Verklaring van samenwerking tussen een samenwerkingsgemeente (CGKNGK) en een GKv, te Rotterdam-Oost.

Verklaring van voornemen
tot het aangaan van een zusterkerkrelatie tussen
de Samenwerkingsgemeente Alexander (SGA) en de Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) (GKv) te Rotterdam-Oost
Het gebed en het gebod van onze Heer en Heiland staan niet toe dat zij die de
HEER dienen naar zijn Woord gescheiden zouden leven. Zij behoren de eenheid
van het lichaam van Christus te zoeken en te bewaren. In dat besef zijn wij als
kerkenraden van de SGA en de GKv Rotterdam-Oost bilateraal vanaf 1990 met
elkaar in gesprek. Sinds die tijd hebben wij met elkaar én in groter verband van
de samensprekende kerken in Rotterdam, die behoren bij de CGK, NGK en GKv
gesproken over de volgende onderwerpen: het gezag van de Heilige Schrift en de
visie op de gereformeerde belijdenis, de binding aan de kerkorde en de plek in
het kerkverband, kerkrecht, de prediking, de vragen rond de visie op de kerk. De
resultaten van deze gesprekken zijn vastgelegd in een aantal basisdocumenten,
zoals deze zijn samengevat in de brochure “Geroepen tot eenheid” (juni 2000).
Wij zijn er als kerkenraden beiden van overtuigd geraakt dat er geen
belemmeringen meer bestaan om elkaar als kerk van Christus te erkennen en
stappen te zetten naar een zusterkerkrelatie.
De SGA en de GKv Rotterdam-Oost doen daarom onderstaande uitspraken in het
dankbare besef dat deze de basis vormen onder de wederzijdse wens om een
zusterkerkrelatie te gaan vormen.
De beide kerkenraden spreken het volgende uit:
1. Beide kerkenraden beseffen dat hun gemeenten onderling verschillen en dat
elke gemeente haar eigen geschiedenis heeft gehad en haar eigen accenten legt.
Maar dankbaar herkennen en erkennen we elkaars gemeenten hier ter plaatse
als kerk van Christus. Er is metterdaad eenheid in erkenning en beleving van het
Woord van God en de belijdenis van de kerken, alsook van de regels die op
grond daarvan voor het kerkelijk leven moeten gelden. Bezwaren, die op
landelijk niveau het gestalte geven aan kerkelijke eenheid met de andere
kerkgemeenschap in de weg staan, zijn in de plaatselijke situatie niet aan de
orde.
2. Wij willen als samenwerkende gereformeerde kerken in Rotterdam-Oost op
deze wijze gehoorzaam zijn aan het gebod tot eenheid dat de Heer Jezus
Christus ons heeft gegeven, opdat de wereld erkent dat Christus door de Vader
gezonden is.
3. We gaan een periode in waarin we vorm geven aan een eenheid zoals Gods
Woord daarover spreekt op een wijze die op de plaatselijke situatie is
toegespitst.
4. Wij willen en kunnen op dit moment geen uitspraak doen over de uiteindelijke
vorm van samenwerking: of dat een vorm van zelfstandige, samenwerkende
kerken zal blijven, of een vorm waarin de gemeenten doorgroeien naar een
samenwerkingsgemeente of een vorm die een fusie zal zijn. Wij vertrouwen op
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de leiding van de Heilige Geest die ons zal leiden in de komende tijd, zoals Hij
ook gedaan heeft in de afgelopen decennia.
De kerkenraden hebben de volgende stappen gezet op weg om het bovenstaande
te bereiken:
a. We hebben bovenstaande verklaard aan onze beide gemeenten ter bewilliging
en acceptatie, en geconstateerd, dat binnen elk van beide gemeenten
genoegzame eenparigheid bestaat over deze verklaring.
b. De kerkenraad van de SGA heeft bewilliging van de gemeente gevraagd en
verkregen voor de samenwerking met de GKv Rotterdam-Oost.
De kerkenraad van de SGA heeft tevens toestemming gevraagd en verkregen
van de classis Rotterdam van de CGK voor verdergaande samenwerking met de
GKv Rotterdam-Oost. Aan de regio Rotterdam van de NGK is mededeling gedaan
van de stand van zaken en instemming gevraagd en verkregen voor de
samenwerking met de GKv Rotterdam-Oost.
De kerkenraad van de GKv Rotterdam-Oost heeft de bewilliging van de gemeente
voor de samenwerking gevraagd en verkregen en vraagt aan de classis
Rotterdam om goedkeuring te verlenen aan de samenwerking.
Voorafgaande aan het vragen van deze goedkeuring vraagt de kerkenraad van
de GKv Rotterdam-Oost advies aan Deputaten Kerkelijke Eenheid, zoals vereist
in de Regeling voor contact met kerken waarmee geen landelijke samenwerking
bestaat.
c. We gaan een vorm van contact en samenwerking aan die wij aanduiden met
de term samenwerkende kerken. Dat houdt in dat beide gemeenten weliswaar in
het eigen kerkverband blijven, maar dat we alles wat binnen onze mogelijkheden
ligt, in het werk zullen stellen om te groeien in concrete vormen van eenheid. Na
toestemming van de classis leidt dat tot kanselruil, tot het openstellen van
elkaars avondmaalstafels en het erkennen van elkaars attestaties.
d. We zullen na de verkregen bewilliging van de gemeenten en toestemming van
de classis Rotterdam (GKV) aandacht geven aan het naar elkaar toegroeien als
zusterkerken, waarbij we voorlopig denken aan:
 het houden van gezamenlijke kerkdiensten, bijvoorbeeld bij bijzondere
gelegenheden en in de zomermaanden;
 het houden van gemeenschappelijke kerkenraadsvergaderingen waarop we
zaken van gemeenschappelijk belang bespreken en zo nodig daarover een
standpunt innemen. Hierbij zal als basis dienen, de bereikte overeenstemming
over de inhoud van de documenten in de brochure “Geroepen tot eenheid”.
 het beleggen van gezamenlijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij opening en
sluiting van het seizoen;
 ruimte bieden voor het bezoeken van en eventueel meedraaien met elkaars
verenigingen, clubs e.d,;
 het samenwerken waar dat kan, bijvoorbeeld in bepaalde diaconale
aangelegenheden, zoals “Open Arms”, uitgaande van de SGA en
evangelisatieactiviteiten zoals het jaarlijkse “Zomerproject” uitgaande van de
GKv Rotterdam-Oost;
De kerkenraden beseffen dat het realiseren van deze vormen van kerkelijke
gemeenschap op plaatselijk niveau, bij het ontbreken van een dergelijke
gemeenschap in landelijk verband, een extra prikkel is om te blijven verlangen
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naar en te werken aan volledige geestelijke eenheid van beide kerkverbanden.
Daarom zeggen beide kerken toe zich in eigen kerkverband in te zetten voor
noodzakelijke landelijke overeenstemming op basis van de Heilige Schrift en in
gebondenheid aan de gereformeerde belijdenisgeschriften.
Met de bede dat de Koning van de kerk met zijn Geest onze harten steeds meer
naar elkaar toe zal buigen om zo gehoorzaam te zijn aan de oproep van onze
HEER en Heiland om de eenheid te zoeken, slaan we vol vertrouwen de
hierboven aangegeven weg in.

Rotterdam, 12 januari 2011.
Namens de SGA:
Ds. Erjan van der Linde

Namens de GKv Rotterdam-Oost:
Ds. Jaap Boerma
Ds. Mark van Leeuwen
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