SPECIAL Broederschapsvergadering april 2014
In deze extra uitgave van Doopsgezind NU aandacht voor de onlangs gehouden
Broederschapsvergadering, op 12 april 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.

Verslag vergadering

De Johanneskerk in Amersfoort vormde de locatie voor de 85e Broederschapsvergadering. Na de opening door voorzitter br. Frans Dukers verzorgde br. Andries
Bakker een moment van bezinning rondom een tekst uit Mattheüs 25. Daarna
nam de vergadering een moment van stilte in acht om zr. Francien Iwema-Schipper te gedenken, die op 63-jarige leeftijd overleed. Zr. Iwema-Schipper diende de
broederschap als pastoraal werker in achtereenvolgens Monnickendam,
Enkhuizen, Purmerend en Sappemeer-Noordbroek.
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Jaarthema 2014-2015
In september gaat het nieuwe jaarthema
Opstandig van start. Om gemeenten
komend seizoen te ondersteunen bij hun
programma’s en activiteiten heeft de ADS
een map met ideeën en suggesties
ontwikkeld met als titel Opstandig. Lef om
verder te denken

Deze ADS map verschijnt ditmaal digitaal
en komt binnenkort op de ADS website te
staan. Via een toegankelijk bladersysteem
is de ADS map in te zien en goed leesbaar.
De afzonderlijke hoofdstukken van de map
zijn vervolgens gemakkelijk uit te printen.
Op die manier wordt de ADS map voor
iedereen binnen maar ook buiten onze
doopsgezinde geloofsgemeenschap
toegankelijk.
In de Open Ruimte werden door de aanwezigen diverse mededelingen gedaan.
Zo werd eenieder geattendeerd op en uitgenodigd voor de activiteiten rondom
het jubileum van de 375-jarige doopsgezinde gemeente in Utrecht, en werd
melding gemaakt van het aanstaande Vermaningspad dat dit jaar door de
gemeenten uit de Ring Zwolle wordt georganiseerd. Onder het kopje ´verantwoording´ kwamen diverse verslagen en stukken aan bod en werd bericht over
organisaties waarin de doopsgezinden vertegenwoordigd zijn. Vragen waren er
onder meer over de totstandkoming en keuze voor het jaarthema 2014-2015
Opstandig, en over de rol van de Raad van Toezicht.
Hoewel de financiën doorgaans in het najaar aan bod komen, informeerde br.
Eddy van den End, hoofd financiën van de ADS, de vergadering alvast over een
negatieve overschrijding van de begroting 2013 als gevolg van hogere (o.m.
personeels)lasten en tegenvallende inkomsten. Br. Ruud Mulder wees op het
bestaan en het belang van de stichting Seksueel Misbruik in Pastorale- en

Zoals gebruikelijk zal ook de GDB een map
rond het jaarthema Opstandig uitgeven.
Deze map bevat materiaal dat te gebruiken
is voor bijbelkringen.
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SPECIAL BV 2014

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.

Gezagsrelaties en op de mogelijkheid hierover nader geïnformeerd te worden
tijdens een gemeenteavond. Zr. Cocky de Graaf vertelde over de ontwikkelingen
rondom IKV-Pax Christi, dat voortaan luistert naar de naam PAX. Vervolgens
meldde br. Alex Noord, rector van het doopsgezind seminarium, een toenemende
belangstelling voor het seminarium waar te nemen, onder meer naar aanleiding
van het Open Huis en de Seminarium-Special, uitgegeven bij Doopsgezind NL.
Broederschapssecretaris Sikke Roosma tenslotte praatte de vergadering aan de
hand van enkele statistieken bij over de gemeentebezoeken, die in hoog tempo
door de Broederschapsraad worden afgelegd.
Voorts werd er vooruitgeblikt naar de toekomst. Zr. Iris Speckmann gaf informatie
over het meer-jarenthema van de ADS, dat aansluit bij de ‘Pelgrimage van Vrede
en Gerechtigheid’ die door de Wereldraad van Kerken in Busan (Zuid-Korea) is
ingezet. Vervolgens informeerde br. Johan Tempelaar de BV over (de reismogelijkheden naar) het Doopsgezind Wereldcongres in 2015 in de Verenigde Staten.
Aansluitend liet br. Tempelaar een en ander zien van de nieuwe website van de
ADS, die in ontwikkeling is en op korte termijn online zal gaan. Meer digitale
ontwikkelingen waren er rondom het jaarthema 2014-2015: Opstandig. Zr.
Machteld Stam introduceerde het jaarthema en meldde dat de bijbehorende
ADS-map dit jaar alleen digitaal wordt gepubliceerd, maar wel met de
mogelijkheid om naar eigen smaak en voorkeur hoofdstukken eenvoudig uit te
printen.
Na de uitstekende, door de DoReVP-gemeente Amersfoort verzorgde lunch, werd
eenieder in het middaggedeelte van de vergadering opgeroepen ‘mee te lopen’ in
de schoenen van de Broederschapsraad. Om deze oproep kracht bij te zetten, had
zr. Tineke de Vries een paar ´dopers blauwe´ schoenen meegebracht. Met behulp
van een zogenoemde energizer wist zr. De Vries de vergadering letterlijk in actie
te krijgen en zo te benadrukken dat alle gemeenten en organisaties elkaar hard
nodig hebben. Vervolgens werd aan de hand van stellingen rondom diverse
aandachtsgebieden, groepsgewijs van gedachten gewisseld over thema’s die voor
de broederschap van belang (zouden moeten) zijn. Met behulp van stickers werd
getracht hier enige prioritering in aan te brengen. Na plenaire terugkoppeling
konden de aanwezigen met blauwe en witte stemkaarten verder aangeven welke
thema’s en aandachtsgebieden voor hen van belang zijn voor de beleidsvorming
van de Broederschapsraad.

De Adviesraad voor Geestelijke Zaken
mocht twee nieuwe leden begroeten, te
weten br. Hajo Schaap uit Edam en br.
Edwin de Jong uit Ouddorp. Daar staat
tegenover dat zr. Yvonne Ulrich-van de
Vijver ‘GZ’ verlaat. Zr. Laura van Rossum du
Chattel zwaaide af als secretaris van de
Raad van Toezicht. Ook zr. Tineke de Vries
nam afscheid, maar dan van de Broederschapsraad, na twee zittingsperioden van
vier jaar. Zij mocht zich verheugen op
warme woorden van de voorzitter, bloemen
en een aantal presentjes, waaronder de
exclusieve ‘ADS-tegeltjes’ met logo en
lijfspreuk.

zr. Tineke
de Vries
Helaas is er nog geen nieuwe penningmeester voor de Broederschapsraad gevonden,
waardoor deze positie vacant blijft. De
voorzitter vroeg de aanwezigen met klem
nogmaals mee te denken over geschikte
kandidaten voor de functie. Daarbij merkte
hij aan dat het ook mogelijk is een
kandidaat-secretaris voor te dragen, in welk
geval de huidige secretaris de taak van
penningmeester op zich zal nemen. Meer
informatie opvragen en kandidaten voordragen kan bij directeur/algemeen secretaris
br. Henk Stenvers: henk.stenvers@ads.nl.
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