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WELKOM
Geliefde broeders en zusters,
Vrijdagmiddag 11 november is het weer zover. Dan hopen we elkaar weer te ontmoeten om
te werken aan onze gemeenschap Unie-ABC, maar zeker ook om samen God te zoeken en te
aanbidden.
Met dat laatste willen we de middag beginnen. Marco Kälin, voorganger van de gastgemeente
Regenboog Noord uit Veenendaal zal ons daarin voorgaan. Er is deze dag ook ruim de tijd
ingepast voor ontmoeten en gesprek.
Met Marijn Vlasblom willen we ontdekken hoe we als christenen verschillen als het gaat om
het begrijpen van de Bijbel en ondanks verschillen toch goed met elkaar kunnen samenwerken.
Hij deelt informatie uit zijn project voor millennials in de kerk, www.begrijpendleven.net. We
mogen ook zelf actief meedoen en ontdekken waar wij staan.
Na de 2e pauze is er een vergaderblok met onder andere een update uit de werkorganisatie en
de begrotingen voor volgend jaar. Die zullen we gezamenlijk behandelen, maar Unie en ABC
stemmen apart zolang de fusie nog niet definitief is. Over de fusie gesproken: we werken aan
de nieuwe Statuten en het huishoudelijk reglement. Een concept van de statuten willen we aan
u voorleggen voor een eerste reactie. Er wordt nog niet over gestemd, dat volgt naar wij hopen
de volgende keer.
In dit boek verder nog een verslag van de Algemeen Secretaris en informatie over onze
Europese samenwerking in EBF en het Learning Network van IBTS.
Ik kijk ernaar uit om velen van jullie te mogen begroeten. Kom, laat je betrokkenheid zien en
neem naast je afgevaardigden ook gemeenteleden van alle generaties mee om te proeven van
het samen optrekken en de gemeenschap dienen.
Van harte uitgenodigd en een gezegende bijeenkomst toegewenst!
Peter Stoter
Algemeen Secretaris

Opgeven en locatie voor de ALV:
Het digitale aanmeldformulier voor deze ledenvergadering vind je hier.
Het adres van het gebouw is: De Grote Pekken 11 in Veenendaal.
Achter het gebouw bevindt zich een ruime parkeerplaats en daar is
ook de ingang.
Klik hier voor een routebeschrijving met openbaar vervoer of auto
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GLOBALE OPZET VAN DE DAG
13.00 uur

Ontvangst en inschrijving van deelnemers

13.30 uur

Opening, samen God zoeken en aanbidden o.l.v. Marco Kälin

14:20 uur

Mission Partnerships met CAMA Zending – Arie Verduijn

14:30

pauze en ontmoeting

15.00 uur

Hoe lees jij de Bijbel?
Marijn Vlasblom neemt ons mee vanuit de Millennial Challenge

16:00 uur

pauze en ontmoeting

16:30 uur

Vergaderblok met:
•
•
•
•
•
•

18.00 uur

Verslagen uit de werkorganisatie
Begroting Unie en ABC 2023
Update lidgemeenten
Update bestuursleden en medewerkers
Concept statuten Unie-ABC
Presentatie nieuwe sprekerslijst

Gezamenlijke maaltijd
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OPENING EN VIERING
De opening en viering van ons samenzijn wordt deze keer verzorgd
door Marco Kälin, voorganger van de gastgemeente Regenboog
Noord.
We zijn dankbaar voor de gastvrijheid van zijn gemeente en kijken
ernaar uit samen God groot te maken!

Mission Partnership
Aan het einde van het eerste blok vertelt Arie Verduin (oud-president
van AWF/CAMA) meer over kerkplanting door lokale christenen in
gebieden waar nog weinig gemeenten zijn. Dit is een bijzonder werk
dat door de European Baptist Federation (EBF) en CAMA Zending
wordt uitgevoerd en begeleid.
In de laatste 20 jaar zijn er 230 gemeenten gesticht door de Mission
Partners van de EBF. Een aantal Unie ABC gemeenten zijn hier al actief
bij betrokken als missie partner. Misschien is dit iets voor jouw
gemeente of met een paar kleinere gemeenten samen?
Via deze link kun je alvast wat informatie vinden: www.unieabc.nl/zending of op Mission Partnerships | EBF
In de pauzes kun je terecht bij een standje van CAMA zending voor
meer informatie of om een afspraak te maken voor een gesprek of
presentatie in jouw gemeente.

