Historie
Het is al meer dan zeven jaar geleden,
dat de toenadering begon tussen de besturen
van ABC en Unie. Gedreven door het ‘gebed
voor de eenheid’, zoals we dat lezen in het
Johannes-evangelie, ontstond de droom van
samensmelting van beide gemeenschappen.
In de voorbije jaren is er veel
besproken
en
onderzocht.
Er
waren
werkgroepen over ‘Identiteit’, ‘Gemeentemodellen’, ‘Herstelde verhoudingen’ en
‘Internationale Vertegenwoordigingen’. Er
was discussie over conclusies; en tegelijk
groeide het verlangen om samen te werken
en samen te gaan. Want samen kunnen we
meer betekenen voor elkaar en voor de
wereld om ons heen, tot meerdere eer en
glorie van onze Heer en Heiland.

Basis
De basis voor de samenwerking ligt in
de gezamenlijke identiteit van Unie en ABC
gemeenten. Als missionaire gemeenschappen
delen we de beginselverklaring van Missie
Nederland. Daaraan hebben wij toegevoegd,
dat de plaatselijke gemeenten een wezenlijke
rol vervullen als gemeenschap van gelovigen
en het priesterschap van alle gelovigen.
Vanuit die bewuste overtuiging hebben
we woorden gezocht om de identiteit van Unie
en ABC te beschrijven, waarbij zeven
hoofdlijnen zijn benoemd:
•
Christocentrisch – de persoon,
het leven en het werk van Jezus
Christus staan voor ons centraal.
•
Gemeenschapszin
–
we
herkennen elkaar als volgelingen van
Christus, een verbond van mensen
met God en met elkaar.
•
Bijbelverwachting
–
God
spreekt tot ons door de Bijbel, die we
samen biddend lezen en waarin we
telkens opnieuw Zijn wil ontdekken.
•
Discipelschap – toewijden aan
Christus, aan elkaar en aan de
zendingsopdracht;
de
doop
als
startpunt
om
met
elkaar
in
verbondenheid te gaan.
•
Geestvervuld – vervuld van de
volheid van de Geest wordt ons
getuigenis bekrachtigd en vinden we
troost en nieuwe moed.
•
Zendingsgericht – we zien uit
naar de wederkomst, nu nog samen in
onze gemeenten, zoekend naar Zijn
koninkrijk en Zijn gerechtigheid.

•
Vrijheid en verantwoordelijkheid:
in
wederzijdse
liefdevolle
verantwoordelijkheid
vormt
de
gemeente
de
grens
van
onze
persoonlijke vrijheid.
Deze zaken delen we als vurig
verlangen in Baptisten en CAMA-gemeenten;
we geven het vorm in onze tradities en
dragen het uit naar de wereld om ons heen.

Samenwerking
De ABC en de Unie willen de komende
vier jaar gaan samenwerken op drie
gebieden: zendingsprojecten, vorming van
voorgangers
en
ondersteuning
voor
gemeenten.
Daarmee
bestrijkt
de
samenwerking direct een breed terrein: zowel
internationaal, nationaal als regionaal gaan
Unie en ABC samen optrekken.
Bij de zendingsprojecten gaat het om
het samen werven van geld. ABC en Unie zijn
verbonden met Europese en wereldwijde
Baptisten en CAMA families; samen met hen
worden doelen gezocht en projecten gekozen.
Er komt een sterker accent te liggen op
gemeentestichting, zoals dat ook zichtbaar
werd bij het gezamenlijke project voor
‘Gemeentestichting in Turkije’. Daarnaast
blijft de samenwerking met Europese
Baptisten organisaties EBMI en EBF, de
Baptisten Conventie in Sierra Leone en
andere partnerorganisaties als OM en Tear.
We handhaven het ‘Noodfonds’, zodat er bij
rampen direct noodhulp kan worden gegeven,
bij voorkeur via Baptisten gemeenten ter
plaatse.
Verder
blijft
de
regeling
voor
‘Ondersteuning van Gemeentezendelingen’
bestaan voor alle gemeenten van Unie en ABC
en wordt support geboden aan activiteiten
voor jongeren, zoals jeugdreizen en passende
projecten.
De
contacten
met
migrantengemeenten in Nederland kunnen
binnen de regiostructuur opgepakt worden,
samen met naburige gemeenten.
Bij de vorming van voorgangers zien
Unie en ABC het belang van een eigen
opleiding. In de afgelopen jaren zijn de
mogelijkheden en randvoorwaarden van
opleidingen onderzocht en hebben COTA en
opleidingsraad een stuk geschreven over
‘Toekomst
Theologische
Opleiding’
en
besproken met de besturen.

