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DOE – groep         CGK-NGK-GKV 

 

Rapport over de werkzaamheden van het Deputaten Overleg Eenheid (DOE) over de periode  

2016-2019  

 

1. Inleiding  

De DOE-groep is een werkgroep vanuit het Deputaatschap Eenheid van de CGK, het deputaatschap 

kerkelijke eenheid van de GKv en de Commissie voor Contact en Samenspreking van de NGK. Met het oog 

op kerkrechtelijke expertise is er uit elk kerkverband een deputaat kerkrecht lid van DOE. De DOE-groep 

werkt onder verantwoordelijkheid van deze drie deputaatschappen1, die daarvoor mandaat hebben 

gekregen van de Generale Synodes2.  

 

De DOE-groep voert overleg, adviseert en ontwikkelt regelgeving met het oog op diverse vormen van 

plaatselijke eenheid, met als doel de versterking van plaatselijke samenwerking, organisatorisch en 

inhoudelijk, en de versterking van de relatie met de betrokken kerkverbanden; hierdoor wordt het proces 

van landelijke eenwording bevorderd. DOE stimuleert ook de ontwikkeling van visie op kerkelijke eenheid 

tussen de drie kerken en in bredere zin.  

 

De DOE-groep voert verder regelmatig overleg met plaatselijke kerken op weg naar eenheid (het DOE-

overleg) om de behoefte te peilen aan nieuwe regelgeving of verandering van de bestaande. Verder is DOE 

beschikbaar om kerken die op weg zijn naar een vorm van samenwerking van advies te dienen op het 

terrein van kerkrecht, kerkverband of organisatie. 

 

De DOE-groep presenteert, via de drie deputaatschappen, één rapport aan de synodes en landelijke 

vergadering die DV in 2019/2020 gehouden worden. Met het oog op duidelijkheid leek het de DOE-groep 

goed dat ‘uit één mond’ over het werk van DOE wordt gerapporteerd.  

 

2. Samenstelling en vergaderingen 

De DOE-groep was in de verslagperiode als volgt samengesteld: 

ds. T. Dijkema, GKv predikant te Enumatil en deputaat kerkelijke eenheid; 

ds. H. van Eeken, CGK predikant te Delft en deputaat kerkorde/kerkrecht; 

ds. J.W. Ester, CGK predikant te ’s Gravenmoer en deputaat Eenheid 

ds. K. Muller, NGK emeritus predikant te Emmeloord en lid van CCS; 

br. P.M.A. van Oord, NGK, lid CGK/NGK Almere en lid van CCS 

ds. D.H.T. Postuma, NGK predikant te Arnhem lid van CCS 

dr. R.T. te Velde, docent TU Kampen en lid van GKv-deputaatschap kerkrecht 

ds. R.J. Vreugdenhil, GKv predikant te Capelle aan den IJssel–Zuid/West en deputaat kerkelijke 

eenheid. 

 

Ds. H. van Eeken volgde ds. W. van ’t Spijker op als voorzitter na terugtreden van ds. W. van ’t Spijker als 

lid van deputaten eenheid CGK.; het (ambtelijk) secretariaat berustte bij Lydia Postma-Douma, die dit 

overnam van ds. A.J. Minnema.  

De DOE-groep vergaderde gemiddeld vijf keer per jaar. Twee keer werden de betrokken kerken 

uitgenodigd voor een DOE-overleg.  

 

In januari 2017 is gesproken met ds. B. Bloemendal en br. G.H. Bakker namens de voortgezet 

Gereformeerde Kerken in Nederland over een waarnemerschap van de vGKN aan DOE. De gezamenlijke 

conclusie daarvan was dat de vGKN eerst zicht moet krijgen op ontwikkelingen in het eigen kerkverband 

in de nabije toekomst. Als er vanuit de vGKN concrete vragen zijn rondom samenwerking met GKv, CGK of 

                                                           
1 Waar in het vervolg sprake is van deputaatschappen wordt daarin ook de CCS begrepen 
2 Waar in het vervolg sprake is van Generale Synode, kan dit ook gelezen worden als Landelijke Vergadering 
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NGK, zijn ze van harte welkom om de vraag in te dienen en bij de vergadering aan te schuiven. Dit gesprek 

heeft nog geen vervolg gekregen.  

