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Uit: “Samensprekingen in Zwijndrecht – op weg naar nauwer samenleven (maart 2007), pag. 1-19

Inhoudsopgave
Verklaring van de kerkenraden
1
Inleiding en achtergrond
2
Vervolgstappen
2.1
Perspectief
2.2
Prioriteiten op de korte termijn
2.3
Fasering
3
Een gezamenlijke verklaring
4
Voor wie meer wil lezen
BIJLAGE A:
Overzicht activiteiten stuurgroep 2001 – 2006
BIJLAGE B:
Overzicht samensprekingsvergaderingen kerkenraden
2001 – 2006
BIJLAGE C:
BIJLAGE D:
BIJLAGE E:
BIJLAGE F:

Federatief groeimodel met het oog op voortgaande kerkelijke eenheid
Verslag van de samensprekingen met de GKV op de laatst gehouden
generale synode van de CGK in 2004
Verslag van de samensprekingen met de CGK op de laatst gehouden
generale synode van de GKV in 2005
Bijlage 8 Kerkorde CGK

2
3
4
4
6
6
7
7
8
10
1

1

Bijlagen C t/m F zijn niet in deze rapportage aan de classis Dordrecht (najaar 2010) opgenomen, want het betreft
algemene documenten, die bekend worden verondersteld.
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”En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen,
die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn,
gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn:
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt”.
(Joh. 17:20-21)

Verklaring van de kerkenraden
De kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in
Zwijndrecht, en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Zwijndrecht Groote Lindt geven met blijdschap
en dankbaarheid aan God de volgende gezamenlijke verklaring uit:
1. De drie kerkenraden hebben geconstateerd, dat na veel gesprekken in de afgelopen jaren gebleken
is dat er geen punten van verschil tussen de kerken zijn die verder naar elkaar toegroeien in de weg
staan. Dit heeft erin geresulteerd dat reeds in 2000 is uitgesproken dat wij elkaar voluit erkennen als
kerken van Christus
2. In het licht van de landelijke besluitvorming van de Generale Synodes van de Christelijke
Gereformeerde Kerken en van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen wij in
gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus, de Koning van de kerk, de komende jaren verder
werken aan de geestelijke eenheid tussen onze gemeenten.
3. Binnen de mogelijkheden van de besluiten van de Generale Synodes, respectievelijk instemming
van de classes, willen wij in de komende 3-5 jaren komen tot nauwer kerkelijk samenleven tussen
de drie gemeenten, tot uiting komend in:
a. het toelaten van elkaars leden tot de viering van het Heilig Avondmaal;
b. het erkennen en aanvaarden van elkaars attestaties;
c. kanselruil van de predikanten van de drie gemeenten.
4. De stuurgroep die binnen de drie gemeenten werkt, zal doorgaan met het organiseren van
activiteiten met als doel het verder naar elkaar toegroeien van de drie gemeenten. Onderdeel
hiervan is het bezoeken van elkaars erediensten met wisselende groepen gemeenteleden, waarbij
de gasten ook het avondmaal meevieren.
5. Elke gemeente blijft binnen het eigen kerkverband. De voortgaande samenwerking zal zodoende
plaatsvinden binnen de context van het op landelijk niveau beoogde federatieve groeimodel.
6. De drie kerkenraden danken de Here God, die ons door Zijn Heilige Geest liet zien dat er in de
contacten binnen Zwijndrecht eenheid in geloof en in leer kon worden gevonden. Hem komt alle eer
toe!
Maart 2007
Namens de kerkenraden van de

Christelijke Gereformeerde Kerk
te Zwijndrecht

A.L. Bovenberg
preses

F. de Waard
scriba

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
te Zwijndrecht

J. Ophoff
preses

J.K. Schuil
scriba

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
te Zwijndrecht Groote Lindt

