FEDERATIEDOCUMENT
Verklaring van eenheid
De Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer weten zich door het geloof verbonden met hun Heer Jezus Christus en daarom met elkaar. Om
aan deze verbondenheid gestalte te geven, willen zij onder Zijn genadige heerschappij één
gemeente vormen.
Zoals sedert de dagen van de Reformatie in de 16e eeuw de eenheid van de kerken allereerst
en ten diepste bestond in de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in de gemeenschappelijke belijdenis, zo willen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde
Kerk te Zoetermeer elkaar beloven zich aan het Woord van God en de belijdenis van de kerk
van alle eeuwen te houden. Zij verklaren in het belijden van de waarheid van de heilige
Schrift, zoals in de drie formulieren van enigheid is uitgedrukt, haar eenheid en de grond van
haar samengaan te vinden.
Zij beloven ook elkaar bij te staan in de strijd voor de naam en de eer van de HERE, zich voegend naar het schriftuurlijk onderwijs voor een geordend kerkelijk samenleven, opdat zij ook
in de inrichting van het kerkelijke leven de wegen van het verbond van de HERE mogen houden, in de vrijheid van Christus, in de eenheid van de Geest van God die samenbindt in liefde
en in gehoorzaamheid aan zijn gebod.
Federatiemodel
Om aan de eenheid gestalte te geven werken de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer samen in de vorm van een federatie. Terwijl elke
kerk haar zelfstandigheid behoudt, wordt de arbeid van beide kerken vrijwel volledig geïntegreerd.
Het behoud van de zelfstandigheid van elke kerk blijkt uit:
1. de eigen naam van elke kerk, respectievelijk de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk;
2. het volgens artikel 1 van het federatieprotocol gebonden zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Kerkorde en de synodale besluiten van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland en van de Nederlands Gereformeerde Kerk aan het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken;
3. het volgens artikel 2 van het federatieprotocol getalsmatig in stand houden van eigen
(deel)kerkenraden, zodat bij een onverhoopt uiteenvallen van de federatie elke kerk zelfstandig kan voortbestaan;
4. de goedkeuring die christelijk-gereformeerde leden moeten hechten aan de bevestiging van
christelijk-gereformeerde ambtsdragers en Nederlands gereformeerde leden aan de bevestiging van Nederlands gereformeerde ambtsdragers volgens artikel 3 van het federatieprotocol;
5. de formele beroeping van christelijk-gereformeerde predikanten door de christelijkgereformeerde (deel)kerkenraad en van Nederlands gereformeerde predikanten door de
Nederlands gereformeerde (deel)kerkenraad volgens artikel 4 van het federatieprotocol;
6. het zelfstandig functioneren van elke kerk binnen het eigen kerkverband; de Christelijke
Gereformeerde Kerk onderhoudt contacten met de classicale en synodale vergaderingen
van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland; de Nederlands Gereformeerde
Kerk onderhoudt contacten met de regionale en landelijke vergaderingen van de Nederlands Gereformeerde Kerken;
7. het volgens artikel 5 van het federatieprotocol uitoefenen van de kerkelijke tucht in gezamenlijk overleg, maar volgens de regels van de kerk waartoe de leden behoren op wie de
kerkelijke tucht wordt toegepast;
8. het voeren van een ledenadministratie op zo’n wijze, dat steeds zichtbaar blijft wie lid is
van de Christelijke Gereformeerde Kerk en wie lid is van de Nederlands Gereformeerde
Kerk;
9. het volgens de artikelen 7 – 10 van het federatieprotocol beheren van gelden en onroerend
goed op zo’n wijze, dat het gezamenlijke bezit steeds herleidbaar is naar een afzonderlijk
christelijk-gereformeerd en een Nederlands gereformeerd deel.
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De integratie van de arbeid van beide kerken blijkt o.a. uit:
1. de geestelijke leiding die de federatieve kerkenraad geeft aan de federatieve gemeente;
2. de gezamenlijke verkiezing en benoeming van ambtsdragers volgens de artikelen 3 en 4
van het federatieprotocol;
3. de gezamenlijke pastorale en diaconale bearbeiding van de federatieve gemeente volgens
artikel 6 van het federatieprotocol;
4. het gezamenlijk beheren van gelden en onroerend goed volgens de artikelen 7 – 10 van
het federatieprotocol.
