Besluit GS Zwolle-Zuid 2008 GKv m.b.t. samenwerking in gemeentestichting
Deputaten DKE deden in 2008 het voorstel om de mogelijkheid vast te leggen van een
eenheidsgemeente, mede met het oog op gezamelijke gemeentestichtings-projecten. De
GS Zwolle-Zuid 2008 wees dat idee af.
De kerk van Amersfoort-West heeft dit onderwerp opnieuw aangekaart bij de GS Harderwijk
2011.

Acta Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) Zwolle-Zuid 2008
art. 109
Besluit 4:
de synode spreekt uit:
a. dat zij dankbaar is voor de vordering van de lokale kerkelijke eenheid;
b. dat ook in een samenwerkingsgemeente wordt gevonden wat essentieel is voor kerkelijke eenheid:
de gemeenschap der heiligen, het gezamenlijk vieren van het avondmaal, het voorgaan
van elkaars dienaren in de bediening van het Woord en de sacramenten;
c. dat de regelingen voor plaatselijk contact en samenwerking, die vastgesteld zijn door de Generale
Synode van Amersfoort-Centrum 2005, hiervoor steun en ruimte bieden;
d. dat kerken die bijzondere vormen van gemeentestichting begeleiden ten aanzien van de aansluiting
bij een kerkverband zullen handelen naar de onder 4c genoemde regelingen, voorzover
die in hun situatie van toepassing zijn.
Gronden:
1. deputaten kerkelijke eenheid werden in de afgelopen jaren verrast met een toename van de
vraag om advies bij het proces van plaatselijk contact en samenwerking met kerken uit een
ander kerkverband;
2. op grond van de Schrift kan gesteld worden dat kerkelijke eenheid in de plaatselijke gemeente
wordt gevonden. De Schrift laat ook zien dat de gemeenschap der heiligen verder strekt dan
de locale gemeente. Daarom moet eenheid die de Here plaatselijk en landelijk geeft niet op
elkaar in mindering worden gebracht;
3. in de situatie van gemeentestichting ligt het vormen van een samenwerkingsgemeente niet
voor de hand. Verwacht mag worden dat de kerken die deze gemeentestichting begeleiden
ook in hun situatie rekening houden met genoemde onder 2;
4. van samenwerkingsgemeenten gaat een sterke prikkel uit om te komen tot landelijke eenheid.
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