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Notulen  

De notulen bestaan uit de lijst van benoemingen en besluiten.  
Er is een uitgebreid verslag van de vergaderingen waarin de benoemingen en besluiten ook zijn terug te vinden. 
Het verslag bevat tevens parafraseringen van toelichtingen, vragen en bijdragen van afgevaardigden.  

 

28 oktober 2012 

Quorum 

Op het ogenblik van de opening is de vereiste 2/3 voor een quorum aanwezig – 158 afgevaardigden 

uit een totaal van 206. Daarmee is de vergadering en zijn de besluiten die worden genomen 

rechtsgeldig. 

Voorstel toelaten buitengewone afgevaardigden 

De dagvoorzitter:  wij brengen nu de lijst met buitengewone afgevaardigden in stemming. Wie is 

akkoord met het voorstel van het Algemeen Kerkbestuur de volgende namen toe te voegen als 

buitengewone afgevaardigden.  

Joanne Balk 
Guisele Berkel 
Madelon Comvalius 
Silbert Elisabeth 
Geert Hendriks 
Alex Ibragimov 
Miranda Jellema 
Enrico Karg 
Jolanda Krikken ( vandaag afgemeld wegens ziekte) 
Pedro Karg ( churchplant Almere buiten) 
Gert Jan Knopper ( churchplant Almere buiten) 
 

Stemming: door meerderheid aangenomen. 

 

Opname nieuwe gemeenten 

Rudy Dingjan (stafmedewerker gemeentegroei) stelt de afgevaardigden van vier nieuwe gemeenten 

voor. De gemeenten zijn voortgekomen uit  Churchplants. 

Kompas (Rotterdam),  
Het Middelpunt (Purmerend),  
X-preszo (Rotterdam),  
Uniek (Utrecht) 
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De  vier nieuwe gemeenten worden door acclamatie opgenomen en welkom geheten binnen onze 

gelederen. 

 

Aanpassen van de agenda 

De voorzitter van de NUC: het Algemeen Kerkbestuur wil graag een gewijzigde agenda aan het 

congres voorleggen. De agenda die eerder in het jaar is meegekomen met de stukken heeft geen plek 

voor de bespreking van de brieven die in juli 2012 aan de afgevaardigden zijn gestuurd door 

respectievelijk, het Algemeen Kerkbestuur, de voorzitter van de NUC en de secretaris van de NUC.  

De gewijzigde agenda geeft die ruimte wel, maar daardoor wordt het congres met een dag (11 

november 2012) verlengd. 

Na bespreking wordt het voorstel  in stemming gebracht: 

Stemming: met meerderheid van stemmen aangenomen 

 

Rapport van het representatief comité:  

de voorzitter (Bertil Wiklander) en de secretaris (Nadine Breure) van het representatief comité 

brengen verslag uit: 

Leden van het representatief comité waren: 

Voorzitter 

Bertil Wiklander (voorzitter Trans Europese Divisie TED) 

District NON 

Jan Koning  

Mirjam Booij-Hendriks  

Thijs de Reus 

 District NWN  

Gert-Jan Knopper  

Jaap Oppedijk   

Hans Ponte  

  

District MN 

Irma Tap  

Nadine Breure  

Ton Steens  

  

District ZN 

Rozita Panneflek-Reymond  
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Angel Milliard  

Elise Happé-Heikoop  

  

District ZWN 

Irene Sedney  

Gerard de Rond  

H.A. (Lex) van Dijk  
 

 

Bertil Wiklander: wij hebben voorstellen voor u t.a.v. het benoemingscomité, plannencomité en een 
evaluatiecomité. Wij stellen u voor dat wij ook een voorstel indienen t.a.v. statutencomité. 
Dagvoorzitter:  brengt het voorstel om ook de namen voor te dragen voor een statutencomité in 
stemming 
Stemming: met meerderheid van stemmen aangenomen. 
 

Nadine Breure (secretaris representatief comité) leest de namen voor: 

Voorstel Benoemingscomité 

Nadine Breure 
Mirjam Booij-Hendriks 
Richard Esenkbrink 
Gertjan Knopper 
Rozita Panneflek-Reymond 
Berry Quak 
Glenn Ripassa 
Tom de Bruin 
Elise Happé-Heikoop 
Bert Nab 
Dwight van Ommeren 
Thijs de Reus 
 

Dagvoorzitter brengt het voorstel in bespreking. Het voorstel wordt in stemming gebracht. 
Stemming: met meerderheid van stemmen aangenomen.  
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Voorstel comité van beleidsvoorstellen (plannencomité): 

Frieda Souhuwat-Tomasoa 
Jozef van Rijn 
John Roseval 
Jaap Oppedijk 
Silvia Andrade 
Wim Wiersema 
Miranda Jellema-Broekhuis 
Dick Mostert 
Frensley Panneflek 
Gert van Herwaarden 
Hans Portegijs 
Kees Lijkendijk 
Jeroen Tuinstra 
Leendert Brouwer 
Rudy Dingjan. 
 

