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Intentieovereenkomst Unie – ABC 2018 

Intentieverklaring Unie en ABC 

Van samenwerken naar samengaan 

 

De Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten bijeen op vrijdag 9 november 

te Zwolle en de Algemene Leden Vergadering van de Alliantie van Baptisten en CAMA 

gemeenten bijeen op woensdag 14 november 2018 te Doorn besluiten tot aanvaarding van 

deze intentieverklaring en onderschrijven daarmee het voornemen om te komen tot een fusie 

van beide geloofsgemeenschappen en de wijze waarop het fusieproces wordt ingevuld. 

 

Inleiding 

In bijlage 1 kunt u de voorgeschiedenis van het proces Unie-ABC lezen. We zijn al een tijdje 

onderweg als Unie en ABC en willen nu een stap verder zetten door middel van ondertekening 

van twee ‘overeenkomsten’: een samenwerkingsovereenkomst en een intentieverklaring.  

Achtergrond van de intentieverklaring 

De afgelopen jaren is er gewerkt aan intensievere samenwerking tussen Unie en ABC. In feite 

hebben we daarmee voorbereidende stappen gezet om te komen tot een fusie tussen beide 

geloofsgemeenschappen. Gedurende dit proces van samenwerking zijn er besluiten genomen 

over regionaal werken en het seminarium, hebben we gedeeltelijk gezamenlijke ALV’s 

gehouden en hebben we veel zaken gemeenschappelijk geregeld (denk aan de privacywet, 

advies aan penningmeesters van gemeenten en aansluiting bij SGL). 

Het verlangen om tot een eenheid te komen is gegroeid. Het ondertekenen van onderstaande 

intentieverklaring is daarom nu een logische stap om te komen tot een fusie. 

 

Ter voorbereiding van de fusie zullen nog een aantal praktische en technische zaken uitgewerkt 

moeten worden (denk hierbij aan de financiën, lidmaatschap internationale verbanden, 

bestuursmodel, statuten en huishoudelijk reglement, in elkaar schuiven organisatie). Deze 

praktische en technische zaken zijn eerder uitwerking van de fusie dan voorwaarden voor een 

fusie. Daarom willen we met een principebesluit over de fusie niet wachten tot alle details klaar 

zijn, maar nu een intentieverklaring uitspreken om te fuseren. Vervolgens zal in de komende 

tijd een fusiecommissie de intentie om te fuseren verder uitwerken en komen met inhoudelijke 

voorstellen.  
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Tijdens de periode dat de fusiecommissie zich richt op het uitwerken van de fusie zullen we als 

geloofsgemeenschappen de samenwerking al verder uit gaan voeren. Daarom is ook een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 

 

Intentieverklaring Unie-ABC 

Droom 

 

Onderlinge afhankelijkheid is vanaf het begin van het baptisme een belangrijk begrip geweest. 

De plaatselijke gemeente is wel volledig kerk en daarmee onafhankelijk, maar niet de volledige 

kerk. De gezette en te zetten stappen van de Unie en de ABC zijn dan ook stappen op weg 

naar meer kerkelijke eenheid, zonder dat de autonomie van de plaatselijke gemeente 

verandert. 

 

De droom van de Unie en ABC is om een gemeenschap van plaatselijke gemeenten te creëren, 

waarin God groot wordt gemaakt; waarin mensen groeien in geloof en van waaruit we het 

goede nieuws delen in de wereld waarin we staan. Het doel van die nieuwe gemeenschap is: 

samen te bouwen aan uitnodigende en levende gemeenten van mensen die tot geloof in Jezus 

komen en Hem willen volgen.  De kenmerken van die gemeenschap zijn: 

• uitnodigend: open naar andere gemeenten en naar organisaties / open naar nieuwe 

vormen van gemeente-zijn 

• inspirerend: plaatselijke gemeenten ondersteunen bij hun groei in geloof en 

discipelschap. 

• faciliterend: toerusting op zowel inhoudelijk als praktisch gebied. 

Fusiecommissie 

De besturen benoemen uit hun midden een fusiecommissie. Deze fusiecommissie is 

verantwoordelijk voor de voorbereiding van de fusie en functioneert onder de beide besturen. 

Zij heeft als taak: 

 

Het adviseren van de besturen ten aanzien van nog uit te werken onderdelen; een lijst 

met uit te werken onderdelen en een planning is in deze overeenkomst opgenomen. 

 

De fusiecommissie kan desgewenst werkgroepen instellen om onderwerpen nader en breder 

te onderzoeken, om met een gedragen voorstel voor betreffend onderwerp te komen.  

 

Wat betreft de samenstelling van de fusiecommissie: zij bestaat uit zes personen. Vanuit de 

besturen van Unie en ABC nemen zitting in de fusiecommissie de voorzitters van Unie en ABC 

en één lid uit elk bestuur. Daarnaast wordt er een onafhankelijke technisch voorzitter 
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aangesteld en wordt de Algemeen Secretaris ambtshalve toegevoegd aan de fusiecommissie. 