 

In november 2018 heeft een extra vergadering van DOE met deputaten eenheid CGK plaatsgevonden. We 

bespraken de uitkomst van de DOE conferentie van 24 maart 2018.  

 

3. Thema’s  

3.1. Samenwerkingsgemeenten en Nederlands recht 

Er bestond bij samenwerkingsgemeenten een stuk onduidelijkheid rondom allerlei regelgeving op het 

grensvlak van kerkrecht en burgerlijk recht, o.a. over de ANBI status, de KvK-inschrijving en het wel of 

niet gezamenlijk bezitten van onroerend goed. Daarom heeft DOE een notitie ‘samenwerkingsgemeente en 

de Nederlandse wetgeving’ geschreven. Dit stuk is te vinden op onze website: www.kerkelijkeeenheid.nl.  

Op 31 mei 2017 heeft DOE een avond georganiseerd voor alle samenwerkings- en samenwerkende 

gemeenten over dit thema. Ds. Rob Vreugdenhil sprak over het eigen recht van kerken. Jos van de Berg 

van het dienstenbureau van de CGK sprak over samenwerkingsgemeente en ANBI, KvK-inschrijving. 

Ruurd Kooistra van het Steunpunt Kerkenwerk sprak over samenwerkingsgemeente, notaris en 

eigendommen.  

Een en ander heeft duidelijkheid opgeleverd die met name waardevol bleek voor nieuw te vormen 

samenwerkingsgemeenten.  

 

3.2. Overkomst predikanten uit ander kerkverband 

Al in de vorige synodale periode bereikte ons een verzoek studie te doen naar de vraag: is het mogelijk 

voor gemeentes om over de kerkgrenzen heen een predikant te beroepen, binnen de samenwerking van 

de kerkverbanden van CGK, GKV en NGK? Binnen DOE is hier over gesproken, maar een notitie, 

voorbereid vanuit het CG-deputaatschap kerkorde en kerkrecht, is nog niet voldoende besproken om tot 

een gezamenlijk voorstel te leiden. DOE ondersteunt wel de wens dat er ruime mogelijkheden komen. 

Voor de overkomst van predikanten tussen NGK en GKv zal, in het kader van het proces naar hereniging, 

een tijdelijke voorziening nodig zijn, waarvoor de Regiegroep verantwoordelijkheid neemt.  

 

3.3 Een vernieuwd ´Model Samenwerkingsovereenkomst´ 

De vorming van een samenwerkingsgemeente wordt formeel vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. In de eerste jaren van DOE is er gewerkt aan een model voor zo’n 

overeenkomst. Nieuw te vormen samenwerkingsgemeenten (SWG-en) konden die gebruiken. Tegelijk 

vormde het model de neerslag van het ontwikkelde kerkrecht rond SWG-en. Het kreeg een formele status 

door opeenvolgende besluitvorming: door de GS Huizen 2010 (CGK) werd het aanvaard (Acta art.176), 

wat door GS Urk-Maranatha 2013 opnieuw gebeurde, maar nu met de volledige tekst; de LV Houten 2010 

(NGK) heeft er mee ingestemd (Acta art. 10.01) en het opgenomen als bijlage bij AKS art.39; GS 

Harderwijk 2011 (GKv) nam er met instemming kennis van (Acta art.84-3) waarna het door GS Ede 2014 

opgenomen werd in de Generale Regeling bij KO E69.2.  

In de samenwerkingsovereenkomsten van SWG-en die daarna gevormd zijn is goed te herkennen dat dit 

model bijgedragen heeft aan kerkrechtelijke helderheid en zorgvuldigheid. Verschillende formuleringen 

uit het model behoren inmiddels tot het standaardvocabulaire op dit terrein.  

In de afgelopen jaren heeft het nadenken niet stilgestaan. Zo zijn er bijvoorbeeld ontwikkelingen in de 

verhouding van kerkrecht en Nederlands recht. Daarom heeft DOE een vernieuwd model ontwikkeld, dat 

inmiddels ook al zijn diensten bewijst. Ook dit model leggen we voor aan de brede kerkelijke 

vergaderingen met het verzoek er dezelfde status aan te geven als aan het vorige.  

