
REKENSCHAP EN VERNIEUWING

Rede uitgesproken bij de viering van het
\/ijfentwintigjarig bestaan van het Seminarium
der Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
"De Vinkenhof" door de rector

prof. dr. J. Reiling.

Broeders en zusters,

Op 1 September 19 r58 richtte de pas geinstalleerde rector van het blinkend

nieuwe Seminarium der Unie van Baptisten Gemeenten zich aan het eind van

zijn inaugurele rede tot de gemeenten van de Unie met de volgende woorden:

" Dit seminarium is uw school, meer nog dan de onze. Uw toekomstige

voorgangers zullen hier worden opgeleid en wat dat inhoudt vermag

niemand precies onder woorden te brengen. Het betekent in ieder geval

dat het seminarium behoort tot uw meest vitale belangen. Daarom vertrouwen

wij dat het een grote plaats zal hebben in uw gebed, uw liefde en uw

offer Uw vertrouwen in ons is groot, ongemotiveerd groot en wij zijn j

ons daarvan terdege bewust. Gij kunt rekenen op onze volledige toewijding".

Vandaag, een kwart eeuw later, wil deze zelfde rector, met het seminarium mee

verzilverd, deze woorden opnieuw naar voren halen teneinde ze samen met u nog

eens te ovepwegen en de vraag te stellen wat ervan is terecht gekomen. Ik

noteer:

a. het seminarium is de opleidingsschool van de toekomstige voorgangers en

daarom een van de-meest vitale belangen van de gemeenten;

b. het seminarium rekent op een grote plaats in het gebed, de liefde en het

offer van de gemeenten;

c. de gemeenten gaven aan de pioniers van 1958 een ongemotiveerd groot vertrouwen

en de pioniers beloofden hun volledige toewijding aan de taak van de voor-

gangersopleiding.

Deze drie dingen vragen om wederzijdse rekenschap, van het seminarium aan de

gemeenten en van de gemeenten aan het seminarium. Nu is er sinds 1958 geen

enkel jaar voorbijgegaan waarin wij geen verantwoording hebben afgelegd, in

verslagen en rapporten aan de Algemene vergadering van de Unie, in openings-

colleges, later ook op radenconferenties, gewestelijke bijeenkomsten van ge

meenten en ook van onze vrouwenbeweging Zusterhulp. Docenten en studenten




































