is een 

intervisiegroep gestart voor vertrouwenspersonen, en er is preventie met 

voorlichtingsdocumenten opgezet. Steeds meer gemeenten zijn met het onderwerp bezig. 

Sommige hebben als onderdeel van hun beleid betreffende veilige gemeente een VOG voor 

kinderwerkers ingesteld.   

“Afgelopen jaar hebben we als gemeente besloten om voor onze 

kinderwerkers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te 
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vragen. Dit hebben we kunnen doen in samenwerking met de 

Unie. Vanaf 2020 registreren we onszelf en kunnen we als 

plaatselijke gemeente deze VOG’s aanvragen.” 

Dirk-Bart Houweling, Baptistengemeente Ontmoeting, Arnhem-

Zuid 

NETWERK 

We hebben een bijdrage kunnen leveren aan de slotmanifestatie van de Nationale Synode op 

29 mei 2019 in Dordrecht. Daarmee werd een periode van tien jaar afgesloten, waarin er veel 

is gebeurd op het terrein van de oecumene. Er is meer bewustwording om de eenheid in 

Christus samen te vieren, elkaar te kennen en te versterken. Bram van de Beek, emeritus 

hoogleraar, hield tijdens deze bijeenkomst een toespraak onder de titel: ‘God is één, de Heer 

is één, de kerk is …..?’ Lees de tekst hier terug. 

 “En toen kwam het belangrijkste woord voor kerkmensen: 

‘eigenlijk’. Eigenlijk zou het wel moeten. Waar dat woord valt, 

weet je al dat mensen niet willen. Het moet vandaag nog 

geschrapt worden uit het kerkelijke vocabulair. Laat het nu 

eindelijk anders zijn: ‘Ja, wij van ganser harte.’ ‘Hoor, de Here is 

onze God en de Here is één.’ 

Bram van de Beek, emeritus hoogleraar 

MEDEWERKERS ONDERSTEUNEND BUREAU 

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

  

   

Albrecht 

Boerrigter, 

Algemeen 

Secretaris 

Gerdien Karssen, 

medewerker 

communicatie 

en zending 

Conny van Kooy, 

financieel 

medewerker 

Marianne van 

Zwieten, 

beheerder 

gebouw 

Ria van Harten, 

secretarieel 

medewerker ABC 

https://www.nationalesynode.nl/wp-content/uploads/2019/07/Toespraak-Bram-van-de-Beek.pdf
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      Ina en Pieter Jager, vrijwilligers  Douwe en Tineke Visser, vrijwilligers 

BIJLAGE OP DE WEBSITE 

Bijlage 6: Gemeentestatistiek 2019  

https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/Gemeentestatistiek_2019.pdf
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JAARVERSLAG BEWEGING NAAR BUITEN 

2019 IN CIJFERS 

Hieronder vindt u een beknopt financieel overzicht van wat we in 2019 hebben kunnen geven 

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

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

jaarrekening. 

Zendingsprojecten  

 India – Voedselzekerheid voor Dalit-vrouwen € 2.000 

 India – Gemeentestichting in het onbereikte noorden € 1.100 

 Kameroen – Opleiding verpleegkundigen in het Zidim Ziekenhuis € 850 

 

Sierra Leone – Trainingsprogramma voor voorgangers in de 

methode van Kerk en gemeenschapsopbouw € 16.500 

 Sierra Leone – Theologische opleiding van voorgangers € 3.360 

 Sierra Leone – Lunsar Compound € 1.200 

 Jemen – Brood dat leven geeft € 3.500 

 Gemeentestichting in Turkije € 6.500 

 

Breuken en bruggen – Buitenlandse studenten krijgen de kans om 

voor enkele maanden in Nederland te studeren € 5.000 

 Vrouwenwerk Wereldgebedsdag € 1.500 

 Gemeentestichting in Turkije € 6.500 

   

 Totaal zendingsprojecten: € 48.010 

   
Noodfonds  

 Noodhulp Malawi en Mozambique € 14.000 

 Noodhulp Indonesië (Sulawesi) – inzameling eind 2018 € 7.000 

 Noodhulp winterproject Syrië (kerstcollecten) € 5.000 

 Kindvriendelijke plekken in Syrië € 5.000 

 Noodhulp winterproject Oekraïne (kerstcollecten) € 5.000 

   

 Totaal noodhulp € 36.000 

   
Gemeentestichting in Nederland  

 Gemeenstichting – Arnhem Geitenkamp € 22.200 

 Gemeentestichting – Rotterdam Oude Noorden € 13.200 

   

 Totaal gemeentestichting € 35.400 

 

De cijfers hierboven laten zien wat we konden geven aan verschillende projecten. Dit is alleen 

mogelijk doordat gemeenten en individuen bijdragen door middel van collecten, giften of 

directe projectbijdragen. Het streven is daarin te blijven zoeken naar goede projecten die 
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vanuit het wereldwijde Baptistennetwerk 

worden aangedragen. Onze bijdrage vanuit 

Nederland wordt daarin zeer gewaardeerd. 