 

We noteren eerst kort een aantal aanvullingen in dit nieuwe model ten opzichte van het vorige. 

a.  In de zin van het burgerlijk wetboek BW 2:2 geldt de samenwerkingsovereenkomst als het statuut 

van het kerkgenootschap (= de te vormen samenwerkingsgemeente); dat laat ook het belang zien 

van een goede overeenkomst.  

b.  M.b.t. de afvaardiging naar de classis is rekening gehouden met de CGK-besluitvorming hierover. 

http://www.kerkelijkeeenheid.nl/
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c.  In een toelichting wordt uitgelegd dat de samenwerkingsovereenkomst niet vastgelegd moet 

worden in een notariële akte. Dit zou alleen nodig zijn wanneer het juridische eigendom van 

onroerende goederen (kerkgebouw, pastorie) zou overgaan naar de SWG, maar dat wordt sterk 

afgeraden. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt ervan uit gegaan dat de SWG wel het 

economisch eigendom van de gebouwen heeft. 

d.  In het model is uitgewerkt hoe bij een eventuele ontbinding van de SWG de financiële ontvlechting 

geregeld kan worden.  

e.  Nieuw is de aandacht voor de koepelinschrijving bij de Kamer van Koophandel en de gezamenlijke 

ANBI-beschikking. Vanwege de afspraken hierover met instanties is het van belang dat SWG-en hier 

zorgvuldig in handelen.  

Afzonderlijke aandacht verdient de wijziging m.b.t. het ‘divergerend kerkrecht’.  

 

3.4 Samenwerkingsgemeenten en ‘divergerend kerkrecht’ 

DOE heeft in deze periode bijzonder aandacht gegeven aan de vraag hoe een samenwerkingsgemeente (bij 

de vorming of later) ermee om zal gaan als besluiten of kerkorde-bepalingen van de betrokken 

kerkverbanden niet met elkaar overeenstemmen of zelfs botsen. Dat is een al langer bekende vraag. In het 

model samenwerkingsovereenkomst van 2010 stond daarover bepaald in art. 5.b: “Bij onderlinge 

strijdigheid zoekt de kerkenraad een weg die de opbouw en de eenheid van de gemeente dient, en die 

zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van alle besluiten. Hij legt zijn beslissing ter acceptatie voor 

aan de classis van het kerkverband dat het besluit nam waarvan afgeweken wordt.” Deze regel is door de 

drie landelijke vergaderingen (synodes) geaccordeerd. In het najaar van 2017 is er binnen DOE een 

bezinning geweest die tot een andere formulering geleid heeft. De hoofdlijn is gelijk gebleven, maar in de 

uitwerking is een belangrijke wijziging aangebracht. 

 

Helder uitgangspunt is dat de kerkordes en besluiten van alle betrokken kerkverbanden geldig en bindend 

zijn voor de SWG, net als voor andere gemeenten. Dat is in de praktijk goed mogelijk omdat een SWG 

gevormd wordt op het raakvlak van kerkverbanden die elkaar van harte zien als kerken van Christus. Er is 

dus vooral veel overeenstemming, ook in het kerkrecht. Voor de verschillen die er dan toch zijn, moet in 

elke SWG een weg gevonden worden. Dat vraagt om goed overwogen keuzes en beslissingen.  

 

De eerste vraag is wie daarover besluiten neemt. Het lijkt ons het meest passend bij het gereformeerde 

kerkrecht dat de beslissing primair ligt bij de kerkenraad van de SWG (of bij de kerkenraden van 

gemeenten die een SWG gaan vormen). ‘Bij onderlinge strijdigheid zoekt de kerkenraad een weg die de 

opbouw en de eenheid van de gemeente dient, en die zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van alle 

besluiten.’ (model samenwerkingsovereenkomst 2010).  

