Verzoek aan de classis om instemming met erkenning van CGK en NGK
GKv Hattem, 2013
Conform de Regelingen vroegen de beide GKv’s van Hattem, met advies van DKE,
instemming van de classis om over te kunnen gaan tot erkenning van en samenwerking met
de plaatselijke CGK en NGK.

Aan de classis Hattem
p/a Nieuwlandsweg 4
8091 HN Wezep

Hattem, 07 januari 2013

Geachte heren en broeders,
Als zusterkerken te Hattem-Noord en Hattem-Centrum verzoeken wij u om uw instemming
voor het nemen van “wezenlijke beleidsbeslissingen” inzake onze contacten met de
Christelijke Gereformeerde Kerk in Hattem en de Nederlands Gereformeerde Kerk in
Hattem.
Dit verzoekschrift is samengesteld uit de volgende onderdelen:
I.
Nu samen verder – overzicht samensprekingen tot 4 febr. 2010
II.
de tussenstop van 4 febr. 2010
III.
verzoek te mogen overgaan tot concrete beleidsbeslissingen
IV.
de instemming van de gemeente
V.
het advies van de deputaten kerkelijke eenheid

I.

Een overzicht van de samensprekingen tot 4 febr. 2010

Als kerken te Hattem-Noord en te Hattem-Centrum hebben wij uw vergadering op 4 februari
2010 verzocht instemming te betuigen met de voortgang van de samenwerking met de
plaatselijke CGK en de plaatselijke NGK. Dit verzoek is gedaan aan de hand van de nota Nu
Samen Verder, samensprekingen CGK-NGK-GKV’s Hattem. In deze nota (toegevoegd als
bijlage 1) is een overzicht gegeven van het verloop van de samensprekingen plus een
gezamenlijke verklaring.
In de notulen van de classis d.d. 4 febr. 2010 staat als afronding van de bespreking
genoteerd:
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‘De classis spreekt uit blij te zijn met het behaalde resultaat en betuigt unaniem instemming
met het verzoek.’

II.

De tussenstop van 4 febr. 2010

In de notulen van de classis d.d. 4 febr. 2010 staat verder nog het volgende opgetekend:
‘ De Hattemse kerken maken nu in feite een tussenstop om elkaar beter te leren kennen
voordat op [ moet zijn: tot] wezenlijke beleidsbeslissingen zoals kanselruil en gezamenlijke
avondmaalsviering wordt overgegaan.’
Vandaar dat in de nota Nu samen verder ook zijn opgenomen Voornemens en stappenplan
voor de tijd na 4 febr. 2010. Een onderdeel van dit stappenplan luidt als volgt:
Voorbereiding van “wezenlijke beleidsbeslissingen” waarin de gemeenten nauw betrokken
dienen te worden en waarvoor de GKV’s afzonderlijk classicale instemming nodig hebben.
Wij streven in elk geval naar beleidsbeslissingen die gericht zijn op:
• voorgaan van de plaatselijke predikanten in elkaars erediensten (kanselruil);
• toelating van elkaars leden aan het avondmaal;
• gezamenlijke erediensten en avondmaalsdiensten.
Dankzij het besluit van de Generale Synode van de CGK 2010 en de aanpassing van bijlage 8
van hun Kerkorde is het mogelijk dat alle GKv-predikanten kunnen worden uitgenodigd om
voor te gaan in de CGK-kerkdiensten.
De Generale Synode van de GKv 2011 heeft op haar beurt uitgesproken dat GKv-predikanten
die door de CGK-kerkenraden worden uitgenodigd voor te gaan in een kerkdienst dit kunnen
doen wanneer hun eigen kerkenraad hierin bewilligt.
Op grond hiervan zijn de beide GKv’s in Hattem daadwerkelijk overgegaan tot kanselruil met
de plaatselijke CGK.
Wat hebben de Hattemse kerken na 4 febr. 2010 gedaan ‘om elkaar beter te leren kennen
voordat tot wezenlijke beleidsbelissingen zoals kanselruil en gezamenlijke
avondmaalsviering wordt overgegaan’ (citaat notulen classis Hattem d.d. 4 febr. 2010)?
Hier volgt een beknopte opsomming:
- In de jaren 2010, 2011 en 2012 is op de Tweede Paasdag een gezamenlijke
bijeenkomst voor de 4 betrokken gemeenten belegd;
- Op 13 januari 2011 zijn de jeugdouderlingen van de vier gemeenten bij elkaar
geweest voor overleg;
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Op 25 januari 2011 is voor leden van alle vier gemeenten een avond belegd over het
onderwerp ‘Help, mijn kind gelooft niet meer’. Het onderwerp werd ingeleid door ds.
W. Louwerse die hulpdiensten verleent aan de NGK te Hattem;
‘Ambtsdrager zijn in 2011’ was het onderwerp voor een bijeenkomst van de vier
kerkenraden op 17 maart 2011. De CGK predikant L. Born verzorgde de inleiding;
Op 26 maart 2011 is een culturele dag gehouden met bijdragen uit alle vier de
gemeenten;
Op 31 mei 2011 heeft de Commissie Samensprekingen de aanzet gegeven voor het
nauwer samenwerken van de evangelisatiecommissies;
Via de kerkbladen worden de leden van de vier gemeenten uitgenodigd tot het
bijwonen van de Leerhuizen in de Gasthuiskerk (Hattem-C.) en de bijbelstudies in het
CGK-kerkgebouw.
Op 1 januari 2012 is CGK predikant ds. R. Jansen voorgegaan in de GKV HattemNoord en ds. De Graaff heeft op 2 september 2012 geruild met ds. R. Jansen.
Ook is besloten om de avondmaalsvieringen van GKV, CGK en NGK met de bejaarde
broeders en zusters in het verzorgingshuis De Bongerd te combineren.