Via de website (www.baptisten.nl) en de 

‘projecten van de maand’ proberen we deze 

projecten goed voor het voetlicht te brengen 

en informatie beschikbaar te maken. Sinds 

2019 zijn we hierin ook gaan samenwerken 

met ABC Gemeenten. 

Foto: De situatie in Jemen is schrijnend als gevolg van de oorlog die nu al vier jaar duurt. Een 

team van toegewijde Jemenitische christenen die zijn gevlucht naar Egypte reikt met voedsel en, 

als daar openheid voor is, met het Evangelie uit naar hun omgeving. We ondersteunen dit project. 

ENKELE ANDERE CIJFERS 

• Er is in 2019 zes keer gebruikgemaakt van het ondersteuningsfonds voor 

gemeentezendelingen voor een bedrag van in totaal € 3614: door de 

baptistengemeenten Hoogezand, Amersfoort, Lelystad, Harderwijk (2x) en De 

Verbinding in Amsterdam. Mooi dat voor het eerst ook een ABC-gemeente een 

aanvraag heeft ingediend. Dit ondersteuningsfonds wordt sinds 2019 door beide 

geloofsgemeenschappen gevuld, want het is een van de twaalf gezamenlijke ‘Projecten 

van Hoop’ waar in gemeenten voor wordt gecollecteerd. 

• Vanuit de Baptistengemeente Dordrecht ging een groep van ruim twintig jongeren op 

werkreis naar een kwetsbaar gebied in Spanje. Dit was de laatste groep die vanuit het 

potje voor jeugdreizen een bijdrage kreeg, te weten € 1000,-. 

• De postzegels brachten weer een mooi bedrag op dankzij het trouwe werk van broeder 

Jacco Pranger. Totaal was de opbrengst € 700,-. 

• Net als in 2018 vergezelden de 

twee voorgangers Maurits Luth 

(2e Exloërmond) en Bert van 

Drogen (Steenwijk) Hans 

Riphagen naar de Zendings-

conferentie van de EBMI. Die 

werd in 2019 in Zürich gehouden. 

Ook Boudewijn Schoonhoven 

van CAMA Zending Nederland 

was erbij en maakte op die 

manier nader kennis met deze internationale baptistenfamilie, die in het zendingswerk 

bijna dertig baptistenunies over de hele wereld verbindt. Op de foto: Maurits, Hans, 

Bert en Boudewijn. 

 

http://www.baptisten.nl/
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UITGELICHT: AFSCHEID HANS RIPHAGEN 

Vele jaren zette Hans Riphagen zich in als coördinator van het zendingswerk binnen de Unie. 

Halverwege 2019 nam hij afscheid in die rol; vanwege zijn nieuwe taken als conrector en docent 

aan het Baptisten Seminarium droeg hij zijn zendingstaken voorlopig over aan Gerdien Karssen 

die als communicatiemedewerker al betrokken was bij de communicatie rond projecten en 

noodhulp. Bij de totstandkoming van de nieuwe geloofsgemeenschap met ABC Gemeenten 

zal de organisatorische inbedding van het zendingswerk opnieuw worden vormgegeven. 

We willen Hans ook op deze plek hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet om de 

zendingsprojecten te coördineren en te werken aan een sterk netwerk met de internationale 

baptistenfamilie, andere christelijke organisaties en onze eigen gemeenten! 

UITGELICHT: SAMENWERKING MET ABC 

Met ingang van 2019 zijn we op het gebied van zending 

intensiever en concreet gaan samenwerken met ABC 

Gemeenten. Voor het eerst brachten we gezamenlijk een 

document met twaalf ‘Projecten van hoop’ uit (voorheen 

de jaarlijkse projectenfolder van de Unie), die we 

verspreidden onder de aangesloten Unie- en ABC-

gemeenten. 

Een speerpunt daarin is om het werk dat gebeurt in onze 

wereldwijde families (Baptisten en CAMA) voor het 

voetlicht te brengen en gemeenten op te roepen één of 

meerdere projecten te ondersteunen, financieel, met 

gebed en/of met praktische betrokkenheid. Behalve het 

complete document wordt volgens het collecterooster 

elke maand een project extra onder de aandacht gebracht via website, nieuwsbrief en kopij 

voor de gemeentebladen. 