De technisch voorzitter vormt samen met de Algemeen Secretaris de agendacommissie.  

Planning 

Aan de fusiecommissie worden de volgende uit te werken onderwerpen met ruw tijdsschema 

meegegeven: 

 

Onderwerp   Start   Eind   Besluit  

 

Doop en lidmaatschap zomer 2018  eind 2018  AV 2019 

Financiële kaders  begin 2019  zomer 2019  AV 2019 

Bestuursmodel  begin 2019  zomer 2019  AV 2019 

Erkenning/Ordinatie  begin 2019  zomer 2019  AV 2019 

Positie voorgangers 

Algemene Ledenvergadering begin 2019  zomer 2019  AV 2019 

Lidmaatschap wereldwijd begin 2020  zomer 2020  AV 2020 

Statuten en Huisregl.  begin 2020  zomer 2020  AV 2020 

 

Ondersteuning 

Om dit proces te faciliteren wordt de ondersteuning vanuit het bureau van de Unie en van de 

ABC gegeven (secr. 0,3 fte, finan. adm. 0,2 fte, comm. 0,2 fte en alg. secr. 0,6 fte). Daaraan zijn 

de volgende kosten en verdeling van kosten verbonden: 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op d.d. …….…………….……... (datum) te 

…………………….……. (plaats), door: 

Bestuursleden Unie   

(naam + handtekening invoeren) 

Bestuursleden ABC 

(naam + handtekening invoeren) 

 

 

 

Ondersteuning Unie-ABC raming 2019-2022
Lasten Unie 2019 ABC 2019 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022

Salariskosten

4205 Bruto salaris ondersteuning Unie 57.000€          66.000€      67.000€       68.000€        
Bruto salaris ondersteuning ABC 8.500€          

4211 Sociale lasten Unie 8.500€            10.000€      10.000€       10.000€        
Socilae lasten ABC 1.000€          

4212 Pensioenpremies 7.000€            7.000€        7.500€         7.500€          

Totaal 72.500€       9.500€        82.000€         83.000€    84.500€     85.500€      

Ov. Personeelskosten

4225 Opleiding en training 1.500€            1.000€        1.000€         1.000€          
4226 Reiskosten 8.300€            9.500€        9.500€         9.500€          

Overig ABC 1.200€          

Totaal 9.800€         1.200€        11.000€         10.500€    10.500€     10.500€      

Diverse kosten

4350 Ledenvergadering Unie 3.500€            7.500€        7.500€         7.500€          
Ledenvergadering ABC 4.000€          

incl.4327 4328 Bestuurskosten Unie 5.000€            10.000€      10.000€       10.000€        
Bestuurskosten ABC 5.000€          
Communicatie 6.000€          6.000€        6.000€         6.000€          

Totaal 8.500€         15.000€      23.500€         23.500€    23.500€     23.500€      

Totaal Lasten 116.500€       117.000€  118.500€   119.500€    

Baten Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022

Bijdrage Unie

Salariskosten 72.500€           73.000€      74.000€       75.000€        

Overige pers.kosten 9.800€              9.500€        9.500€         9.500€          

Diverse kosten 8.500€              8.500€        8.500€         8.500€          

Totaal 90.800€           91.000€      92.000€       93.000€        

Bijdrage ABC

Salariskosten 9.500€              10.000€      10.500€       10.500€        

Overige pers.kosten 1.200€              1.000€        1.000€         1.000€          

Diverse kosten 15.000€           15.000€      15.000€       15.000€        

Totaal 25.700€           26.000€      26.500€       26.500€        

Totale baten 116.500€         117.000€    118.500€    119.500€      

Totale lasten 116.500€         117.000€    118.500€    119.500€      
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Bijlage 1: 

Voogeschiedenis 

In het voorjaar van 2011 is een proces van toenadering gestart tussen de Unie van Baptistengemeenten en de ABC-gemeenten. Er is toen gestart 

met een eerste onderzoeksfase, die in 2015 verderging in een proces van intensieve samenwerking. De achterliggende motieven voor dit onderzoek 

naar samensmelting zijn principieel van aard (Jezus’ gebed om éénheid uit Johannes 17) en komen voort uit praktische overwegingen (efficiënt krachten 

bundelen voor onze gemeenschappelijke opdracht). Onderlinge liefde en voor het Koninkrijk vruchtbare samenwerking zijn zaken die daarbij zichtbaar zouden 

moeten worden. De droom, zoals die in het oorspronkelijke Plan van Aanpak is verwoord luidt als volgt: 

 

Een hechte gemeenschap van baptisten en cama gemeenten, die zich met elkaar en de samenleving verbonden weet, met een cultuur, waarin alle 

generaties zich thuis voelen,  onderlinge liefde, waardering, bemoediging, eensgezindheid en respect heerst. Zij belijdt het gezag en de 

betrouwbaarheid van de bijbel en doopt mensen op grond van hun belijdenis door onderdompeling. Zij geeft op een relevante manier gestalte aan 

het evangelie van Jezus Christus, gekenmerkt door dienend leiderschap en discipelschapsvorming.1 

 

Het proces zag er in hoofdlijnen als volgt uit: 

 

                                                           

 
1 Plan van Aanpak, voorjaar 2012 

http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2012_VJ_-_Plan_van_Aanpak.pdf
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(1) Eerste verkennende gesprekken vonden plaats tussen het bestuur van de ABC en de Commissie Interkerkelijke Samenwerking van de Unie 

(in het leven geroepen in voorjaar 2010). Dit leidde tot het ingaan van Fase 1: Onderzoek. 