HOE LEES JIJ DE BIJBEL?
Interactieve werkvorm over het lezen van de Bijbel
In september zijn drie gemeenten aan de slag gegaan met de Millennial Challenge: een
uitdaging vanuit het Begrijpend Leven-project, waarin drie voorgangers zich in totaal aan 37
jongvolwassenen hebben gecommitteerd voor 10 ontmoetingen in één jaar. Gedurende dat
jaar gaan ze met elkaar op zoek: Wat zijn de vragen van deze generatie, hoe raakt dat aan de
manier waarop wij de Bijbel lezen en in de kerk staan? Deze vragen zijn niet alleen relevant
voor jongvolwassenen, maar ook in de breedte van de kerk in Nederland. Als Unie-ABC
beslaan we ook een zekere breedte en diversiteit, en verschillende manieren waarop wij de
Bijbel lezen. Hoe komt dat? Waar liggen dan de grote uitdagingen om samen kerk te zijn?
Waar liggen vragen, ergernissen en leerpunten? Tijdens deze oefening gaan we met elkaar
kleur bekennen… En elkaar vervolgens helpen: Hoe helpen we elkaar als broer en zus te zien,
ondanks onze verschillen?
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VOORZITTER VERGADERBLOK
De Algemene Ledenvergadering zal worden voorgezeten door
Caroline Blom, uit de Baptistengemeente Alphen aan de Rijn Noord.
Caroline werkt bij Transport en Logistiek Nederland en is
fractievoorzitter van de ChristenUnie in Alphen.
Hieronder volgen de agendapunten en bijbehorende informatie.

UPDATES UIT DE WERKORGANISATIE
We geven mondeling 3 korte (5 minuten) updates van enkele activiteiten uit onze organisatie:
• Het Seminarium door Teun van der Leer
• Het Regiowerk door Peter Koobs
• Pionieren en Gemeentestichting door Oeds Blok
Onze Algemeen Secretaris (AS), Peter Stoter, geeft hieronder een kort schriftelijk verslag van
enkele aspecten van zijn werk.

