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WELKOM 
 

Geliefde broeders en zusters, 

 

Hoe graag hadden we elkaar weer ontmoet op de ALV in november 2021, maar om 

begrijpelijke redenen kon dat niet doorgaan. Voor mij persoonlijk was dat ook teleurstellend, 

want ik had mij daar graag aan je voorgesteld als nieuwe Algemeen Secretaris. Inmiddels ben 

ik een aantal maanden bezig en heb al velen van jullie mogen ontmoeten op de regioavonden. 

Maar nu mag ik zeggen: welkom bij de Algemene Vergadering (AV) van de Unie van 

Baptistengemeenten (Unie) en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Alliantie van 

Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC).  

Formeel zijn het nog twee vergaderingen, maar in de praktijk mogen we al samen optrekken. 

We hopen deze dag nieuwe stappen te zetten om het fusieproces naar een afronding te 

brengen. Maar belangrijker nog dan de formele stappen is om ons in de praktijk met elkaar te 

verbinden als één kudde bij de Bron: Jezus Christus. Ik hoop dat je daar net als ik naar uitkijkt!  

Wij worden hartelijk ontvangen en zijn te gast bij de Baptistengemeente Op Doortocht in Ede.  

In dit document zoals gebruikelijk het programma en bijbehorende stukken voor de 

vergadering. Naast een besluit over de toekomstige contributie hopen we ook de 

jaarrekeningen over 2021 goed te keuren. Een mooi bericht is dat Evangelische Gemeente 

Zutphen zich als nieuw lid wil aansluiten. Er zijn vijf inspirerende workshops die deels in 

november gepland waren en we hopen de dag af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd.  

Van harte uitgenodigd en een gezegende bijeenkomst toegewenst! 

Peter Stoter 

Algemeen Secretaris 

 

 

Opgeven voor de AV 

Het digitale aanmeldformulier voor deze ledenvergadering vind je hier.  

Let op: je kunt hier ook meteen je voorkeur voor een workshop opgeven. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8dPB7GZVgUyL-Mn0QPuK-8PzioDa5npMuEWabO91rH1URU9IOVNISUpMUDRSUUZLVVhDMjJYTVlJUS4u
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GLOBALE OPZET VAN DE DAG 
 

13.30 uur Ontvangst en inschrijving van deelnemers 

14.00 uur         Opening 

14.15 uur  Jaarverslag Unie-ABC 2021: ter informatie en inspiratie 

   Jaarrekening 2021 Unie: toelichting en stemming door Unieleden 

Jaarrekening 2021 ABC: toelichting en stemming door ABC-leden 

14.45 uur  Update fusieproces 

Voorstel contributie na fusie (2023): ter stemming 

15:15 uur Verlengen termijn interim-bestuur: ter stemming 

15:25 uur Toetreding Evangelische Gemeente Zutphen: ter stemming 

15.40 uur Pauze en ontmoeten 

16.15 uur  Workshops: 

1. ‘Doing theology’, communities in Groningen – Hans Riphagen 

2. Op zoek naar de volmaakte voorganger – Wout Huizing 

3. De (on)mogelijkheden van millennials… – Marijn Vlasblom en Rosanne 

Langebeeke 

4. Jongleren in de kerk, investeren in de groei en bloei van onze kerk – Ronald 

 van den Oever 

5. Unie-ABC en CAMA Zending: Jezus zichtbaar maken waar Hij niet gezien 

wordt – Boudewijn van Schoonhoven 

17.15 uur Gezamenlijke afsluiting en viering met heilig avondmaal 

18.00 uur Warme maaltijd 
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WELKOM IN EDE 
 

Goedendag, 

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Unie-ABC in de Goede Herderkerk, het 

gebouw van onze gemeente Op Doortocht in Ede en daarmee ook van jullie. Na lange tijd is 

er weer de mogelijkheid elkaar live te ontmoeten. 

Wellicht herinner je je nog de eerste keer na de coronacrisis dat je in je eigen gemeenten 

weer samenkwam. Van verschillende mensen in Ede hoorde ik dat ze zich toen nog meer 

realiseerden en voelden wát ze gemist hadden. Hoe handig een livestream ook is, het is 

goed, heerlijk en beter als we samenkomen (Psalm 133:1).  

Dat geldt ook als gelovigen van verschillende gemeenten in een ALV, waarin we beleid 

afstemmen en tegelijk vieren dat God goed en trouw is én we ‘samen leren leven als Jezus’ 

(de visie van Op Doortocht). We hebben elkaar daarbij nodig. Die noodzakelijkheid ontmoet 

je keer op keer in het land en ook internationaal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de concrete 

hulp aan en betrokkenheid bij onze broers en zussen in Oekraïne. De Bijbel leert dat 

naarmate de dag nadert dat Jezus terugkomt het beroerder wordt in de wereld en ook voor 

gelovigen. Alle reden om verbinding te blijven zoeken en er voor elkaar te zijn om de hoop 

die er is in het Evangelie te blijven verspreiden. De ALV helpt daarbij! Daarom meer dan 

welkom om samen te ervaren dat God zegent en leven geeft voor altijd (Psalm 133:3). 