De dagvoorzitter brengt het voorstel in bespreking. Het voorstel wordt in stemming gebracht. 
Stemming: met meerderheid van stemmen aangenomen. 
 

Voorstel Comité van statuten en reglementen: (in tweede instantie na eerder terugverwijzing) 

Zippora Anson 
Reinder Bruinsma 
Ronald de Vree 
Secretaris TED 
Secretaris NUC 
 

De dagvoorzitter brengt het voorstel in bespreking.  
Stemming: met meerderheid van stemmen aangenomen. 
 

Voorstel evaluatiecommissie: (in tweede instantie na eerdere terugverwijzing) 

Muco de Jongh 
Leendert Brouwer 
Albert Jurgens 
Irma Tap  
Hans van Westrhenen 
Hans Ponte 
Irene Sedney 
 

De dagvoorzitter brengt het voorstel in bespreking. 
Stemming: unaniem aangenomen.  
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Benoemingen functies dagelijks bestuur 

 

Voorstel benoeming  van de voorzitter NUC (in tweede instantie na eerdere terugverwijzing) 

Nadine Breure (secretaris benoemingscomité): we leggen aan u voor de naam van Wim Altink. 

Dagvoorzitter: u kunt nu stemmen over het voorstel. We zullen een schriftelijke stemming houden. 

Stemming:  voor: 121 tegen: 60.  Er waren geen ongeldige stembiljetten.  

 

Voorstel benoeming van de secretaris NUC (in tweede instantie na eerder terugverwijzing) 

Nadine Breure (secretaris benoemingscomité): ik leg u voor de naam van Tom de Bruin als secretaris 

van de NUC. Schriftelijke stemming.   

Dagvoorzitter: we gaan over tot stemmen. Dat doen we schriftelijk. 

Stemming: voor 91 tegen 66 onthoudingen 3 

 

11 november 2012  

Voorstel benoeming van de penningmeester NUC 

Nadine Breure (secretaris benoemingscomité)  Als penningmeester leggen we aan u voor de naam 

van: Istrahel Schorea.  

Dagvoorzitter: we willen het voorstel in stemming brengen. We zullen dat schriftelijk doen.   

Stemming: 1 ongeldige stem. 2 blanco. 4 tegen. 156 voor.  

 

Voorstel benoeming stafmedewerkers NUC 

Nadine Breure (secretaris benoemingscomité) : als stafmedewerkers tellen wij voor 

AJV: Hans Ponte 
V&T: Jurriën den Hollander 
Gemeentegroei: Rudy Dingjan 
 

Dagvoorzitter:  we brengen het voorstel in stemming.  

Stemming: met meerderheid van stemmen aangenomen  
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Voorstel benoeming assessoren Algemeen Kerkbestuur van de NUC 

Nadine Breure (secretaris benoemingscomité) : als assessoren in het Algemeen Kerkbestuur leggen 

we aan u voor:  

Jeu Boelen (directeur van een aan de kerk gelieerde instelling: Basisschool Oud Zandbergen) 
Guisele Berkel (predikant)  
Bert Nab (predikant)  
Hans van Westrhenen  
 Frensley Panneflek 
Dick Mostert 
Juliette Okyere 
Frieda Souhuwat 
 

Dagvoorzitter: nu u de namen voor de tweede keer heeft gehoord wil ik u vragen tot stemming over 
te gaan.  
Stemming: het voorstel is met meerderheid aangenomen.  
 

