Aan: Alle samenwerkingsgemeenten, per email
CC aan: alle samenwerkende gemeenten, per email
Van: Deputaten Overleg Eenheid (DOE)
Delft, 18 december 2018
Broers en zussen,
In het najaar zijn Deputaten Overleg Eenheid (DOE) in vergadering bij elkaar geweest. Tijdens dit
overleg is besloten om u als samenwerkingsgemeenten een hart onder de riem te steken. Wij
willen dat graag doen door middel van deze brief.
De DOE conferentie van 24 maart jl zal velen nog vers in het geheugen liggen. Met 70
afgevaardigden vanuit 38 kerken waren we bij elkaar.
•
•

We deelden met elkaar in de dankbaarheid de zegen die in de plaatselijke samenwerking
ervaren mag worden: berichten dat samenwerking toeneemt en daadwerkelijke kerkelijke
eenheid gevonden mag worden.
We spraken ook over hoe u als samenwerkings- of samenwerkende gemeenten in de
afgelopen jaren in toenemende mate te maken hebt gekregen met divergerende besluiten
van de landelijke vergaderingen. Hoe dit schuurt en hoe gemeenten zich hierdoor ‘klem en
verloren’ kunnen voelen.

Als DOE benadrukten we hoe belangrijk het is oog te houden voor de zegen en tegelijk met de zorg
aan de slag te gaan in de eigen classis/regio. Het inmiddels door de landelijke vergaderingen
geaccordeerde model voor samenwerkingsgemeente wijst de classis/regio aan als plek waar
afwijking van landelijke besluiten besproken moet worden.
Vanuit de kerkelijke pers en landelijke christelijke kranten bereikten ons berichten dat
verschillende kerken deze weg zijn gegaan. Daar zijn we heel blij mee. Een greep uit de berichten
die ons bereikten:
•
•
•

Lelystad heeft toestemming gevraagd het zonder ambtelijk scriba te mogen doen
Kampen heeft toestemming gevraagd gezamenlijk avondmaal te mogen blijven vieren
ondanks verschillend beleid met betrekking tot homoseksualiteit
Aalsmeer en Arnhem hebben vragen gesteld over vrouw en ambt.

Nu zult u uit diezelfde pers ongetwijfeld hebben meegekregen dat deze kerkelijke weg niet
gemakkelijk is en dat er besluiten zijn genomen die veel tegenspraak opriepen. Vooral omdat er in
de praktijk nogal wat onduidelijkheid blijkt te zijn over het geldend kerkrecht.

De verschillende DOE-documenten die door de jaren heen ontwikkeld zijn, blijken niet naadloos
op elkaar te passen. Naast de regel hoe te werk te gaan bij conflicterende kerkorden is er ook een
regel over kandidaat-ambtsdragers. Als DOE hadden wij op 24 maart dit niet scherp, maar in de
discussies van de afgelopen weken kwam dit boven. Dat spijt ons en daar gaan wij de komende
tijd mee aan de slag. Als DOE willen we ons inzetten om alle onduidelijkheid hierover weg te
nemen. In onze rapportage naar de drie landelijke vergaderingen zullen wij hierover schrijven.
Tegelijk blijven wij het belang van het gaan van de weg naar de classis uitdragen. Ook het recht in
de kerk is niet zomaar voorhanden in enkele regels die eenvoudig toegepast moeten worden,
maar moet gevonden worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het gaan van deze weg voor u als
samenwerkingsgemeenten noodzakelijk is om te kunnen blijven samenwerken en besluiten te
kunnen nemen die de opbouw en de eenheid van de gemeente blijven dienen. Graag blijven wij
ook op de hoogte van uw ervaringen hiermee. Laat ons vooral weten waar u tegen aan loopt en op
welke punten wegen beter begaanbaar gemaakt moeten worden.
Naast het voorbereiden van duidelijke regelgeving, blijven ook wij bij de landelijke vergaderingen
aandacht vragen voor de voorbeeldfunctie die samenwerkingsgemeentes mogen vervullen. U laat
zien dat het werkelijk kan om vanuit verschillende kerkverbanden samen de eenheid in Christus
te beleven. En dan niet alleen eenheid in de ‘oecumene van het hart’, maar werkelijk de eenheid
van één zichtbare gemeente. Wij zien dit als zegenrijk resultaat van bidden voor en werken aan
eenheid. Dit verdient onzes inziens steun van alle betrokken kerken.
Wij wensen u veel zegen en wijsheid toe in alle dingen.
Namens DOE,
Hilbrand van Eeken,
voorzitter

