Regeling Kerkordelijke zaken Samenwerkingsgemeente Deventer
Deze regeling is een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst.
In deze regeling wordt uitgegaan van een kerkenraad die blijvend bestaat uit drie zelfstandige
kerkenraden, om op een aantal aangegeven punten als deel-kerkenraad te kunnen functioneren richting
het desbetreffende kerkverband. In het Model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente zoals
opgesteld door DOE en landelijk aanvaard door GKv, CGK en NGK is opgenomen dat dit niet nodig is; De
gezamenlijke kerkenraad is bevoegd te handelen als kerkenraad van elk van de gemeente-delen, ongeacht
zijn samenstelling vanuit de gemeente-delen. Dat geldt zowel intern als richting het kerkverband.
Dat de kerkenraad een afspiegeling moet zijn van de samenstelling van de samenwerkingsgemeente is een
vrijwillige keus van de samenwerkingsgemeente en geen kerkrechtelijke noodzaak.
(ds. R.J.Vreugdenhil, samensteller website DOE)

DE REGELING VAN DE KERKORDELIJKE ZAKEN VOOR DE CGK-GKV-NGK
SAMENWERKINGSGEMEENTE IN DEVENTER.
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1. Overwegingen bij de regeling van de kerkordelijke zaken.
De situatie van een samenwerkingsgemeente.
De drie kerken zijn in Deventer op weg om samen één gemeente te vormen zodat ook
daarin tot uiting komt dat wij in Christus één zijn en door Hem tot eenheid geroepen zijn.
Wij verlangen en streven ernaar om als één gemeente in Deventer God te aanbidden en
als gemeente van Christus in geloof en liefde samen te leven.
Dit is kerkordelijk niet mogelijk. De landelijke verbanden van de kerken vormen op
landelijk niveau geen kerkelijke eenheid. Daarom kunnen de plaatselijke gemeenten niet
samengaan tot één gemeente. Om toch gestalte te geven aan de eenheid is gekozen
voor een samenwerkingsgemeente waarin de drie gemeenten in alles van het
gemeenteleven samenleven en samenwerken. Hetzelfde geldt voor de structuur van de
gezamenlijke kerkenraad. Het is een kerkenraad die samengesteld wordt door de
kerkenraden van de drie plaatselijke kerken.
Nadere beschrijving van een samenwerkingsgemeente.
Het verschil tussen de relatie van de drie kerken op landelijk niveau en die op plaatselijke
niveau geeft aan de samenwerkingsgemeente twee lagen.
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In de praktijk van het gemeenteleven verlangen en zoeken wij ernaar om als één
gemeente te leven en als één kerkenraad te dienen. En naar wij hopen, zal dat ook de
situatie worden van de samenwerkingsgemeente, een gemeente waarin wij samenleven
en samenwerken over de hele breedte van het gemeenteleven: kerkdiensten, catechese
en jeugdwerk, wijken/kringen, pastorale zorg en verantwoordelijkheid, diaconie, zending
en evangelisatie.
Tegelijkertijd blijven we in principe en op papier steeds drie kerken met drie
kerkenraden, die leven in drie landelijke kerkverbanden en die daardoor t.a.v. een aantal
zaken een afzonderlijke verantwoordelijkheid dragen. In principe dragen de kerkenraden
als afzonderlijke kerkenraad in alles de verantwoordelijkheid.
In de administratie zal van alle gemeenteleden de verbondenheid met één van de drie
kerken bijgehouden worden. Dit vormt de basis voor de band met de landelijke
verbanden, bijv. afdracht van de financiële verantwoordelijkheden.
Ook zal ervoor zorg gedragen worden dat de gezamenlijke kerkenraad een afspiegeling
vormt en blijft van de verdeling van de gemeenteleden over de drie kerken. De
dienstdoende predikanten zullen in de loop der jaren een afspiegeling vormen van deze
verdeling, of naast elkaar of in toerbeurt na elkaar.