S. van der Ven
preses

R.S. Oosterhoff
scriba
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1

Inleiding en achtergrond

Een nieuw boekje over de samensprekingen tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de beide
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Zwijndrecht.
Vijftien jaar gesprekken liggen achter ons. Gesprekken tussen drie plaatselijke gemeenten, die elkaar
voluit erkennen en herkennen als gemeenten van Christus in Zwijndrecht. Gemeenten, die Gods Woord
en de belijdenis die Gods Woord naspreekt, zuiver willen handhaven. Op weg naar eenheid als kerk
van Christus.
De vele samensprekingen over de gereformeerde leer hadden tot gevolg dat we konden vaststellen dat
er grote overeenstemming is. We zien, horen en merken aan tal van dingen dat we in feite bij elkaar
horen. Dat we deel uitmaken van Christus’ wereldwijde kerk die Hij in een kleurrijke schakering uit alle
volken bijeen brengt, verzorgt en liefheeft.
In november 2000 hebben de drie kerkenraden uitgesproken dat we elkaar erkennen als kerken van
Christus. Zoals in het boekje “samensprekingen te Zwijndrecht; naar een nieuwe fase”, het zgn. gele
boekje (uitgave november 2000) is te lezen, is deze erkenning het gevolg van:
•
ons staan op dezelfde basis van Schrift en belijdenis
•
de resultaten van de gesprekken tussen de kerkenraden.
Hiermee was de weg vrij voor het betrekken van de gemeenteleden bij de samensprekingen, om zo tot
een werkelijke toenadering tussen de drie gemeenten te kunnen komen.
Als we de gebeurtenissen van de afgelopen vijftien jaar op ons in laten werken dan moeten we
constateren dat we ons onvoldoende gegeven hebben in ons streven naar eenheid. Er leek soms een
zekere loomheid over de gesprekken te liggen. Er werd naar verschillen tussen de drie gemeenten
gezocht en we vonden ze. En ja, er werd ook naar eenheid gezocht en we vonden het! Eenheid in
geloof, eenheid in onze eerbied voor onze God en Vader en Zijn Woord. Eenheid in onze
afhankelijkheid van Hem, die Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus, naar deze aarde zond. In Hem, die
kwam om voor onze zonden te lijden en te sterven en die door zijn opstanding een nieuw en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Eenheid waarvan God de Heilige Geest ons overtuigt. En
we spreken het ook tegenover elkaar uit.
En toch. Hebben we het mis als we denken of hardop zeggen dat we de eenheid tussen onze
gemeenten niet zo zien zitten omdat “ze” toch anders zijn dan wij? Of dat “het van mij niet hoeft”?
De drie kerkenraden hebben in 2004 erkend dat het onderwerp “Samen-spreking” niet altijd prioriteit
heeft gehad op de agenda van de vergaderingen. Er waren ook zoveel andere belangrijke zaken die
dringend aandacht vereisten. Ook moet erkend worden dat binnen de gemeenten niet altijd voldoende
oog was voor het gebod van onze Heiland om één te zijn.
De stuurgroep uit onze drie gemeenten heeft in de afgelopen zes jaar het nodige werk verzet. Niet altijd
gebeurde dit met evenveel voortvarendheid, maar aan de andere kant heeft de stuurgroep ook meer
dan eens het gevoelde gemis aan leiding van de kerkenraden en het ontbreken van brede steun door
gemeenteleden onder woorden gebracht. De kerkenraden hebben zich dat aangetrokken en
gezamenlijk het besluit genomen daadkrachtiger verder te gaan.
Vandaar ook dit nieuwe boekje. Het vorige “gele boekje” blijft volop in beeld. We gooien het niet weg,
nee, we geven er een vervolg aan. Want het vorige boekje markeerde enerzijds de afsluiting van een
hele serie samensprekingen tussen de drie kerkenraden over wat we als kerken geloven en belijden, en
gold anderzijds als het uitgangspunt voor het vervolg van de weg die we graag wilden gaan: te komen
tot verdere toenadering tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt, met als oogmerk dat de onderlinge erkenning ook gemeentebreed zal gaan leven.
Die weg zijn we opgegaan. Maar, om in beeldspraak te blijven, de weg bleek soms opgebroken door
allerlei gebeurtenissen, we werden moe, of we hadden verschillende wegenkaarten die ons
verschillende wegen wezen. Maar toch blijkt dat we de weg wel een heel stuk hebben gelopen. En
onderweg hebben we elkaar steeds beter leren kennen. Langzamerhand weten we beter wat we aan
elkaar hebben. Het vertrouwen over en weer is gegroeid. Dat is pure winst!
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En we hebben ook tegen elkaar uitgesproken dat het Gods Woord is, dat ons uiteindelijk de weg wijst.
Als we achter ons Hoofd, onze Leidsman Jezus Christus blijven, verdwalen we niet. Ook al zien we zelf
allerlei obstakels op de weg.
In dezelfde tijd dat onze kerkenraden de samensprekingen begonnen, verscheen in de Christelijke
Gereformeerde Kerk in Zwijndrecht een boekje over de 75-jarige geschiedenis van de gemeente. Het
droeg de titel “Niet wagen, maar geloven”.
Het leek een waagstuk om in 1918 een kerk te institueren in Zwijndrecht. Maar de broeders en zusters
hielden vol, ze gelóófden dat het met Gods hulp zou lukken.
Mogen we dat nu ook niet zeggen? Onze God is niet veranderd. Zijn Zoon, onze Here Jezus, bidt om
de eenheid van al zijn kinderen. Is ons zoeken naar die eenheid een onzeker waagstuk, of mogen we
gelóven, dat Hij dat streven zegent? De vraag stellen is haar beantwoorden.
Daarom willen we als kerkenraden meer duidelijke stappen maken. Hoe we die stappen in de praktijk
invullen volgt hieronder. Daarmee houden de kerkenraden rekening met wat op landelijk niveau door
onze kerken wordt besproken en is besloten.
Het gaat om drie punten:
1. Wat is het perspectief waar we naar toe werken? Wat staat ons gezamenlijk voor ogen in de
toekomst?
2. Welke prioriteiten willen we in de komende jaren bij de voortgaande samensprekingen in
Zwijndrecht leggen?
3. Welke fasering is realistisch? Welke dingen hopen we in Zwijndrecht in afhankelijkheid van de Here
God te verwezenlijken en in welk jaar?
In het nu volgende gedeelte werken we deze punten nader uit.