Ook binnen de nauwere samenwerking met ABC is er ruimte gebleven voor onder andere 

zendingsprojecten in Turkije, Sierra Leone en India, de regeling waarmee we 

gemeentezendelingen kunnen ondersteunen, gemeentestichting in Nederland, en het 

noodfonds om bij te kunnen dragen aan acute hulp in rampgebieden. 

Inmiddels zijn er met CAMA Zending gesprekken gevoerd over hoe deze organisatie een plek 

zou kunnen krijgen in het kerkgenootschap Unie-ABC. Hieruit is een concept 

samenwerkingsovereenkomst voortgekomen, die in 2020 door de Commissie van Eenheid en 

de besturen zal worden besproken. 
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UITGELICHT: NOODHULP MOZAMBIQUE EN MALAWI 

In maart 2019 werd het zuiden van Afrika 

zwaar getroffen door de orkaan Idai, die 

veel slachtoffers, materiële schade en 

zware overstromingen veroorzaakte. In 

Mozambique en Malawi ondersteunden 

wij noodhulpverlening door de 

Baptistenunies daar, via ons netwerk van 

de European Baptist Mission International 

(EBMI). Daarbij ging het allereerst om het 

verstrekken van bouwmaterialen, zodat 

gezinnen zo snel mogelijk weer een dak 

boven hun hoofd hadden. Ook werden 

voedsel en  muskietennetten uitgereikt.  

We breidden de hulp een maand later uit, 

toen Mozambique ook nog eens werd 

getroffen door de orkaan Kenneth. Er 

werden toen onder meer in de stad Beira 

voedselpakketten uitgedeeld. 

EN VERDER…  

We ondersteunen een gemeentestichtingsproject in de Arnhemse wijk Geitenkamp. In de zomer 

van 2019 werd voor het eerst iemand gedoopt in de buurtkerk. 
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In november 2019 brachten Oeds Blok van de Unie en Jelle van Luipen van Baptistengemeente 

De Rank Leidsche Rijn een bezoek aan christenen die pionierswerk doen in Noord-Turkije. Op de 

foto voorganger Tansel in de gemeente Ordu die we als Unie en ABC ondersteunen. Een verslag 

leest u op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://baptisten.nl/15-nieuws/1163-op-bezoek-bij-pioniers-in-turkije
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6. DIVERSE ORGANEN EN COMMISSIES 

ARBITRAGECOMMISSIE 

INLEIDING 

De Arbitragecommissie heeft een vangnetfunctie in de Unie: zij beslecht geschillen als andere 

mogelijkheden om tot een oplossing te komen falen. De commissie doet dan een uitspraak 

waaraan partijen gebonden zijn. De uitspraken zijn geanonimiseerd en na te lezen op de 

website van de Unie.  In 2019 heeft de Arbitragecommissie geen verzoek om arbitrage 

behandeld.  

Wel is de Arbitragecommissie een keer benaderd met een adviesverzoek. Een dergelijk verzoek 

kan slechts worden behandeld indien duidelijk is dat dit niet leidt tot een verzoek om arbitrage, 

omdat anders de onafhankelijke positie van de Arbitragecommissie als geschillenbeslechter in 

het geding komt. 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

In 2019 hebben zich – gelukkig – geen bijzonderheden voorgedaan rond de 

Arbitragecommissie. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

De Arbitragecommissie heeft sinds haar instelling in 2008 drie rechtens bindende uitspraken 

gedaan. De hoop van de Arbitragecommissie is dat zich zo min mogelijk geschillen in 

Unieverband voordoen. 

COMMISSIELEDEN 

De Arbitragecommissie bestaat uit (van links naar rechts): drs. H. de Boer, voorzitter, ds. em. 

A. de Vries, mr. H. Abbink en mr. M.M. den Boer. 

    
    

De broeders drs. H. de Boer en mr. M.M. den Boer zijn eind 2020 aftredend en niet herkiesbaar. 
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COLLEGE VAN BEROEPBAARSTELLINGEN  

INLEIDING 

Voor het CvB was 2019 een jaar van veel ontmoetingen met studenten. Begin 2020 gaat er 

weer een nieuwe groep beginnen, maar in 2019 waren we steeds onderweg met al gestarte 

kandidaten.  

