Verzoek van GKv’s Capelle (2x) en Nieuwerkerk aan de IJssel
aan de GKv-classis
om instemming met nauwer samenleven
met CGK Rotterdam-Oost/Cappelle a.d. IJssel

Aan de classis Rotterdam
van de Gereformeerde Kerken,
p.a. de heer N.M. Kramer,
Bugel 14,
2907 GA Capelle aan den IJssel.
Capelle aan den IJssel, xx december 2010
Weleerwaarde en eerwaarde broeders,
De kerkenraden van de gereformeerde kerken van Capelle aan den IJssel-Noord, Capelle aan den IJssel-Zuid/West en van Nieuwerkerk aan
den IJssel leggen aan uw vergadering van donderdag 17 februari 2011
in De Voorhof, Bermweg 332 te Capelle aan den IJssel het verzoek voor
toestemming te verlenen tot nauwer kerkelijk samenleven met de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Oost/ Capelle aan den IJssel,(
De Ontmoetingskerk, Zevensprong, Capelle aan den IJssel).
De kerkenraden zijn de weg tot kerkelijke eenheid gegaan vanuit de roeping die de Here Jezus daartoe heeft opgelegd.(Joh.17)
Voor de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben onze kerken aandacht gehad sinds de Generale Synode die in 1946 na de Vrijmaking
voor het eerst bijeenkwam.
In die lange periode is na de jaren 80 plaatselijk de relatie vooral op persoonlijk vlak onderhouden, maar nadat van beide kerken de Generale
Synodes in 1998 (Haarlem-Noord) en 1999 (Leusden) hadden uitgesproken dat gescheiden naast elkaar bestaan niet wenselijk was, zijn de contacten geïntensiveerd. Door de genade van de Here is in de loop van de
jaren de gezamenlijke overtuiging gegroeid dat de kerken geroepen waren de eenheid te zoeken en te onderhouden.
In eerste instantie is het contact gelegd tussen de kerkenraad van de
CGK Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel –Noord en die van de GKv
Capelle aan den IJssel-Noord. Dit overleg leidde tot de instelling van een
werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van de beide kerkenraden, de
Stuurgroep Samensprekingen. Deze stuurgroep, waarin later ook de gewebsite www.kerkelijkeeenheid.nl van DOE, Deputaten-Overleg Eenheid van CGK, GKv en NGK

1

reformeerde kerken van Capelle aan den IJssel- Zuid/West en Nieuwerkerk aan den IJssel zijn gaan participeren, diende als forum voor het intensief doorspreken over de door de kerkenraden aangegeven gespreksthema’s. Het daaraan deelnemen van de kerken van Capelle aan den
IJssel-Zuid/West en Nieuwerkerk aan den IJssel was ingegeven door het
feit dat de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk van RotterdamOost/ Capelle aan den IJssel ook in het gebied van die kerkelijke gemeenten wonen.
De stuurgroep heeft de gesprekken voorbereid en naar de drie kerken
het proces tot kerkelijke eenheid gestimuleerd en de kerkenraden begeleid bij noodzakelijke besluitvorming.
Uit het bijgevoegde verslag blijkt dat de samensprekingen hebben geleid
tot de erkenning van eenheid in aanvaarding van het Woord van God,
zoals de kerken dat in de Drie Formulieren van Eenheid hebben nagesproken.
De gemeenten zijn regelmatig over de voortgang en over het onderhavige verzoek geïnformeerd. Zij zijn ook bij verschillende gemeenschappelijke activiteiten betrokken geweest en stonden steeds positief tegenover het streven om tot nauwer kerkelijk samenleven te komen.
In deze fase staan de kerkenraden de volgende doelstellingen voor:
1. accepteren van elkaars (ongecensureerde) leden aan het HA
2. accepteren van attestaties van elkaars (ongecensureerde) leden
3. kanselruil
Door rapportage en verslagen van de kerkvisitaties bent u op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen, die tot heden hebben plaatsgevonden.
Bij de verdere besluitvorming hebben wij ons gehouden aan de regelingen, die door onze meerdere vergaderingen zijn vastgesteld.
Voor het overige verwijzen wij u naar bijgevoegd verslag met de onderbouwing van het verzoek. Dat bevat een historisch overzicht van het
verloop, en de bereikte consensus over de toe-eigening des heils, het
spreken over kinderen Gods, verbond en verkiezing, schriftgezag en
kerkordelijke vragen.
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Daarbij beloven we ons te blijven inspannen tot verdere kerkelijke eenheid naar de leer van de Schriften zoals de kerk dat in haar belijdenis
heeft vastgelegd.
In dit verband zal in nader overleg dienen te worden bezien hoe het kerkelijk samenleven verdere vorm kan krijgen.
De classis Rotterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken verleende op 16 november jl.reeds toestemming tot nauwer kerkelijk samenleven, zoals ook wij voorstellen.
Wij wensen uw vergadering Gods zegen toe in overleg en besluitvorming.
Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Capelle aan
den IJssel-Noord,
Ds.C. van Dijk, preses

J.W. Wisselink, scriba

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Capelle aan
den IJssel-Zuid/West,
Ds.C. van Dusseldorp, preses

E. Bos, scriba

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk
aan den IJssel,
Ds.W.H. de Groot, preses

M.van Dongen, scriba
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