Beleidsplan voor het bereiken van kerkelijke eenheid tussen de
Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk te Hasselt
Tweede fase: Het Samengaan.
Concept opgesteld door de brs. J. Palland en H. Poelarends
Datum 29-10-1999
De kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde
Kerk hebben geconstateerd dat er geen verschillen zijn die een plaatselijk
samengaan principieel belemmeren. Ze hebben na instemming van beide
gemeenten in een gezamenlijke verklaring openlijk uitgesproken, dat ze elkaar
op grond van de Schrift en de Gereformeerde belijdenis als trouwe kerken van
Christus aanvaarden. Tussen de beide gemeenten is een proces van
herkenning op gang gekomen. Broeders en zusters uit beide kerken
aanvaarden elkaar als broeders en zusters in de Here. De beide kerkenraden
hebben beloofd om deze kennismaking en aanvaarding verder te stimuleren
door een reeks van gezamenlijke activiteiten. Ook hebben ze elkaar beloofd en
verplicht alles in het werk te zullen stellen om tot kerkelijke eenwording te
komen.
Om deze kerkelijke eenwording te bevorderen hebben ze de volgende
afspraken met elkaar gemaakt:
1. We erkennen en aanvaarden de attestaties die door wederzijdse
kerkenraden aan plaatselijke leden zijn afgegeven. De formulering bij
afkondiging is die van een attestatie van of naar een zusterkerk.
2. Avondmaalsviering vindt primair binnen eigen gemeente plaats. We
zullen op verzoek elkaars leden als gast tot de viering van het Heilig
Avondmaal toelaten.
3. Voor de Woordverkondiging stellen we de preekstoel open voor elkaars
predikanten. De plaatselijke predikanten zijn gerechtigd om het Woord te
bedienen. Dit gebeurt twee keer per jaar. Tijdens de vacature binnen de
Christelijke Gereformeerde Kerk zullen de consulent, Ds. Brons, en Ds.
Selderhuis, lid van de samensprekingscommissie, deze dienst vervullen.
Afwijking van deze regel is mogelijk na overleg tussen beide moderamen.
De gezamenlijke moderamen doen de kerkenraden elk jaar in de maand
januari een voorstel toekomen over de concrete invulling van data en
voorgangers.
4. Om de eenwording ook in de eredienst te beleven zullen er enkele keren
per jaar gezamenlijke diensten belegd worden. Hierbij wordt vooreerst
gedacht aan bijzondere diensten op de tweede feestdagen, bid-en dankdag.
De gezamenlijke moderamen doen de kerkraden elk jaar in de maand
januari een voorstel daarover toekomen.
5. De beide kerkenraden zullen de gemeente stimuleren om gezamenlijke
evangelisatie activiteiten te ontwikkelen.
6. De beide kerkenraden zullen waar mogelijk aan hun meerdere vergaderingen
voorstellen doen toekomen die een daadwerkelijke eenwording
helpen mogelijk te maken. Synodebesluiten die de eenwording
positief beïnvloeden, zullen zoveel mogelijk plaatselijk tot uitvoer
worden gebracht.

Voor de leden van de samensprekingscommissie
Van de brs. J. Palland en H.Poelarends
Betreft: Beleidsplan Fase 2 " het Samengaan"
Datum 29-10-1999
1. attestaties: Met dit punt worden de attestaties geregeld die plaatselijk zijn
afgegeven. Het gaat hier dus niet om attestaties die elders in het land zijn
afgegeven. CGK en GK gebruiken verschillende afkondigingen wanneer
iemand van buiten de kerk zich onder opzicht en tucht van de kerkenraad
stelt. We spreken nu af dat bij plaatselijke overgang de "zusterkerk"
afkondiging hoort.
2. Avondmaalsviering: We gaan er van uit dat de leden in hun eigen
gemeente avondmaal vieren. Wel willen we bv. in geval van gemengde
verkering, familiebanden, enz. iemand als gast aan het avondmaal
toelaten. De GK kent het gebruik van briefjes, de CGK kent het gebruik
van mondelinge melding. We kiezen voor het laatste.
3. kanselruil: We stellen voor twee keer per jaar tot kanselruil over te gaan.
Plaatselijke predikanten gaan daarin voor. Voor de vacatureperiode van
de CGK is een voorstel geformuleerd. Afwijkingen: Twee voorbeelden:
1e. Wanneer in geval van vacature sommige preekbeurten niet vervuld
kunnen worden, kan de preekvoorziening een beroep doen op een
predikant van de andere kerk.(na overleg tussen moderamen)
2e. Of wanneer de GK voorstelt om ds. Folkers ( de mede-initiatiefnemer
van de samenspreking) voor te dragen om een ruildienst te vervullen, kan
dat na moderamenoverleg.
3e. Ook de CGK kan een andere predikant voorstellen dan de plaatselijke
predikant. Gezien de discussie binnen de GK over samenwerkingsgemeenten en NGK predikanten is overleg tussen de moderamen ook hier
gewenst.
4. Gezamenlijke diensten: is duidelijk.
5. Evangelisatiearbeid: activiteiten naar buiten toe kunnen zonder
problemen gezamenlijk worden aangepakt. De CGK kent geen
evangelisatiecommissie. Het is te overwegen een contactpersoon te
benoemen.
6. Deze regel moet er voor zorgen dat er vanuit de plaatselijke kerk een
stimulans uitgaat naar de meerdere vergaderingen om te komen tot
landelijke eenwording.
7. We vonden het op dit moment niet nuttig om afvaardiging naar elkaars
classis te regelen.
Binnen de CGK classis is een commissie benoemd die deze zaak moet
bestuderen. Als we wel zover zijn is het als gast aanwezig zijn op classis
een optie. Verder yalt dit onderpunt 6. (besluiten van synodes en
meerdere vergaderingen die de eenwording bevorderen)