 

Tegelijk past het bij het gereformeerde kerk-zijn dat de kerkenraad zijn beslissing voorlegt aan de classis 

of regio. De classis is de eerste laag in het kerkverband. Daar aanvaarden de kerken elkaar steeds 

opnieuw. Vanouds bevraagt de classis, in haar visitatoren, elke kerkenraad op het naleven van de 

kerkorde en de besluiten van het kerkverband. De classis is bevoegd zich uit te spreken over een 

eventueel afwijken van de kerkorde of van synodebesluiten. Meent een kerkenraad een besluit niet 

(geheel) uit te kunnen voeren met het oog op de eigen gemeente (of vanwege de samenwerkingssituatie), 

dan kan hij in de classis zelf zijn overwegingen daarvoor toelichten.  

 

Met de aanvaarding van het model samenwerkingsovereenkomst 2010 is de regel geaccordeerd dat de 

kerkenraad ‘zijn beslissing ter acceptatie voorlegt aan de classis van het kerkverband dat het besluit nam 

waarvan afgeweken wordt’. Deze formulering blijkt misverstand te kunnen geven. Het ‘accepteren van de 

beslissing van de kerkenraad’ lijkt te suggereren dat de classis zelf inhoudelijk moet instemmen met deze 

beslissing. Maar dat is niet nodig. Het is juister om de beslissing zelf voor verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad te laten. De kerkenraad verantwoordt zich tegenover de classis, legt uit waarom hij meent de 

beslissing zo te moeten nemen. De classis kan er op aandringen om het besluit te herzien. Blijft de 

kerkenraad bij zijn beslissing, dan ligt bij de overige classiskerken niet de vraag of inhoudelijk ingestemd 
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wordt met dat kerkenraadsbesluit, maar of die kerk, met dat genomen besluit, aanvaard blijft in de kring 

van zusterkerken. In de classis vormen de kerken immers steeds weer het kerkverband.  

 

In het nieuwe model samenwerkingsovereenkomst stelt DOE daarom voor als regel vast te leggen:  

artikel 4. Kerkorde en besluiten van de kerkverbanden 

a. In de samenwerkingsgemeente gelden de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken (KO-

CGK), het Akkoord van Kerkelijk Samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken (AKS) en de 

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (KO-GKv).  

b. Besluiten van meerdere vergaderingen van elk van de kerkverbanden hebben in de 

samenwerkingsgemeente bindende rechtskracht volgens de bepalingen in het AKS en de KO. 

c. Bij onderlinge strijdigheid van AKS en KO, of van besluiten door meerdere vergaderingen, zoekt de 

kerkenraad een weg die de opbouw en de eenheid van de gemeente dient en die zoveel mogelijk recht 

doet aan de bedoeling van de bepalingen of besluiten. Hij gaat over zijn (voorlopige) beslissing in 

gesprek met de regio of classis. 

d. Wanneer de kerkenraad blijft bij een beslissing die afwijkt van de kerkorde of het besluit van één van 

de kerkverbanden, vraagt hij de regio of classis van het betrokken kerkverband of de 

samenwerkingsgemeente als zusterkerk in dat kerkverband geaccepteerd blijft. 

 

Naast de vraag wie er bevoegd is te besluiten bij divergerend kerkrecht is er de vraag op welke gronden 

zo’n besluit genomen wordt. Hiervoor zal de classis eenzelfde toetsing moeten doen als aangegeven in de 

CGK-regeling voor het gestalte geven aan de eenheid van kerken van gereformeerd belijden (KO bijlage 8):  

a. de classis zal zich overtuigen van het feit dat de betreffende kerkenraad zorgvuldig over het betreffende 

punt gesproken heeft en onderling overeenstemming heeft bereikt. 

b. de classis zal zich overtuigen van het feit dat over het betreffende punt de gemeente gehoord is en haar 

bewilliging gevraagd is.  

 

In dit verband wordt wel de formulering ‘minst verstrekkende kerkorde’ gebruikt. Een enkele opmerking 

hierover. Deze formulering geeft veel onduidelijkheid. Wat als meer of minder verstrekkend wordt 

beschouwd, hangt sterk af van vanaf welke kant er gekeken wordt. Verder is, voor zover ons bekend, dit 

nooit zo door een kerkelijke vergadering uitgesproken. De CGK-synode van 1998 sprak wel uit “dat van 

alle samenwerkende en samenwerkingsgemeenten verwacht mag worden dat zij zich geheel zullen 

houden aan de in de CGK geldende kerkorde inclusief het ondertekeningsformulier alsmede aan de 

besluiten van meerdere vergaderingen” (Acta 1998, art 285); in 2001 werd dat bevestigd door de 

uitspraak “dat voor de samenwerkingsgemeenten dezelfde kerkordelijke regels gelden als voor iedere 