In aanvulling op de mondelinge presentaties uit de werkorganisatie deel ik nog wat andere
zaken met u.
Als nieuwe medewerker in de Unie-ABC organisatie is het verstandig eerst te luisteren. Naar het
(ex)bestuursleden, de collega’s, vertegenwoordigers van gemeenten en partnerorganisaties.
Boeiend om zo onze geschiedenis beter te begrijpen. Als AS ben je op meerdere fronten actief.
Uiteraard in de ondersteuning van het bestuur waarin we samen de lijnen mogen uitzetten. Ik
ben blij met de goede samenwerking, focus en sfeer in het bestuur.
De werkorganisatie blijkt ook al een mooi en goed team te zijn en samen doen ze goed werk in
het opleiden van voorgangers en sprekers, verbinden en ondersteunen in de regio, praktische
ondersteuning en in missie. Tegelijkertijd is het goed regelmatig te analyseren wat we doen en
waarom we dat doen. We hebben eerder gecommuniceerd in een brochure dat wij willen
investeren in gezonde gemeenten. Met een werkgroep Strategische Communicatie wordt dat
nog verder uitgewerkt.
Ons fusieproces zit in een afrondende fase maar juist nu vraagt dat veel aandacht en gesprek.
Ons verlangen is dat we samen de eindstreep bereiken en dat het getuigenis van Jezus Christus
in lokale gemeenten versterkt wordt door onze eenheid als Baptisten, CAMA en Evangelische
gemeenten. In een nieuwsbrief heb ik uw gebed hiervoor gevraagd omdat wij en de gemeenten
Gods wijsheid en genade nodig hebben om dit te volbrengen. Ik kijk ernaar uit om daarna met
andere gemeenten buiten onze gemeenschap in gesprek te gaan om onze gemeenschap verder
te versterken en uit te breiden.
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De European Baptist Federation (EBF) bijeenkomst in september was in dat opzicht een
bemoediging in eenheid. Inspirerend hoe we ondanks verschillen samen mogen werken,
bijvoorbeeld in de ondersteuning van gemeenten in de Oekraïne.
Eerder in dit boekwerkje heb ik wat geschreven omver Mission Partnerships. Mooi werk waar de
EBF een rol speelt, van harte aanbevolen! Ik hoop dat we nog een handvol gemeenten vanuit
Nederland kunnen betrekken.
Iets anders dat gepresenteerd werd was het Learning Network van IBTS, het ‘internationale
seminarium’ dat bij ons in het Baptist House is gevestigd. Het Learning Network biedt
bijzondere online en interactieve cursussen aan, bijvoorbeeld over duurzaamheid of
godsdienstvrijheid.
Learning Network - International Baptist Theological Study Centre, Amsterdam (ibts.eu)
Tot slot wil ik nog mijn dankbaarheid uitspreken voor de vele ontmoetingen met leden uit onze
gemeenschap. Voor de positieve ontvangst, maar zeker ook om de hartgesteldheid te mogen
proeven van uw liefde voor Jezus en zijn gemeente, in mooie maar soms ook moeilijke
omstandigheden. Dat kennismaken gaat onverminderd door, zo mag ik volgende maand bij
onze emeriti voorgangers aanschuiven. Maar natuurlijk ook straks weer bij de ALV. Ik kijk er
naar uit!

BEGROTING UNIE-ABC 2023
De begroting wordt hier in 3 delen gepresenteerd. Allereerst de gezamenlijke begroting van
Unie en ABC samen voor een totaaloverzicht en de keuzes die gemaakt worden. Daarna
volgen de begrotingen van Unie en ABC apart waarover ook apart gestemd zal worden.

In de begroting is de personele
bezetting gelijk aan 2022 op 6,7 FTE. De
begeleiding van de pool interimvoorgangers is verplaatst van het
seminarium naar het regiowerk en moet
nog verder ingevuld worden.

Unie-ABC organisatie
Ondersteuning
Seminarium
Regiowerk
Pionieren
Jeugdwerk
Eindtotaal

FTE 21
1,7
3,2
1,3
0,4
0,3
6,9

FTE 22
1,7
3,1
1,3
0,4
0,2
6,7

FTE 23
1,7
2,9
1,5
0,4
0,2
6,7

De salariskosten zijn met 5,5% verhoogd in lijn met het salarisadvies dat voor Unie en ABC zal
worden afgegeven. Dit is een substantiële verhoging maar lager dan de inflatie. Een volledige
inflatiecorrectie achten wij voor gemeenten te duur en met de aangekondigde
overheidsmaatregelen (belastingen en energieplafond) wordt ook een substantieel deel van
de inflatie voor onze collega’s en voorgangers gecompenseerd.
De personeelskosten voor Unie-ABC bedragen in totaal 73% van onze totale uitgaven.
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De gezamenlijke begrote kosten zijn 4% hoger dan in 2022; de inkomsten zijn 10% hoger
dan vorig jaar. Dat laatste komt voornamelijk door hogere bijdragen van ABC gemeenten.