Peter Kos 

Voorganger ‘Op Doortocht’ 

 

ADRES EN ROUTE 
 

Het adres van de Goede Herderkerk is Ganzeweide 17, 6713 CA Ede. Er is een flink aantal 

parkeerplaatsen voor en achter de kerk.  

Klik hier voor een routebeschrijving met openbaar vervoer of auto (Google Maps) 

 

VOORZITTER 
 

De Algemene Ledenvergadering zal worden voorgezeten door Marco de Vos, voorganger 

van Baptistengemeente De Bron uit Emmen.  

https://www.google.nl/maps/place/Goede+Herderkerk/@52.0406662,5.6503899,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47c7ad4cbc5d33fb:0xfc3130b2e0c7d077!8m2!3d52.040448!4d5.6583539
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OPENING 
 

De opening van de ALV wordt deze keer verzorgd door 

Peter Stoter, onze nieuwe Algemeen Secretaris. Naast zijn 

nieuwe rol bij Unie-ABC is hij ook voorzitter van de raad 

van de gastgemeente Op Doortocht. Hij zal kort iets 

delen van zijn eerste indrukken en – nog belangrijker – 

met ons nadenken over een gedeelte uit Gods woord. 

 

JAARVERSLAG 2021 
 

Daar waar de jaarrekeningen als officiële stukken nog gescheiden zijn voor ABC en Unie, daar 

is de praktijk van ons werk al grotendeels gezamenlijk. Daarom ook één jaarverslag als 

voorloper op de volledige eenheid na de fusie.  

 

Er gebeurt veel in zo’n jaar, mooie dingen en ook moeilijke momenten. Gemeenten, mensen, 

zaken om voor te danken en voor te bidden. Je kunt dat al lezend doen in het verslag dat hier 

online staat. 

 

JAARREKENING UNIE 2021 
 

De jaarrekening van de Unie is intern opgesteld en vervolgens door accountantskantoor Van 

Ree beoordeeld. Hieronder treft u de resultatenrekening aan (baten: wat is er aan euro’s 

binnengekomen en lasten: wat is er uitgegaan), gevolgd door de balans (wat heeft de Unie 

aan bezittingen en schulden). 

 

Ter toelichting enkele bijzonderheden waar resultaten afwijken van de begroting: 

• De overige baten zijn fors hoger dan begroot. Dat heeft vooral te maken met de 

opheffing van de Baptistengemeente Haulerwijk en de verkoop van het gebouw, 

waardoor €290.000 gedurende tien jaar bij de Unie ondergebracht wordt voor een 

eventuele nieuwe gemeente. Zowel Haulerwijk als Baptistengemeente Haarlem 

hebben €40.000 geschonken aan respectievelijk de McClendonchair en het 

Feisserfonds. 

• Aan de uitgavenkant valt Zending en Gemeentestichting op. Hier staan de baten 

Beweging naar Buiten tegenover, aangevuld met reserves uit het zendingsfonds. Door 

genoemde bijzondere baten is het financiële eindresultaat positief. 

 

https://unie-abc.nl/over/jaarverslagen/43-over/jaarverslagen/2021/317-jaarverslag-2021
https://unie-abc.nl/over/jaarverslagen/43-over/jaarverslagen/2021/317-jaarverslag-2021
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Staat van Baten en Lasten

Baten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Ondersteuning

Uniecontributie 274.065€             285.000€              393.498€             

Rente 8.624€                 3.500€                  5.037€                 

Huurbaten 89.071€               88.000€                86.617€               

Overige baten 393.503€             3.000€                  210.649€             

Diverse baten Beweging naar Buiten 75.502€               -€                      121.524€             