Federatieprotocol
Artikel 1
De kerken spreken uit dat zij zich ook met het oog op een geordend kerkelijk leven zullen voegen naar het onderwijs van de Heilige Schrift. Christelijk-gereformeerde ambtsdragers achten
zich gebonden aan de kerkorde van hun kerken en respecteren de regels van het Akkoord voor
Kerkelijk Samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Nederlands gereformeerde
ambtsdragers achten zich gebonden aan het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven van hun kerken en respecteren de regels van de christelijk-gereformeerde kerkorde. Wederzijds begeren
zij geen vervreemding van de eigen zusterkerken. Het niet gebonden zijn van christelijkgereformeerde ambtsdragers aan het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven van de Nederlands
Gereformeerde Kerken en van Nederlands gereformeerde ambtsdragers aan de kerkorde van
de Christelijke Gereformeerde Kerken, mag in geen geval een oorzaak zijn van breuk of verwijdering tussen de kerken. Zij zijn immers één in geloof en belijden.
Artikel 2
De federatieve kerkenraad bestaat minimaal uit twee christelijk-gereformeerde ouderlingen,
één christelijk-gereformeerde diaken en drie Nederlands gereformeerde ouderlingen. Er wordt
gestreefd naar evenwicht in het aantal christelijk-gereformeerde en Nederlands gereformeerde
kerkenraadsleden.
Artikel 3
De ouderlingen en diakenen worden tot hun ambt geroepen via verkiezing door de federatieve
gemeente uit een voordracht van de federatieve kerkenraad. Om het in artikel 2 genoemde
getalsmatig evenwicht te bereiken, zullen dubbeltallen steeds bestaan uit christelijkgereformeerde of Nederlands gereformeerde kandidaten.
Aan de verkiezing van ouderlingen en diakenen kunnen alle stemgerechtigde leden van de federatieve gemeente deelnemen. Goedkeuring van de bevestiging van de verkozen ambtsdragers vindt plaats door de leden van de kerk waartoe zij behoren.
Artikel 4
Aan de verkiezing van een predikant kunnen alle stemgerechtigde leden van de federatieve
gemeente deelnemen. Formeel wordt een predikant beroepen door de (deel)kerkenraad van de
kerk waaruit hij afkomstig is. Goedkeuring van de bevestiging van een predikant vindt plaats
door de leden van de kerk waartoe hij behoort.
Artikel 5
Tuchtmaatregelen worden door de federatieve kerkenraad besproken om bij voorkeur tot een
gemeenschappelijk oordeel te komen. Besluiten worden genomen en uitgevoerd door de
(deel)kerkenraad van de kerk waartoe de betrokken leden behoren. In de procedure volgt de
(deel)kerkenraad de regels van het eigen kerkverband. De gevolgde procedure wordt ontleend
aan de artikelen 71 – 81 van de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de artikelen 26 – 30 van het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven van de Nederlands
Gereformeerde Kerken. Deze artikelen vertonen een grote mate van overeenkomst.
Artikel 6
De pastorale en diaconale bearbeiding van de leden van de federatieve gemeente wordt zonder
onderscheid verricht door de federatieve kerkenraad en door allen die daarvoor door de federatieve kerkenraad zijn aangesteld. Wanneer leden een pastoraal of diaconaal bezoek wensen
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te ontvangen van een vertegenwoordiger van de eigen (deel)kerkenraad, wordt hierin zonder
discussie bewilligd.
Artikel 7
De Christelijke Gereformeerde Kerk te Zoetermeer en de Nederlands Gereformeerde Kerk te
Zoetermeer zijn met ingang van 1 januari 2007 als gevolg van de in artikel 1 genoemde federatie een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, die onder andere ten doel heeft een gezamenlijke exploitatie van de vermogens en inkomsten, respectievelijk uitgaven van de kerken.
