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PER EMAIL (gemeenten ook per post) 

 

 

 

Beste zusters en broeders, 

 

Het is een genoegen te melden, dat bijna alle formulieren met betrekking tot de diverse 

verslagen, een voorstel voor een besteding vanuit Nuis en de verkiezing van een 

kandidaat voor het bestuur van de Stichting RP zijn teruggestuurd. 

Dit betekent dat er van de 54 uit te brengen stemmen er 52 zijn uitgebracht.  

 

Op alle verslagen is positief gereageerd en er is een enkele kanttekening geplaatst. In de 

bijlage sturen we u deze voorzien van een reactie ter kennisname. De verslagen zijn 

hiermee vastgesteld. 

 

Het voorstel Nuis kreeg 51 stemmen voor en 1 stem blanco en is daarmee aangenomen. 

 

Tenslotte is het fijn te melden dat Ben van de Vrie verkozen is met 52 stemmen in het 

bestuur van de Stichting RP. U liet ons weten verheugd te zijn met zijn kandidatuur en 

wenst hem zegen in zijn werk voor de stichting, het comité sluit zich daar graag bij aan. 

 

Met een vriendelijke groet namens het comité, 

 
Gosse Ytsma 

secretaris  
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Bijlage: opmerkingen en vragen bij de ‘Vast te stellen verslagen en voorstel Nuis’ 

 

Opmerkingen en vragen bij de diverse stukken uit de een stip bundel: ‘Vast te stellen 

verslagen Bond 2020’. 

 

 

Vraag in de brief van de stukken: 

Volgend jaar bestaat de Bond 140 jaar. Het comité wil dat niet ongemerkt voorbij laten 

gaan en nodigt u uit om ideeën aan te leveren voor een jaarthema, waarbij het de 

bedoeling is dat dit thema een inspiratiebron is voor de gehele bondsgemeenschap en er 

een gezamenlijke actie aan te verbinden. 

 

- 1ste suggestie is van mw. Spee: laten we samen met de MAF iets te doen, omdat 

we zendingsgemeenten zijn, en omdat we met hen goed contact hebben. 

Bovendien zullen zij door de crisis ook getroffen zijn. In overleg met hen kunnen we 

een project kiezen voor een jaar en met hen de voorlichting regelen. Ik denk 

daarbij aan nieuwe technologische ontwikkelingen (inzet van drones) of het 

trainingsinstituut voor nieuwe piloten.  

 

Heeft u ook een idee? Aanleveren kan tot oktober - hbeem@bondveg.nl  

 

 

Verslag van de najaarsvergadering van 9 november 2019 

Opmerkingen van ds. E. van den Berg-Strijker: 

blz.3, regel 3 Kuperus spel je met een C, dus Cuperus; 

blz. 5, in zake het stukje van een andere emerituspredikant (....); daarin staat dat 

Harkema in 2014 niet is meegegaan in de PKN. Die emeritus zal 2004 (het juiste jaartal) 

hebben genoemd; 

blz.6, punt 8/RP: er staat ds. Spee, moet zijn mw. Spee, daar zij sinds juli 2017 geen 

predikant meer is. 

 

Reactie Comité 

Bovenstaande penverbeteringen worden overgenomen. Hartelijk dank. 

 

 

JAARVERSLAGEN COMITÉ EN DEELORGANISATIES: 

Jaarverslag comité 

Heerde 

Zoals het op blz. 10 is aangegeven “Het jaarlijks overleg met de Federatie heeft niet 

plaatsgevonden” geeft weinig openheid waarom dit niet is gedaan. Graag ontvangen we 

hierop een reactie.  

 

Reactie Comité: 

Helaas ligt de oorzaak in te weinig menskracht om dit prioriteit te verlenen. Vanuit de 

federatie is er mogelijk ook weinig behoefte, want het initiatief ligt geheel bij het comité. 

Verheugend is te kunnen melden, dat het dit jaar wel in de verwachting ligt een gesprek 

te kunnen organiseren. 