Zij zien samen de mogelijkheden van
het seminarium als een leergemeenschap,
waar verbreding, verdieping en verworteling
wordt geboden om dienstbaar te zijn in God’s
koninkrijk. Centraal staan geleefd en geleerd
geloof, waarbij onderwijs en onderzoek zijn
verbonden met de gemeentepraktijk door
stages,
werkveldcommissie
en
duale
trajecten. Het Seminarium heeft een leerstoel
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
daaraan
verbonden
een
onderzoeksprogramma. Er worden veel verschillende
studiemogelijkheden
geboden,
ook
in
samenwerking met Hogescholen.
Er bestaat nu ook een verkorte
ordinatieroute, maar het uitgangspunt is dat
voorgangers een HBO- of Bachelor-niveau
hebben. De rol van herder en leraar in onze
gemeenten vraagt steeds meer en ook nieuwe
kwaliteiten, zoals inspelen op veranderingen,
pionieren en nieuwe geloofsvormen, waarbij
teamwerk binnen en rond de gemeente van
belang is.
De samenwerking van Unie en ABC
binnen het seminarium houdt in, dat beide
gemeenschappen betrokken zijn bij het
bestuur en bijdragen in de algemene kosten.
Uitgangspunt is dat het docententeam
representatief wordt verbreed en er een
gezamenlijke
werkwijze
komt
voor
beroepbaarstelling en erkenning.
Het regionale werk vanuit ABC en Unie
is
van
belang
om
gemeenten
te
ondersteunen. Dat is al praktijk in beide
gemeenschappen, maar door samenwerking
kan het regiowerk worden versterkt.
Er komt een team van regiocoördinatoren, elk
met een netwerk van gemeenten die met
elkaar leven en van elkaar leren. De regiocoördinator is daarin de spil en het
aanspreekpunt, zorgt voor begeleiding en
advies en brengt de landelijke organisaties
dichterbij.
Verdere
taken
van
de
regiocoördinator kunnen zijn het organiseren van
regionale kaderbijeenkomsten, bevorderen
van samenwerking, nieuwe gemeenten in de
regio werven en helpen bij initiatieven voor
gemeente stichting.
De gedachte is dat er zeven regio’s
worden gevormd met een regio-coördinator,
die voor een dag per week is vrijgesteld.
Financieel kan dit met bestaande budgetten
van Unie en ABC worden bekostigd, waarbij
gestreefd wordt naar verdere ontwikkeling
door harmonisatie en afstemming.

Intentieverklaring
Naast het samen optrekken in
zending, seminarium en regiowerk willen Unie
en ABC ook daadwerkelijke stappen zetten
om tot een fusie te komen. De ervaring van
de jarenlange gezamenlijke verkenning heeft
geleid tot een groeiend verlangen om tot
eenheid te komen. De onderlinge verschillen
zijn minder groot dan gedacht; en die
verschillen zijn er nu ook binnen de beide
gemeenschappen.
Onze basis is het duidelijke verlangen
om samen te gaan en het vertrouwen dat Unie
en ABC in elkaar hebben en in de leiding van
onze Heer, aan wie we ook dit fusietraject
opdragen. Die overtuiging is van een hogere
orde dan onze tradities rond gebruiken in
gemeenten en details van onze organisaties.
Veel grote besluiten zijn in de
afgelopen jaren al genomen; het is nu tijd
voor
verdere
detailuitwerking.
Deze
intentieverklaring heeft als doel te komen tot
een
fusie.
Daarvoor
komt
er
een
fusiecommissie vanuit beide besturen, die
zorgt
voor
de
uitwerking
van
dit
principebesluit.
De
commissie
wordt
ondersteund
vanuit
beide
landelijke
organisaties en kan daarnaast werkgroepen
instellen voor bepaalde onderdelen. Zo
moeten in de komende jaren veel praktische
en
technische
zaken
verder
worden
onderzocht en uitgewerkt, zoals financiën,
internationale verbanden, bestuursmodel,
statuten en reglementen, en uiteindelijk het
in elkaar schuiven van de organisaties.
Alle uitwerkingen worden als voorstel
aan beide ledenvergaderingen voorgelegd.
We hopen binnen vier jaar de nodige
besluiten te kunnen nemen, zodat de
samenwerking dan kan worden voorgezet
binnen onze gezamenlijke organisatie.

Deze samenvatting van de voorstellen aan de
ledenvergaderingen kan worden gebruikt om
gemeenten globaal te informeren, wat er aan
de orde zal komen. Deze tekst is verkort en
vereenvoudigd, daarom speelt deze weergave
geen rol bij de officiële besluitvorming.
Daarvoor blijven de originele voorstellen en
stukken leidend, zoals die zijn toegezonden
aan de gemeenten.