Totaal Baten Ondersteuning 840.765€            379.500€              817.325€            

Regiowerk

Diverse baten Regiowerk -€                     -€                      -€                    

Totaal Baten Regiowerk -€                    -€                     -€                    

Seminarium

Overheidssubsidie 117.038€             125.000€              78.474€               

Overige 81.722€               99.000€                77.881€               

Totaal Baten Seminarium 198.760€             224.000€              156.355€             

Totale Baten 1.039.525€      603.500€           973.680€          

Lasten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Ondersteuning

Salariskosten 76.546€               77.000€                154.153€             

Ov. Personeelskosten 11.404€               17.000€                16.806€               

Bureaukosten 20.654€               9.000€                  12.395€               

Administratie 16.496€               14.000€                13.535€               

Huisvestingskosten 92.894€               88.000€                88.724€               

Bestuurskosten 3.450€                 5.500€                  7.133€                 

Activiteiten 12.460€               22.500€                20.218€               

Overige 19.135€               -€                      16.871€               

Totaal Lasten Ondersteuning 253.039€            233.000€              329.835€            

Regiowerk

Salariskosten 30.128€               32.000€                20.416€               

Ov. Pers.kosten 15.779€               6.000€                  8.398€                 

Diverse kosten 6.670€                 2.000€                  16.413€               

Totaal Lasten Regiowerk 52.577€               40.000€                45.227€               

Seminarium

Salariskosten 217.202€             255.000€              241.519€             

Ov. Personeelskosten 27.391€               28.000€                23.929€               

Diverse kosten 13.331€               14.000€                9.775€                 

Totaal Lasten Seminarium 257.924€             297.000€              275.223€             

Beweging naar Buiten

Internationale contacten -€                     5.000€                  -€                    

Contributies 13.291€               9.500€                  13.542€               

Salariskosten Zending en Gemeentestichting 30.625€               32.000€                -€                    

Zending en Gemeentestichting 118.309€             3.000€                  140.329€             

Salariskosten Harmonisatie 30.797€               39.500€                -€                    

Totaal Beweging naar Buiten 193.022€            89.000€                153.871€            

Totale Lasten 756.562€          659.000€           804.156€          

Resultaat (Totale Baten -/- Totale Lasten) 282.963€          -55.500€            169.524€          
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Toelichting bij de balans: een bedrag van €450.000 is via een rekeningcourantconstructie 

ondergebracht bij ABC. Doel was om negatieve rente op spaartegoed te voorkomen. Kort 

daarna hebben banken de limiet van ‘vrij’ spaartegoed verlaagd naar €100.000 waardoor het 

effect tenietgedaan werd. Het tegoed wordt in 2022 teruggestort naar de Unie-

spaarrekening. Verdere details staan in de online jaarrekening.  

 

De volledige jaarrekening van de Unie van Baptistengemeenten 2021 kan desgewenst door 

de secretaris of de penningmeester van de gemeente worden opgevraagd. 

ACTIVA

Materiële vaste activa

Herdenkingskerk 1.160.369€                1.139.282€       

Inventaris 13.772€                     24.605€            

1.174.141€       1.163.887€       

Financiële vaste activa

Leningen U/G 595.472€                   635.851€          

Borgstelling IDGP 10.000€                     10.000€            

605.472€          645.851€          

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen 5.081€                       562€                 

Debiteuren 9.567€                       20.902€            

Rek.Courant Unie-ABC 450.000€                   -€                      

Overige vorderingen 53.922€                     47.126€            

518.570€          68.590€            

Geldmiddelen

Kassen en banken 1.034.555€       1.059.559€       

Totaal 3.332.738€    2.937.887€    

PASSIVA
Reserves

Algemene reserves 285.295€                   269.000€          

Bestemmingsreserves 2.919.608€                2.652.940€       

3.204.903€       2.921.940€       

Schulden op korte termijn

Crediteuren 10.417€                     4.404€              

RC IDGP 58.251€                     -€                      

Overige kortlopende schulden 59.167€                     11.543€            

127.835€          15.947€            

Totaal 3.332.738€   2.937.887€   

31-12-2021 31-12-2020

Balans van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland
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Vragen over de jaarrekening mogen door Unieleden vooraf schriftelijk gesteld worden via 

info@unie-abc.nl. Deze vragen worden schriftelijk en waar relevant voor de vergadering 

plenair beantwoord. 

Vervolgens wordt uw goedkeuring gevraagd, waarmee het bestuur ontheven wordt van zijn 

verantwoordelijkheid over de Unie-resultaten van 2021. 

Let op: alleen Unieleden mogen hierover meestemmen. 

 

JAARREKENING ABC 2021 
 

De jaarrekening van de ABC Gemeenten is op gelijke wijze intern opgesteld en ook door 

accountantskantoor Van Ree beoordeeld. Dit gebeurde eerder niet, maar met het 

gelijktrekken van de procedures is dit een stap naar harmonisatie van de processen. 

Ter toelichting enkele bijzonderheden waar resultaten afwijken van de begroting: 

• De vrijwillige bijdrage gemeentestichting was lager dan begroot, er zijn twee 

bijdragen gedaan aan de Arabische gemeente Enschede en gemeentestichting 

Burgum. 

mailto:info@unie-abc.nl
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Toelichting bij de balans: een bedrag van €450.000 van de Unie is via een 

rekeningcourantconstructie met 0% rente ondergebracht bij ABC. Doel was om negatieve 

rente op spaartegoed te voorkomen. Kort daarna hebben banken de limiet van ‘vrij’ 

Staat van Baten en Lasten

Baten Realisatie 2021 Begroting 2021 Real.2e hj 2020

ABC Algemeen

Contributies en vrijw. bijdragen 124.363€                    121.500€                 63.576€               

Bijdrage gemeentestichting 6.754€                        14.000€                   3.378€                 

