
KOERS UNIE - ABC  

 

Ter info: 

De Algemene Ledenvergadering van de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC) 

heeft op 18 april te Doorn in grote meerderheid ingestemd met het voorstel om het 

Baptisten Seminarium ook de opleiding van voorgangers van de ABC te laten verzorgen. 

De kosten van het Seminarium (jaarlijks rond de 80.000 euro vanuit de Uniecontributie) 

zullen stapsgewijs tussen ABC en Unie worden verdeeld. De ABC-gemeenten gaan jaarlijks 

1 euro per lid meer betalen t.b.v. de bekostiging van het Seminarium. Met dit besluit is een 

belangrijke stap gezet tussen de Unie en de ABC. De besturen hebben naast het 

Seminarium de regionale verbinding door middel van regio-coördinatoren als de twee 

hoofdtaken van Unie en ABC vastgelegd. Het lijkt ons goed om u na dit besluit van de ABC 

te informeren over de koers van het proces van samenwerking tot samengaan. Deze notitie 

dient daartoe. U kunt uw opmerkingen over deze notitie terugkoppelen via 

info@baptisten.nl en tijdens de AV op 26 mei 2018 te Amersfoort.   

 

INLEIDING 

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan organiseerden de Unie en de ABC Gemeenten in 

2009 een gezamenlijke dankdag in Barneveld. Het was bijzonder om te zien dat twee 

gemeenschappen opeens dichter bij elkaar lagen dan dat vaak gedacht werd. Na 2009 

kwamen langzaam gesprekken op gang waarin het verlangen ontstond om te kijken in 

hoeverre een gezamenlijke toekomst mogelijk was. Gelijke wortels, en dan ook een 

gezamenlijke toekomst? Vanaf 2011 zijn mogelijkheden tot samenwerking verder 

onderzocht. Dit stuk wil schetsen welke koers de besturen voorstaan en wat de 

mogelijkheden naar de toekomst zijn. 

 

DROOM 

Wat is de droom? De droom is een gemeenschap van plaatselijke gemeenten: 

• waarin God groot wordt gemaakt 

• waarin mensen groeien in geloof 

• van waaruit we het goede nieuws delen in de wereld waarin we staan 

 

Een gezamenlijk overleg van de besturen van Unie en ABC formuleerde het als volgt: 

Het doel van de nieuwe gemeenschap is samen te bouwen aan uitnodigende en levende 

gemeenten van mensen die tot geloof in Jezus komen en Hem willen volgen.  

 

Kenmerken voor die gemeenschap zijn: 

• uitnodigend: open naar andere gemeenten en naar organisaties  

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

discipelschap 

• faciliterend: toerusting op zowel inhoudelijk als praktisch gebied 
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SAMENWERKING 

Op verschillende lagen binnen de Unie en ABC Gemeenten wordt inmiddels intensief 

samengewerkt: 

Regionaal 

We kiezen voor de inzet en bevordering van de verbinding in de regio’s. Het blijkt een hele 

mooie opzet om gemeenten die geografisch dicht bij elkaar staan in contact met elkaar te 

brengen. Een concrete stap daarbij was de samenvoeging van de intervisiegroepen van 

voorgangers van Unie en ABC in diverse regio’s. Sinds het najaar van 2017 komen de 

voorgangers in gezamenlijke groepen bij elkaar. Daarnaast organiseren de regio-

coördinatoren regio-dagen voor ontmoeting, toerusting van kader en inspiratie. Per regio is 

0,2 fte vrijgesteld voor de ondersteuning van gemeenten.  

 

Nationaal 

De besturen van beide gemeenschappen vergaderen inmiddels om de andere maand met 

elkaar. Wat elke keer weer opvalt is een gemeenschappelijk verlangen om de Heer te dienen. 

In de praktijk blijken verschillen vaker op verwachting te berusten dan dat ze werkelijkheid 

zijn. Tegelijk ervaren beide besturen de uitdaging om stappen te zetten die soms spannend 

zijn. Als Gods Geest aan het werk is, dan gebeurt er iets nieuws en dat valt niet altijd te 

voorspellen. 