Christelijke Gereformeerde Kerk”. (Acta 2001, art. 143). DOE heeft dat vertaald naar de grondregel van de 

geldigheid van kerkorde en besluiten in een samenwerkingsgemeente, in het voorgestelde model art. 4 a 

en b. De overweging van de CGK-synode 2016 dat “het besluit dat in samenwerkingsgemeenten de minst 

verstrekkende kerkorde vigeert, nog steeds geldt” lijkt te verwijzen naar de genoemde besluiten, maar 

stemt daar niet mee overeen. Bovendien voegt deze overweging iets toe. Het gaat nu niet meer in het 

algemeen over de geldigheid van kerkordelijke regels, maar over de vraag hoe in een concrete situatie bij 

conflicterende regels besloten zal worden. Wat DOE betreft is het beter die vraag niet in het algemeen (en 

met een onduidelijke formulering) te beantwoorden, maar dit per situatie door de kerkenraad te laten 

beslissen, met verantwoording aan de meest nabije kerkverbandelijke vergadering. 

 

3.5 Botsend kerkrecht in de praktijk: samenwerkingsgemeente en ‘M/V en ambt’ 

DOE was indirect betrokken bij de besluitvorming in samenwerkingsgemeente Arnhem (CGK-NGK) en de 

christelijke gereformeerde classis Apeldoorn rond het onderwerp van de vrouwelijke ambtsdrager. De 

kerkenraad van SWG Arnhem besloot om op dit punt zich te houden aan de kerkelijke afspraken van de 

NGK en niet aan die van de CGK. De CGK-classis Apeldoorn besloot dit te accepteren. Daarbij werd 

nadrukkelijk verwezen naar de ruimte die volgens het model samenwerkingsovereenkomst (2010) aan de 

SWG-en gegeven is.  

In de bezwaren die vanuit CGK-zijde ingebracht werden tegen dit classisbesluit werd onder andere 

verwezen naar de ‘Handreiking verkiezing ambtsdragers in een samenwerkingsgemeente’. Deze 
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handreiking, opgesteld door DOE in 2012, vermeldt onder 3.d : ‘Vrouwelijke leden van de gemeente 

hebben geen passief kiesrecht wanneer één van de kerkverbanden van de samenwerkingsgemeente 

daarvoor niet de ruimte geeft.’ Deze handreiking is door de CGK-synode van 2013 aanvaard.  

DOE realiseert zich dat hiermee onduidelijkheid geschapen is. De handreiking lijkt een beperking van de 

ruimte die het model samenwerkingsovereenkomst biedt. Wat ons betreft prevaleert het algemene 

principe zoals aangegeven in het model van 2010: de classis kan ruimte geven. We stellen daarom een 

herziene handreiking voor de verkiezing van ambtsdragers in een SWG voor, waarin de bepaling rond 

passief kiesrecht voor vrouwelijke leden ontbreekt (bijlage 2) 

Inhoudelijk doet DOE geen uitspraak over het vraagstuk waar de SWG Arnhem mee worstelt. Dat is aan de 

betrokken classis en eventueel de PS en GS van de CGK. We wijzen hier wel op de waarde van de 

gewijzigde insteek in het model samenwerkingsovereenkomst, zoals hiervoor genoemd. Een classis hoeft 

zelf niet inhoudelijk in te stemmen met ‘de vrouwelijke ambtsdrager’ als zij wel een 

samenwerkingsgemeente in haar midden blijft aanvaarden die vrouwelijke ambtsdragers heeft. De veel 

gehoorde uitdrukking ‘zo komt via de achterdeur van de samenwerkingsgemeente toch de vrouwelijke 

ambtsdrager het kerkverband in’ doet geen recht aan de werkelijkheid De situatie is eerder te vergelijken 

met die van het actieve kiesrecht. Sinds de invoering daarvan in de CGK leven daar kerken met elkaar in 

één verband die op dit punt verschillen. Kerken die hun bezwaren houden, kunnen aanvaarden dat andere 

kerken in de classis deze praktijk wel hebben.  