De ontmoetingen met de gemeenten en de leden van de CGK en NGK hebben de
kerkenraden ervan overtuigd dat in deze gemeenten, evenzeer als in onze eigen gemeenten,
er het verlangen hebben om samen Christus te volgen. Zij menen dat voor een verder
gescheiden optrekken van de gemeenten er geen rechtvaardiging meer is.

III.

Verzoek te mogen overgaan tot concrete beleidsbeslissingen

De kerkenraden van de gemeenten te Hattem-N en Hattem-C verzoeken
1. uw goedkeuring voor het nemen van de volgende beleidsbeslissingen in de contacten
met de plaatselijke CGK:
- gezamenlijke erediensten en avondmaalsvieringen
2. uw goedkeuring voor het nemen van de volgende beleidsbeslissingen in de
contacten met de plaatselijke NGK:
- het toelaten van elkaars leden tot het avondmaal;
- gezamenlijke erediensten en avondmaalsvieringen;
- kanselruil
De kerkenraden van de gemeenten te Hattem-Noord en Hattem-Centrum doen deze
verzoeken op grond van gezamenlijke verklaring Nu Samen Verder en de gezamenlijke
activiteiten die sinds 4 febr. 2010 zijn ondernomen.

IV.

De instemming van de gemeente
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In de regeling voor plaatselijk contact en samenwerking met de CGK en de NGK wordt als
één van de voorwaarden genoemd ‘de instemming van de gemeente’.
De gemeente van Hattem – Noord heeft op de gemeentevergadering van donderdag 18
oktober 2012 unaniem ingestemd met het met het voornemen van de kerkenraad om over
te gaan tot gezamenlijke erediensten, kanselruil en openstelling van het avondmaal voor
elkaars leden, zoals hierboven in de verzoektekst is omschreven. Sommige leden spraken
expliciet uit dat ze blij zijn dat het eindelijk zo ver is en drongen aan op voortgang. Een van
de leden merkte op dat de kerkenraad in zijn presentatie meer accent had moeten leggen op
de overtuiging dat alle betrokken gemeenten samen het verlangen hebben Christus te
volgen. Vanuit de gemeente werden gevraagd of een meer intensieve samenwerking met
CGK en NGK van invloed zou kunnen zijn op de wijze waarop de gemeente van HattemNoord haar erediensten invult: of dit niet remmend zou kunnen werken. Vanuit de
gemeente werd aandacht gevraagd voor broeders en zusters in de betrokken gemeenten,
die de emoties die de breuk van ’67 met zich mee hebben gebracht, mogelijk nog niet
verwerkt hebben. De kerkenraad heeft toegezegd hiervoor in het vervolg van de
samenspreking aandacht te zullen hebben. De kerkenraad is blij met de uitkomst van de
bespreking en met de unanimiteit waarmee de gemeente zich heeft uitgesproken.
Wat betreft de gemeente te Hattem – Centrum is het volgende te melden:
Op maandag 26 november is een gemeentevergadering gehouden waar het voornemen van
de kerkenraad om toestemming van de classis te vragen voor het nemen van wezenlijke
beleidsbeslissingen in bespreking is gebracht.
Daartoe hadden alle kerkleden van tevoren de concept-versie van deze brief aan de classis
ontvangen.
Verder heeft de kerkenraad de gemeenteleden gevraagd om schriftelijk aan te geven wel
dan niet te kunnen instemmen met het voornemen van de kerkenraad. Daarbij is gevraagd
om ook de argumentatie te vermelden en het peilbriefje te ondertekenen. Hiervoor hebben
de gemeenteleden 14 dagen de tijd gekregen. In totaal hebben 73 broeders en/of zusters
van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Van hen hebben 53 ingestemd met het voornemen
van de kerken, 18 niet en hebben 2 zich voor ‘blanco’ uitgesproken.
Alle argumenten zijn door de kerkenraad in kaart gebracht en gewogen. In zijn vergadering
van 7 januari 2013 heeft de kerkenraad besloten zijn beleid voort te zetten.