Begroting Unie + ABC 2023
Unie-ABC
Rijlabels
Lasten
Ondersteuning
Seminarium
Regiowerk
Zending en Gemeentestichting
Jeugdwerk
Baptist House
Baten
Algemeen
Seminarium
Zending en Gemeentestichting
Baptist House
Fondsen
Onderlinge bijdrage
Resultaat

(Meerdere items)
Resultaat-2021
-€ 866.861
-€ 211.431
-€ 262.925
-€ 108.430
-€ 157.805
-€ 30.797
-€ 95.474
€ 1.140.642
€ 806.982
€ 172.822
€ 71.766
€ 89.071
€0
€ 273.781

Begroting-2022
-€ 737.700
-€ 197.700
-€ 300.000
-€ 102.000
-€ 39.500
-€ 14.500
-€ 84.000
€ 606.000
€ 350.500
€ 169.500
€0
€ 86.000
€ 100.500
€0
-€ 31.200

Begroting-2023
-€ 767.937
-€ 219.627
-€ 284.790
-€ 121.077
-€ 38.106
-€ 16.137
-€ 88.200
€ 671.650
€ 415.200
€ 161.200

Verschil
4,1%

10,8%

€ 95.250
€ 96.700
€0
€ 413

BEGROTING UNIE 2023
De Unie begroting heeft een aantal bijzonderheden ten opzichte van de begroting van 2022.
Aan de kostenkant zien we een toename bij de ondersteuning. Dit is deels te verklaren door
het uitbesteden van de ICT ondersteuning. Daarnaast is de bijdrage van ABC voor
ondersteuning verplaatst naar de post onderlinge bijdrage waardoor dat beter inzichtelijk is.
De seminariumkosten zijn wat gedaald door een lagere personele bezetting met het vertrek
van Ingeborg te Loo. Een deel van de werkzaamheden ter ondersteuning van de pool van
interim voorgangers vanuit het seminarium is in 2022 gestopt en door Jaap Ketelaar vrijwillig
tijdelijk ingevuld (waarvoor onze grote dank!). Dat is echter teveel werk en zal volgend jaar bij
het regiowerk ondergebracht worden.
De kosten van het regiowerk stijgen fors. Dit betreft bovengenoemde maar meer nog
doordat 2 nieuwe regiocoördinatoren bij de Unie (via IDGP) in plaats van bij ABC in dienst
zijn gekomen. Dit wordt verrekend in de onderlinge bijdrage van ABC aan de Unie.
Na de fusie zullen alle medewerkers via IDGP verloond worden.
De posten Zending en gemeentestichting (=pionieren) en Harmonisatie (= jeugdwerk)
worden vanuit fondsen gefinancierd en hebben daarmee een tijdelijk karakter.
De baten zijn globaal gelijk met kleine verschuivingen. De baten (en kosten) van het Baptist
House zijn voor het eerst apart weergegeven om een beter inzicht te geven. De
energiekosten van het Baptist House zijn hoger ingeschat dan vorig jaar vanwege hogere
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tarieven, maar door de duurzaamheid maatregelen die in 2022 effect hebben (zonnepanelen
en warmtepomp) is de werkelijke impact nog lastig in te schatten.
Er wordt een substantieel bedrag uit fondsen gehaald. De helft is voor bovengenoemd
jeugdwerk en pionieren. Een deel van k€21 betreft onttrekking van fondsen voor het werk
van ons seminarium en k€24 betreft een bedrag uit het harmonisatiefonds om de
overgangsregeling van ABC contributies te dekken (zie ook toelichting ABC begroting).
De post onderlinge bijdrage betreft de bijdrage vanuit ABC aan de Unie voor seminarium,
regiowerk en ondersteuning. Ook dit wordt onder de ABC begroting verder toegelicht.
Het resultaat van de begroting is hiermee neutraal.

Begroting Unie 2023
Unie-ABC
Rijlabels
Lasten
Ondersteuning
Seminarium
Regiowerk
Zending en Gemeentestichting
Harmonisatie
Baptist House
Baten
Algemeen
Contributies
Overige baten
Seminarium
Zending en Gemeentestichting
Baptist House
Fondsen
Onderlinge bijdrage
Ondersteuning
Seminarium
Regiowerk
Resultaat

Unie
Resultaat-2021
-€ 756.562
-€ 166.985
-€ 262.925
-€ 52.577
-€ 147.805
-€ 30.797
-€ 95.474
€ 1.009.526
€ 675.866
€ 274.065
€ 401.801
€ 172.822
€ 71.766
€ 89.071
€ 30.000
€0
€ 30.000
€0
€ 282.964