Rente -€                            100€                        -€                     

Totaal Baten ABC Algemeen 131.116€                   135.600€                66.954€              

Totale Baten 131.116€                 135.600€              66.954€            

Lasten Realisatie 2021 Begroting 2021 Real.2e hj 2020

Ondersteuning

Salariskosten 22.474€                      21.400€                   9.794€                 

Ov. Personeelskosten 1.495€                        -€                        1.609€                 

Bureaukosten 3.196€                        400€                        634€                    

Activiteiten (licenties/CIO/SEM) 15.809€                      20.400€                   12.709€               

Bestuurskosten 1.472€                        3.000€                     225€                    

Diverse kosten -€                            4.000€                     -€                     

Huisvesting -€                            -€                        -€                     

Algemeen Secretaris -€                            -€                        -€                     

Totaal Lasten Ondersteuning 44.446€                     49.200€                  24.971€              

Regiowerk

Salariskosten 49.179€                      61.200€                   28.332€               

Diverse kosten regio 2.674€                        6.000€                     7.255€                 

Ondersteuning gemeenten 4.000€                        -€                        -€                     

Totaal Lasten Regiowerk 55.853€                     67.200€                  35.587€              

Seminarium

Vergoeding Seminarium aan Unie 30.000€                      30.000€                   15.000€               

Overige kosten -€                            600€                        -€                     

Totaal Lasten Seminarium 30.000€                     30.600€                  15.000€              

Zending en gemeentestichting

Zendingsprojecten 4.000€                        2.000€                     33€                      

Contributies NL -€                            800€                        89€                      

Internationale contacten 2.000€                        2.000€                     -380€                   

Gemeentestichting 4.000€                        -€                        -€                     

Totaal Lasten Zending en gemeentestichting 10.000€                     4.800€                    -258€                  

Totale Lasten 140.299€                 151.800€              75.300€            

Resultaat (Totale Baten -/- Totale Lasten) -9.182€                    -16.200€               -8.346€             

Resultaatverdeling
Saldo baten minus lasten -9.182€                       -16.200€                 -8.346€                

Onttrokken aan fondsen en reserves 4.000€                        -€                        -€                     

Resultaat Generaal -5.182€                    -16.200€               -8.346€             
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spaartegoed verlaagd naar €100.000 waardoor het effect tenietgedaan werd. Het tegoed 

wordt in 2022 teruggestort naar de Unie-spaarrekening. 

 

De jaarrekening van ABC Gemeenten 2021 kan desgewenst door de secretaris of de 

penningmeester van de gemeente worden opgevraagd. 

 

Vragen over de jaarrekening mogen door ABC-leden vooraf schriftelijk gesteld worden via 

info@unie-abc.nl. Deze vragen worden schriftelijk en waar relevant voor de vergadering 

plenair beantwoord. 

Vervolgens wordt uw goedkeuring gevraagd, waarmee het bestuur ontheven wordt van zijn 

verantwoordelijkheid over de ABC-resultaten van 2021. 

Let op: alleen ABC leden mogen hierover meestemmen. 

 

 

  

Vooruitbetaalde bedragen 60€                       -€                      

Kortlopende vorderingen 2.162€                  5.936€                  

2.222€                  € 5.936

ASN meersparen 249.748€              100.250€              

ING betaalrekening 307.372€              5.684€                  

ING vermogensspaarrek. 99.804€                90.000€                

656.924€              195.934€              

€ 659.145 € 201.870

Reserve ondersteuning gemeenten 47.709€                51.709€                

Vrije algemene reserve 143.048€              148.230€              

190.757€              199.939€              

Crediteuren 6.539€                  33€                       

Rek. Courant Unie-ABC 450.000€              -€                      

Belastingen en sociale lasten 713€                     916€                     

Overige kortlopende schulden 11.137€                982€                     

468.389€              1.931€                  

659.145€           201.870€           

Schulden op korte termijn

Totaal

Totaal

PASSIVA
Reserves

Balans van de ABC gemeenten
ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Vorderingen

mailto:info@unie-abc.nl
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UPDATE FUSIETRAJECT UNIE-ABC 
 

De voorzitter van het bestuur, Robert Bezemer, zal een mondelinge update geven van het 

fusietraject. Alvast een paar inleidende opmerkingen. 

De samenwerking in het gezamenlijke bestuur is goed en eensgezind. Ook in de 

werkorganisatie (de betaalde werkers) is er nauwelijks onderscheid te merken tussen collega’s 

met Unie- of ABC-achtergrond. Op administratief/financieel vlak is er nog wel onderscheid 

tussen beide kerkgenootschappen. Dat betreft bijvoorbeeld de boekhouding, maar ook zaken 

als arbeidsvoorwaarden. En een belangrijk punt is natuurlijk ook het gezamenlijk houden van 

ledenvergaderingen en het nemen van besluiten. 

