UNIE - ABC
Aan: raden van Unie- en ABC-gemeenten
Van: besturen van Unie en ABC
Datum: 1 juni 2018
INLEIDING
Met deze brief willen wij u informeren over het proces Unie-ABC en u uitnodigen voor
informatie- en gespreksavonden die in het najaar worden gehouden.
Op woensdag 30 mei 2018 ontmoetten de besturen van beide geloofsgemeenschappen
elkaar en spraken wij over het proces Unie-ABC. We begonnen met het uitspreken van onze
gedachten over Unie en ABC in 2025. Waar zijn we naar op weg en wat is de toegevoegde
waarde van Unie-ABC voor de lidgemeenten in 2025? Vervolgens stond op de agenda een
concept-intentieovereenkomst en de benodigde samenwerkingsafspraken.
OVEREENKOMST UNIE-ABC
Door intensievere samenwerking leren we elkaar beter kennen en groeien we naar elkaar toe.
De besturen willen in het komende half jaar stappen zetten om het samengaan van Unie en
ABC concreet gestalte te geven. Daartoe wordt een concept-intentieovereenkomst opgesteld
met daarbij behorende samenwerkingsafspraken. In de intentieovereenkomst wordt op basis
van een gedeeld verlangen de intentie uitgesproken te komen tot een fusie van Unie en ABC.
Er worden afspraken gemaakt over de inrichting van bestuursvorm (fusiecommissie), over het
Seminarium, over het regionaal werken en de (mate van) ondersteuning door een eigen
bureau.
ROUTE NAAR DE LEDENVERGADERINGEN VAN NOVEMBER 2018
Een werkgroep bestaande uit bestuursleden van Unie en ABC zal na het gesprek van 30 mei
2018 tussen beide besturen de concept-intentieovereenkomst gaan afronden. Vervolgens zal
er ook een financiële meerjarenraming worden gemaakt en een planning van nog te
ondernemen activiteiten voor de komende jaren.
Verder worden er twee voorlichtingsavonden georganiseerd om u te informeren over de
voortgang van het proces. Uw vragen en opmerkingen worden meegenomen naar de
volgende besturenontmoeting.
Planning:
•

30 augustus 2018: voorlichtingsbijeenkomst in De Hoeksteen in Vianen (19.30-21.45)

•

12 september 2018: voorlichtingsbijeenkomst in Het Behouden Huys in Meppel
(19.30-21.45)

Voor beide bijeenkomsten worden aanmeldformulieren gemaakt en deze zullen wij u in de
loop van juni toesturen via de secretaris van uw gemeente. Ook wordt over deze
bijeenkomsten via de nieuwsbrieven van Unie en ABC gecommuniceerd.
•

Besturenontmoeting op 19 september 2018: de stukken voor de ledenvergaderingen
worden dan vastgesteld

•

Algemene Leden Vergadering van de Unie op vrijdag 9 november te Zwolle

•

Algemene Leden Vergadering van de ABC op woensdag 14 november te Doorn

TOT SLOT
Het moge duidelijk zijn dat een samengaan van Unie en ABC alleen vruchtbaar zal zijn als dit
samengaan breed gedragen wordt. Op dit moment wordt er op vele terreinen en door veel
gemeenten samengewerkt. Het is goed om deze ervaringen te delen. Inspirerende regionale,
nationale en internationale verhalen van ontmoetingen laten zien wat er allemaal gebeurt en
wat de meerwaarde is van een gezamenlijke gemeenschap.
Unie en ABC. Het is een boeiend proces, waarin we ook de hand van de Heer ervaren. Door
alles heen horen we de stem van de Heer in het gebed uit Johannes 17:11 Heilige Vader,
bewaar hen door mijn naam, (…) zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