Begroting-2022
-€ 627.000
-€ 151.000
-€ 299.500
-€ 41.000
-€ 37.000
-€ 14.500
-€ 84.000
€ 486.500
€ 231.000
€ 227.500
€ 3.500
€ 169.500
€0
€ 86.000
€ 100.500
€ 40.000
€0
€ 40.000
€0
€0

Begroting-2023
-€ 709.827
-€ 183.501
-€ 284.790
-€ 102.593
-€ 34.606
-€ 16.137
-€ 88.200
€ 493.450
€ 237.000
€ 227.000
€ 10.000
€ 161.200
€ 95.250
€ 96.700
€ 120.000
€ 28.000
€ 50.000
€ 42.000
€ 323

De afgevaardigden van de UNIE gemeenten worden gevraagd met deze begroting in te
stemmen.
Het is prettig als vragen over de begroting al vooraf schriftelijk worden gestuurd. U kunt dit
sturen naar algemeen.secretaris@unie-abc.nl.
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BEGROTING ABC 2023
De ABC begroting heeft een aantal bijzonderheden ten opzichte van 2022.
De inkomsten zijn aangepast aan de nieuwe bijdrage van 3,5% zoals in de vorige ALV en de
schriftelijke stemming is besloten. Omdat de verhoging voor een aantal gemeenten
substantieel is, wordt een overgangsregeling met een aantal gemeenten afgesproken. Het
tekort dat daardoor ontstaat wordt in de gezamenlijke begroting opgevangen vanuit het
Unie-harmonisatiefonds. (opmerking: de begrote ABC contributie in 2022 was wat laag
ingeschat, het resultaat van 2021 is representatief).
Aan de kostenkant valt op dat de regiowerk (salaris)kosten flink lager zijn. De vervangers van
Gerard van der Schee en Jonathan Schouten (dat zijn Peter Stoter en Christiaan Bakker) zijn
via de Unie en IDGP in dienst getreden. In de onderlinge bijdrage regiowerk wordt dat
verrekend zodat de kosten van het regiowerk gelijk verdeeld worden over Unie en ABC.
Een andere onderlinge bijdrage betreft de afspraak met betrekking tot het seminarium
(k€50). Daarnaast vindt er een verrekening plaats voor de ondersteuningskosten
(administratie, financieel beheer, communicatie en algemeen secretaris). Dit zat in 2022 in de
ondersteuningskosten verwerkt en is nu apart weergegeven. Het bedrag van k€28 niet
volledig, maar is zo gekozen dat beide begrotingen (Unie en ABC) een nulresultaat hebben.
Dat lijkt ons een redelijke stap om samen gelijk op te trekken.
Na de fusie is deze verrekening uiteraard niet meer nodig, zoals ook te zien was in de
gezamenlijke begroting van Unie en ABC.

Begroting ABC 2023
Unie-ABC
Rijlabels
Lasten
Ondersteuning
Seminarium
Regiowerk
Zending en Gemeentestichting
Baten
Algemeen
Contributies
Overige baten
Onderlinge bijdrage
Ondersteuning
Seminarium
Regiowerk
Resultaat

ABC
Resultaat-2021
-€ 110.299
-€ 44.446
€0
-€ 55.853
-€ 10.000
€ 131.116
€ 131.116
€ 131.116
€0
-€ 30.000
€0
-€ 30.000
€0
-€ 9.182

Begroting-2022
-€ 110.700
-€ 46.700
-€ 500
-€ 61.000
-€ 2.500
€ 119.500
€ 119.500
€ 119.500

Begroting-2023
-€ 58.110
-€ 36.126
€0
-€ 18.484
-€ 3.500
€ 178.200
€ 178.200
€ 178.200

-€ 40.000
€0
-€ 40.000
€0
-€ 31.200

-€ 120.000
-€ 28.000
-€ 50.000
-€ 42.000
€ 90
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De afgevaardigden van de ABC gemeenten worden gevraagd met deze begroting in te
stemmen.
Het is prettig als vragen over de begroting al vooraf schriftelijk worden gestuurd. U kunt dit
sturen naar algemeen.secretaris@unie-abc.nl.