2

Vervolgstappen

2.1

Perspectief

- landelijk
Voor een goed beeld van het perspectief schetsen we eerst kort de stand van zaken op landelijk niveau.
Door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is ten opzichte van de
Christelijke Gereformeerde Kerk het zogenaamde “federatieve groeimodel” aanvaard. Dat betekent dat
landelijk vooralsnog niet naar samensmelting van de beide kerkverbanden wordt gestreefd maar dat er
verdere samenwerking kan ontstaan en het proces van toenadering naar elkaar verder kan groeien. Zie
voor nadere toelichting op het federatieve groeimodel: bijlage C. Binnen de Christelijke Gereformeerde
Kerken wordt door de Generale Synode positief over dit federatieve groeimodel gesproken, maar er zijn
nog bezwaren om het nu reeds in te voeren.
Wel is het zogenaamde nauwer samenleven mogelijk, bedoeld om gestalte te geven aan eenheid met
kerken van gereformeerd belijden. De kernelementen daarvan zijn:
a. de mogelijkheid om elkaars ongecensureerde belijdende leden toe te laten tot de viering van
het Heilig Avondmaal;
b. de mogelijkheid om elkaars attestaties te aanvaarden bij overkomst van leden;
c. de mogelijkheid voor kanselruil.
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken geeft in de bijlage 8 (editie 2007) de procedure
aan die gevolgd moet worden om dit te kunnen bereiken. Ook de GS van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) heeft een Regeling voor plaatselijk Contact en Samenwerking met een Christelijke
Gereformeerde Kerk vastgesteld. De punten a t/m c worden in deze Regeling als elementen van het
federatieve groeimodel genoemd. Met beide stukken wordt in het gele boekje deel II rekening
gehouden. In de bijlagen vindt u over dit onderwerp zowel het recente besluit van de GS van de
Christelijke Gereformeerde Kerken als de Regeling die door de GS van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) werd vastgesteld.
Voor de plaatselijke kerkenraden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) houdt de genoemde
Regeling in dat het federatieve groeimodel al uitgangspunt is.
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- plaatselijk
In onze plaatselijke situatie in Zwijndrecht betekent dit alles dat het streven naar volledig samengaan,
het samensmelten van de drie gemeenten, geen onderwerp van gesprek is. We willen in Zwijndrecht
niet vooruit lopen op mogelijk op langere termijn landelijk te nemen besluiten. Op dit punt heeft de
doelstelling lange termijn, zoals genoemd op pagina 13 van het gele boekje I mogelijk tot misverstanden
geleid. Daarom zeggen we nu met nadruk: we richten ons op het zoeken en beleven van de geestelijke
eenheid en – geheel in lijn met de landelijke ontwikkelingen - niet op het bereiken van organisatorische
eenheid. De drie kerkenraden zijn overigens ook van oordeel dat het streven naar volledige kerkelijke
eenheid een zekere krampachtigheid met zich kan meebrengen. Het kan juist rust en vertrouwen geven
in de verhouding naar elkaar, wanneer we van elkaar weten dat de geestelijke eenheid in Christus er is,
ook al zitten we ’s zondags niet altijd naast elkaar in de kerkbank. Hier is geduld nodig in de komende
periode waarin we overigens niet hoeven stil te zitten.
Het toekomstperspectief is daarom dat wij als drie gemeenten van Jezus Christus in Zwijndrecht steeds
meer samen willen leven als broeders en zusters in eenheid van geloof en in het bewaren en uitdragen
van Gods Woord. Er mag blijdschap zijn, dat er naast de eigen gemeente nog andere gemeenten in
Zwijndrecht zijn die voluit en zuiver Kerk van Christus willen zijn. Zo mogen we elkaar ontmoeten en
aansporen; zo mogen we elkaar daar ook op aanspreken. En we laten naar buiten toe er geen
onduidelijkheid over bestaan dat beide Kerken in Zwijndrecht elkaar hebben gevonden in eenheid van
geloof. Het is ons verlangen dat we vanuit die eenheid de rijkdom van het evangelie mogen delen met
anderen in onze directe woon- en leefomgeving. Vanuit dat perspectief mogen we ons voortgaand
kerkelijk samenleven aan onze God en Vader opdragen in ons gebed. Samen willen wij het van zijn
zegen verwachten.
De kerkenraden streven derhalve naar het ten volle benutten van de ruimte die plaatselijke kerken
hebben om samenwerking aan te gaan. Het perspectief is om binnen de komende periode van 3-5 jaar
een aanvraag tot nauwer samenleven voor te bereiden en ter goedkeuring c.q. ter informatie aan de
classes voor te leggen.
De genoemde elementen van het nauwer samenleven kunnen dan in Zwijndrecht te zijner tijd op de
volgende manier worden ingevuld:
•

Ten aanzien van punt a: avondmaal
Belijdende leden, die in de eigen gemeente gerechtigd zijn het Heilig Avondmaal te vieren, worden
toegelaten tot de viering in de zustergemeente. Daarvoor is het dan – anders dan in de huidige fase
binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk – niet meer nodig dat individueel gastrecht wordt
verleend.

