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Bij de Unie van Baptistengemeenten zijn twee Ghanese migrantengemeenten 
aangesloten. Verder zijn er diverse vriendschappelijke contacten met andere 
migrantengemeenten,1 soms op lokaal niveau, zoals de Birmese Karengroep in 
Ede of de Iraniërs in Arnhem, soms op landelijk niveau, zoals de Armeense groep 
in Amersfoort, de Roemeense gemeente in Tiel, en andere Birmese groepen 
(anders dan de Karen in Ede). Ook de vier internationale Baptistengemeenten 
van de IBC (International Baptist Convention) in Nederland staan open voor 
samenwerking en vriendschappelijk contact.  
 
Op diverse manieren hebben we in het verleden al kennis kunnen maken met 
deze groepen, bijvoorbeeld door hun aanwezigheid op AV’s en bij andere 
activiteiten van de Unie. Ook mochten we als AV te gast zijn bij onze Ghanese 
Christian Baptist Church in november 2013. In de afgelopen periode (begin 
2013-heden) hebben we samen met deze groepen nagedacht over onze houding 
en relatie tot elkaar. De richting werd al gegeven in het beleidsplan van de Unie: 
‘Samenwerking met migranten en migrantengemeenten krijgt nadrukkelijk 
prioriteit.’ Een belangrijke impuls daarin was de bijeenkomst in Wenen, 
georganiseerd door de EBF rondom het thema ‘diversiteit vieren, eenheid 
creëren’.  
 
We hebben geprobeerd om tot een beleidsdocument te komen, maar merkten 
dat dit op dit moment nog moeilijk concreet te maken is. Daarom leggen we de 
AV een intentieverklaring voor, bij wijze van een bekrachtiging en onderstreping 
van de eerder gemaakte beleidskeuze. Aanvaarding van deze intentieverklaring 
betekent een gezamenlijke intentie als Uniegemeenschap om open te staan voor 
migrantengroepen. Het is tegelijkertijd een bemoediging voor deze groepen, de 
gemeenten en de individuen die zich met hart en ziel inzetten voor de 
verbinding.  
 

                                                           

1 In dit document gebruiken we de term ‘gemeenten’, ook voor groepen die 
misschien nog geen geregistreerde kerk zijn. Het gaat in alle gevallen om 
groepen die samen komen in de naam van Jezus. De kwetsbaarheid van de 
groepen maakt dat ze nog niet altijd kunnen uitgroeien tot een geregistreerde 
gemeenschap. 
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De Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten, bijeen op 23 
mei 2014 te Lelystad, 
 
Leest het gebed van Paulus in Efeziërs 3:16-19 
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken 
door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u 

geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte 
en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van 
Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods 

volkomenheid. 
 
Herkent hierin een verlangen naar de eenheid van Gods kinderen, ongeacht 
taal, cultuur of etniciteit, in het besef dat we elkaar nodig hebben om de liefde 
van Christus te kennen en te ervaren. 
 
Verheugt zich dat we in nieuwe migrantenkerken broers en zussen mogen 
verwelkomen en ontmoeten als deel van het lichaam van Jezus Christus.  
 
Erkent het belang van het vieren, belijden en beleven van geloof in eigen taal en 
cultuur, als iets wat geldt voor elk mens, autochtoon of allochtoon. 
 
Zoekt daarbij naar wegen om verbinding te leggen over etnische, culturele en 
taalgrenzen heen, tussen autochtone en allochtone gemeenschappen, lokaal en 
landelijk. Beseft dat het overbruggen van zulke grenzen inspanning vraagt en 
moeite kost. 
 
Roept haar leden op om vriendschappelijke verbinding te zoeken en oog te 
hebben voor de specifieke noden van deze groepen.  
 
Viert de veelkleurigheid van Gods kerk, die gedeeltelijk zichtbaar wordt in ons 
midden, waarin grenzen wegvallen en mensen van alle culturen, talen en volken 
één zijn in Christus (Gal. 3:28)  

 
 
 

 
Statement of Intent: A Hospitable Union 

 
As Baptist Union in the Netherlands, we have in our midst two Ghanaian 
churches. There are also several friendly contacts with other migrant groups, 
sometimes at a local level , such as with the Karen in Ede or the Iranians in 
Arnhem, sometimes at a national level, such as with the Armenian group in 
Amersfoort, the Romanian church in Tiel, and other Burmese groups. The four 
international Baptist churches of the IBC ( International Baptist Convention ) in 
the Netherlands also welcome cooperation and friendly contact . 
In the past, we had some opportunities to get to know these groups, for 
example, by their presence on our assemblies and other activities of the Baptist 
Union. We could experience their hospitality as well, when we were welcomed for 
our general assembly in the Ghanaian CBC in November 2013. Recently we have 
started to discuss our mutual relationship as indigenous and migrant churches. A 
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direction was already given in the policy of the Baptist Union (2013-2016). An 
important impetus was the EBF mission conference in Vienna, which had 
‘Celebrating Diversity, Creating Unity’ as its main theme.  
We have tried to develop a policy on this matter, but found this still to be quite 
difficult. That's why we chose for a ‘statement of intent’, as an endorsement , 
that underscores the choice in policy made earlier. Acceptance of this statement 
represents a joint commitment as Baptist Union to be open and hospitable to 
migrant groups. It signals an encouragement as well to the migrant groups, 
churches and individuals who work hard to build relationships. 
 
 

The General Assembly of the Baptist Union, held on May 23th in Lelystad , 
 
Reads Paul's prayer in Ephesians 3:16-19 
I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through 
his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through 

faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, 
together with all the Lord’s holy people, to grasp how wide and long and high 
and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge—

that you may be filled to the measure of all the fullness of God. 
 
Recognizes in this a desire for the unity of God's children, regardless of 
language, culture or ethnicity, in the realization that we need each other to know 
and experience the love of Christ. 
 
Rejoices that in these migrant churches, we welcome and meet new brothers 
and sisters as part of the body of Jesus Christ . 
 
Acknowledges the importance of celebrating, confessing and experiencing faith 
in one’s own language and culture, as something that applies to every human 
being, indigenous or foreign. 
 
But also looks for ways to bridge ethnic, cultural and language barriers, 
between native and immigrant communities, locally and nationally. Realizes that 
building these relationships requires effort, energy and time. 
 
Calls on its members to seek friendship with these groups, and care for their 
specific needs.  
 
Celebrates the colorful richness of God’s people, partially visible in our midst, in 
which cultural, linguistic and ethnic barriers are removed between people, and all 
are one in Christ (Gal 3:28). 