(2) In november 2011 besloten de AV van de Unie en ALV van de ABC om een proces in te gaan om samensmelting tussen de twee 

geloofsgemeenschappen te onderzoeken.2 

(3) In het voorjaar van 2012 legden de besturen van Unie en ABC een Plan van Aanpak voor aan hun geloofsgemeenschap, waarin de formatie 

van 4 werkgroepen (identiteit, gemeentemodellen, herstelde verhoudingen en (inter)nationale vertegenwoordiging) wordt voorgesteld.3 

Een stuurgroep bestaande uit drie vertegenwoordigers van beide geloofsgemeenschappen begeleidde het traject. 

(4) Gedurende najaar 2012 en voorjaar 2013 werd in de werkgroepen voorbereidend werk gedaan, vonden diverse gesprekken plaats en 

werden regio-avonden georganiseerd die aan de geloofsgemeenschappen gelegenheid gaven om mee te denken.  

(5) In het najaar van 2013 werd een conclusiedocument van de stuurgroep (samen met vier onderliggende documenten van de werkgroepen) 

voorgelegd aan de AV van de Unie en ALV van de ABC.4 De besturen onderstreepten de conclusies van de stuurgroep en vroegen om een 

vervolgtraject (een zgn. fase 2) waarin de samensmelting verder zou worden uitgewerkt. Op 15 november stemde de AV van de Unie in 

met het conclusiedocument en de afronding van de onderzoeksfase. Bij de ALV van de ABC leefden veel vragen, en men had extra tijd 

nodig - besluitvorming vindt daar plaats op 12 februari 2014 (met 68% vóór).  

(6) Gedurende de rest van 2014 zijn er verschillende gesprekken gevoerd tussen de besturen en binnen de gemeenschappen zelf, om een 

aantal vragen die leven te beantwoorden.  

(7) Als in voorjaar 2015 een nieuw voorstel op tafel ligt van de stuurgroep, ‘over identiteit’, waarin het met name gaat over een gezamenlijke 

geloofsbelijdenis en een aantal ethische standpunten, bleek dit voor de Unie een stap te ver, vooral rondom de verschillende opvattingen 

rondom de vergaande ethische inkleuring van een kerkmodel, vanuit een landelijke organisatie. Een organisatorisch samengaan bleek op 

korte termijn niet mogelijk. 

                                                           

 
2 Voorstel CIS Samensmelting met ABC gemeenten  
3 Plan van Aanpak, voorjaar 2012 
4 Conclusiedocument (stuurgroep); Verslag werkgroep identiteit (werkgroep identiteit); leven met LEV (werkgroep gemeentemodellen); Rapport herstelde verhoudingen 

(werkgroep herstelde verhoudingen). 

http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2011_NJ_-_voorstel_CIS_samensmelting.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2012_VJ_-_Plan_van_Aanpak.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Conclusiedocument_Unie-ABC.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Bijlage_5_Verslag_werkgroep_Identiteit.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Leven_met_Lev.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Bijlage_2_Herstelde_verhoudingen.pdf
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Na de AV van de Unie is er overleg gevoerd tussen de besturen van de Unie en ABC over 

voortgang van het proces. Daarin is gekozen voor een nieuwe weg: er werd ingezet op het 

zoeken naar intensieve samenwerking; een samengaan van beide geloofsgemeenschappen 

blijft daarbij wel een stip op de horizon. 

(8) In het najaar van 2015 start een nieuwe fase, waarbij gekozen wordt om eerst 

intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Basis voor die verdere samenwerking is 

de geloofsbelijdenis die al in voorjaar 2015 op tafel lag.5 

(9) Een plan van aanpak voor intensievere samenwerking wordt gepresenteerd in het 

voorjaar van 2016. Eerste intenties om samenwerkingsterreinen te verkennen worden 

uitgewerkt.6 

(10) De geaccepteerde geloofsbelijdenis (zie 8), werd aangevuld met een document 

identiteit dat in het najaar van 2016 in beide geloofsgemeenschappen is besproken.7 

 

 

                                                           

 
5 Voorstel Unie-ABC, najaar 2015 
6 Plan van Aanpak – Unie-ABC 2016-2017 
7 Identiteitsbeschrijving ABC-gemeenten en Unie van Baptistengemeenten 

http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2015_nj_-_Voorstel_Unie-ABC.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2016_vj_-_Plan_van_Aanpak_intensieve_samenwerking_2016-2017.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2016_nj_-_identiteitsbeschrijving_ABC_en_Unie.pdf