De traceerbaarheid naar de afzonderlijke kerken is beschreven in artikel 9 van het federatieprotocol.
Artikel 8
De federatieve kerkenraad benoemt ten behoeve van de uitvoering van de gezamenlijke exploitatie en het beheer van de kerkelijke goederen een commissie van beheer. De kerkenraad
stelt een reglement vast waarin taken, samenstelling en bevoegdheden van de commissie van
beheer worden geregeld.
Artikel 9
Voor het voeren van de boekhouding van de federatieve gemeente wordt 31 december 2006
als referentiepunt beschouwd. De balansen per 31 december 2006 van respectievelijk de
Christelijke Gereformeerde Kerk te Zoetermeer en de Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer zijn in deze minuut opgenomen. Uit de balans van de Christelijke Gereformeerde Kerk
te Zoetermeer blijkt dat op 31 december 2006 het vermogen bedroeg € XX. Het vermogen van
de Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer bedroeg op 31 december 2006 € XX.
De jaarlijkse inkomsten en uitgaven worden verantwoord in één gezamenlijke begroting en
exploitatierekening, uitgezonderd posten die expliciet aan één van beide kerken toe te rekenen
zijn. Voorbeelden van posten, expliciet aan één van beide kerken toe te rekenen, zijn giften en
legaten specifiek bestemd voor één van beide kerken, bijdragen van één van de kerkverbanden, hypotheeklasten en rendement op het eigen vermogen.
Het resultaat van de gezamenlijke exploitatie wordt jaarlijks op basis van ledenaantallen per 1
januari van dat jaar verdeeld en toegerekend aan het eigen vermogen van beide kerken. Op
deze manier worden aan het eind van elk jaar de afzonderlijke vermogens van de Christelijke
Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk berekend.
Artikel 10
De kerken zijn met betrekking tot een door hen in de toekomst eventueel in eigendom te verkrijgen kerkgebouw het volgende overeengekomen:
1. Een kerkgebouw, dan wel een perceel bouwterrein bestemd voor de bouw van een kerkgebouw, zal door de beide kerken in eigendom verworven worden op 50/50 basis. De koopsom van het kerkgebouw dan wel de grond en de overdrachtskosten zullen door de kerken,
op dezelfde basis verdeeld, worden voldaan.
2. De verplichtingen die voor de afzonderlijke kerken voortvloeien uit het aantrekken van
vreemd vermogen ten behoeve van kerkbouw zullen door de afzonderlijke kerken gedragen
worden.
3. De kerken zullen, indien het een perceel bouwterrein betreft, op gemeld perceel grond een
kerkgebouw bouwen, hetwelk onverdeeld eigendom zal zijn van de twee kerken, op 50/50
basis.
4. Onder kerkgebouw wordt in deze overeenkomst, tenzij anders blijkt, verstaan de kerkzaal
en alle eventuele nevenlokaliteiten, voorts de eventuele bijbehorende grond, de ondergrond, de inventaris, waaronder het orgel, de afrasteringen, parkeerplaatsen, sluitingen,
hekken en dergelijke.
5. Alle eventueel van overheden te ontvangen subsidies, zullen aan de kerken ten goede komen, op 50/50 basis. De kerken verbinden zich jegens elkaar te bevorderen, dat een zo
goed mogelijke overheidssubsidie wordt verkregen. De ene kerkgemeenschap mag niet
zonder toestemming van de andere kerkgemeenschap overgaan tot vervreemding en bezwaringen van haar aandeel in het kerkgebouw.
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Artikel 11
De kerken en de hen vertegenwoordigende commissie van beheer zullen te alle tijde bij de
uitvoering van deze overeenkomst en bij alles wat verder door hen wordt verricht, ervan uitgaan, dat zij rekening moeten houden met de gerechtvaardigde belangen van de twee kerken.
Artikel 12
De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Tot een wijziging van de overeenkomst kan alleen besloten worden wanneer de kerkenraad die
het besluit wil nemen de eigen gemeente gehoord heeft.