In de verantwoordelijkheid of eindverantwoordelijkheid van de afzonderlijke raden liggen
principieel en praktisch het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers aan Schrift en
belijdenis, de band met de predikant, de onderhouding van de band met het landelijk
verband. Bijvoorbeeld de samenwerkingsgemeente kan een CGKpredikant zoeken en
laten beroepen. Het is uiteindelijk de CGKkerkenraad die de uiteindelijke
verantwoordelijkheid draagt voor de band met deze predikant en de zorg voor en
toezicht op zijn leven en leer. Het handelen van de landelijke verbanden komt op heel de
samenwerkingsgemeente af, maar het is uiteindelijk het overeenkomstige gemeente- en
kerkenraadsdeel dat zich in dat landelijk verband moet bewegen.
Cultuurverschillen.
De samenwerkingsgemeente wordt gevormd door drie kerken elk met een eigen cultuur
en sfeer in de verbondenheid met het landelijk verband en in de plaatselijke gemeente.
Wij verlangen ernaar dat in de samenwerkingsgemeente een ‘nieuwe’ cultuur groeit die
past bij het gemeenteleven van deze gemeente. Het ideale beeld is dan dat we leren en
gevormd worden door de goede zaken die in de verschillende gemeenten aanwezig zijn.
Dus dat we elkaar aanvullen, versterken, corrigeren en doen groeien. Dit gaat niet
vanzelf. Dit gaat samen met het niet krampachtig vasthouden van het ‘eigene’ en
‘vertrouwde’ maar dit durven loslaten om samen het ‘eigene’ te gaan vormen van de
samenwerkingsgemeente. Dat vraagt van ons dat we samen zoeken naar wat de
samenwerkingsgemeente bouwt. Dat we streven naar een echt inhoudelijk gesprek over
wat wij begrijpen uit de Schrift en de gereformeerde traditie en wij begrijpen van wat de
Heer van ons vraagt. In deze houding hoeft niet alles vooraf vergeleken, uitgeplozen, bij
elkaar en tot overeenstemming gebracht te worden. Wij zijn samen op weg als
samenwerkingsgemeente en al gaandeweg bespreken we de dingen die we tegenkomen
op die weg. Het is een gezamenlijke trektocht en geen georganiseerde reis waarbij alles
al van te voren tot in detail is vastgelegd!
Omgaan met verschillen.
Het gemeentelijk leven van de samenwerkingsgemeente wordt een groeiproces. Het zal
niet vreemd zijn dat we in de eerste tijd een aantal zaken en situaties tegenkomen
waarin we toch behoorlijk verschillen van gedachten, en dat deze moeite geven. We
streven ernaar om er samen uit te komen maar mocht het nog niet direct lukken dan kan
het nuchter en wijs zijn om op zo’n moment wat meer ruimte te laten voor een stuk
eigen verantwoordelijkheid van de afzonderlijke kerkenraad. Het is eveneens nuchter en
wijs om ook in ons hart de verantwoordelijkheid bij die afzonderlijke kerkenraad te laten
en niet voor alles verantwoordelijk te willen zijn. Voor alles verantwoordelijk willen zijn
heeft als consequentie dat alle zaken moeten lopen zoals jij wilt en dat kan leiden tot een
heersen over elkaar.
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Als we tegen verschillen aanlopen die moeiten blijven geven, vraagt dat van ons dat we
elkaar en onszelf bevragen. Naast de bovengenoemde vragen naar de Schrift en de wil
van Heer, en naar wat de samenwerkingsgemeente bouwt, komen de vragen als: doet dit
(mening/beslissing die moeite geeft) nu echt schade aan de evangelieverkondiging en
het leven met de Heer? Is dit nu echt onverdraaglijk? Wordt ons geweten hier nu echt
door gekwetst?
M.a.w. van ons wordt een volwassen houding gevraagd waarin wij hebben geleerd of
leren om te gaan met verschillen tussen mensen en groepen mensen.
Houding.