 

 

Jaarverslag Seminarium 

Heerde 

Op blz. 33 staat te lezen dat Leo Mietus als docent Seminarium een inleiding en vertaling 

heeft geschreven van een Amerikaans boek. Heerde vraagt zich echt af wat de 

meerwaarde van zulke inspanningen is voor onze Bond en dus voor ons als gemeenten.  

 

Reactie Seminarium 

Tijdens zijn onderzoek dat de laatste jaren leidde tot diverse boeken en bondsbrochures, 

stuitte de schrijver, dr. Leo Mietus, haast vanzelfsprekend op internationale contacten. 

Van de Bond en van Bert Louwerse in het bijzonder. 
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De bezigheden en publicaties van Bert Louwerse leidden tot “Weggaan en toch blijven” 

(2018). Eerder (2013) schreef hij “Totdat Hij komt. De Bond van Vrije Evangelische 

Gemeenten in Nederland van 1933-1942.”. Gedurende vele jaren zijn er intensieve 

contacten in IFFEC- verband met de Amerikaanse Bond en met Jay Phelan, rector van 

North Park, de theologische opleiding van de Amerikaanse zusterbond. 

Gedurende het onderzoek naar het leven van de Dordtse vrije evangelische predikant ds. 

Lissenberg - voor, tijdens en na W.O.II - dat leidde tot “Geloven is drijven boven 

duizenden vademen diepte”(2019), stuitte Leo op zelfde aandachtspunten, als waar Bert 

Louwerse mee van doen had.  

 

In enkele woorden: Wat is de theologische inhoud en betekenis van eschatologie 

(Maranatha verwachting en hoop op toekomst) voor en in onze Bond, vooral ten tijde van 

belangrijke culturele, ideologische, politieke ontwikkelingen en posities.  

Louwerse en Lissenberg refereren sterk aan W.O. II en de jaren ervoor/erna. Jay Phelan 

refereert vooral aan de aanslag op de Twin Towers (2001) en de toen door president 

Bush uitgeroepen oorlog tegen de As van het Kwaad.  

Met een inleiding op (zie, “Kern van onze hoop”en de website van de Bond, publicaties, 

brochurereeks nr. 45, waar de inleiding te vinden is) en een vertaling van het 

oorspronkelijke werk van Phelan (Essential Eschatology, 2013), werd internationaal vrij 

evangelisch gedachtegoed en perspectief bij deze aandachtspunten geplaatst. 

Verder wordt het boek door het Seminarium gebruikt voor de oriëntatiecursus en het 

helpt cursisten die in aanraking komen met in onze gemeenten levende gedachten over 

het duizendjarig vrederijk, Israël, het boek Openbaringen e.d. Dat het boek in het 

Nederlands is vertaald, heeft onder meer tot doel cursisten die terugdeinzen voor het 

bestuderen van een boek in het Engels tegemoet te komen. Om die reden is al ons 

cursusmateriaal in het Nederlands.  

 

Waarschijnlijk zal niet elke bondsgemeente hiervan op de hoogte zijn, wat kan leiden tot 

de vragen, zoals bijvoorbeeld van Heerde, over de meerwaarde van de “Kern van onze 

hoop” voor Bond en gemeenten, en de rechtvaardiging voor een bondsbrochure 

daarover.  

 

Een andere reactie is ook mogelijk, zoals uit een van de andere Bondsgemeenten: 

“Gaandeweg het lezen van dit boek ben ik enthousiast geworden over de inhoud! Het 

heeft mij ten zeerste bemoedigd en de moeite die ik heb met sommige maranatha 

predikers versterkt maar het heeft er wel aan bijgedragen dat ik de verwachting van 

Jezus komst nu op een positieve manier kan inbedden in mijn geloofsbeleving. Dit boek 

verdient brede belangstelling en doordenking in onze gemeenten en daarbuiten. “. 