•

Ten aanzien van punt b: attestaties
De beide Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerk in
Zwijndrecht zullen elkaars attestaties erkennen en aanvaarden alsof het attestaties van
zusterkerken binnen het eigen kerkverband betreft. In dat geval zullen de kerkenraden over en weer
met de andere kerkenraad overleggen om deze stap goed te begeleiden. De van buiten inkomende
kerkleden zullen gewoonlijk hun attestatie inleveren bij de “eigen” gemeente. Uitzonderingen hierop
zullen door beide kerkenraden worden begeleid en geaccepteerd.
Dit onderdeel houdt ook in dat de kerkenraden over en weer elkaars tuchtoefening erkennen en
geen leden van elkaar toelaten zonder wederzijds goedvinden.

•

Ten aanzien van punt c: kanselruil
De predikant van elk van de drie gemeenten zal regelmatig voorgaan in de erediensten van de
andere gemeente. Dit voorgaan in elkaars erediensten zal eerst in bijzondere diensten, op
feestdagen of in huwelijksdiensten plaatsvinden, maar daarna ook in de zondagse erediensten.
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2.2

Prioriteiten op de korte termijn

- beleven geestelijke eenheid in het gemeentelijke leven
Op de weg naar het nauwer samenleven is het zoeken naar en beleven van geestelijke eenheid van
blijvend belang.
De stuurgroep zal in de komende jaren dan ook doorgaan met het organiseren van gezamenlijke
gemeenteavonden voor studie en uitruil van kennis en denkwijze. De kerkenraden wekken de kerkleden
op deze gemeenteavonden zoveel mogelijk bij te wonen. Gemeente van Christus zijn betekent ook dat
wij graag als leden van die Kerk de vreugde dat wij daarbij horen, met elkaar willen delen. Daarvoor zijn
gezamenlijke gemeenteavonden en ook de al bestaande gecombineerde bijbelstudies in een aantal
groepen bij uitstek geschikt.
De stuurgroep richt haar activiteiten daarnaast op het coördineren en bewaken van alle mogelijkheden
tot afstemming en gezamenlijk organiseren van de (verenigings)activiteiten door de drie gemeenten. Zij
worden daarbij actief ondersteund door de kerkenraadsleden.
De ouderlingen zullen tijdens hun huisbezoeken in de gemeente de vraag aan de orde stellen wat
Christus’ gebed om eenheid onder zijn kinderen voor hen betekent. Welke bijdrage denkt het
gemeentelid te kunnen leveren aan het proces van verdere toenadering richting nauwer samenleven?
De kerkenraden zullen waar mogelijk karikaturen van de ander, voor zover ze in de gemeenten over en
weer nog bestaan, opruimen.
Dit alles staat in het kader van het verder naar elkaar toegroeien, het oefenen van gemeenschap met
elkaar in bijbelse zin. Dit proces van naar elkaar toegroeien moet goed gedocumenteerd worden voor
verslaglegging naar zowel de Gereformeerd (vrijgemaakte) als de Christelijke Gereformeerde classis. Er
zal daarbij moeten worden voldaan aan de voorwaarden die door beide kerkverbanden worden gesteld.
Zo zal bijvoorbeeld de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk in haar verslag aan de
classis aantoonbaar moeten maken, dat naar het oordeel van de kerkenraad ‘genoegzame
eenparigheid van gevoelen’ in de gemeente aanwezig is.
- spreken over prediking en bezoeken van elkaars kerkdiensten
Ook zal de classis vragen of de in de samensprekingen geconstateerde eenheid ook in de prediking tot
uiting komt. Mede daarom wordt in de samensprekingsvergaderingen van de drie kerkenraden
regelmatig over de prediking gesproken, meestal aan de hand van een preek die in een van de kerken
is gehouden.
De kerkenraden hebben inmiddels al besloten hierbij nu ook de gemeenteleden te betrekken.
Aangezien kanselruil op dit moment nog niet mogelijk is, wordt dit vorm gegeven door de inmiddels
gemaakte afspraak om met een aantal broeders en zusters (op wijkniveau) over en weer een aantal
kerkdiensten bij te wonen.
Zo’n periode van enkele aaneengesloten maanden is natuurlijk ook een unieke gelegenheid om de
sfeer in de andere gemeente te proeven en elkaar in het dienen van de Here beter te leren kennen. De
gedachte is dat je door een langere periode elkaars prediking en liturgie leert waarderen en ervan kunt
leren. De periode van 2 of 3 maanden kerkgang bij de andere gemeente kan worden afgesloten door
het meevieren van het Heilig Avondmaal. Een mooiere afsluiting is moeilijk denkbaar. Bij de vieringen in
de CGK zal daartoe gastrecht aan de bezoekende broeders. en zusters. worden verleend. De kerkgang
bij de andere gemeente en de viering van het Heilig Avondmaal zal op een ordelijke wijze door de
kerkenraden worden begeleid.
Na de afgelegde bezoeken schrijft de groep gezamenlijk een rapport aan de eigen kerkenraad. De
kerkenraden zullen aan de hand daarvan de opgedane ervaringen evalueren.
Het is de bedoeling dat deze uitwisselingen regelmatig plaatsvinden.