De wens bestaat bij het bestuur en de werkorganisatie om concrete stappen te nemen om 

binnen afzienbare tijd tot een volledige fusie te komen. Het is niet wenselijk dat de focus zo 

lang op interne zaken gericht is, we zouden liever meer investeren in gezonde gemeenten en 

het naar buiten treden als gemeenschap. 

De werkgroep harmonisatie (Anne Mulder, Dio Glaudemans en Martin Baas) zet zich in om 

allerlei praktische zaken te uniformeren, waarvoor wij hun veel dank verschuldigd zijn. Zo 

worden in overleg met het bestuur de adviezen over arbeidsvoorwaarden van voorgangers 

verder opgelijnd en is met het CIO afgesproken dat er nu al één vertegenwoordiging komt 

voor beide kerkgenootschappen. 

Punten die nog open staan en waar de komende tijd aan gewerkt wordt zijn o.a. de nieuwe 

statuten en het huishoudelijk reglement en een nieuwe naam voor ons kerkgenootschap.  

We hopen in deze ALV tot een eenduidig contributiebesluit te komen. Als dat lukt, dan wil het 

bestuur op de volgende ALV een fusiebesluit voorleggen per 1-1-2023. 

Mocht het deze ALV niet lukken om een volgende stap te nemen, dan wordt de vroegst 

mogelijke fusiedatum een jaar later, per 1-1-2024. 

 

  



 

13 
Ledenvergadering Unie en ABC                     18 mei 2022 

VOORSTEL CONTRIBUTIE NA DE FUSIE 
 

In de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2020 is een meerjarenbegroting 

gepresenteerd. Daarbij werden vier uitgangspunten geformuleerd: 

a. Na de fusie een gelijke contributie voor Unie- en ABC-gemeenten 

b. Een beperkte harmonisatieperiode om tot gelijke contributie te komen 

c. Een dekkende meerjarenbegroting 

d. In stand houden van kwalitatief goede dienstverlening: Seminarium, regiowerk en 

interne ondersteuning 

De uitwerking resulteerde toen in een gemeenschappelijke contributie van € 15,50 in 2023 en 

een jaarlijkse bijdrage aan de begroting van € 100.000 uit fondsen.   

We moeten nu concluderen dat dit geen houdbare situatie is: we kunnen niet structureel 

jaarlijks € 100.000 uit fondsen halen. Er zullen dus andere keuzes gemaakt moeten worden om 

op langere termijn tot stabiele financiering te komen. 

In lijn met het besluit van de ALV om tijdig gemeenten te betrekken bij besluitvorming (ALV 

november 2021), is in maart-april 2022 in vijf regioavonden door het land de vraag aan 

gemeenten voorgelegd hoe we verder moeten gaan. Daarbij waren de opties: 

1.   Contributie naar € 15 en fors bezuinigen op de uitgaven, jaarlijks ruim € 100.000 

2.   Contributie naar € 25 en de huidige dienstverlening overeind houden 

3a.  Contributie van 3,5% van de gemeentebegroting 

3b.  Contributie vast 2,5% en vrijwillig 1,5% van de gemeentebegroting 

Om goed te kunnen beoordelen wat de huidige dienstverlening van Unie-ABC behelst is een 

brochure gemaakt voor raadsleden en onder alle aangesloten gemeenten verspreid. 

Ten tijde van het maken van dit voorstel voor de ALV hadden vier van de vijf regioavonden 

plaatsgevonden, één bijeenkomst was door omstandigheden later gepland. Bij de vier 

bijeenkomsten waren 110 aanwezigen die in twintig groepen van vijf tot zes mensen een keuze 

gemaakt hebben. 

Een meerderheid van zeventien groepen (85%) was voor scenario 3a: een contributie van 3,5% 

van de gemeentebegroting. Eén groep was voor een contributie van 25€ per lid en twee 

groepen hadden geen concrete keuze gemaakt of kwamen met alternatieve ideeën. Het meest 

genoemde aandachtspunt was zorg voor kleine gemeenten die financieel krap zitten. 

De belangrijkste argumenten die genoemd zijn voor de 3,5% contributie waren: 

• De sterkste schouders (met hogere gemeentebegroting) dragen de zwaarste lasten 

• Geen discussie meer over bijdragen van vrienden/gasten; die betalen nu niet mee 

• Geen jaarlijkse discussie over contributie, inflatie wordt automatisch meegenomen 

• Meebewegen van de bijdrage voor gemeenten in vette en magere jaren 
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Het bestuur hecht waarde aan de uitgangspunten en kan zich vinden in de genoemde 

argumenten. Het onderstreept ook het belang dat de gemeenschap hecht aan het opleiden 

van voorgangers en oudsten, verbinden en ondersteunen in de regio, maar ook samenwerking 

in praktische ondersteuning, zending en gemeentestichting.  