Voorstel benoeming klachtencommissie 

Nadine Breure (secretaris benoemingscomité): Deze commissie behandelt eventuele klachten over 

predikanten. De aard van de samenstelling is te vinden op bladzijde 13 van het verslag dat u heeft 

ontvangen. De namen voor de klachtencommissie zijn als volgt: 

Lex van Dijk: Voorzitter 
Ton Steens: Emeritus  
Carel Betram 
Colvin Overdiep 
 
Dagvoorzitter: Ik breng het voorstel in stemming. 
Stemming: met meerderheid van stemmen aangenomen 
 

Voorstel benoemingen bestuur ADRA 

Nadine Breure (secretaris benoemingscomité): de namen voor het ADRA bestuur zijn als volgt: 

Herman Jillings  
Lorrainee Isenia 
Zippora Anson 
Eliene Sonneveld 
Isabel de Vries 
Louis van Leeuwen  
Vertegenwoordiger van het AK 
 

Dagvoorzitter: ik breng het voorstel in stemming. 
Stemming: met meerderheid van stemmen aangenomen 
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Besluitenlijst:  

Het traject dat de besluiten hebben afgelegd is na te trekken in het verslag van de vergadering 

Motie BESL 3 – Congres 135 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op, in aansluiting op 

besluit 3 van het Uniecongres 2007 en op de beleidsontwikkeling van het AK in de periode daarna, om 

onder de gelovigen een houding te blijven stimuleren van wederzijds respect en elkaar ruimte bieden. 

Dit dient zowel op landelijk als plaatselijk niveau gestalte te krijgen in alle aspecten van het kerkelijke 

leven. 

 

Motie OBR 10,11 en 13 – congres 136 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op: - Bij aftreden zorg te 

dragen voor een juist overzicht van niet gerealiseerde doelstellingen en het nieuw te benoemen 

bestuur te verzoeken deze doelstellingen, als dit van toepassing is, zo mogelijk alsnog te realiseren. - 

Bij aantreden zich op de hoogte te stellen van de nog niet, geheel of gedeeltelijk, gerealiseerde 

doelstellingen van het afgetreden bestuur. - Ter voorbereiding van een congres de besluitenlijsten van 

de laatste drie congressen beschikbaar te stellen aan de afgevaardigden. 

 

Motie OBR 16 en 20 – congres 137 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op uiterlijk 6 maanden 

na het beëindigen van het uniecongres een beleidsplan te publiceren, dat de basis vormt voor de 

resterende vier en half jaar van de bestuursperiode. In dit beleidsplan staan, volgens een vast te 

stellen model: - concrete en meetbare doelstellingen; - een eventueel jaarlijks aan te passen planning; 

- een globale financiële onderbouwing voor de komende bestuursperiode. 

 

Motie MO2 – Congres 138 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op in de komende 

bestuursperiode, naar het voorbeeld van het project een Veilige Kerk, aandacht te besteden aan de 

problematiek van en rond personen met een niet-heteroseksuele geaardheid, opdat zij zich veilig 

mogen weten in de kerk. 
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Motie MO4 – Congres 139 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op in de komende 

bestuursperiode specifieke aandacht te schenken aan en beleid te vormen ten aanzien van de 

participatie van mensen met een beperking en/of chronische ziekte in het kerkelijke leven. 

 

Motie Gem2 - congres 141  

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op aandacht te 

schenken aan de bediening aan anderstaligen binnen de Nederlandse Unie. 

 

Motie Com 1 en 2,  OBR 9  en congres 142 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur opnieuw op een 

commissie te benoemen, die advies geeft over de continuering en mogelijke uitbreiding van de 

faciliteiten die via de webomgeving van de kerk worden aangeboden. 

 

Motie OBR 2,5,6,7,8, congres 104 en congres 143 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur (AK) op om te komen tot 

een zogenaamd “Internal Control Framework” (ICF). Dit ICF moet leiden tot interne beheersing, 

controle en transparantie van de penningmeesterij. Hieronder vallen onder andere: 1. Het 

waarborgen van effectieve en efficiënte processen (bijvoorbeeld het volledig innen en afdragen van 

tienden), 2. Betrouwbare managementinformatie (zoals begroting, jaarrekening en tussentijdse 

rapportages), 3. Het voldoen aan wet- en regelgeving (in Nederland en policies van de wereldkerk). 

Uitgangspunten voor het tot stand komen en het daadwerkelijk uitvoeren van een ICF, staan 

genoemd in de Working Policy 2011-2012 van de TED . Het Internal Control Framework (ICF) dient 

eind 2013 volledig te zijn geïmplementeerd. Daarom dragen de afgevaardigden, in vergadering 

bijeen, het Algemeen Kerkbestuur (AK) op om het ingezette traject, waarbij de salarisadministratie 

wordt uitbesteed, en de financiële administratie opnieuw wordt ingericht en de control-functie wordt 

vormgegeven met hulp van buitenaf en voor tenminste een jaar, voort te zetten. Het AK dient verder 

bij aanvang van haar werkzaamheden een commissie van deskundige en ervaren personen samen te 

stellen, die het AK adviseert op welke wijze het penningmeesterschap zal worden ingevuld, al naar 

gelang de aanwezige expertises binnen het Dagelijks Bestuur (DB) en het landelijk bureau van de 