2.3

Fasering

Wat de fasering betreft stellen wij ons voor om een aantal gerichte stappen te zetten om het geschetste
perspectief te bereiken. Deze activiteiten en hun resultaten worden goed gedocumenteerd en
geanalyseerd, alvorens verdere stappen richting goedkeuring voor nauwer samenleven te ondernemen.
De kerkenraden gaan, met de bede om Gods zegen, van de volgende fasering uit:

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

6

Samensprekingen in Zwijndrecht: op weg naar nauwer samenleven

_______________________________________________________________

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

3

1e kwartaal 2007: Uitgeven van het boekje “samensprekingen te Zwijndrecht; op weg naar nauwer
samenleven”. Daarin wordt duidelijkheid gegeven over het perspectief, de prioriteiten en de fasering
van het samen optrekken van de drie gemeenten. Ook wordt daarin een gezamenlijke verklaring
door de drie kerkenraden opgenomen.
Vanaf het 1ste kwartaal 2007: georganiseerd groepsgewijs bij elkaar kerken. Wijkouderlingen en
stuurgroepleden werken hierbij nauw samen.
Steeds is er voor de bezoekende gemeenteleden, ter afsluiting van een periode wederzijds
kerkbezoek, de mogelijkheid het Heilig Avondmaal mee te vieren in de gastgemeente.
Vanaf 2007 staat de stand van zaken m.b.t. de samensprekingen als vast onderdeel op de agenda
van de kerkenraadsvergaderingen om de ontwikkelingen te volgen en vast te leggen in een
voortgangsverslag.
2007 en 2008 gebruiken de kerkenraadsleden voor besprekingen met gemeenteleden zowel
individueel tijdens huisbezoeken en gesprekken, als in groeps-, in wijk- en in verenigingsverband.
Zoveel mogelijk contactmomenten worden hiervoor aangewend.
Gedurende 2007 en 2008 coördineert en bewaakt de Stuurgroep alle daarvoor in aanmerking
komende activiteiten op gemeentelijk en op verenigingsniveau op gezamenlijke uitvoering en
stimuleert dat actief. Daartoe stelt de Stuurgroep een activiteitenplan op en legt dit voor aan de
kerkenraden. De Stuurgroep zorgt tevens voor bewaking van de uitvoering van dat plan.
In 2009 maken de kerkenraden de balans op aan de hand van het voortgangsverslag. Kan door
middel van dit verslag aantoonbaar worden gemaakt dat verdere stappen om te komen tot het
voorgenomen nauwer samenleven verantwoord genomen kunnen worden?
Vervolgens zal aan de gemeenten bewilliging voor het nauwer samenleven worden gevraagd. Dit
kan in iedere gemeente door middel van een andere procedure plaatsvinden.
Daarna (streven: 2010) kan de formele weg richting beide classes worden gegaan, inclusief het
doorlopen van de procedures zoals die beschreven zijn in de eerder genoemde Regeling en de
bijlage 8 van de CG kerkorde.
Na verkregen toestemming van beide classes: nauwer samenleven, uitkomend in de genoemde
punten avondmaal, attestaties en kanselruil.

Een gezamenlijke verklaring

De kerkenraden stelden een gezamenlijke verklaring op, waarin verantwoording wordt afgelegd voor de
verdere stappen die we hopen te zetten. Voorin deze brochure vindt u de tekst van deze verklaring.

4

Voor wie meer wil lezen

In de bijlagen vindt u een aantal stukken met achtergrondinformatie.
BIJLAGE A:
BIJLAGE B:
BIJLAGE C:

BIJLAGE D:
BIJLAGE E:
BIJLAGE F:

werkzaamheden stuurgroep 2000-2006
voortgang samensprekingen kerkenraden CGK-GKV 2000-2006
Federatief groeimodel met het oog op voortgaande kerkelijke eenheid (gezamenlijk
rapport van deputaten eenheid gereformeerde belijders van de CGK en deputaten
kerkelijke eenheid van de GKV voor de Generale Synodes 2001 resp. 2002)
besluit Generale Synode CGK 2004
Regeling voor plaatselijk contact en samenwerking met een Christelijke Gereformeerde
Kerk, vastgesteld door de Generale Synode GKV 2005
Bijlage 8 uit de Kerkorde van de CGK (editie 2007)