Naar aanleiding van dit proces en de uitkomsten komt het bestuur met het volgende voorstel:  

Het bestuur vraagt de gemeenten van Unie én ABC om in te stemmen met het voorstel 

om vanaf 1-1-2023 te werken met een contributie van 3,5% van de 

gemeentebegroting. Voor de huidige lid-gemeenten die dit niet kúnnen betalen zal er - 

maatwerk – dispensatie worden afgesproken. 

 

Over dit voorstel wordt gestemd door Unie- én ABC-leden gezamenlijk. 

Verdere toelichting: 

Het genoemde percentage zal berekend worden over de totale begrote inkomsten1 voor het 

jaar van contributie en zoals gepubliceerd in de ANBI-rapportage van de gemeente. Dat is 

dus inclusief vrijwillige bijdragen, collecten voor de gemeente, huurinkomsten, enz.  

Collecten die voor derden worden opgehaald en afgedragen mogen buiten beschouwing 

gelaten worden. In januari zal naast het ledental dus ook de begrote inkomsten opgevraagd 

worden.  

De Algemeen Secretaris en de regiocoördinatoren willen zich inzetten om ook andere 

gemeenten te interesseren voor lidmaatschap van Unie-ABC zodat de lasten breder gedeeld 

kunnen worden. Helaas was de trend van het aantal aangesloten gemeenten de afgelopen 

jaren niet positief en dat willen we de komende jaren graag omkeren, met name na de fusie 

als er weer meer rust en duidelijkheid is. 

 

  

 
1 We kiezen voor een percentage van de inkomsten omdat dit eenvoudiger te berekenen is en gunstiger uitpakt 
voor de gemeente als er een tekort begroot wordt want dat is al lastig genoeg.  Er vindt achteraf geen 
verrekening plaats met de realisatie om onnodige bureaucratie te voorkomen. Bovendien is de impact van 
correcties relatief klein, bij 3,5% is dat slechts €35 per €1000 verschil.  



 

15 
Ledenvergadering Unie en ABC                     18 mei 2022 

VOORSTEL BESTUURSTERMIJN 
 

Eind 2020 zijn zowel het Unie-bestuur als het ABC-bestuur ontbonden en is één nieuw bestuur 

voor beide organisaties aangetreden. Dit interim-bestuur van zowel Unie als ABC heeft als 

opdracht om, naast het lopende bestuurswerk, de fusie verder af te ronden. Door 

coronabeperkingen en het vertrek van de Algemeen Secretaris is daarin vertraging opgetreden.  

Het bestuur was voor twee jaar aangesteld met de mogelijkheid te verlengen met nog eens 

twee jaar. De eerste termijn loopt af per eind 2022 maar kan dus verlengd worden tot eind 

2024. 

Geertje Plug is niet beschikbaar voor een verlenging, zij is ook al langere tijd bestuurslid 

geweest. De andere zeven bestuursleden zijn allen beschikbaar voor een verlenging en dat is 

voldoende om als bestuur goed te functioneren. Daarom wordt het volgende voorstel ter 

stemming gebracht: 

Om continuïteit in het fusieproces te waarborgen en dit proces goed af te ronden stelt 

het bestuur voor dat zeven bestuursleden herbenoemd worden voor een tweede termijn 

van maximaal twee jaar.  

Over dit voorstel wordt gestemd door Unie- én ABC-leden gezamenlijk. 

 

TOETREDEN EV. GEM. ZUTPHEN 
 

Website: www.egzonline.nl 

 

Aanbeveling voor lidmaatschap Evangelische Gemeente Zutphen (EGZ) 

De EGZ hebben we leren kennen als een middelgrote gemeente die betrokken is op elkaar 

met een groot missionair verlangen en dit ook uitleeft in de omgeving. Dit hebben ze ook 

verwoord op hun website waar ze zich voorstellen. Hun motto is:  

‘De EZG is een groep mensen die Jezus wil volgen en omzien naar anderen én elkaar.’  

De EZG heeft sinds haar oprichting in 1983 veel meegemaakt aan zegen en strijd. God heeft 

hen gezegend met mensen en gaven en in moeilijke tijden heeft Hij hen geholpen. De 

moeilijke ervaringen zijn ook een aanleiding geweest om op zoek te gaan naar een verband 

of koepel waarbij ze zich kunnen aansluiten. Ze hebben ervaren dat er in de gemeente veel 

strijd en scheuring kan zijn door verschil in inzicht en geloofsuitingen. Door deze ervaringen 

is het verlangen gegroeid om ondersteuning te krijgen door externe mensen uit een koepel 

of verband, maar ook het verlangen om te delen met andere gemeenten. De ABC leek hen 

een goede mogelijkheid. Na kennismaking en gesprekken is deze indruk bevestigd en 

hebben ze als gemeente bijna unaniem besloten om het lidmaatschap aan te vragen.  

http://www.egzonline.nl/
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Proces 

Gerard van der Schee heeft al veel langer contact met de gemeente. Toen de aanvraag kwam 

zijn wij (Gerard en Ronald van den Oever, regiocoördinator) in september 2021 op gesprek 

geweest in Zutphen. In de catacomben onder de grote Katholieke Kerk – waar zij hun 

samenkomsten hebben – hadden wij een plezierige kennismaking en een goed gesprek met 

het bestuur. Daar bleek ook hun missionaire gerichtheid als gemeente toen er een bekende 

buurtgenoot bij het langslopen even een praatje maakte met de missionaire werker van de 

gemeente. 

