SPECIAL Broederschapsvergadering november 2014
In deze extra uitgave van Doopsgezind NU aandacht voor de onlangs gehouden
Broederschapsvergadering, op 22 november 2014 te Amsterdam. Op de
Broederschapsvergadering komen afgevaardigden van de doopsgezinde
gemeenten in Nederland bij elkaar om van gedachten te wisselen en besluiten
te nemen over overkoepelende (beleids-)zaken in de doopsgezinde
geloofsgemeenschap.
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Komen en gaan

De Broederschapsvergadering beslist over
benoemingen in onder meer de Broederschapsraad (het landelijk bestuur van de
ADS), de Raad van Toezicht en het College
van Curatoren van het Doopsgezind
Seminarium. Hieronder een overzicht van
de aftredende bestuurders en de (her)
benoemingen.

Terugblikken en vooruitkijken
De Singelkerk bood gewoontegetrouw
onderdak aan de najaarsvergadering
van de doopsgezinde broederschap, de
86e editie van deze Broederschapsvergadering. Na woorden van welkom
door ADS-voorzitter Frans Dukers en
door Nillke Duinkerken namens
gastheer Doopsgezind Amsterdam,
stond Iris Speckmann stil bij het
overlijden van twee proponenten in
het afgelopen jaar: zr. Marianne van
Hamel en br. Frits Groeneveld. Met een
ogenblik van stilte werd hun leven en
hun inzet voor de doopsgezinde
geloofsgemeenschap herdacht.
Iris Speckmann gaf vervolgens een
overzicht van de stand van zaken
rondom de Pelgrimage van
Gerechtigheid en Vrede. Deze

‘pelgrimage’ is ingezet door de Wereldraad van Kerken; de Raad van Kerken in
Nederland, ook de doopsgezinden,
hebben zich erbij aangesloten.
Speckmann spoorde de aanwezigen aan
om ‘mee te gaan’ en binnen de eigen
mogelijkheden en beperkingen aan
vrede en vredesthema’s te werken.
Aansluitend werd de Open Ruimte
benut voor diverse mededelingen in het
algemeen en aandachtspunten voor de
vergadering in het bijzonder. In het
ochtendgedeelte van de vergadering
kwam onder meer de verantwoording
over het jaar 2013 aan bod, in de vorm
van notulen, besluitenlijsten en
jaarverslagen.
In de middag stond het beleid op het

Iris Speckmann trad terug uit de Broederschapsraad in verband met haar aanstelling
aan het Doopsgezind Seminarium en de VU
als wetenschappelijk medewerker vrijzinnige theologie. Daarentegen komt Gabe
Hoekema uit Haren de Broederschapsraad
versterken. Ook werd gemeld dat er
gesprekken gaande zijn met een kandidaatpenningmeester; gehoopt en verwacht
wordt dat de voordracht op de vergadering
in het voorjaar van 2015 bevestigd kan
worden. Het College van Curatoren mocht
in zr. Elma Posthuma uit Ouddorp een
nieuw gezicht begroeten.

De weg van de Tora

In de Open Ruime van de Broederschapsvergadering is het eerste exemplaar van de
bundel Weg van de Tora gepresenteerd.
Frans Dukers nam uit handen van Afke
Maas het eerste exemplaar in ontvangst.
Weg van de Tora is een serie van vijf
bundels over de Tora. Daarin staan
artikelen van drs. Dodo van Uden, die
eerder in het Algemeen Doopsgezind
Weekblad verschenen zijn. De artikelen zijn
bewerkt voor gebruik in groepen, of om

programma. Kees Blokland, voorzitter
van het College van Curatoren van het
Doopsgezind Seminarium, vertelde over
de stand van zaken rondom (het beleid
van) het seminarium. Voorzitter Frans
Dukers praatte de aanwezigen
vervolgens bij over het werk dat de
Broederschapsraad (BR) heeft gedaan
om tot beleidsontwikkeling te komen.
Er is door de BR gesproken met het
overgrote deel van de gemeenten. De
vraag die Dukers neerlegde, is hoe de
waarnemingen, feiten en meningen die
tijdens de bezoeken zijn verzameld,
beoordeeld moeten worden.
Daarbij benadrukte hij dat het van
belang is met welke ‘bril’ er wordt

