SPECIAL Broederschapsvergadering november 2015
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.

Impressies van de BV

Ondanks het slechte weer, verschillende andere activiteiten en spoorwegwerkzaamheden was de Singelkerk te Amsterdam op 21 november aardig gevuld in
verband met de 88e Broederschaps- vergadering. Na een bemoedigende inleiding
van ds. Andries Bakker over de gelijkenis van de talenten, waarin vooral het
woord vertrouwen naar voren kwam, kon de vergadering beginnen.
De dag stond in het teken van de notitie Van observatie naar beweging, een plan
van aanpak als leidraad voor 2016-2018. Deze notitie is opgesteld naar aanleiding
van de analyse van de enquêtes en gemeentebezoeken in de periode november
2013 tot april 2015. In drie presentaties werd uitleg gegeven over de richting die
we als geloofsgemeenschap kunnen gaan aangaande de gemeente, de
voorganger en de organisatie.
Ds. Gabe Hoekema nam de gemeente voor zijn rekening. Hij benadrukte dat
gemeenten elkaar bij kunnen staan door zorgen met elkaar te delen. Daarnaast
stelde hij dat kerkenraadsleden goed toegerust moeten worden om inhoud te
geven aan de grote verscheidenheid van samenkomsten, met als doel vooral
mensen van buitenaf te inspireren. Verder achtte hij het van belang dat
gemeenten worden ondersteund bij de ontwikkeling van visie en beleid voor de
toekomst en bij andere vormen van gemeente-zijn. Vanuit de vergadering werd
aandacht gevraagd voor de groep jongvolwassenen die vaak behoefte heeft aan
ontmoeting, zingeving en spiritualiteit.
Br. Frans Dukers ging in zijn presentatie in op de voorganger. In de opleiding zou
meer aandacht moeten zijn voor het werken in een veranderende samenleving.
De gemeente en de kerkenraden zouden daar ook alle ruimte voor moeten
geven. De voorganger zal meer en meer een teamspeler en een netwerker
moeten zijn, minder predikant en meer inspirator en raadgever. Baanzekerheid,
werkplezier en het tot ontwikkeling brengen van de eigen talenten zijn van groot
belang. Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat de universitaire opleiding voor
theologie niet altijd aansluit bij de huidige praktijk en bij het geloofsleven in een
seculariserende maatschappij. Gesuggereerd werd om opbouwwerkers aan te
stellen.

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

Komen en gaan
Marleen Kieft uit Utrecht werd voor vier
jaar benoemd als lid van de Broederschapsraad. Eerder was zij onder meer
actief als bestuurslid van Dopersduin en als
redacteur van het Algemeen Doopsgezind
Weekblad. In de Broederschapsraad was
een vacature ontstaan door het voortijdige
vertrek van Bart Fokkens.
Huib Knottnerus werd benoemd als lid van
de Raad van Toezicht, voor de periode 20152018. Deze raad is verantwoordelijk voor
het toezicht op de uitvoering van het beleid
van de ADS. Knottnerus heeft een ruime
staat van dienst in de doopsgezinde
geloofsgemeenschap en was onder meer
penningmeester van de Doopsgezinde
Vredesgroep en voorzitter van de
doopsgezinde gemeente in Roden.
Hans Fronczek uit Roosendaal versterkt tot
en met 2019 de Adviesraad Geestelijke
Zaken, die onder meer tot taak heeft het
geestelijk beleid van de broederschap
theologisch te onderbouwen. Fronczek was
enige tijd interim-penningmeester van de
doopsgezinde gemeente in Breda en volgde
zowel de basis- als de vervolgcursus
Doperse Theologie.
Dieneke de Groot uit Wageningen trad toe
tot het Georganiseerd Overleg, waarin
gemeenten en predikanten afspraken
maken over zaken als rechtspositieregelingen, arbeidsvoorwaarden en
salarisontwikkelingen. Dieneke de Groot is
penningmeester van de Arboretumkerk in
Wageningen waarin doopsgezinden en
Vrijzinnigen Nederland samen ‘vrijzinnig op
weg’ zijn.