NUC. Ten slotte zal direct na het beëindigen van het Uniecongres 2012 de FARC (Financial Audit 

Review Committee,) worden samengesteld, die de jaarlijkse controle op transparantie en volledige 

openheid over auditzaken ( zoals genoemd in de General Financial Policies van de Generale 

Conferentie ) zal uitvoeren, opdat deze per 1 januari 2013 met haar werkzaamheden kan starten. 
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Motie OBR 3- congres 144 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op er zorg voor te 

dragen dat bij congressen de privacy van de afgevaardigden gewaarborgd wordt. 

 

Motie OBR 18 – congres 120 – 145 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur (AK) op met behulp van 

deskundige en ervaren personen een grondige studie te maken voor een beter besturingsmodel van 

de Nederlandse Unie (NUC), met in achtneming van de internationale regelgeving van de kerk. Dit 

model kent drie aspecten: 1. De structuur (met organen, taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden), 2. De werkwijze binnen die structuur (kaders, spelregels, processen), 3. De 

overlegstructuur. De studie moet leiden tot een betere verdeling van taken van bestuurders en 

kerkelijke employees, opdat personele, financiële, organisatorische en zakelijke aangelegenheden 

worden behartigd door mensen met desbetreffende expertise en een optimaal aantal predikanten 

wordt ingezet voor taken waarvoor zij zijn opgeleid. De uitkomsten van de studie dienen binnen een 

jaar gepresenteerd te worden aan het AK. Het AK dient haar besluiten hierover met redenen omkleed 

openbaar te maken. 

 

Motie CONGRES 146 (CONGRES 94) 

De afgevaardigden, in zitting bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur (AK) op, de bestaande 

klachten/geschillenprocedure aan te passen, zodat benoemde personen, die door het AK uit hun 

functie zijn ontheven, ontzet, of op non-actief gesteld, hierop een beroep kunnen doen. Deze 

aanpassing dient uiterlijk 31 december 2013 gereed te zijn. 

 

Motie CONGRES 147 (VT2) 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op hoge prioriteit te 

geven aan het aanpassen van het lesmateriaal voor de jeugd (Met het oog op vandaag). 

 

Motie 148 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, bevelen het Algemeen Kerkbestuur aan wederom een 

Commissie Onroerend Goed te benoemen, waarin financieel onafhankelijke bouwkundig onderlegde 

leden zitting krijgen. Deze commissie houdt toezicht op het uitvoeren van de doelstellingen van de 

Afdeling Onroerend Goed, ondersteunt waar nodig en brengt, gevraagd dan wel ongevraagd, 

adviezen uit. Speciale aandacht dient besteed te worden aan de toekomst van landgoed Oud 

Zandbergen. 
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Motie Congres 153 (combinatie van motie IZV1/ congres 134) 

Gezien het Bijbelse principe van gelijkwaardigheid van man en vrouw, geven de afgevaardigden, in 

vergadering bijeen, aan dat zij de huidige situatie van ongelijkwaardigheid in de kerk principieel 

afwijzen. Daarom dragen zij het Algemeen Kerkbestuur op, mede gezien de context van de 

Nederlandse samenleving, dit standpunt krachtig uit te dragen in de wereldkerk. Zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk zes maanden na de eerstvolgende sessie van de Generale Conferentie (2015), dient de 

gelijkwaardigheid van man en vrouw op alle vlakken van de kerkelijke organisatie in Nederland 

geïmplementeerd te zijn. Hieronder valt ook de gelijkwaardige inzegening van vrouwelijke 

predikanten. 

 

Motie congres 149 

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, willen hun dank uitspreken aan allen die in de afgelopen 

vijf jaar aan het functioneren en aan de groei van de Adventkerk in Nederland hebben bijgedragen, 

door hun tijd, talenten en middelen daarvoor in te zetten. Deze dank betreft zowel de vele vrijwilligers 

als degenen die in een al dan niet gekozen functie de kerk hebben gediend. Maar de afgevaardigden 

danken bovenal God voor de zegeningen die hij in ruime mate in de afgelopen bestuursperiode aan 

zijn kerk heeft gegeven, voor de vruchten die hij heeft gegeven op het werk dat werd verricht en voor 

de trouw waarmee hij haar, ondanks alle menselijke onvolkomenheden, heeft omringd. 