Wij kunnen ons voorstellen dat een samenwerkingsgemeente die besluit vrouwelijke ambtsdragers 

mogelijk te maken, en die met dat besluit blijvend aanvaard wordt in de classis, aan de classis de 

toezegging doet geen vrouwelijke ambtsdragers af te vaardigen naar de classis. De classis zou dit zelf ook 

als voorwaarde in haar besluit kunnen opnemen. In een situatie waarin kerken elkaar ondanks verschillen 

willen vasthouden, kan dit een voor allen aanvaardbare vorm betekenen. 

 

3.6 ‘Schuurpunten’ vanuit de samenwerkingsgemeenten 

Vanuit de samenwerkingsgemeenten bereikten ons diverse vragen naar aanleiding van de besluiten van 

de laatste CGK synode. a. de afvaardiging van niet CGK ambtsdragers uit samenwerkingsgemeentes naar 

CGK classes; b. de omgang met divergerende besluiten van de meerdere vergaderingen van CGK, NGK en 

GKv.; c. de omgang met de besluiten inzake M/V en ambt; d. homoseksualiteit en kerk. 

Naar aanleiding van deze signalen hebben we een DOE conferentie georganiseerd waarvoor alle 

samenwerkende en samenwerkingsgemeenten zijn uitgenodigd. Deze conferentie vond op 24 maart 2018 

plaats in Bunschoten. De conferentie werd drukbezocht. Tijdens de conferentie werd er naast 

dankbaarheid voor de zegen die in samenwerkingsgemeenten wordt ervaren ook zorg gedeeld. Zorg en 

pijn was er over kerkrecht en synode uitspraken die als beperkend werden ervaren. Daarnaast werd er 

verlangen gedeeld naar mogelijkheden voor een goede plek van samenwerkingsgemeenten in alle drie de 

kerkverbanden. Een samenvattend verslag van deze conferentie is opgenomen in bijlage 3. 

Naar aanleiding van dit DOE-overleg heeft DOE gesproken met Deputaten Eenheid (DE) van de CGK.  

DOE vraagt aan de Generale Synodes en Landelijke Vergadering om een duidelijk signaal vanuit de 

kerkverbanden dat er dankbaarheid is voor lokale eenheid. DOE onderstreept het verlangen van 

samenwerkingsgemeenten dat zij de ruimte (blijven) krijgen om met twee of meer kerkverbanden voluit 

verbonden te zijn, ook als dat betekent dat er andere keuzes worden gemaakt dan binnen een 

kerkverband regel is. In het najaar van 2018 heeft DOE de samenwerkingsgemeenten hierover een 

bemoedigende brief gestuurd (bijlage 4) 

 

3.7 3e Visieconferentie 

Op 30 maart 2019 staat de 3e visieconferentie gepland. Het thema is ‘The Church’ naar aanleiding van het 

gelijknamige convergentiedocument van de Wereldraad van Kerken.  

 

3.8 Adviezen aan plaatselijke kerken 

Vanuit verschillende plaatselijke samenwerkingssituaties werd DOE benaderd voor advies. Het betrof 

allerlei onderwerpen waar samenwerkingsgemeenten mee te maken krijgen. 

 

3.9. Website DOE 
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De DOE-groep heeft een website over kerkelijke eenheid: www.kerkelijkeeenheid.nl. Alle documenten die 

relevant zijn voor kerkelijke eenheid en het vormen van samenwerkende gemeenten en 

samenwerkingsgemeenten zijn daar te vinden. DOE is bezig met het ontwikkelen van een gedeelte van de 

website waar FAQ (Frequently asked questions) inclusief beantwoording op komen te staan. 