Er zijn veel persoonlijke ontmoetingen geweest. Soms in het Baptist House, maar nog vaker bij 

studenten aan huis. In principe krijgt elke student eenmaal in het traject (onderweg naar de 

voorlopige beroepbaarstelling) een huisbezoek. Twee trajectbegeleiders, dat wil zeggen 

degenen die gedurende de rit het contact met de student onderhouden, reizen af naar alle 

hoeken van het land voor die bezoeken, waarin onder andere de rapportage van het 

assessment wordt besproken. Sommige studenten hebben de neiging om de term ‘huisbezoek’ 

te associëren met zware ouderlingen in zwarte pakken, maar achteraf is de conclusie aan beide 

kanten altijd: wat was dit de moeite waard! Het levert zonder uitzondering mooie gesprekken 

op. En na bijna alle huisbezoeken kreeg de student een ‘go’, een bemoediging dat diegene 

goed op weg is naar de beroepbaarstelling. 

DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

• Met het oog op de naderende fusie met ABC Gemeenten is de samenwerking tussen 

CvB en het College voor Onderwijs, Toerusting en Advies (COTA) op gang gekomen. Er 

is afstemming geweest over de manieren van werken en daarbij is besloten dat het 

COTA gaat invoegen in de werkwijze van het CvB.  

• Steeds beter krijgt het CvB zicht op de voorgangers, de gemeenten en de al of niet 

aanwezige beroepbaarstellingen. De overzichten die we hiervan hebben gemaakt 

worden jaarlijks geactualiseerd. 

• Een algemene beroepbaarstelling is niet onbeperkt houdbaar; in een aantal gevallen 

verloopt deze. Natuurlijk is er ook weer een vernieuwing mogelijk. Dit jaar hebben we 

ook dat proces goed op de rit gekregen en tweemaal een beroepbaarstelling mogen 

vernieuwen. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

• Vacante gemeenten hebben vaak behoefte aan advies. Het CvB is daar zijdelings bij 

betrokken geraakt. In samenwerking met de Unieraad moet dit advieswerk verder 

vormkrijgen. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

• De samenwerking van CvB en COTA zal verder worden uitgebouwd. Er is nu één lid van 

het COTA aan het CvB toegevoegd; we streven naar een bredere vertegenwoordiging 

vanuit ABC.  
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• ABC-voorgangers hebben soms een (CAMA-)ordinatie, maar vaak geen enkele vorm 

van erkenning. Rond de jaarwisseling wordt gewerkt aan een voorstel over hoe we hier 

in de toekomst mee om kunnen gaan. 

• We hebben de rol van het CvB in de Permanente Educatie besproken met degene die 

dat vanuit het Baptisten Seminarium coördineert. Als vervolg daarop zal worden 

bekeken of het assessment op een ander moment in het traject moet worden 

afgenomen. 

UITGELICHT 

Gemeentevoorgangers krijgen een beroepbaarstelling, maar dat geldt niet voor geestelijk 

verzorgers: zij krijgen een zending. Dit jaar waren er twee van zulke aanvragen. Een daarvan 

was van Arjen Kwantes met betrekking tot zijn werk in een penitentiaire inrichting. Hij schrijft: 

“In september 2019 heb ik na een gesprek met het CvB mijn 

zending als Voorganger in Bijzonder Dienst van de Unie van 

Baptistengemeenten mogen ontvangen. Ik ben uitgezonden als 

Justitiedominee bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en werk 

parttime in de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard (0,2fte). 

Het werk is anders dan in een ‘gewone’ gemeente. Ik voel mij 

aangetrokken tot mensen die letterlijk met hun rug tegen de 

muur staan. Het is mooi werk en ik ben dankbaar dat ik dit mag 

doen en daarin ook ervaar dat het Koninkrijk van God zich van 

beton en ijzer weinig aantrekt.” 

ERVARINGEN 

René Ravenhorst, als arbeids- en organisatiepsycholoog betrokken bij het onderdeel Talent en 

Talentontwikkeling: 

“Rond de assessments voor de beroepbaarstelling van 

voorgangers heeft een intensieve inhoudelijke ontmoeting 

plaatsgehad tussen het CvB en twee van de drie assessoren. Op 

een grondige en integere wijze is besproken en afgewogen 

welke kwaliteiten, drijfveren en merkbare talenten (en 

zelfbeelden daarover) mensen met zich meedragen en welke rol 

van betekenis die in kerkelijke gemeenten kunnen spelen én 

welke denkbare risico’s daaraan kleven voor voorgangers zelf of 

de gemeenten waarin zij (gaan) werken.” 

Peter Kruijt (student) schrijft over zijn ervaringen met het CvB:  

"Het proces dat ik doorlopen heb met het College van 

Beroepbaarstellingen is voor mij van groot belang geweest in de 

bevestiging van mijn roeping als voorganger. De gesprekken, het 
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assessment en het onderlinge contact hebben bijgedragen aan 

inzicht in mijn functioneren en hebben daarmee ook bijgedragen 

aan vertrouwen in de toekomst. De grondigheid van het proces 

van het College laat hun zorg zien voor zowel de gemeenten als 

de kandidaten, waarbij ik de werkwijze niet ervaren heb als 

toetsing, maar als een gezamenlijke weg.” 