De gemeente kan op dit moment moeilijk oudsten vinden en wordt daarom geleid door het 

bestuur dat leidinggevende taken op zich heeft genomen. Dat zal dan ook een uitdaging 

worden voor de toekomst. Op dit moment heeft de gemeente ook geen voorganger en 

worden de spreekbeurten gedaan door uitgenodigde sprekers. Wel is er in de gemeente een 

missionair werker in dienst die door de week op diverse manieren contact legt met mensen 

uit de omgeving.  

Na het gesprek hebben we besloten om tot een volgende stap te komen en planden we een 

informatieavond over Unie-ABC in de grote zaal van de Katholieke Kerk. Op deze 

informatieavond is er veel tijd gemaakt voor reactie en gesprek, zodat ze ons kritisch konden 

bevragen. Er waren ongeveer veertig mensen aanwezig die aandachtig luisterden en goede 

vragen stelden. De sfeer van dit gesprek was zeer open, eerlijk en constructief. De vragen 

waren ook zeer realistisch en we kregen de indruk dat we goed konden aansluiten. Voor een 

second opinion zijn er diverse Unie-ABC-gemeenten in de omgeving benaderd. Dit gaf een 

positieve indruk.  

Ook onze navraag bij Baptistengemeente Zutphen (br. Kroes) gaf een positief beeld waarbij 

er sprake was van uitwisseling van mensen en een niet intensieve, maar positieve relatie met 

elkaar. Vervolgens heeft de gemeente hierover vergaderd en is alles in stemming gebracht, 

waarbij er bijna unaniem is besloten om het lidmaatschap aan te vragen.  

Statuten en Huishoudelijk reglement 

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn vergeleken en door ons goedgekeurd. 

Omdat de standaardstatuten van ABC zijn gebruikt bij de oprichting is er veel overeenkomst.  

Aanbeveling 

We zijn blij en dankbaar dat de Evangelische Gemeente Zutphen deel wil uitmaken van Unie-

ABC en actief wil zijn in het geven en ontvangen in ons netwerk van gemeenten.  

Gerard van der Schee, regiocoördinator West-Nederland (tot september 2021) 

Ronald van den Oever, regiocoördinator Midden- en Oost-Nederland  

Er wordt gestemd over het accepteren van Evangeliegemeente Zutphen als ABC lid. 

Alleen ABC-leden mogen formeel stemmen, maar we zullen daarna informeel de instemming 

vragen van Unieleden als blijk van support aan deze nieuwe gemeente. 
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INFORMATIE OVER DE WORKSHOPS 
 

Tijdens het programma kun je één workshop bijwonen. Geef bij je aanmelding voor de ALV 

een eerste en een tweede voorkeur op. Hieronder vind je informatie over de vijf workshops. 

1. ‘Doing theology’, communities in Groningen – Hans Riphagen 

In september bezochten studenten van het Baptisten Seminarium de Stadskerk in Groningen 

om daar onderzoek te doen naar de ‘communities’. De studenten volgden het vak ‘Doing 

Theology’ dat in het teken staat van (theologische) reflectie op de concrete gemeentepraktijk. 

Toen in 2020 de coronapandemie het kerkelijk leven raakte, zag de (zeer grote) Stadskerk zich 

genoodzaakt om de gemeente anders te organiseren. De gemeente is daarom gaan 

experimenteren met communities, groepen van dertig tot tachtig mensen, die qua grootte 

tussen een grote kerk en een kring in zitten. Het doel was in eerste instantie om een manier te 

vinden om tijdens het coronajaar de onderlinge verbondenheid te organiseren. Tegelijkertijd 

ligt er voor de gemeente een toekomstvisie onder over hoe communities een vorm zouden 

kunnen zijn waarin gemeenschap, discipelschap, geloof en missie georganiseerd worden. 

Studenten van het Seminarium hebben door middel van een bezoek aan de kerk en enkele 

communities, door interviews, een online vragenlijst en diverse gesprekken geprobeerd een 

beeld te vormen van hoe het gaat, en wat hiervan geleerd kan worden, ook voor de bredere 

Unie-ABC-gemeenschap.  

Tijdens de workshop worden de resultaten van het studentenonderzoek in de Stadskerk 

gepresenteerd. Tegelijkertijd gaan we in gesprek over de onderliggende vraag – die voor elke 

gemeente relevant is – namelijk de vraag hoe je verbondenheid organiseert in een tijd en 

cultuur waarin die verbondenheid steeds minder vanzelfsprekend wordt. 

