Samenwerkingsovereenkomst CGK-GKv Rotterdam-Zuid
De CGK en GKv van Rottedam-Zuid vormen vanaf 1 januari 2013 een samenwerkingsgemeente.
Daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Bij het concept voor deze overeenkomst werden door DKE (deputaten GKv), naast veel waardering,
o.a. deze opmerkingen gemaakt:
- In artikel 1 missen wij de naam van de samenwerkingsgemeente.
- Het lijkt ons beter om in artikel 2 de rechtspersoonlijkheid van de samenwerkingsgemeente
explicieter te maken, b.v. door op te nemen:
Zowel de afzonderlijke gemeente-delen, vertegenwoordigd door de gezamenlijke kerkenraad, als
ook de samenwerkingsgemeente als geheel worden geacht rechtspersoonlijkheid te bezitten.
Opname hiervan in de samenwerkingsovereenkomst die door de twee kerkenraden wordt
getekend en door de twee classes wordt bekrachtigd geeft aan de rechtspersoonlijkheid
rechtskracht.
- Vermoedelijk moet “ondanks” in art. 2.2 “ongeacht” zijn.
- Wij adviseren u om artikel 4 in Regeling C (m.b.t. “rouwdiensten”) expliciet aan de classis voor te
leggen, omdat dit zo’n punt is waar (formeel) afgeweken wordt van art. 71 van onze huidige KO.
- Naar ons oordeel zou het beter zijn om in art. 1 van Regeling D dichter aan te sluiten bij de DOEhandreiking voor de viering van het H.A. waarvan de GS met instemming kennis nam. Misschien ten
overvloede voegen wij dit document in bijlage bij.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid en de Gereformeerde Kerk
te Rotterdam-Zuid
aanvaard door de beide kerkenraden in augustus 2012
Preambule
Onze Heer Jezus Christus, de Heer van de kerk, wil niet dat zijn kerk verdeeld is. In
Johannes 17 lezen we hoe Hij zelf bidt om de eenheid van zijn kerk. Tot eer van zijn Vader.
Vanuit die opdracht is in de jaren negentig van de vorige eeuw een samenspreking opgestart
tussen een aantal kerken in Rotterdam, behorend tot de kerkverbanden van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland (hierna ook: CGK), Gereformeerde Kerken in
Nederland (hierna ook :GKV) en Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze samenspreking,
waarin uiteindelijk zowel de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid (hierna ook:
Nebo-kerk) als de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid (hierna ook: Elim-kerk)
participeerden, heeft in juni 2000 geleid tot het uitbrengen van de brochure “Geroepen tot
eenheid”. In deze brochure werd een viertal gemeenschappelijke verklaringen opgenomen
over de onderwerpen
1. Aard van de binding aan de belijdenis;
2. De kerk;
3. Kerkrecht en kerkorde; en
4. Het Schriftgezag.
Op basis hiervan werd met dankbaarheid geconstateerd dat de gereformeerde stadskerken
van Rotterdam bij elkaar een hartelijke verbondenheid herkennen aan de leer van Gods
Woord. Tegelijk werd erkend dat die herkenning de verplichting met zich brengt om daarmee
verder te gaan op de weg waarop Christus ons leidt: “Opdat zij allen één zijn.”
Met als basis deze gemeenschappelijke verklaringen, zijn sinds het verschijnen van de
genoemde brochure de Nebo-kerk en de Elim-kerk met elkaar in gesprek om te werken aan
verdere kennismaking en gemeenschapsoefening. Dit heeft ertoe geleid dat ze elkaar met
toestemming van de wederzijdse classes hebben herkend en erkend als kerken van de Heer
van de kerk te Rotterdam-Zuid waarbij sinds het voorjaar van 2008 ook een formeel een
nauwer samenleven mogelijk werd.
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Er is daarna een steeds nauwere samenwerking gegroeid. Dankbaar ontvangen we de
eenheid uit Gods hand. We ervaren het ook als een versterking van het getuigenis van de
kerk op de zuidelijke Maasoever van de stad Rotterdam. Dit tot eer van onze Vader.