 

Een ander punt waarop de gemeenten elkaar nationaal vinden is de opleiding van 

voorgangers. In de praktijk zien we telkens weer hoe belangrijk het is dat voorgangers goed 

zijn toegerust voor hun werk. Het Seminarium biedt kwaliteit en is al vele jaren tot zegen van 

de gemeenten geweest en dat zien we ook voor de gezamenlijke toekomst van Unie en ABC. 

 

Verder zal er nationaal ook ondersteuning van gemeenten plaatsvinden als het gaat om 

praktische regelingen voor voorgangers, ANBI, vertegenwoordigingen, etc. 

 

Internationaal  

Niet in de laatste plaats wordt ook gekeken naar de internationale contacten. We zijn lid van 

de wereldwijde baptisten- en CAMA-familie; deze verbanden willen we continueren en verder 

vormgeven. Voor de projecten willen we als kerkgenootschap kiezen voor één focus, zoals dit 

jaar als pilot Turkije.  Maar ook zullen de plaatselijke gemeenten op het gebied van zending 

ondersteund worden door de expertise die er binnen zowel Unie als ABC is. Verder wordt er 

gedacht aan gezamenlijke zendingsreizen voor jongeren. 

 

TOEKOMST 

In het najaar van 2015 is gekozen voor de weg van geleidelijkheid. Door intensievere 

samenwerking leren we elkaar beter kennen en groeien we naar elkaar toe. Voor de één zal 

dit proces te snel gaan, voor de ander misschien te langzaam. De Unieraad wil bewust kijken 

naar de toekomst en zorgvuldig weloverwogen stappen zetten. Wij hebben de indruk dat het 

nu een natuurlijk moment is (met het op gang komen van het gezamenlijke regionale werken 

en de keuze voor het Seminarium) om een samengaan van beide kerkgenootschappen voor 



te bereiden. Er zal nog het nodige uitgezocht en uitgedacht moeten worden, maar de 

richting van een samengaan kunnen we wat betreft de Unieraad concreet gestalte gaan 

geven. 

 

Eén van de vragen waarover de besturen zich hebben gebogen, is hoe dit proces juridisch 

handen en voeten kan krijgen. Wat heb je wel gezamenlijk en wat niet? Wanneer hak je 

knopen door over het officieel samenvoegen van organisaties? Voor Unie en ABC heeft 

Wouter Wierenga (rechten- en theologiestudent) onderzoek gedaan en het volgende advies 

gegeven:  

Zet de huidige samenwerking van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland en de 

Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten om in een samenwerkings- en 

intentieovereenkomst voor bepaalde tijd. Vervolgens kan deze samenwerkingsovereenkomst 

worden omgezet in een fusieovereenkomst. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst 

is om het samengaan van beide kerkgenootschappen goed voor te bereiden en de 

organische groei van de samenwerking te bevorderen. Zo verbinden beide 

kerkgenootschappen zich in deze overeenkomst bewust aan een koers van samenwerking tot 

samengaan.   

De besturen hebben ook gesproken over hoe je theologische naar de structuur van een 

nieuw kerkgenootschap (ook open voor ‘losse’ gemeenten) zou kunnen kijken. Daartoe 

hebben de broeders Teun van der Leer en Henk Bakker een notitie geschreven met daarin 

enkele krijtlijnen voor een nieuw kerkgenootschap. Zie hiervoor www.baptisten.nl/av2018-

voorjaar. 