 

Als seminarium denken we dat er, zoals hierboven aangegeven, voldoende raakvlakken 

zijn met onze Bond en het vrij evangelisch gedachtegoed om de inspanningen op dit 

terrein te rechtvaardigen.  

 

 

Jaarverslag Ons Orgaan 

Wormerveer 

Heeft kennis van genomen van het feit dat ds. Gerard v.d. Wetering, ondanks zijn 

vertrek uit de Bond, bereid was om in 2020 zijn werkzaamheden als eindredacteur van 

Ons Orgaan te doen. 

 

Reactie Comité  

Dat verheugt het comité ook zeer en we zijn blij dat de bondsgemeenschap op 9 

november jl. instemde met de wisseling in het ‘rooster van aftreden’ met ds. Van Houten, 

die zich voortijds terugtrok, dat dit mogelijk maakte. 
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Voorstel besteding fonds Nuis 

Wormerveer 

De gemeente vraagt meer uitleg met betrekking tot het voorstel ‘besteding vanuit het 

fonds Nuis’ voordat de gemeente hierover een stem kan uitbrengen. 

 

Reactie Comité  

De Bond is betrokken bij de oprichting van het Centraal Meldpunt SMPR, de 

vervaardiging van protocollen en het opzetten van een systeem van 

vertrouwenspersonen en gemeente begeleiders. Alle bij SMPR aangesloten 

kerkgenootschappen hebben ook een vertegenwoordiger in een overkoepelend 

gezamenlijk bestuur, het IBO/ SMPR. Bij ons was dit ds. Van Houten.  

 

Los hiervan is er een groep van gemeentebegeleiders / vertrouwenspersonen, die 

ingeschakeld kunnen worden op het moment dat er ergens in een gemeente iets aan de 

hand is. De laatste die dit binnen de Bond was, was mw. Dineke Spee. Reeds enige jaren 

geleden trok zij zich terug uit deze groep. Sindsdien was er geen nieuwe opleiding, dus 

kon er vanuit de Bond ook niemand anders toetreden in het team. Nu in 2020 is deze 

opleiding er wel en kan de wens om iemand van binnen de Bond op te leiden en tot die 

groep te laten toetreden gerealiseerd worden.  

Het comité beveelt dit van harte aan en zou het graag financieren vanuit Nuis en is blij 

met de instemming van de Bondsgemeenschap. 

 

Heerde 

In het fonds is sinds 1984 een forse aangroei geweest tot een bedrag van ver over de 

drie ton omdat de mogelijkheden tot uitgeven beperkt waren door de beperkende 

bepalingen van het fonds. Omdat er na een rechterlijke uitspraak meer mogelijkheden 

tot uitgeven zijn ontstaan wil Heerde de boodschap meegeven om in algemene zin nu 

ruimhartiger met de middelen van het Fonds om te gaan. M.a.w. probeer wat makkelijker 

om te gaan met vragen van bijvoorbeeld financiële ondersteuning bij studies, wat 

tenslotte het hoofddoel van het Fonds was. 

 

Reactie Comité 

Het comité is het geheel met Heerde eens en het is verheugend te melden dat elke 

aanvraag van nascholingsstudie door een predikant of gemeentelijk werker tot op heden 

gehonoreerd is. Nu er meer ervaring is, is het een goed idee de bedragen van de 

maximale vergoeding te evalueren. Een en ander kan dan in het najaar door de 

bondsvergadering te samen met de begroting vastgesteld worden voor 2021.  

 

Heerde 

AVG - In principe wordt bij de gemeenten de uitwerking van de AVG het gebruik van het 

gezond verstand gehuldigd, maar omdat de overgenomen taak van St 76 nu bij het 

comité is komen te liggen en er in het verslag niets hierover opgenomen is vragen we of 

hierover nog nieuws is te melden. 

   

Reactie Comité 

Zaken rond de AVG speelden in 2018. In 2019 valt hierover niets nieuws te melden. 

 

         

   