 

4. Voorstellen 

 

De DOE-groep draagt de volgende punten aan bij de deputaatschappen met het verzoek deze als voorstel 

te willen doorgeleiden naar de respectievelijke generale synodes / landelijke vergadering: 

  

1. Het werk van de DOE-groep – regelgeving, advisering en bezinning – te continueren. 

Gronden:  

a. de samenwerkingsgemeenten en samenwerkende gemeenten zijn gediend met gezamenlijke 

adviezen en regelgeving betreffende kerkrechtelijke en kerkverbandelijke knelpunten binnen 

het kader van de regelgeving van de drie kerkverbanden; 

b. de samenwerkingsgemeenten en samenwerkende gemeenten zijn gediend met regelmatig 

overleg met deputaten die door de kerkelijke vergaderingen daartoe gemandateerd zijn; 

c. de samenwerkingsgemeenten, de samenwerkende gemeenten en de kerkverbanden zijn 

gediend met het ontwikkelen van visie op kerkelijke eenheid in de komende jaren. 

 

2. Het nieuwe MODEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST te aanvaarden en dit aan te bevelen aan 

kerken die een samenwerkingsgemeente willen vormen.  

Gronden: 

a. Het document geeft samenwerkingsgemeenten een goed model voor het vormen van een 

samenwerkingsgemeente. 

b. Het biedt samenwerkingsgemeenten mogelijkheden het eigene van een 

samenwerkingsgemeente te behouden en te blijven functioneren als voorpost op het gebied 

van kerkelijke eenheid. 

 

3. In te stemmen met de kerkrechtelijke keuzes die aan dit Model samenwerkingsovereenkomst ten 

grondslag liggen, met name rond de vraag hoe een samenwerkingsgemeente heeft te handelen wanneer 

kerkordes of besluiten van de betrokken kerkverbanden onderling strijdig zijn3 

Gronden: 

a. Naast de hoofdregel dat voor samenwerkingsgemeenten de besluiten en kerkordebepalingen 

van elk van de kerkverbanden rechtskracht hebben, is het goed om vast te leggen welke 

vergadering bevoegd is uitspraken te doen wanneer er onderlinge strijdigheid is in die 

besluiten of bepalingen. 

b. DOE wijst terecht de classis aan als de laag in het kerkverband die beslist over (blijvende) 

aanvaarding van een kerk in het kerkverband wanneer er op onderdelen wordt afgeweken 

van besluitvorming of kerkorde-bepalingen. 

c. Het Modelsamenwerkingsovereenkomst verwoordt principes die leidend zijn voor een 

samenwerkingsgemeente, ook wanneer deze niet in de reeds bestaande plaatselijke 

samenwerkingsovereenkomst zijn verwoord. 

 

4.  De aangepaste Handreiking voor de verkiezing van ambtsdragers in een samenwerkingsgemeente te 

aanvaarden.  

a.  De eerdere versie van de Handreiking leek op één onderdeel in strijd met het algemene 

principe m.b.t. het eventuele afwijken van besluitvorming, namelijk dat de classis bevoegd is 

daarover uitspraken te doen. De Handreiking noemde ten onrechte die mogelijkheid niet. 

 

                                                           
3 Voor de GKv betekent dit ook het voorstel om de Generale Regeling voor de vorming van een samenwerkingsgemeente, ingevolge art. E 
69.2 KO op dit punt aan te passen 

http://www.kerkelijkeeenheid.nl/
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Bijlage 1 Model Samenwerkingsovereenkomst vs. 2 

 

TOELICHTING 

 

1. Een samenwerkingsovereenkomst is een belangrijk document, zowel binnenkerkelijk als ook voor de 

positie van de gemeente in het contact met overheden, financiële instellingen e.d. De kerken hebben in 

de Nederlandse samenleving nog veel rechten en privileges. Dat vraagt om zorgvuldigheid. In de 

samenwerkingsovereenkomst wordt het bestaan van de samenwerkingsgemeente en haar verhouding 

tot de onderliggende kerken vastgelegd. 

 

2. De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend na instemming van de betrokken gemeentes en 

met de goedkeuring van de regio en de classis. Het vormt de blijvende ‘grondwet’ voor de 

samenwerkingsgemeente. Wijziging vraagt om nieuwe besluitvorming langs dezelfde weg. Daarom is 

het goed om alleen de wezenlijke zaken vast te leggen die constituerend zijn voor het functioneren van 

de samenwerkingsgemeente en voor de relatie met de betrokken kerkverbanden. Allerlei meer 

praktische (en interne) zaken kunnen een plek krijgen in afzonderlijke regelingen die door de 

(nieuwe) kerkenraad worden vastgesteld. Zij kunnen na verloop van tijd wel eenvoudig gewijzigd 

worden. 