V.

Het advies van de deputaten kerkelijke eenheid

De GS Harderwijk 2012 heeft de ‘Regeling voor plaatselijk contact en samenwerking met een
Christelijke Gereformeerde Kerk’ sub 5 aangevuld met het volgende:
Wanneer de kerkenraad de tijd gekomen acht voor daadwerkelijke kanselruil, gezamenlijke
erediensten of gezamenlijke avondmaalsvieringen, zal hij daarvoor de instemming van de
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gemeente en de goedkeuring van de classis vragen en van het resultaat mededeling doen
aan Deputaten Kerkelijke Eenheid van de Generale Synode.
Dit betekent dus dat vooraf geen advies van de Deputaten Kerkelijke Eenheid hoeft te
worden gevraagd.
In het contact en de samenwerking met de NGK ligt dit anders.
In de ‘Regeling voor plaatselijk contact en samenwerking zonder landelijke
overeenstemming’, die van toepassing is op de Nederlands Gereformeerde Kerken, is sub 6 b
het volgende bepaald ingeval een kerkenraad classicale toestemming vraagt voor het nemen
van wezenlijke beleidsbeslissingen:
Tevens zal de kerkenraad een schriftelijk advies vragen van de deputaten kerkelijke eenheid
van de generale synode. Hij zal dit advies bij de uitvoering van punt 5 van deze regeling ter
kennis brengen van de gemeente en de classis.
Voor de overzichtelijkheid volgen hier de relevante bepalingen uit deze Regeling:
5. Wanneer de kerkenraad van oordeel is dat er in de plaatselijke situatie beoefening van
kerkelijke gemeenschap mogelijk is in de vorm van wederzijdse toelating van elkaars leden
tot het avondmaal, van kanselruil of van het houden van gezamenlijke kerkdiensten dient hij
voor de effectuering daarvan zowel de instemming van de gemeente als de goedkeuring van
de classis te vragen. Over het gezamenlijk verrichten van kerkelijke taken zoals catechese en
pastoraat zal de kerkenraad vooraf de gemeente horen en het advies van de classis vragen.
6. Ter voorbereiding van het vragen om de in 5 genoemde instemming en goedkeuring zal de
kerkenraad een verklaring opstellen, waarin wordt aangegeven en toegelicht:
a. dat is gebleken dat er metterdaad eenheid is in erkenning en beleving van het
Woord van God en de belijdenis van de kerken, alsook van de regels die op grond
daarvan voor het kerkelijk leven moeten gelden;
b. dat bezwaren die op generaal-synodaal niveau gestalte geven aan kerkelijke
eenheid met de andere kerkgemeenschap in de weg staan in de plaatselijke situatie
niet van kracht zijn.
Tevens zal de kerkenraad een schriftelijk advies vragen van de deputaten kerkelijke eenheid
van de generale synode. Hij zal dit advies bij de uitvoering van punt 5 van deze regeling te
kennis brengen van de gemeente en van de classis.
De kerkenraden van de gemeente te Hattem – Noord en Hattem – Centrum hebben de
Deputaten Kerkelijke Eenheid inmiddels om advies gevraagd inzake het verzoek aan de
classis om te mogen overgaan tot wezenlijke beleidsbeslissingen in het contact en de
samenwerking met de plaatselijke NGK.
Het positieve advies van deputaten is aan de gemeenten bekend gemaakt en als bijlage 2
toegevoegd aan dit verzoek aan de classis.
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De kerkenraden van Hattem-Noord en Hattem-Centrum hopen hiermee te hebben voldaan
aan alle voorwaarden om de goedkeuring van uw vergadering te ontvangen om te mogen
overgaan tot de bovengenoemde beleidsbeslissingen inzake het contact en de
samenwerking met de plaatselijke CGK en NGK.
Uw vergadering wijsheid toewensend,
Namens de kerkenraad van Hattem – Noord
Voorzitter,
Scriba,

Namens de kerkenraad van Hattem – Centrum
Preses,
Scriba,
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