Verder kunt u op www.gereformeerdappel.nl > locale samenwerking een overzicht vinden van
plaatselijke samensprekingen tussen onze kerken elders in het land.
Op www.gkv.nl en www.cgk.nl vindt u de acta van de laatstgehouden Synodes. Daarin is alles te vinden
over de rapporten, besprekingen en besluiten ten aanzien van de contacten tussen CGK en GKV:
• Acta GS CGK 2004: artikel 70, bijlage 30 -32
• Acta GS GKV 2005: hoofdstuk 10, artikel 132 e.v.
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BIJLAGE A:

OVERZICHT ACTIVITEITEN STUURGROEP 2001 – 2006

Als gevolg van het intensiever worden van de samensprekingen tussen de GKV van Zwijndrecht en
Zwijndrecht Groote Lindt en de CGK van Zwijndrecht in het jaar 2000, wordt in juni 2001 een stuurgroep
ingesteld om het kennismakingsproces te begeleiden.
In het door de kerkenraden uitgebrachte “gele boekje” wordt de stuurgroep genoemd als instrument om
de doelen op korte termijn te realiseren. Deze doelen komen terug in de instructie die de stuurgroep
mee krijgt.
Bij het van start gaan van de stuurgroep overleggen de moderamina van de betrokken kerken op 31
mei 2001 waarbij ook de stuurgroepleden aanwezig zijn, waarbij de volgende punten aan de orde
komen:
•
Er worden geen termijnen gesteld waarbinnen de doelen verwezenlijkt moeten worden.
•
Er moet een stappenplan opgesteld worden waarbij niet het tempo maar de juiste afbakening
van het traject voorop moet staan.
•
Probeer gelijksoortige activiteiten binnen de verschillende kerkverbanden te combineren.
•
De stuurgroep dient verder te gaan dan alleen maar kennismaken.
De stuurgroep gaat aan het werk en komt in de loop der jaren tot de volgende activiteiten:
2001
•

•

•
•

De stuurgroepleden lezen elkaars kerkblad, zodat men elkaar beter leert kennen. Door het
lezen van elkaars kerkblad, komen de stuurgroepleden ook de activiteiten die in de
verschillende kerken georganiseerd worden te weten.
Om de activiteiten van de stuurgroep naar de verschillende gemeenten kenbaar te maken,
wordt een periodieke nieuwsbrief ’t Vonkje ontwikkeld. In deze nieuwsbrief worden de volgende
onderwerpen behandeld: stand van zaken met betrekking tot de activiteiten van de stuurgroep,
de verschillende activiteiten die binnen ieders gemeenten worden georganiseerd ook kenbaar
te maken bij de andere gemeenten. De nieuwsbrief is ten gevolge van de snelle wisseling van
verschillende stuurgroepleden gestopt.
Om het werk van de stuurgroep onder de aandacht te brengen van de jeugd, bezoekt een
afvaardiging van de stuurgroep de jeugdverenigingen.
Op initiatief van de stuurgroep wordt een volleybaltoernooi georganiseerd.

2002
•
•
•

•

De organisatie van de verschillende Sing-Ins organiseren op initiatief van de stuurgroep een
gezamenlijke Sing-In.
Op initiatief van de stuurgroep wordt een volleybaltoernooi georganiseerd.
De stuurgroep initieert dat verschillende activiteiten door middel van posters en ‘persberichten’
in elkaars kerkblad onder de aandacht worden gebracht, onder meer: zendingsdag CGK,
toneelavond GKV.
Op initiatief van de stuurgroep vindt een kennismaking van de 3 evangelisatiecommissies
plaats.

2003
•
•
•

De stuurgroep organiseert de “Marcuspassie” van Peter Sneep/John Kuiper.
Op initiatief van de stuurgroep vindt een wederzijdse kennismaking van de Vakantie Bijbel
School organisaties plaats.
De stuurgroep organiseert een avond met een lezing door Prof. dr. J.W. Maris.

2004
•

•
•
•

De stuurgroep probeert om de bestaande CGK activiteit: het bij elkaar koffiedrinken door
gemeenteleden breder op te zetten. Doordat er te weinig animo voor blijkt te zijn bij de
gemeenteleden van de GKV lukt het niet dit van de grond te krijgen.
Op initiatief van de stuurgroep wordt een spelletjesavond georganiseerd.
De stuurgroepleden vertellen op de jaarvergaderingen/ gemeentevergaderingen van de
verschillende kerken over het doel en de inhoud van hun werk.
Op initiatief van de stuurgroep wordt een volleybaltoernooi georganiseerd.

2005
•

De stuurgroep zorgt ervoor dat het kerstoratorium “Voor mij geboren” van Peter Sneep/John
Kuiper in de Vaste Burchtkerk zijn landelijke première krijgt.
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•
•
•

De stuurgroepleden bezoeken elkaars kerkdiensten.
Op initiatief van de stuurgroep wordt een volleybaltoernooi georganiseerd.
De stuurgroep organiseert een avond met een lezing door ds. A. J. Van Zuijlekom.

