
Uitnodiging DOE-overleg 24 maart 2018 
 

           8 januari 2018 

 
Aan de kerkenraden van samenwerkingsgemeenten en samenwerkende gemeenten CGK-NGK-GKv 
 
Geachte kerkenraden, 
 
De DOE-groep (DOE staat voor: DeputatenOverleg Eenheid) nodigt u uit voor een gezamenlijk overleg 
op DV zaterdag 24 maart 2018. Op deze dag willen we met u van gedachten wisselen over de huidige 
situatie in onze drie kerkverbanden en onze onderlinge relaties. 
 
Wij constateren dat de relaties tussen onze kerkverbanden op dit moment spannend zijn.  
‘Onze’ drie synoden/landelijke vergadering hebben in het afgelopen jaar vergaderd en ingrijpende besluiten 
genomen. We noemen:  
 

• GS CGK sprak uit dat afgevaardigden naar meerdere vergaderingen, zelf niet CGK, daar geen 
stemrecht hebben. 

• GS GKv sprak uit dat de ambten van predikant, ouderling en diaken ook open staan voor de zusters 
van de gemeente. 

• GS GKv en LV NGK spraken naar elkaar toe uit dat er geen belemmeringen meer zijn om over te gaan 
tot hereniging van de beide kerkverbanden; dat leidde tot de bijeenkomst op 11 november, een dag 
van verootmoediging, gedenken en verlangen. 

• GS CGK sprak zich uit tegen de door NGK en GKv zeer begeerde vorming van de GTU. 
 
In de vergaderingen van DOE merken wij die spanning. Zo heeft een viertal CGK-gemeenten in Friesland ons 
op de hoogte gesteld van hun grote moeite met het afvaardigingsbesluit van de CGK. De mv-uitspraak van de 
GKV (en de op dit punt bestaande situatie binnen de NGK) roept spanningen op binnen samenwerkende en 
samenwerkingsgemeenten en zet al lang bestaande vormen van samenwerking en geduld hebben met elkaar, 
met name in de aloude CGK-NGK-samenwerkings-gemeenten onder druk.  Vanuit deze (en andere) 
gemeenten bereiken ons verzoeken om advies. 
Graag wil DOE meedenken met de kerken.  
 
Tijdens de bijeenkomst die wij voor ogen hebben zal DOE vooral luisteren, en we gaan er van uit dat ook de 
aanwezige kerken graag willen luisteren naar wat er in een plaatselijke gemeente gaande is. Ervaart een 
kerkenraad, een gemeente de hier genoemde spanningen, of juist helemaal niet?  
We willen graag als DOE-groep inventariseren waar en hoe scherp het schuurt in plaatselijke 
samenwerkingen. Na deze inventarisatie willen we als DOE ons beraden op wat ons te doen staat.  
 
We hebben voor een zaterdag gekozen, omdat we verwachten dat er veel te bespreken is, meer dan op een 
vrijdagavond - tot dusver de vergaderavond van het DOE-overleg - mogelijk is.  
We vragen van u dat u van tevoren aangeeft welke kerkenraad over welk punt wil spreken. Dan kunnen wij 
een inschatting maken van de planning van die dag. 
 
De bijeenkomst zal gehouden worden op  

• zaterdag 24 maart 2018 
• Plaats: Westerkerk, Van der Duyn van Maasdamlaan 6, 3752 GP Bunschoten-Spakenburg 

 
We beginnen om 10.00 uur en de beoogde eindtijd is 15.00 uur  
Wilt u uw eigen middageten meenemen? DOE zorgt voor koffie, thee en melk etcetera. 
Wij vragen daarom ook dat u zich voor 1 maart 2018 aanmeldt via de link:  
https://www.gkv.nl/aanmelden-doe-overleg/ Hier kunt u ook uw gesprekspunten opgeven. 
 
Voor eventuele vragen kunt u per email contact opnemen: doegroep@ngk.cgk.gkv.nl 
 
Met hartelijke groet, 
namens DOE, 

 
Lydia Postma-Douma 
secretaris 
06 – 31 68 47 29 
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