COMMISSIELEDEN 

Aan het eind van 2019 bestaat het College van Beroepbaarstellingen uit de volgende leden: 

Ruth Driesprong (Baptistengemeente Dordrecht), Remko Ongersma (Baptistengemeente 

Enschede), Marius Stehouwer (Baptistengemeente Amersfoort), Alice Teunis 

(Baptistengemeente Hengelo), Els van Wier (Baptistengemeente Sneek, secretaris), Peet 

Wijchers (Baptistengemeente Enschede, voorzitter) en Hans Wulffraat (vertegenwoordiger 

COTA). 

    
Ruth Driesprong Remko Ongersma Marius Stehouwer Alice Teunis 

   

 

Els van Wier Peet Wijchers Hans Wulffraat  

VERENIGING VAN BAPTISTEN VOORGANGERS (VBV) 

INLEIDING 

Onze vereniging is opgezet om de belangen van voorgangers te behartigen binnen de Unie, 

om zorg te dragen voor voorgangers die het om welke reden dan ook moeilijk hebben en om 

eens per jaar een conferentie te organiseren tot toerusting en ontmoeting. Tevens organiseren 

we een Emeritidag, en vanuit het VBV is er ook een ontmoeting van echtgenotes van 

voorgangers (Ladykanten) ontstaan. 

Verder verstuurt de VBV een nieuwsbrief aan haar leden waarin we zorgen en zegeningen met 

elkaar delen en de leden op diverse relevante activiteiten worden geattendeerd. 
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DEZE DOELEN HEBBEN WE BEREIKT 

• Een jaarlijks hoogtepunt voor onze vereniging is de Voorgangers-/Leidersconferentie. 

Dit jaar namen onze ABC-collega’s het initiatief om deze conferentie te organiseren, 

van 18 tot 20 maart in Apeldoorn. Ingrediënten van onze conferentie: ontmoeting 

met collega’s, toerusting op inhoudelijke thema’s en vieringen. 

• Elk jaar organiseert onze vereniging een Emeritidag. In 2019 was deze in de 

Baptistengemeente Hoogeveen De Schutse op 17 oktober. We mochten een 

behoorlijk grote groep emeriti en hun partners verwelkomen. Een dag waarbij 

ontmoeting centraal staat. Lees een verslag op de Unie-website. 

• We constateren dat het ledenaantal van onze vereniging groeit naar bijna tachtig leden 

(voorgangers, kerkelijk werkers en emeriti). 

• De Ladykanten (partners van voorgangers) zijn het afgelopen jaar een aantal keer bij 

elkaar gekomen. Dit waren bemoedigende ontmoetingen. 

• Als vereniging hebben we een enquête gehouden onder onze leden over het nut en de 

toekomst van onze vereniging. Met een respons van 62 procent van onze leden hebben 

we hier een representatieve indruk van gekregen. 

DIT IS (NOG) NIET GELUKT 

• De hierboven genoemde enquête geeft ons veel informatie over hoe de verbondenheid 

met elkaar wordt ervaren binnen de vereniging. Aangezien de resultaten van de 

enquête in het najaar van 2019 zijn verwerkt, zijn we nog niet gekomen tot vervolgacties 

hierop. 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 

• Van 20 tot en met 22 april organiseren we in Rijssen de jaarlijkse Leidersconferentie 

voor voorgangers en andere kerkleiders binnen Unie- en ABC-gemeenten. 

• Door het proces van samenwerking en samengaan met ABC Gemeenten zullen wij ons 

als vereniging ook moeten afvragen wat onze positie en toekomst hierin zal zijn. 

BESTUUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de VBV bestaat uit Gijs Lammerts van Bueren (voorzitter), Pieter Jager 

(penningmeester), Egbert van Rhee (bulletin/nieuwsbrief) en Michiel de Nooijer (secretaris).  

https://baptisten.nl/15-nieuws/1139-terugblik-emeritidag-2019
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7. FINANCIËN 
BALANS 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVA

Materiële vaste activa

Herdenkingskerk 1.164.931€                1.175.592€       

Inventaris 21.411€                     30.436€            

1.186.342€       1.206.028€       

Financiële vaste activa

Leningen U/G  167.644€           184.500€          

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen 11.043€                     17.900€            