UPDATE BESTUURSLEDEN EN MEDEWERKERS
Vanuit de werkorganisatie gaan we afscheid nemen van Ria van Harten. Ria heeft een andere
baan aangenomen en deze ALV is haar laatste bijdrage in dienst van Unie-ABC. Voor velen,
zeker van de CAMA en ABC gemeenten is Ria een bekend gezicht want zij is 21 jaar (!)
verbonden geweest, eerst aan CAMA, daarna ABC en nu Unie-ABC.
Deze ALV zullen we tevens afscheid nemen van twee gewaardeerde bestuursleden. Geertje
Plug zal na 6 jaar stoppen als bestuurslid. Ook Hans Ottens gaat na 2 jaar stoppen als
bestuurslid.
Er lopen gesprekken met een nieuw bestuurslid, we hopen op de ALV een naam bekend te
maken. Gemeenten worden uitgenodigd om nog namen aan te dragen voor een 2e nieuwe
bestuurslid. Dat moet iemand zijn vanuit een Uniegemeente en gezien de huidige
samenstelling bij voorkeur een vrouw uit het noorden of zuiden van het land.
Suggesties voor kandidaten kunt u sturen naar algemeen.secretaris@unie-abc.nl.

GESPREK CONCEPT STATUTEN UNIE-ABC
Eén van de laatste stappen in het fusieproces betreft het vaststellen van de nieuwe statuten,
het huishoudelijk reglement en het arbitragereglement. Ook het voorgangersreglement wordt
op een later tijdstip nader bekeken.
Op de ALV presenteren en bespreken we een eerste concept van de gezamenlijke statuten.
Omdat deze belangrijke zaken als de grondslag en het doel van Unie-ABC bevat lijkt het ons
goed die ter informatie en bespreking te agenderen.
De werkgroep statuten, bestaande uit Henk van Straalen (ABC) en Jacob van Wier (Unie), heeft
in samenwerking met onze voorzitter Robert Bezemer en de algemeen secretaris onderstaande
concept samengesteld. Daarbij is gebruikgemaakt van eerdere documenten die door beide
ledenvergaderingen zijn aangenomen. Dat betreft de geloofsgrondslag uit 2015 en natuurlijk
de bestaande statuten van ABC en Unie.
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De

statuten

van

de

CAMA

gemeenschap

bevatten

onwijzigbare

artikelen

over

geloofsgrondslag en doel. In de ABC statuten is dit opgelost door deze artikelen op te nemen,
gevolgd door de nieuw gewenste omschrijving met de opmerking “thans verwoord als…”.
Wij hebben de CAMA artikelen op dezelfde manier opgenomen en in blauw gemarkeerd.
Er wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen of suggesties te doen met betrekking tot
deze conceptstatuten. Nadat uw reacties verwerkt zijn worden de statuten nog door een
notaris juridisch getoetst, alsmede een extra check op de noodzaak van het opnemen van
bovengenoemde CAMA artikelen.
Wij hopen in het voorjaar van 2023 te stemmen over de statuten en het huishoudelijk
reglement. Er wordt deze ALV dus niet gestemd over de statuten.
Het

is

prettig

om

vragen

over

de

conceptstatuten

vooraf

te

sturen

naar

algemeen.secretaris@unie-abc.nl. Dat komt de kwaliteit van beantwoording ten goede.
LET OP: U vindt de conceptstatuten van Unie-ABC in een apart document BIJLAGE 1

PRESENTATIE SPREKERSLIJST
Peter Stoter geeft een korte uitleg bij de online sprekerslijst die dit jaar is ontwikkeld en
waarmee sprekers uit onze gemeenschap en gemeenten elkaar makkelijker kunnen vinden. Dit
is een mooi voorbeeld van de inzet van moderne techniek voor onze gemeenschap.

Allen een gezegende en aangename ALV toegewenst!
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