Cursus

Aankomend weekend vindt, in het
kader van het najaarsprogramma
van Leeftocht, de tweedaagse
cursus ‘Weg van de Tora’ plaats in
Fredeshiem. De docenten zijn
drs. Dodo van Uden en drs. Afke
Maas-Smilde. De cursus start op
vrijdag 28 november vanaf 17.00
uur en duurt tot zaterdag 29
november 16.00 uur. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Meer
informatie en aanmelding:
www.leeftocht.nl

gekeken: met een sombere blik op het
aantal leden of juist met een
optimistische bril naar het groeiende
aantal vrienden en belangstellenden en
de kansen die dat in deze tijd biedt.
Dukers sprak in dit kader over
‘kantelmomenten’: daar waar de
kansen liggen om vanuit de eigen kracht
en met vertrouwen de toekomst
tegemoet te gaan. “Waar die toekomst
ligt, bepalen we met elkaar”, aldus
Dukers. “Wij kunnen wel een
beleidsplan maken, maar als dat over
twee jaar af is, ziet de wereld er alweer
heel anders uit en kunnen we opnieuw
beginnen. Liever gaan we met elkaar op
pad, gewoon beginnen maar. Vanuit de
ervaringen, succesverhalen en
mislukkingen kunnen we komen tot
best practices waar andere gemeenten
en organisaties verder mee kunnen. We
kunnen alleen overleven als we niet
alleen bezig zijn met onszelf, maar
omkijken naar elkaar.”
In de namiddag stonden de financiën
op de agenda. Na een presentatie en de
mogelijkheid tot vragen stellen, werden
de jaarrekening 2013, de prognose
2014 en de begroting 2015 van zowel
de ADS, de Stichting Pensioenfonds van
de ADS als van de Instelling ten dienste
van Doopsgezinde Predikanten en
Gemeenten goedgekeurd.

individueel mee aan de slag te gaan. De
publicatie is een initiatief van de
ADS-Commissie inzake de verhouding
Joden-Christenen. Dodo van Uden is
doopsgezind theoloog en gespecialiseerd
in het Oude Testament en rabbijns
jodendom.
Het boek Weg van de Tora is verkrijgbaar
als e-book of in geprinte vorm (print on
demand) en kost € 7,- per deel. Een
abonnement op de vijf delen kost € 30,-.
Bestellen kan bij de ADS: 020 6230 914 |
info@ads.nl

Proponenten

Afscheid Elma Schlecht

Met een kleurrijke slinger van lieve en persoonlijke berichten stond de
Broederschapsvergadering stil bij het aanstaande vertrek van zr. Elma Schlecht,
die per 1 december met vervroegd pensioen gaat. Elma Schlecht was sinds
1994 werkzaam op het secretariaat van de ADS. Vanuit die functie had zij
veelvuldig contact met vertegenwoordigers van instellingen en gemeenten. In
een korte toespraak blikte Elma terug op deze tijd en sprak zij haar dank en
bewondering uit voor de inzet van alle aanwezigen voor de geloofsgemeenschap, zowel in gemeenten als regionaal en landelijk.

Ook dit jaar mag de doopsgezinde
geloofsgemeenschap zich verheugen in
de aanstelling van twee nieuwe
proponenten (afgestudeerde en
beroepbare predikanten): Yvette Krol en
Truus de Boer. De Broederschapsvergadering ging harte akkoord met de
voordracht van het seminarium. Yvette
Krol is werkzaam als jeugdwerker voor
de Groningse en Drentse Doopsgezinde
Sociëteit en voor de doopsgezinde
gemeente Noordoost Nederland. Truus
de Boer was tot voor kort werkzaam als
voorganger in de doopsgezinde
gemeente Krommenie.