De situatie van de samenwerkingsgemeente als een samenleven dat moet groeien vanuit
drie achtergronden vraagt van ons een bepaalde houding. Die houding heeft twee polen.
Het begint met het aanvaarden van de andere gemeenten en kerkenraden als
gelijkwaardige gemeenten van Christus, die deze Heer zoeken te dienen en als
gelijkwaardige kerkenraden die Christus en zijn gemeente zoeken te dienen. Daarin is in
de afgelopen jaren toch het vertrouwen gegroeid. Dat betekent ook dat in alle dingen die
we tegenkomen, we allereerst uitgaan van de gelijkwaardigheid van gebruiken,
activiteiten en beleid die in de verschillende gemeenten gegroeid en aanwezig zijn. En
vanuit die startpositie zoeken we naar een echt inhoudelijk gesprek.
Aan de andere kant wordt van ons loyaliteit gevraagd aan de samenwerkingsgemeente
en dus de bereidheid om ruimhartig aanspreekbaar te zijn op je keuzes en beslissingen.

2. Regeling voor de samenwerkingsgemeente.
Ledenadministratie
a. De samenwerkingsgemeente houdt een ledenadministratie bij waarin ook wordt
vastgelegd tot welk gemeentedeel de leden behoren.
b. Broeders en zusters die uit de zusterkerken overkomen, worden ingeschreven onder
het kerkgenootschap van herkomst.
c. Broeders en zusters uit andere denominaties die lid willen worden, worden
ingeschreven onder het kerkgenootschap naar hun keuze.
d. Als zij daarin geen keuze maken, wordt deze keuze voor hen gemaakt. Deze leden
worden beurtelings onder één van de drie gemeentedelen ingeschreven.
Kerkenraad en predikant
e. De gemeenschappelijke kerkenraad zal ernaar streven om de verhouding van de
gemeentedelen in de raad te behouden. Vacatures zullen in de regel worden ingevuld
door broeders uit hetzelfde gemeentedeel van de aftredende broeders.
f. De samenwerkingsgemeente streeft ernaar de verkiezingen gemeentebreed te laten
plaats vinden.
g. Bij alle beslissingen betreffende aanvang en beëindiging van de ambtsdienst wordt
gehandeld volgens de daarvoor geldende regels van het kerkverband waartoe de
ambtsdrager behoort.
h. Wanneer bezwaren ingediend worden tegen leer of leven van de ambtsdrager en de
kerkenraad deze bezwaren ongegrond acht, kunnen gemeenteleden in appel gaan bij
de meerdere vergadering van het kerkverband waartoe de ambtsdrager behoort.
i. In het leven van de samenwerkingsgemeente is de gezamenlijke kerkenraad bevoegd
te handelen als kerkenraad van elk van de gemeentedelen, ongeacht zijn
samenstelling vanuit de gemeentedelen. Door de landelijke situatie van de
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kerkverbanden blijven de afzonderlijke kerkenraden van de gemeentedelen in principe
eindverantwoordelijk.
j. Bij het aanvaarden van de samenwerkingsovereenkomst worden de zittende
ambtsdragers (dus met de predikanten) door de overige gemeentedelen en hun
kerkenraden aanvaard als medeambtsdragers. De consequentie daarvan is dat zij in
de gemeenschappelijke kerkenraad verantwoordelijkheid dragen voor heel gemeente.
k. De broeders die na de vorming van de samenwerkingsgemeente, bevestigd worden in
de gemeenschappelijke kerkenraad dragen verantwoordelijkheid voor heel de
gemeente.
l. Bij de besluitvorming wordt zoveel mogelijk gestreefd naar consensus. Waar nodig
wordt rekening gehouden met wat vanuit hun herkomst en achtergrond, nog in de
gemeentedelen leeft.