Br. Sikke Roosma nam het onderwerp organisatie voor zijn rekening. De grote
opgave voor de vele kleine gemeenten ten aanzien van de toekomst is een balans
te vinden tussen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het wordt voor kerkenraden
moeilijker om voldoende geschikt kader te vinden. Met meerdere gemeenten
samenwerken en de voorganger delen kan verlichting betekenen. Gemeenten
zullen ook moeten beseffen dat ze in een veranderende maatschappij meer oog
moeten hebben voor de lokale en regionale omgeving. Verder werd ingegaan op
de mogelijkheid tot actualisatie van het reglement van de ADS. Zo’n actualisatie
biedt mogelijkheden om de wijze van samenkomen en besluitvorming beter aan
te passen aan de huidige tijd. Roosma legde de vergadering een aantal vragen
voor: moet elke gemeente, groot of klein, een even zware stem hebben? Willen
we een andere vorm van vertegenwoordiging? En: over hoeveel bestuurders
kunnen we beschikken in een kleiner wordende geloofsgemeenschap?
Br. Ybele Hamstra kondigde aan dat ernaar gestreefd wordt de financiële
verantwoording over 2015 in de voorjaarsvergadering van 2016 te laten
plaatsvinden. De begroting voor 2016 werd door de vergadering vastgesteld. Er
wordt gewerkt aan een meerjarenbegroting, zo stelde de penningmeester. Na
afloop van de vergadering overheerste het algemene gevoel dat we samen op de
goede weg zijn. De ingezette beweging die door de BR is geconstateerd en de
veranderingen die zijn gepresenteerd, werden goed ontvangen.

Proponenten
Louise Pondman-de Wilde volgde de master Theology and Religious Studies,
specialisatie Leadership. In augustus 2015 rondde zij deze studie af met haar
masterscriptie, getiteld: De doopsgezinde gemeente komt samen.
Hoe bezoekers van een doopsgezinde kerkdienst in Nederland de
liturgie beleven. Louise Pondman is sinds 2013 werkzaam als
voorganger in de Doopsgezinde Gemeente Breda e.o. Inmiddels
heeft zij een beroep aanvaard in Alkmaar, waar ze in januari 2016
intrede zal doen.

Pensioenfonds

De Broederschapsvergadering stemde in
met het voorstel tot liquidatie van de
Stichting Pensioenfonds der Algemene
Doopsgezinde Sociëteit (kortweg SPF), met
terugwerkende kracht per 1 januari 2015.
Deze stichting voorzag in de uitkering en
verzekering van het pensioen van
predikanten en hun nagelaten betrekkingen.
Aangezien de predikantspensioenen een
aantal jaren geleden ondergebracht werden
bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, liep het
aantal ‘eigen’ predikantspensioenen
geleidelijk terug. Nadat de predikanten in
loondienst waren gekomen verviel ook de
administratieve taak van de SPF. Het fonds
werd zo klein dat handhaving niet langer
zinvol was. De bestuursleden Joop Lavooij,
Chris Luursema en Jan Meester werden met
bloemen en applaus bedankt voor hun
jarenlange inzet en voor de correcte
afhandeling van de laatste verplichtingen
van de SPF.

Simon van der Linden studeerde Algemene Godgeleerdheid aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, eerst het bachelor-programma en vervolgens de
eenjarige masteropleiding Church Ministry. Deze studie
combineerde hij in de periode 2011-2015 met een tweejarige
onderzoeksmaster systematische theologie, in het bijzonder
ecclesiologie. De titel van zijn masterscriptie Church Ministry
luidt: De eenheid van de kerk. Een hedendaags dopers perspectief.
Sinds 2012 is Simon van der Linden werkzaam in de
Doopsgezinde Gemeenten Joure, Sneek en Bolsward.
Martijn Vermet studeerde Godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en volgde
vervolgens de Kerkelijke Opleiding vanwege de Protestantse Kerk in Nederland.
Sinds 2011 is hij als predikant verbonden aan de Doopsgezinde
Gemeente Aardenburg. Daarnaast werkt hij een dag per week als
geestelijk verzorger en twee uur per week als leraar
Levensbeschouwingen aan een openbare basisschool te
Aardenburg. Sinds 2012 volgde hij het zogenoemde
‘opdoper’programma aan het Doopsgezind Seminarium, dat hij
afrondde met een paper.
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 p de broederschapsvergadering
mochten, in aanwezigheid van hun
familie en vrienden, drie nieuwe
proponenten worden begroet. Een
proponent is een aan het Doopsgezind
Seminarium afgestudeerde en
beroepbare predikant.