Artikel 13
1. Tot een beëindiging van de overeenkomst kan alleen besloten worden wanneer de kerkenraad die het besluit wil nemen de eigen gemeente gehoord heeft.
2. Een beëindiging van de overeenkomst kan alleen plaats vinden als één van de afzonderlijke
kerkenraden hiertoe met een tweederde meerderheid besluit, of als beide afzonderlijke
kerkenraden hiertoe met een gewone meerderheid besluiten. Het moment waarop de ontbinding van de federatie wordt uitgevoerd zal zo mogelijk in onderling overleg worden bepaald. Bij onenigheid over de ontbindingsdatum geldt dat de ontbinding effectief wordt drie
maanden na de ontvangst van een aangetekend schrijven hierover van de ene kerkenraad
aan de andere.
3. Bij beëindiging van de voornoemde overeenkomst dient het afzonderlijke vermogen van de
beide kerken te worden vastgesteld door de afzonderlijke startkapitalen (zoals vermeld in
artikel 9) voor elk jaar van de federatie (volgens de in artikel 9 beschreven methode) te
vermeerderen of te verminderen met de jaarlijkse overschotten of tekorten van de exploitatierekening en de toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves en dergelijke.
4. Bij het beëindigen van de overeenkomst gelden de navolgende bepalingen indien tot het
gezamenlijke bezit een kerkgebouw (of ander onroerend goed) behoort:
a. beide partijen krijgen bij de beëindiging van de federatie 50% van de rechten en plichten op het onroerend goed.
b. met betrekking tot de vaststelling van de waarde van het onroerend goed, wordt het
volgende bepaald:
1. De kerken stellen in onderling overleg, de waarde en de nieuwe eigenaar van het
onroerend goed vast, hetgeen in een door de partijen ondertekende overeenkomst
moet worden vastgelegd.
2. Indien de keuze van de nieuwe eigenaar en de waarde van het onroerend goed niet
binnen zes maanden na opzegging kan worden vastgelegd, dan geschiedt de vastlegging door drie deskundigen. Binnen drie maanden na bovengenoemde termijn
van zes maanden benoemt elk van de kerken, dus de Christelijke Gereformeerde
Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk, een deskundige en wordt een derde
deskundige door de aldus benoemde deskundigen aangewezen. De deskundigen
hebben na hun benoeming drie maanden de tijd om hun rapport aan de partijen uit
te brengen.
3. De in dit artikel bedoelde keuze en waardebepaling, die voor de wederpartij(en)
bindend zijn, dienen te worden uitgebracht uiterlijk binnen twee maanden nadat de
waarde van de gezamenlijke eigendom in onderling overleg zal zijn vastgesteld of
binnen twee maanden na datum van het taxatierapport van deskundigen.
5. De akte van verdeling wordt verleden na het verstrijken van de in het lid 4b.3 van dit artikel genoemde termijn, doch uiterlijk vier maanden na dit tijdvak. De kerkgemeenschap aan
welke het kerkgebouw verblijft, zal bij het passeren van de akte van verdeling aan haar
wederpartij, de in onderling overleg of door deskundigen vastgestelde waarde van haar
participatie in het kerkgebouw betalen c.q. ontvangen, na aftrek van de door haar overgenomen verplichtingen voor zover deze waarde aan voormelde wederpartij toekomt.
Artikel 14
1. Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de onderhavige overeenkomst en die niet in onderling overleg zijn op te lossen geldt, dat eerst de
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kerkelijke weg gevolgd zal worden, alvorens zij worden beslecht door arbitrage, overeenkomstig het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.
2. Een geschil, als hierboven bedoeld, bestaat wanneer een van de kerken dit aanwezig acht
en daarvan schriftelijk bij aangetekende brief heeft kennis gegeven aan de andere kerkgemeenschap. Drie maanden na verzending van dit schrijven mag de betreffende ondertekenaar arbitrage aanvragen.
Getekend in de vergadering van de combikerkenraad CGK – NGK van 6 november 2006.
Namens de CGK:

J.J. Eberwijn, preses

B.R. Steenbergen, scriba
Namens de NGK:

ds. P.J. Weij, preses
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