Debiteuren 20.906€                     7.983€              

Overige vorderingen 527.814€                   31.126€            

559.763€          57.009€            

Geldmiddelen

Kassen en banken 860.083€          806.688€          

Totaal 2.773.832€    2.254.225€    

PASSIVA
Reserves

Reserves 2.752.416€       2.186.412€       

Voorzieningen

Voorziening Groot Onderhoud -€                              9.250€              

-€                      9.250€              

Schulden op korte termijn

Crediteuren 8.900€                       13.965€            

Belastingen en sociale lasten -€                              9.845€              

Overige kortlopende schulden 12.516€                     34.753€            

21.416€            58.563€            

Totaal 2.773.832€   2.254.225€   

31-12-2019 31-12-2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

 

Baten Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Unie Algemeen

Algemeen Unie 424.242€                    439.950€                 489.065€             

Rente 4.548€                        5.000€                     4.331€                 

Overige baten 627.074€                    6.000€                     163.035€             

Diverse baten Beweging naar Buiten 90.765€                      -€                         92.841€               

Totaal Baten Unie Algemeen 1.146.629€                450.950€                749.272€            

Missionaire Gemeente-ontwikkeling

Diverse baten MGO -€                            -€                         1.360€                 

Totaal Baten MGO -€                           -€                        1.360€                

Theologische Vorming

Overheidssubsidie 92.956€                      114.000€                 130.114€             

Overige 77.186€                      68.000€                   46.701€               

Totaal Baten Theologische Vorming 170.142€                    182.000€                 176.815€             

Totale Baten 1.316.771€             632.950€              927.447€          

Lasten Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Unie Algemeen

Salariskosten 108.367€                    132.000€                 123.120€             

Ov. Personeelskosten 38.804€                      38.800€                   69.529€               

Bureaukosten 11.873€                      16.000€                   15.819€               

Administratie 16.089€                      15.500€                   21.195€               

Huisvesting/Herdenkingskerk 5.686€                        2.000€                     10.568€               

Bestuurskosten 8.287€                        10.000€                   7.483€                 

Activiteiten 35.243€                      32.500€                   36.474€               

Overige 39.268€                      -€                         68.811€               

Internationale contacten 4.460€                        5.000€                     7.710€                 

Contributies 15.153€                      15.000€                   15.421€               

Zendings- en diaconale projecten 120.314€                    34.500€                   140.529€             

Totaal Lasten Unie Algemeen 403.544€                   301.300€                516.659€            

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

Salariskosten 60.184€                      56.150€                   115.165€             

Ov. Pers.kosten 4.606€                        8.500€                     6.356€                 

Diverse kosten 19.670€                      2.500€                     18.669€               

Totaal Lasten MGO 84.460€                      67.150€                   140.190€             

Theologische Vorming

Salariskosten 218.203€                    211.000€                 218.099€             

Ov. Personeelskosten 34.239€                      31.500€                   22.447€               

Diverse kosten 10.321€                      13.500€                   12.840€               

Totaal Lasten Theologische Vorming 262.763€                    256.000€                 253.386€             

Totale Lasten 750.767€                 624.450€              910.235€          

Resultaatverdeling

Saldo baten minus lasten 566.004€                    8.500€                     17.212€               

Toegevoegd aan fondsen en reserves -15.318€                     -€                         -26.386€             

Onttrokken aan fondsen en reserves 31.664€                      -€                         49.724€               

Resultaat Generaal 582.350€                 8.500€                   40.550€            

Uitsplitsing toevoeging en onttrekking fondsen en reserves
Onttrokken aan

Algemeen Innovatiefonds TV 2.941€                        -€                        2.216€                

Strubbenfonds 14.400€                      -€                        10.000€              

Reserve Huisvesting -€                           -€                        9.212€                

Fonds studieondersteuning en internationalisering -€                           -€                        500€                   

Ondersteuning kleine gemeenten 3.000€                        -€                        3.000€                

Internationaal Vrouwenwerk 637€                           -€                        -€                    

Legaat Gemeentestichting 5.236€                        -€                        10.641€              

Fonds McClendon Chair -€                           -€                        5.128€                

Fonds Jeugd en Zending 5.450€                        -€                        2.100€                

Zendingsprojecten -€                           -€                        568€                   

Algemeen Noodfonds -€                           -€                        6.359€                

Totaal onttrekkingen 31.664€                     -€                        49.724€              

Toegevoegd aan

Studieondersteuning en international. 250€                           -€                            -€                    

Algemeen Noodfonds 1.259€                        -€                            -€                    

Fonds Zendingsprojecten 12.991€                      -€                            -€                    

Solidariteitsfonds -€                           -€                            25.000€              

Fonds onderzoek baptisme/Feisserfonds 818€                           -€                            1.386€                

    

Totaal toevoegingen 15.318€                     -€                        26.386€              
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TOELICHTING FINANCIËN 2019 

In dit document zijn opgenomen: de balans, de samenvatting van de baten en lasten en een 

overzicht van het verloop in de fondsen. De gehele gewaarmerkte jaarrekening en de 

controleverklaring van Van Ree accountants kunt u opvragen via financien@baptisten.nl. 