Onze beide kerken te Rotterdam-Zuid spraken voor God en zijn gemeenten in deze plaats uit
dat we ons voornemen om per 1 januari 2013 als één gemeente te gaan functioneren voor
zover dat mogelijk is binnen de bestaande kerkverbandelijke afspraken. Dit dwingt ons om
op dit moment te volstaan met de vorming van een zogenaamde samenwerkingsgemeente,
waarbij de Nebo-kerk en de Elim-kerk formeel blijven bestaan naast de nieuwe
samenwerkingsgemeente, die een eigen kerkelijke rechtspersoonlijkheid zal krijgen. We
verplichten ons als samenwerkende kerken om een niet aflatende inzet te betonen om het
oorspronkelijke doel alsnog te bereiken, namelijk de vorming van een echte
eenheidsgemeente. Daartoe roepen we de beide kerkverbanden op om met de vorming van
één kudde haast te maken.
De gevonden eenheid kan gemakkelijk verspeeld worden. Daarom bidden wij dat de Heer
van de kerk zélf zijn leiding blijft geven. Dat Hij mensen wil inschakelen die vanuit de Bijbel,
het Woord van God, het goede nieuws brengen, zijnde het evangelie van de redding door
Jezus Christus, de Zoon van God, de Heer van de kerk. Wij bidden om de Heilige Geest, dat
Hij zijn Kerk troost en kracht geeft om in alle opzichten te leven tot zijn eer, opdat veel
mensen in de stad Rotterdam worden aangetrokken tot dat wonderlijke woord van redding
en heil in een wereld die kapot gaat aan hoogmoed en hebzucht en op die manier een thuis
vinden bij Vader, die voor alle dingen zorgt.
Zo zijn we - met hoofd en hart en handen - samen kerk van Jezus Christus te RotterdamZuid en komen wij het volgende overeen.
Artikel 1
1. De Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid en de Gereformeerde Kerk te
Rotterdam-Zuid vormen vanaf 1 januari 2013 een samenwerkingsgemeente.
2. De samenwerking is een volledige samenwerking en is aangegaan voor onbepaalde
tijd.
Artikel 2
1. De gemeenschappelijke kerkenraad bestaat per 1 januari 2013 uit alle ambtsdragers
van beide kerkenraden, te weten de ouderlingen, diakenen en predikanten.
2. De gemeenschappelijke kerkenraad is bevoegd om te handelen namens elk van
beide kerken, ondanks zijn samenstelling vanuit de gemeentedelen.
3. De kerkenraad zal ernaar streven dat elk van beide gemeentedelen evenredig in de
kerkenraad vertegenwoordigd blijft, en wel ten minste door één ouderling en één
diaken.
Artikel 3
1. Vanaf de in artikel 1 genoemde datum voeren beide kerken één financiële
administratie en wordt één gezamenlijke staat van baten en lasten opgesteld.
2. Beide kerken brengen per genoemde datum hun goederen en middelen in. De
waardering daarvan zal door een daartoe in te stellen commissie nader worden
bepaald op basis van de vastgestelde jaarrekeningen over het jaar 2012.
3. Indien één van beide kerken behoefte heeft aan een extern oordeel over de
jaarrekening van de andere kerk, dan zal door beide kerken gezamenlijk een
accountant worden aangewezen, met als opdracht om beide jaarrekeningen en de
berekening van de inbreng te beoordelen. Het advies van deze accountant is
bindend.
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Artikel 4
1. Wanneer de samenwerking wordt ontbonden, heeft elk van beide kerken in beginsel
recht op een aandeel gelijk aan de waarde van de inbreng.
2. Is de totale waarde van de bezittingen bij ontbinding hoger dan de waarde ten tijde
van de inbreng, dan wordt het meerdere verdeeld op basis van het aantal leden,
zoals dat blijkt uit de formele, gescheiden ledenadministratie.
3. Indien de totale waarde van de bezittingen bij ontbinding lager is dan de waarde ten
tijde van de inbreng, dan zullen de bezittingen naar rato van de inbrengwaarde
worden verdeeld onder de beide kerken.
4. De berekening van de totale waarde van de bezittingen bij ontbinding zal gebeuren
door een daartoe aangewezen commissie.
