SPECIAL Broederschapsvergadering april 2015
In deze extra uitgave van Doopsgezind NU aandacht voor de onlangs
gehouden Broederschapsvergadering, op 25 april 2014 te Amersfoort. 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.

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl

Vrucht dragen
De vergadering, in de Johanneskerk te Amersfoort, begon met het lezen van
Johannes 15 vers 1 t/m 8 (de wijnstok en de ranken) door Carla Duinkerken, die
een korte overdenking hield bij deze tekst. Kees Blokland, voorzitter van het
College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium, praatte de BV
vervolgens bij over de ontwikkelingen aan het seminarium. Het seminarium zal
meer zichtbaarheid geven aan de vele publicaties van haar hoogleraren en
docenten, onder meer door deze op de site te plaatsen en eenmaal per jaar
gebundeld uit te geven. Als recente hoogtepunten noemde Blokland de Open
Dag - ondanks de stroomstoring goed bezocht, de Open Colleges met zo’n 50
bezoekers per keer, en de specials bij Doopsgezind NL.
Er wordt vooruitgekeken naar de nieuwe eenjarige masterspecialisatie Peace,
Trauma and Religion, en naar de aanstelling van een hoogleraar vrijzinnigheid.
Ook de gewenste internationalisering krijgt steeds meer handen en voeten,
met onder meer een docentenuitwisseling met Bienenberg, internationale
studentenuitwisseling, en oriënterende gesprekken over samenwerking in o.m.
Hamburg. Tot slot noemde Blokland de drie pilaren Verleden, Vrede en Vrijheid
waarop de visie van het seminarium rust.

Toekomstvisie

Voorzitter Frans Dukers presenteerde de voortgang van beleidsontwikkeling. Al
gaf Dukers aan liever te spreken over beleidsrichting. Want hoewel de
Broederschapsraad begrijpt dat voor sommige gemeenten de nood hoog is - zo
gaat de gemeente Den Helder verder als huiskamergemeente en werd vorig
jaar de gemeente in Doetinchem opgeheven – er is geen kant-en-klare
oplossing voor het probleem waar religieus Nederland mee worstelt. Dukers
noemde het van belang goed na te denken waar het beleid op wordt gericht,

Wereldcongres

Tijdens de vergadering praatte
ADS-directeur en algemeen secretaris
Henk Stenvers iedereen bij over de stand
van zaken rondom het Doopsgezind
Wereldcongres. Al meer dan 4.000 mensen
hebben zich opgegeven voor dit congres,
waar een jongerenbijeenkomst aan vooraf
gaat. Vanuit Nederland zijn er ruim 100
aanmeldingen, waarvan 40 in de
jongerengroep.

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.
Het meest verheugende nieuws was de
invulling van de al enige tijd vacante
positie van penningmeester in de
Broederschapsraad. Ybele Hamstra, lid van
de doopsgezinde gemeente in Drachten,
werd met algemene stemmen aangenomen voor deze belangrijke functie.
Hamstra was eerder al door de aanwezigen
toegezongen in verband met zijn
verjaardag.

dus waar de beschikbare tijd en geld aan worden besteed. En dat op drie
niveaus: lokaal, bovenlokaal en landelijk.
Volgens Dukers moet het antwoord in de gemeenten gevonden worden. Mede
daarom werd een 90-tal gemeenten bezocht. Vanuit die bezoeken komen
onder meer best practices (goede voorbeelden), veranderende vormen van
organisatie, en kantelmomenten binnen de gemeenten naar voren. In een
twintigtal groepen gingen de aanwezigen aan de slag met daaraan gerelateerde
stellingen. Wat speelt er en welke aandachtsvelden vinden de gemeenten
belangrijk? Aansluitend werd gediscussieerd over taak en opdracht van de
kerkelijke gemeente. Om in een derde opdracht deze twee, praktijk en theorie,
te combineren.