KANTTEKENINGEN BIJ DE BALANS 2019 

In het overzicht van de Staat van Baten en Lasten staat dat er in 2019 € 31.664,- is onttrokken 

uit fondsen en € 15.318,- aan de fondsen is toegevoegd. Een aantal van de fondsen is aan te 

merken als een voorziening waar van tevoren over is afgesproken wanneer en hoeveel er aan 

onttrokken wordt en met welke reden. We lichten er een paar uit: 

TOEVOEGEN FONDSEN   

Fonds zendingsprojecten € 12.991 Het restant van het Fonds jeugd en zending        

€ 4450,- en niet alle begrote uitgaven voor de 

projecten in Sierra Leone zijn uitgegeven            

(€ 8541).  

 

ONTTREKKEN FONDSEN   

Innovatiefonds TV € 2.941 Hiermee is de implementatie curriculum en de 

begeleiding docenten gefinancierd. 

Baten Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Unie Algemeen

Algemeen Unie 424.242€                    439.950€                 489.065€             

Rente 4.548€                        5.000€                     4.331€                 

Overige baten 627.074€                    6.000€                     163.035€             

Diverse baten Beweging naar Buiten 90.765€                      -€                         92.841€               

Totaal Baten Unie Algemeen 1.146.629€                450.950€                749.272€            

Missionaire Gemeente-ontwikkeling

Diverse baten MGO -€                            -€                         1.360€                 

Totaal Baten MGO -€                           -€                        1.360€                

Theologische Vorming

Overheidssubsidie 92.956€                      114.000€                 130.114€             

Overige 77.186€                      68.000€                   46.701€               

Totaal Baten Theologische Vorming 170.142€                    182.000€                 176.815€             

Totale Baten 1.316.771€             632.950€              927.447€          

Lasten Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Unie Algemeen

Salariskosten 108.367€                    132.000€                 123.120€             

Ov. Personeelskosten 38.804€                      38.800€                   69.529€               

Bureaukosten 11.873€                      16.000€                   15.819€               

Administratie 16.089€                      15.500€                   21.195€               

Huisvesting/Herdenkingskerk 5.686€                        2.000€                     10.568€               

Bestuurskosten 8.287€                        10.000€                   7.483€                 

Activiteiten 35.243€                      32.500€                   36.474€               

Overige 39.268€                      -€                         68.811€               

Internationale contacten 4.460€                        5.000€                     7.710€                 

Contributies 15.153€                      15.000€                   15.421€               

Zendings- en diaconale projecten 120.314€                    34.500€                   140.529€             

Totaal Lasten Unie Algemeen 403.544€                   301.300€                516.659€            

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

Salariskosten 60.184€                      56.150€                   115.165€             

Ov. Pers.kosten 4.606€                        8.500€                     6.356€                 

Diverse kosten 19.670€                      2.500€                     18.669€               

Totaal Lasten MGO 84.460€                      67.150€                   140.190€             

Theologische Vorming

Salariskosten 218.203€                    211.000€                 218.099€             

Ov. Personeelskosten 34.239€                      31.500€                   22.447€               

Diverse kosten 10.321€                      13.500€                   12.840€               

Totaal Lasten Theologische Vorming 262.763€                    256.000€                 253.386€             

Totale Lasten 750.767€                 624.450€              910.235€          

Resultaatverdeling

Saldo baten minus lasten 566.004€                    8.500€                     17.212€               

Toegevoegd aan fondsen en reserves -15.318€                     -€                         -26.386€             

Onttrokken aan fondsen en reserves 31.664€                      -€                         49.724€               

Resultaat Generaal 582.350€                 8.500€                   40.550€            

Uitsplitsing toevoeging en onttrekking fondsen en reserves
Onttrokken aan

Algemeen Innovatiefonds TV 2.941€                        -€                        2.216€                

Strubbenfonds 14.400€                      -€                        10.000€              

Reserve Huisvesting -€                           -€                        9.212€                

Fonds studieondersteuning en internationalisering -€                           -€                        500€                   

Ondersteuning kleine gemeenten 3.000€                        -€                        3.000€                

Internationaal Vrouwenwerk 637€                           -€                        -€                    

Legaat Gemeentestichting 5.236€                        -€                        10.641€              

Fonds McClendon Chair -€                           -€                        5.128€                