5. Indien één van beide kerken behoefte heeft aan het oordeel van een externe
deskundige over de waarde van de bezittingen ten tijde van de ontbinding, dan zal
deze deskundige door de beide kerken gezamenlijk worden aangewezen. Diens
advies is bindend.
6. Als er over de aanwijzing van een extern deskundige, als bedoeld in het vorige lid
geen overeenstemming wordt bereikt, dan zal aan de voorkeurskandidaten van elk
van beide kerken gevraagd worden om gezamenlijk een onafhankelijke derde te
benoemen die met hen een commissie van deskundigen zal vormen. Het advies van
deze commissie is bindend, ongeacht de vraag of sprake is van eenparigheid van
stemmen.
Artikel 5
1. De kerkenraad van de samenwerkingsgemeente laat zich vertegenwoordigen op
beide classes, en is bereid om van beide classes visitatoren te ontvangen.
2. Besluiten van zowel het ene als het andere kerkverband worden in beginsel als
bindend aanvaard voor de samenwerkingsgemeente. Wanneer dit een onwerkbare
situatie oplevert, zoekt de kerkenraad een weg die zoveel mogelijk recht doet aan de
bedoeling van alle besluiten. Hij legt zijn beslissing ter acceptatie voor aan de classis
van het kerkverband dat het besluit nam waarvan de kerkenraad meent te moeten
afwijken.
Artikel 6
1. Ten dienste van de verplichtingen aan het kerkverband wordt in de ledenadministratie
een onderscheid bewaard tussen de twee gemeentedelen, Christelijk Gereformeerd
en Gereformeerd (vrijgemaakt)
2. Nieuwe leden worden ingedeeld naar kerkelijke afkomst. Is dit niet van toepassing,
dan mogen ze zelf een keuze maken, of de keuze overlaten aan de kerkenraad, die
hen bij toerbeurt zal onderbrengen bij het ene of het andere kerkverband.
Artikel 7
1. De samenwerkingsgemeente aanvaardt leden die woonachtig zijn in de ressorten die
door de Christelijke Gereformeerde classis en de Gereformeerde classis aan de
respectieve kerken te Rotterdam-Zuid zijn toegewezen.
2. Wanneer een naburige kerk zich daardoor benadeeld zou kunnen voelen, wordt zij
ingelicht. Zo nodig wordt overleg gepleegd. Leidt dit niet tot een bevredigend
resultaat, dan wordt de classis om een beslissing gevraagd.
Artikel 8
1. Wanneer iemand oordeelt dat hem door een besluit van de kerkenraad onrecht is
aangedaan, kan hij zich beroepen op de classis van het eigen kerkverband.
2. De uitspraak van de classis is bindend voor alle partijen, behoudens de mogelijkheid
van beroep op de meerdere vergadering van hetzelfde kerkverband als de betrokken
classis.
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Artikel 9
1. Alle predikanten of andere personen die binnen de Christelijke Gereformeerde
Kerken of de Gereformeerde Kerken zijn toegelaten tot de dienst des Woords kunnen
worden gevraagd om voor te gaan in de eredienst.
Artikel 10
1. De samenwerking wordt ontbonden wanneer de gemeenschappelijke kerkenraad
daartoe besluit.
2. Het voornemen daartoe wordt eerst voorgelegd aan de gemeente en aan de classes
van de beide kerkverbanden. De gemeenschappelijke kerkenraad houdt bij zijn
definitieve besluit rekening met het gevoelen van de gemeente en het oordeel van de
classis. Hij kan daarvan afwijken, mits hij zijn besluit daartoe uitdrukkelijk
beargumenteert en de gemeente en/of de classis daarover informeert.
3. Wanneer de kerkenraad door omstandigheden niet in staat is om een besluit te
nemen over eventuele ontbinding, vraagt hij de beide classes om een oordeel.
Wanneer in dat geval tenminste één van beide classes oordeelt dat de samenwerking
beter kan worden verbroken, zal de kerkenraad daarnaar handelen.