2006
•
•
•
•
•

De stuurgroep werkt een plan uit voor het bezoeken van elkaars kerkdiensten met aansluitend
het vieren van het Heilig Avondmaal
Aan de werkgroep ‘Actualisering gele boekje' wordt informatie en een reactie op
tekstvoorstellen gegeven
Een begin wordt gemaakt met het plaatsen van informatie van de gemeenten in elkaars
kerkblad.
De stuurgroep stelt een actieplan op voor 2007.
Op initiatief van de stuurgroep wordt een volleybaltoernooi georganiseerd.

In januari 2003 worden de activiteiten van de stuurgroep in een moderamenoverleg tussen de CGK en
de beide GKV geëvalueerd. De stuurgroep geeft aan tot dan bewust op de achtergrond gewerkt te
hebben. Bij allerlei activiteiten blijkt de juiste afstemming en communicatie een moeilijk punt te zijn.
Moeilijk is het ook om de gemeenteleden mee te krijgen, de jeugd is over het algemeen verder als de
rest van de gemeenteleden, waarbij de GKGL ook nog eens achterblijft in het proces.
In september 2003 evalueert de stuurgroep zelf zijn eigen functioneren en komt tot de conclusie dat er
eerst aan meer begrip en vertrouwen binnen de gemeenten gewerkt moet worden en dat het onderwerp
samengaan in de gemeenten explicieter aan de orde moet komen want het leeft te weinig in de
gezinnen.
In januari 2004 spreken de moderamina na bezinning uit dat het proces te langzaam verloopt. Ze
steken daarbij de hand in eigen boezem en merken op dat de stuurgroep te afwachtend is geweest.
Gevraagd wordt om een tandje bij te schakelen.
In het voor- en najaar van 2005 geeft de stuurgroep een en andermaal aan dat ze het gevoel heeft
tegen zijn grenzen aan te lopen en dat ze van de kerkenraden meer actie verwacht.
De stuurgroep heeft erg veel ideeën gehad en mogelijkheden genoemd maar om uiteenlopende
redenen heeft dat niet altijd geresulteerd in acties.
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BIJLAGE B:

OVERZICHT SAMENSPREKINGSVERGADERINGEN KERKENRADEN 2001 – 2006

Door de drie kerkenraden wordt in november 2000 het boekje ”Samensprekingen te Zwijndrecht: naar
een nieuwe fase “, beter bekend als het “gele boekje”, samengesteld en uitgereikt en vervolgens
besproken op de eerstvolgende gemeentevergaderingen in de drie gemeenten.
2001
De evaluatie van de gemeentevergaderingen waarop het “gele boekje” aan de orde komt levert een
positief beeld op.
Een stuurgroep wordt samengesteld uit leden van de drie gemeenten en krijgt als taak de kennismaking
en samenwerking te bevorderen. In een instructie wordt dit verder uitgewerkt. De aansturing van de
stuurgroep gebeurt door het Moderamen.
Verder wordt een preek besproken van ds. J.W. van Pelt. De preek over 2 Kor. 4 : 7 heeft als thema
“De schat in aarden vaten” met de punten 1. van buiten arm (onaanzienlijk) en 2. van binnen rijk
(waardevol).
Het onderwerp “de taken van de ouderling” wordt door twee ervaren ouderlingen van de GKV
Zwijndrecht en de CGK ter bespreking ingeleid.
2002
Zorgen worden geuit over de geringe activiteiten ter bevordering van de samenwerking.
De stuurgroep “krijgt de gemeenten niet mee”.
In november wordt een samensprekingsvergadering gehouden waarin een preek van ds. J. Ophoff over
Efeze 3 werd besproken: Paulus bidt om geestelijke volwassenheid van de gemeente.
2003
Door ds. J. Ophoff wordt het onderwerp “Echtscheiding” ingeleid en daarna besproken.
Dit naar aanleiding van het rapport over echtscheiding samengesteld door Deputaten Echtscheiding
t.b.v. de Generale Synode van de GKV. in Zuidhorn.
De kerkenraden gaan nadenken over gezamenlijke huwelijkscatechese.
In een Moderamenoverleg worden de doelstellingen korte termijn doorgenomen. (gele boekje)
Daaruit worden de volgende vragen neergelegd bij de kerkenraden :
•
Delen de kerkenraden het standpunt dat het proces langzaam verloopt ?
•
Willen de kerkenraden zich bezinnen op de korte termijn doelstellingen ?
•
Welke wensen leven nog op dat gebied bij de kerkenraden ?
Verder spreken ze af dat elk moderamen een notitie schrijft over de stand van zaken. Kort samengavat
luidt de conclusie daarvan als volgt :
Zowel kerkenraden als stuurgroep zijn tekort geschoten en afspraken zijn maar voor een klein deel
nagekomen.
De notitie eindigt met een aantal aanbevelingen :
•
Rollen van zowel de kerkenraad als die van de stuurgroep duidelijker in beeld brengen
•
De onderlinge communicatie beter waarborgen.
•
De stuurgroep zal meer initiatief moeten nemen en de kerkenraad zal meer moeten sturen en
controleren.
•
Gemeenteleden beter informeren.
•
Wellicht is het zinvol een gemeenschappelijke gemeentevergadering te houden.
2004
In maart wordt in de samensprekingsvergadering een referaat van Prof. dr. J.W. Maris besproken met
als titel: plaatselijk verder? Werken aan eenheid tussen CGK en GKV in het licht van de landelijke
situatie. Na de groepsbespreking wordt het volgende geconstateerd:
•
De resultaten van de jarenlange samensprekingen op lokaal en landelijk niveau worden nog
steeds serieus genomen. Tekortkomingen worden erkend, maar het proces mag daardoor niet
te vrijblijvend worden.
•
De beleving van de eigen identiteit is wel eens een belemmering
•
De verschillen van benadering over de wedergeboorte liggen vooral in het verleden. Nu speelt
dat bijna niet meer.
•
Er is veel herkenning in het vieren van het Avondmaal.
In de samensprekingsvergadering in november wordt een preek besproken van ds. H. Last (CGK) over
Lukas 19, die handelt over de gelijkenis van de talenten. In de preek wordt dit betrokken op het
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zendingswerk. Het geloof is een gave, waarmee leerlingen van Jezus aan het werk mogen en moeten
met het oog op “winst” voor Gods Koninkrijk.
2005
Geconstateerd wordt dat de gezamenlijke bijbelstudie goed verloopt.
Het onderwerp “ontwikkelingen samensprekingen op landelijk niveau” wordt ingeleid en besproken. Het
federatieve model is niet aanvaard door de Synode van de CGK, wel door die van de GKV.
Een preek van ds. J. Ophoff over Joh. 17 : 20 – 23 met als thema “Is eenheid van de Kerk haalbaar?“
wordt in de novembervergadering besproken. We mogen elkaar andermaal herkennen als broeders, die
bepaald worden bij de klem van Jezus’ woorden om elkaar te zoeken in de eenheid van het ware geloof
en daarin de gemeenten voor te gaan.
Besloten wordt dat (een gedeelte van) een wijk de andere kerk bezoekt en dan
ook deelneemt aan het Avondmaal. Na goedkeuring van alle drie de kerken zal de Stuurgroep voor
uitvoering zorgen. Verder wordt besloten een commissie te benoemen ter actualisering van het zgn.
gele boekje.
2006
Nadat de GKV Zwijndrecht de instructie heeft gemaakt, wordt de werkgroep ‘Actualisering gele boekje’
ingesteld.
In het najaar doet de genoemde commissie verslag van haar werkzaamheden.
Afgesproken is dat elke kerkenraad zich over de formulering van de tekst van het gele boekje II zal
buigen. Daarna komt het weer aan de orde op het moderamina overleg (2007).
Voor de samensprekingsvergadering van maart 2006 is br. H. Drayer van de CGK te Middelburg
uitgenodigd. Deze legt als ervaringsdeskundige van het samen-werkingsproces tussen de GKV en de
CGK te Middelburg uit waarop gelet moet worden in het proces om te komen tot nauwer samenleven.
Die kerken hebben inmiddels kanselruil, gemeenteavonden, wijkavonden ed. Het is een lang proces
geweest om zover te komen.
Br. Drayer geeft allerlei tips en wijst op valkuilen. In Zwijndrecht kunnen we daar ons voordeel mee
doen. De preses merkt op dat we hoopvol moeten blijven, ook al duurt het lang. Laten wij hierin ook op
God vertrouwen.
Over het georganiseerd eredienstbezoek heeft de GKV Groote Lindt zich nader beraden middels een
gemeenteavond. Na die gemeenteavond heeft de kerkenraad kenbaar gemaakt daaraan mee te doen.
De andere kerkenraden hadden al hun fiat gegeven.
De stuurgroep heeft de organisatie van de ruilzondagen per wijk geregeld. Het accent ligt op
vrijwilligheid. Ter afsluiting van de bezoekperiode wordt gezamenlijk avondmaal gevierd.
In januari 2007 wordt gestart met de bezoeken van elkaars diensten.
In de samensprekingsvergadering van november wordt een preek besproken van ds. J. Ophoff over HC
Zondag 33. Van diverse zijden wordt opgemerkt dat deze preek ook in CGK gehouden had kunnen
worden.
BIJLAGE C:

BIJLAGE D:
BIJLAGE E:
BIJLAGE F:

Federatief groeimodel met het oog op voortgaande kerkelijke eenheid (gezamenlijk
rapport van deputaten eenheid gereformeerde belijders van de CGK en deputaten
kerkelijke eenheid van de GKV voor de Generale Synodes 2001 resp. 2002)
besluit Generale Synode CGK 2004
Regeling voor plaatselijk contact en samenwerking met een Christelijke Gereformeerde
Kerk, vastgesteld door de Generale Synode GKV 2005
Bijlage 8 uit de Kerkorde van de CGK (editie 2007)2

2

Bijlagen C t/m F zijn niet in deze rapportage opgenomen, want het betreft algemene documenten, die
bekend worden verondersteld.
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