Fonds Jeugd en Zending 5.450€                        -€                        2.100€                

Zendingsprojecten -€                           -€                        568€                   

Algemeen Noodfonds -€                           -€                        6.359€                

Totaal onttrekkingen 31.664€                     -€                        49.724€              

Toegevoegd aan

Studieondersteuning en international. 250€                           -€                            -€                    

Algemeen Noodfonds 1.259€                        -€                            -€                    

Fonds Zendingsprojecten 12.991€                      -€                            -€                    

Solidariteitsfonds -€                           -€                            25.000€              

Fonds onderzoek baptisme/Feisserfonds 818€                           -€                            1.386€                

    

Totaal toevoegingen 15.318€                     -€                        26.386€              

mailto:financien@baptisten.nl
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Strubbenfonds € 14.400 Ten behoeve van het regiowerk Unie-ABC wordt 

er uit het Strubbenfonds 0,2 fte beschikbaar 

gesteld en ingezet door Michiel de Nooijer. 

Ondersteuning kleine 

gemeenten 

€ 3.000 De gemeente Zutphen is ondersteund.  

Legaat Gemeentestichting € 5.236 Met gelden uit dit legaat werden de 

gemeentestichtende projecten in Rotterdam 

Oude Noorden (tot eind augustus 2019) en 

Geitenkamp in Arnhem ondersteund. 

Fonds McClendon Chair € 5.128 Met ingang van 1 januari 2018 trad nieuwe 

overeenkomst met de VU in werking. Onderdeel 

van deze overeenkomst is dat Henk Bakker 

m.i.v. 01-09-2018 in dienst is gekomen van de 

VU. Aan dit fonds worden sponsorgelden 

toegevoegd en onttrokken de bijdrage aan de 

VU voor de chair. 

Fonds Jeugd en Zending € 5.450 € 1000,- uitgegeven voor diaconale 

jongerenreizen. Het fonds liep af en het restant 

is toegevoegd aan Fonds Zendingsprojecten. 

 

KANTTEKENINGEN BIJ HET EXPLOITATIEOVERZICHT 2019 

Het overzicht van de baten en de lasten laat zien dat 2019 grotendeels mooi in lijn met de 

begroting is verlopen. Bij het exploitatieoverzicht worden de volgende kanttekeningen 

gemaakt. 

BATEN 

De Unie heeft een bijzondere baat (Overige baten) ontvangen na de liquidatie van de Unie 

Bouw Stichting, te weten € 579.196,-. Deze is aan de Algemene reserve toegevoegd. Verder 

wordt opgemerkt dat de baten bij de Beweging naar Buiten (zendings- en diaconale projecten) 

niet begroot worden; de baten worden doorgestort naar de betreffende projecten. 

LASTEN 

• De personeelslasten zijn gestegen door een salarisverhoging van 3,25% per 1 

september. De Unie volgt voor haar medewerkers de salarisontwikkeling van CAO 

Welzijn. 
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• De overige lasten, € 39.268,- betreffen pm post van de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor voorgangers. De lasten worden 

doorberekend aan de betreffende gemeenten. 

• Bij Zendings- en diaconale projecten wordt dezelfde wijze gehanteerd: wat er voor 

projecten binnenkomt wordt weer doorgestort naar de betreffende projecten.  

• In de diverse kosten MGO zitten de extra lasten voor de inzet van regiocoördinator in 

het noorden van het land. Deze worden bekostigd vanuit het Strubbenfonds. 

PERSONEELSFORMATIE 2019 

Sinds de zomer 2019 is er een interim-periode voor het team Theologische Vorming 

(Seminarium) gestart met de volgende personele wijzigingen: 

- Teun van der Leer is sinds zomer 2019 teruggetreden als rector van het Seminarium. 

Tot en met augustus 2020 is hij fulltime in dienst en werkt hij, naast lesgeven en een 

aantal andere taken, aan zijn promotieonderzoek. 

- Albrecht Boerrigter is voor de interim-periode voor 0,2 fte toegevoegd aan het 

Seminarium. 

- Hans Riphagen is sinds de zomer van 2019 halftime verbonden aan het Seminarium 

- Ingeborg Janssen is voor 0,4 fte aan het Seminarium verbonden voor Blijven Leren, 

onder andere de Permanente Educatie voor voorgangers. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeelsformatie in FTE's  FTE per   

01-01-2019 

FTE per  

31-12-2019 

Ondersteunend bureau 1,60 1,2 

Regiowerk Unie-ABC (voorheen team 

MGO) 

1,65 1,2 

Theologische Vorming 2,65 3,5 

Beweging naar Buiten 0,25 0,20 

Totaal 6,50 6,10 