Artikel 11
1. Deze Samenwerkingsovereenkomst kan alleen door de gemeenschappelijke
kerkenraad worden gewijzigd, waarbij hij de gemeente en de beide classes ten
minste hierover informeert. Gaat het om ingrijpende veranderingen, dan is
instemming van de gemeente en van de beide classes noodzakelijk.
Artikel 12
1.
Bij deze Samenwerkingsovereenkomst behoren de volgende Regelingen:
A. De positie van de predikant
B. De roeping van ouderlingen en diakenen
C. De liturgie
D. De toelating van gasten tot het Heilig Avondmaal
2.
Artikel 11 is op deze Regelingen van overeenkomstige toepassing.
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Regeling A: De positie van de predikant
Artikel 1
1. De predikant wordt beroepen door de gehele kerkenraad, met medewerking van de
gehele gemeente. Hij wordt verbonden aan eveneens de gehele gemeente, en staat
onder toezicht van de gehele kerkenraad.
Artikel 2
1. Wanneer één van beide kerken op de ingangsdatum van de
Samenwerkingsovereenkomst een eigen predikant heeft, is deze vanaf dat moment
verbonden aan de gehele gemeente.
Artikel 3
1. Wanneer de kerkenraad besluit een predikant te beroepen, komen daarvoor in
aanmerking allen die hetzij binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland hetzij binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland beroepbaar zijn.
2. Doorslaggevend voor de vraag uit welk kerkverband een predikant beroepen zal
worden is de vraag welke predikant op dat moment het meest geschikt geacht wordt
om de Samenwerkingsgemeente te Rotterdam-Zuid te kunnen dienen.
Artikel 4
1. Wanneer het beroep door de predikant wordt aanvaard, moet het worden
goedgekeurd door de classis van het kerkverband waaruit hij afkomstig is.
2. De andere classis wordt in de gelegenheid gesteld om zich daarbij door middel van
waarnemers te laten vertegenwoordigen.
Artikel 5
1. Wanneer er kerkelijke besluiten rond de predikant ter goedkeuring aan het
kerkverband moeten worden voorgelegd, zal alleen de classis van het kerkverband
waaruit de predikant afkomstig is een bindende uitspraak kunnen doen.
Artikel 6
1. De predikant wordt gehonoreerd volgens de richtlijnen die geldig zijn binnen het
kerkverband waaruit hij afkomstig is.
Artikel 7
1. Wanneer hij daartoe wordt uitgenodigd, is de predikant vrij om voor te gaan in alle
Christelijke Gereformeerde Kerken en in alle Gereformeerde Kerken in Nederland.
Artikel 8
1. Wanneer de samenwerkingsgemeente tijdelijk geen eigen predikant heeft, wordt van
elk van beide classes een consulent gevraagd.
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Regeling B: de roeping van ouderlingen en diakenen
Artikel 1
1. Het aantal jaren dat een ouderling of diaken zal dienen wordt bepaald op 3 jaren.
2. De eerste zondag in september geldt als jaarlijkse richtlijn voor de wisseling van
ambtsdragers.
3. Alleen met instemming van de gemeente kan de kerkenraad de termijn van een
ambtsdrager met telkens maximaal één jaar verlengen.
Artikel 2
1. De kerkenraad stelt de gemeente jaarlijks in de gelegenheid om broeders voor te
dragen die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken.
2. De kerkenraad stelt vervolgens een groslijst samen van broeders die hij geschikt en
in staat acht om te dienen als ouderling of diaken.
Artikel 3
1. De kerkenraad doet vanuit de groslijst een voordracht aan de gemeente. Het aantal
voorgedragen kandidaten is zo mogelijk het dubbele van het te verkiezen aantal.
Artikel 4
1. Wanneer alle ouderlingen van een gemeentedeel aftredend zijn, zal de kerkenraad
één van de volgende mogelijkheden toepassen (in volgorde van voorkeur):
a. voor ten minste één vacature stelt de kerkenraad een dubbeltal op dat uitsluitend
bestaat uit kandidaten afkomstig uit bedoeld gemeentedeel;
b. de kerkenraad volstaat met enkelvoudige voordracht van een broeder afkomstig
uit bedoeld gemeentedeel;
c. de kerkenraad draagt ten minste één van de aftredende ouderlingen, afkomstig
uit bedoeld gemeentedeel, aan de gemeente voor om nogmaals een termijn te
dienen.