m. Door de landelijke situatie worden een aantal zaken in de verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke kerkenraden gelaten:
- ondertekeningsformulier voor ambtsdragers voor de binding aan Schrift en
belijdenis
- band met de predikant
- band met de landelijke verbanden, d.w.z. deelname aan het landelijk verband en de
financiële afdrachten
n. De gemeenschappelijke kerkenraad zal zorg dragen dat de predikanten die de
samenwerkingsgemeenten dienen evenwichtig verdeeld beroepen worden uit de
kerkverbanden waaraan de gemeente verbonden is.
o. Als in de loop van de jaren in het gemeenteleven van de samenwerkingsgemeente het
besef van de verschillende gemeentedelen afneemt, kan de kerkenraad de vorige
regeling heroverwegen.
p. Het werk van de predikanten valt onder de zorg van de gemeenschappelijke
kerkenraad. De kerkenraad van het gemeentedeel waar de predikant lid is, is
eindverantwoordelijk voor de band met de predikant.
q. De predikant komt in de samenwerkingsgemeente in dienst onder de richtlijnen die
gelden in het kerkverband waarin hij predikant is. (Werkomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden; emeritaatopbouw; ondertekeningsformulier; bezwaren tegen
leer en leven.) Bij het beroepen van een predikant of proponent wordt gehandeld
volgens de daarvoor geldende regels van het kerkverband waartoe de betrokken
predikant of proponent behoort.
r. Voor het voorgaan in erediensten kan ieder worden uitgenodigd die in één van de
betrokken kerkverbanden bevoegd is voor te gaan. Hij heeft daarvoor wel de
instemming nodig van zijn eigen kerkenraad.
s. Voor een vacante samenwerkingsgemeente wordt door elk van de classes/regio een
consulent aangewezen.
Kerkverband en rechtsgang
t. De samenwerkingsgemeente vaardigt naar de classis van elk kerkverband twee
ambtsdragers af. Het is daarbij niet van belang tot welk gemeentedeel deze
afgevaardigden behoren. De samenwerkingsgemeente conformeert zich m.b.t. de
afvaardiging aan de regels van het kerkverband van de classis/regio waarheen de
ambtsdragers worden afgevaardigd.
u. Besluiten van meerdere vergaderingen van elk van de kerkverbanden worden als
bindend aanvaard. Bij onderlinge strijdigheid zoekt de kerkenraad een weg die de
opbouw en eenheid van de gemeente dient en die zoveel mogelijk recht doet aan de
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bedoeling van alle besluiten. Hij legt zijn beslissing ter goedkeuring voor aan de
classis/regio van het kerkverband dat het besluit nam waarvan afgeweken wordt.
v. Jaarlijks zal de samenwerkingsgemeente vanuit elk van de betrokken classes/regio
visitatie ontvangen, eventueel in een gezamenlijke visitatie.
w. Bezwaren komen op de tafel van de gezamenlijke kerkenraad van de
samenwerkingsgemeente. Een gemeentelid kan zich tegen een uitspraak van de
kerkenraad beroepen op de meerdere vergadering van het verband waartoe zijn
gemeentedeel hoort. Elk van de classes/regio heeft bevoegdheid rechtsgeldige
uitspraken te doen ten opzichte van de gezamenlijke kerkenraad. Waar samenspraak
vanuit de andere kerkverbanden nodig, mogelijk en wijs is, zal de betreffende
classis/regio gevraagd worden deze samenspraak te zoeken.
x. Wanneer verschillende gemeenteleden in één zaak een beroep doen op de
classes/regio van meerdere kerkverbanden, zullen de classes/regio gevraagd worden
om in onderlinge samenwerking naar een gelijkluidend besluit te zoeken.

Wijzigen van de regeling
y. De kerkenraad kan de regelingen heroverwegen en veranderen.
z. Als er door de drie kerkverbanden een landelijke regeling m.b.t.
samenwerkingsgemeenten wordt aangenomen, zullen de regelingen daaraan
geconformeerd worden.

website www.kerkelijkeeenheid.nl van DOE, Deputaten-Overleg Eenheid van CGK, NGK en GKv

5