 

De besturen van zowel Unie als ABC kunnen zich hierin vinden. Er is nog een heel aantal 

knopen door te hakken. Tegelijk is het proces niet meer vrijblijvend; we verbinden ons aan 

elkaar. In de komende tijd zal een samenwerkings- en intentieovereenkomst verder worden 

uitgewerkt. En het spreekt vanzelf dat het laatste woord hierover aan de gemeenten (de AV 

(Unie) en de ALV (ABC)) is. We proberen door middel van een expertmeeting en mogelijk een 

digitale peiling input te krijgen vanuit beide geloofsgemeenschappen op de samenwerkings- 

en intentieovereenkomst. We nemen hier het tijdspad op dat ook voor de Najaars-AV 2017 is 

verspreid: 

 

 

http://www.baptisten.nl/av2018-voorjaar
http://www.baptisten.nl/av2018-voorjaar


 

(1) Eerste gezamenlijke A(L)V op 18 november te Ede, met o.a. een lezing van Evert-Jan 

Ouweneel ‘Profetische kalmte in een perfecte storm’. 

(2) Start PILOT regionaal werken tussen het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling 

(MGO) van de Unie en de Regio-Coördinatoren van de ABC.1 In de regio’s Zuid-

Holland, Noord-Holland en Zuid-Nederland wordt geëxperimenteerd met nieuwe 

vormen van verbinding; gezocht wordt naar gezamenlijke regio-dagen, gezamenlijke 

intervisie-groepen van voorgangers en waar mogelijk andere vormen van 

samenwerking. Evaluatie van de PILOT vindt plaats in het voorjaar van 2019. 

(3) Een voorstel om het Theologisch Onderwijs gezamenlijk te verzorgen voor een periode 

van 5 jaar ligt ter bespreking tijdens de A(L)V najaar 2017 en ter besluitvorming tijdens 

de voorjaars-ALV 2018. 

(4) In het kader van internationale verbanden zullen ABC- en Uniegemeenten zich 

gezamenlijk inzetten voor gemeentestichting in Turkije. Zowel binnen de 

internationale verbanden van de Unie (European Baptist Mission/Federation) en die 

van de ABC (CAMA Zending) zijn contacten met beginnende Turkse gemeenschappen, 

geleid door lokale mensen. Voor de ABC zal dit gebeuren in het ‘Land van het jaar’ 

2017-2018, bij de Unie komt het project in de jaarlijkse projectenfolder 2018. 

Gemeenten in beide geloofsgemeenschappen wordt gevraagd de Kerstcollecte 2017 

voor dit doel te bestemmen. 

(5) Op 15 november vindt er weer een (deels) gezamenlijke A(L)V plaats; dit maal in het 

nieuw geopende Baptist House in Amsterdam. 

                                                           
 



(6) In het voorjaar van 2018 zal ter bespreking een eerste verkenning van mogelijke 

organisatievormen worden voorgelegd aan beide geloofsgemeenschappen. 

Besluitvorming – indien passend – zou kunnen plaatsvinden in het najaar van 2018. 

(7) De besturen zijn voornemens om in het najaar van 2018 een totaalplaatje van een 

nieuw te vormen geloofsgemeenschap aan de A(L)V voor te leggen.  

 

TOT SLOT 

Het moge duidelijk zijn dat een samengaan van Unie en ABC enkel 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. 

 

Bovenstaande is gedacht vanuit een groeimodel. Door samen te werken groeien we naar 

eenheid toe. Natuurlijk zullen er soms ook knopen moeten worden doorgehakt. Bijvoorbeeld 

als het gaat om fte’s en financiën. Of hoe te denken over de naam van het nieuwe 

kerkgenootschap? Unie van Baptisten en CAMA? Bond of verbond van baptistische en 

evangelische gemeenten? Samenwerkingsverband? Alliantie? Dynamisch verband? 

Gemeenschap van verbonden gemeenten? Genoeg om uit te zoeken. Alle suggesties zijn 

natuurlijk welkom! 

 

Unie en ABC. Het is een boeiend proces en de koers leggen we hiermee voor. Boven alles 

ervaren we in alles de hand van de Heer. Door alles heen horen we de zachte stem van de 

Heer uit Johannes 17:11 Heilige Vader, bewaar hen door mijn naam, (…) zodat zij één zijn zoals 

wij één zijn.  