2. Het in lid 1 gestelde geldt mutatis mutandis wanneer alle diakenen van een
gemeentedeel aftredend zijn.
Artikel 5
1. Wanneer vanuit een van beide gemeentedelen zelfs niet één ouderling of zelfs niet
één diaken gevonden kon worden, wordt dit aan de classis waarmee het betrokken
gemeentedeel verbonden is, meegedeeld.
2. De kerkenraad blijft zich inspannen om uit elk gemeentedeel ten minste één ouderling
en één diaken te vinden.
Artikel 6
1. Alle belijdende leden van de gemeente worden uitgenodigd om aan de verkiezing
deel te nemen, behalve degenen die van het avondmaal zijn afgehouden.
2. Elk lid mag zijn stem uitbrengen op zoveel kandidaten als er vacatures te vervullen
zijn.
Artikel 7
1. Verdere details rond de verkiezing van ambtsdragers worden door de kerkenraad
geregeld, met tijdige mededeling daarvan aan de gemeente.
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Regeling C: de liturgie
Artikel 1
1. De kerkenraad spreekt zijn voorkeur uit voor één bijbelvertaling, die hetzij door de
generale synode van de CGK, hetzij door de generale synode van de GKV is
vrijgegeven.
2. De kerkenraad bevordert dat zoveel mogelijk gemeenteleden in het bezit zijn van een
exemplaar van deze bijbelvertaling.
3. Voorgangers die niet aan de gemeente verbonden zijn mogen gebruik maken van
één van de andere vertalingen die door de genoemde synodes zijn vrijgegeven.
Artikel 2
1. In de eredienst worden psalmbewerkingen en andere liederen gezongen die hetzij
door de generale synode van de CGK, hetzij door de generale synode van de GKV
zijn vrijgegeven.
Artikel 3
1. Zowel de liturgische formulieren die door de generale synode van de CGK zijn
vastgesteld, als die door de generale synode van de GKV zijn vastgesteld, kunnen
worden gebruikt.
2. De concrete keuze wordt overgelaten aan de dienstdoende predikant, die daartoe zo
mogelijk overleg voert met betrokkenen, behalve bij het avondmaal en bij de
kerkelijke tucht. De kerkenraad kan in voorkomende gevallen dwingende
aanwijzingen geven.
3. De kerkenraad zorgt dat de tekst van de gebruikte formulieren voor de
gemeenteleden beschikbaar is.
Artikel 4
1. Wanneer de kerkenraad een dienst belegt bij het overlijden van een gemeentelid, ziet
hij erop toe dat het woord van God centraal staat.
2. De familie van een overledene van binnen of buiten de gemeente kan ook kiezen
voor een samenkomst onder eigen verantwoordelijkheid. Wanneer ze daarbij een
ambtsdrager uitnodigt om te spreken, aanvaardt deze de uitnodiging alleen als hij
vrijuit het Woord mag bedienen.

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

7

Regeling D: De toelating van gasten tot het Heilig Avondmaal
Artikel 1
1. In de erediensten waarin de viering van het Heilig Avondmaal plaatsvindt zullen als
gasten aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten iedereen die
- de Here Jezus Christus liefheeft als zijn Heer en Verlosser; én
- door de doop bij Christus is ingelijfd; én
- persoonlijk belijdenis van zijn geloof heeft afgelegd; én
- er oprecht naar streeft om in zuiverheid, liefde en vrede met God en zijn naasten
te leven.
Artikel 2
1. De kerkenraad zal ervoor zorgdragen dat voorafgaand aan iedere viering van het
Heilig Avondmaal duidelijk is voor zowel de leden van de samenwerkingsgemeente
als voor gasten die in de eredienst aanwezig zijn, wie er welkom zijn om het Heilig
Avondmaal mee te vieren.
2. Daarbij zal nadrukkelijk gevraagd worden of zij die het geloof in de levende Christus
niet delen zich niet willen aansluiten bij de gang naar het avondmaal.

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

8