Bekijk hier de impressie van de start van het onderzoek: Unie-ABC - Studenten seminarium 

leren theologie 'doen' bij de Stadskerk! 

 

2. Op zoek naar de volmaakte voorganger – Wout Huizing 

Natuurlijk weten we: een volmaakte voorganger vind je niet. ‘Schapen met vijf poten’ bestaan 

niet, ook al zoek je nog zo hard. 

En toch … de verwachtingen liggen hoog. Iedereen in de gemeente heeft een mening over wat 

van de (nieuwe) voorganger wordt verwacht. Een blik op vacatureteksten van gemeenten die 

een voorganger zoeken maakt dat duidelijk.  

Maar wat doet dat met de te beroepen kandidaten? Waaraan moeten zij voldoen? Is dat 

haalbaar?  

https://www.unie-abc.nl/12-nieuws/seminarium/260-studenten-seminarium-leren-theologie-doen-bij-de-stadskerk
https://www.unie-abc.nl/12-nieuws/seminarium/260-studenten-seminarium-leren-theologie-doen-bij-de-stadskerk
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Voorgangers blijken veel te ‘moeten’ en ze willen de invulling van hun werk – wat de meesten 

als roeping verstaan – goed en consciëntieus doen. Maar de verwachtingen en eisen blijken 

soms te zwaar.  

Zijn we ons bewust van wat we van voorgangers vragen? Spreken voorgangers zich uit over 

wat het voor hen moeilijk maakt om het werk met vreugde en effect te doen? 

Wat is anno 2022 de opdracht van gemeenten én voorgangers om ‘gezond’ te functioneren?  

 

3. De (on)mogelijkheden van millennials… - Marijn Vlasblom & Rosanne 

Langebeeke 

 

Voor veel millennials (geboren tussen 1981-1996) is betrokkenheid bij een kerk niet (meer) 

vanzelfsprekend. Misschien heb je al gemerkt dat het een generatie is die vaak stilletjes uit de 

samenkomsten verdwijnt. Als je met ze in gesprek gaat, lijken ze wel anders bedraad dan de 

generaties voor hen... Toch zijn ze vaak volop bezig met zingeving, stellen ze grote 

levensvragen rondom actuele thema’s en staan ze niet per se negatief tegenover het christelijk 

geloof. Welke kansen en mogelijkheden kan deze generatie bieden voor de kerk van de 

toekomst? Ga met ons mee op ontdekkingstocht tijdens deze workshop! 

 

4. Jongleren in de kerk! Investeren in de groei en bloei van onze kerk – Ronald 

van den Oever 

Onze kerken staan voor grote uitdagingen. De uitdaging om jongere generaties een duidelijke 

plek in de kerk te geven is in deze pandemische tijden nog duidelijker geworden. In deze 

workshop willen we samen nadenken over kerk zijn ‘nu’ en bespreken wat hierbij een 

belangrijke eerste stap kan zijn om onze jongere generaties te behouden bij de gemeente. 

 

5. Unie-ABC en CAMA Zending: Jezus zichtbaar maken waar Hij niet gezien wordt 

– Boudewijn van Schoonhoven 

Miljarden mensen wereldwijd krijgen niet de kans om Jezus te leren kennen zoals Hij is. Wie 

gaat hen over Hem vertellen? De Unie-ABC-gemeenten, samen met CAMA Zending, zenden 

zendelingen uit, sluiten partnerschappen met lokale gemeentestichters op het zendingsveld 

en ondersteunen baptisten- en CAMA-projecten. Het zijn de Unie-ABC-gemeenten die zending 

bedrijven. De komende jaren willen we tientallen nieuwe zendelingen uitzenden naar plekken 

waar anderen niet gaan en tientallen partnerschappen starten met lokale gemeentestichters. 

Zo willen we onder elk volk en vooral onder de minst bereikte volken gemeenten stichten als 

bakens van hoop. In deze workshop zoomen we in op wie deze onbereikte volken zijn en waar 

zij zich bevinden. Wie zijn de mensen die we zoeken om uitgezonden te worden? Hoe werkt 

een partnerschap met een lokale gemeentestichter? Wat is de rol van Unie-ABC-gemeenten 

en gemeenteleden, op welke manier kunnen zij meehelpen? Wij geloven dat iedereen de kans 

moet hebben om Jezus Christus te leren kennen. Op welke manier jij hieraan kunt bijdragen 

ontdek je in deze workshop. 
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VIERING 
 

Het is lang geleden dat wij elkaar live tijdens een ALV konden ontmoeten. Daarom is het mooi 

om ook samen een viering te hebben en het avondmaal met elkaar te vieren. 

Deze viering vindt plaats onder leiding van Peter Kos, voorganger van gastgemeente Op 

Doortocht. 

Aansluitend aan de viering is er nog een maaltijd voordat iedereen weer huiswaarts keert. 