Pelgrimage

Na de lunch sprak Gabe Hoekema over de pelgrimstocht van gerechtigheid en
vrede, geïnitieerd door de Wereldraad van Kerken. Hij noemde hierbij de
doopsgezinden en quakers als aanjagers van deze thematiek en beweging,
waarbij hij seminariumhoogleraar Fernando Enns niet onvermeld wilde laten.
“Het is een wonder dat het ons minikerkje binnen de wereldkerk is gelukt zo
hard aan de bel te blijven trekken dat de Wereldraad van Kerken nu zegt dat
vrede en gerechtigheid tot de kerntaken van de kerk behoren.” De ADS zal deze
‘pelgrimstocht’ drie jaar onder de aandacht brengen, in het besef dat deze
tocht na drie jaar nog niet ten einde is - misschien zelfs pas begint.
In het eerste jaar is gekozen voor het jaarthema ‘geroepen om te leven’. Het is
die roeping die ons in beweging brengt om op weg te gaan en ons te oefenen in
gerechtigheid en vrede. Hoekema riep alle gemeenten op binnen hun eigen
context en mogelijkheden initiatieven te ontplooien. Ook kondigde hij aan dat
er landelijk materiaal beschikbaar komt, zoals een themaboekje bij
Doopsgezind NL, materiaal op een aparte themawebsite en de bijbelse
werkmap van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk. “Klein
of groot, we kunnen op weg gaan en wie weet wie er met ons mee zal lopen.
Want je medepelgrims kies je niet, die kom je tegen.”

Cijfers

Bij de verantwoording kwamen onder meer de notulen van de voorgaande
vergadering, de besluitenlijsten, het jaarverslag van de Broederschapsraad en
een schrijven van de Raad van Toezicht aan de orde. De kersverse penningmeester Ybele Hamstra gaf een korte toelichting op de financiële situatie. Over
het boekjaar 2014 werd verlies gedraaid, echter wel een kleiner verlies dan het
voorgaande jaar. De accountantscontrole is nog niet afgerond en de
jaarrekening zal op de najaarsvergadering worden gepresenteerd.
Ruud Mulder praatte de aanwezigen bij over het meldpunt SMPR: seksueel
misbruik in pastorale- en gezagsrelaties. Daarbij noemde hij preventie van
groot belang, dat wil zeggen het voorkomen dat een misstand in een
gezagsrelatie kan uitgroeien tot (seksueel) misbruik. Hoewel er bij de ADS het
afgelopen jaar geen meldingen of klachten zijn geweest, vroeg Mulder om
aandacht voor dit onderwerp, om zo de gevoeligheid voor deze thematiek te
vergroten. Mede gestimuleerd door de Raad van Kerken zal er verder worden
gewerkt aan bezinning, voorlichting en preventie.

Carla Duinkerken uit Sneek verliet de
Broederschapsraad. Zij stelde zich niet
opnieuw beschikbaar nadat zij zich
gedurende een termijn van vier jaar had
ingezet. De vergadering bedankte haar met
bloemen, mooie woorden van de
voorzitter, en applaus.
Hugo van Oudenallen uit Haarlem, in de
Broederschapsraad belast met de
portefeuille jeugd- en jongerenzaken, was
eveneens aan het einde van zijn eerste
termijn. Hij stelde zich wel opnieuw
beschikbaar en werd herkozen voor een
periode van vier jaar.
Nienke Cnossen uit Drachten en Okke de
Vries uit Veenendaal werden benoemd in
respectievelijk de Adviesraad voor
Geestelijke Zaken van de ADS, en de
Instelling ten dienste van Doopsgezinde
Gemeenten en Predikanten (een
uitvoerende instantie voor werkgeverszaken). Nienke Bolhuis uit Almere
beëindigde na zes jaar haar werkzaamheden voor de Raad van Toezicht.
Tot slot werd Vera Kok, werkzaam op het
secretariaat van de ADS, bedankt voor
haar jarenlange inzet voor het verzorgen
van de notulen. De nieuwe notulist is
Cocky Brouwer uit Utrecht. Zij werd op
voorhand bedankt voor haar bereidheid
deze taak op zich te nemen.