 

3. De samenwerkingsovereenkomst valt onder wat het Burgerlijk Wetboek benoemt: ‘kerkgenoot-

schappen worden geregeerd door hun eigen statuut’. De kerken mogen de zaken zelf regelen en 

vastleggen. Er is geen notaris-akte nodig, tenzij er gekozen zou worden om onroerende goederen 

(gebouwen) juridisch van eigenaar te laten wijzigen. Dit wordt in de huidige situatie sterk afgeraden. 

Zie hierover meer in de notitie ‘Samenwerkingsgemeente en Nederlands recht’, te vinden op de 

website www.kerkelijkeeenheid.nl.  

Een samenwerkingsovereenkomst die volgens de kerkelijke afspraken vastgesteld en ondertekend is, 

heeft alle nodige geldigheid, binnen en buiten de kerk. 

Met een notariële akte wordt de samenwerkingsgemeente niet meer kerkordelijk maar 

civielrechtelijk vormgegeven. Hiermee wordt aan de wettelijke vrijheid voor de kerken om 

volgens eigen statuut zaken te regelen voorbijgegaan. Dit heeft niet alleen consequenties voor de 

MODEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
voor samenwerkingsgemeentes 
 
Dit model is bedoeld als handreiking aan kerken die bezig zijn een samenwerkingsgemeente te 

vormen. Het is samengesteld op basis van ervaringen van veel samenwerkingsgemeenten, met 

verwerking van het inmiddels gegroeide kerkrecht op dit gebied.  

Dit document kan dienen als voorbeeld en ijkpunt. In elke plaatselijke situatie zal het verder 

ingevuld en afgerond moeten worden.  

Het model is ontwikkeld binnen de DOE-groep, het Deputaten-Overleg Eenheid van de drie 

kerkverbanden CGK, GKv en NGK. Het heeft in eerste instantie een voorlopige status. 

Via de achterliggende deputaatschappen/commissies (DE, DKE, CCS) zal het mogelijk door 

besluitvorming op de drie synodes / landelijke vergaderingen een meer formele status krijgen.  

Kerken die bezig zijn een samenwerkingsgemeente te vormen kunnen voor advies terecht bij de 

DOE-groep, bereikbaar via doegroep@ngk.cgk.gkv.nl 

http://www.kerkelijkeeenheid.nl/
mailto:doegroep@ngk.cgk.gkv.nl
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eigen samenwerking, maar kan ook consequenties meebrengen voor de zusterkerken in de 

betrokken kerkverbanden.  

a. Door de vormgeving in een notariële akte kan de samenwerkingsgemeente meer een fusiekerk 

lijken, in plaats van een samenwerking van gemeentedelen zoals de kerkelijke regelingen 

aangeven. Dit kan problemen geven bij de ANBI-regeling en de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel. Met deze instanties zijn via de kerkverbanden afspraken gemaakt voor de 

plaatselijke gemeentes. De samenwerkingsgemeente is dan aan te merken als een nieuw 

kerkgenootschap en daar gelden deze afspraken niet voor. Er kan alleen via de gemeentedelen 

aanspraak op worden gemaakt. 

b. Ook kan de fiscus, die nu een paraplu-ANBI-regeling heeft gegeven voor een heel kerkverband, 

oordelen dat delen van dit kerkverband blijkbaar eigen vormen en wegen kiezen en daarmee de 

noodzaak van de parapluregeling voor het totaal niet langer wenselijk is. 

 

4. Een samenwerkingsovereenkomst heeft een zakelijk, kerkjuridisch karakter. Het is mooi om in een 

inleidende paragraaf een verklaring op te nemen in een andere toonzetting, om het geestelijke 

karakter van de samenwerking te benadrukken.  

 

5. Op één onderdeel wordt er bij de vorming (en het langer bestaan) van een samenwerkingsgemeente 

verschillend gehandeld: wordt er bij de roeping tot het ambt blijvend rekening gehouden met de 

samenstelling van de kerkenraad uit de verschillende gemeentedelen (eventueel zelfs: in 

evenredigheid)? Op dit punt zijn veel opties mogelijk. Kerkrechtelijk is het niet nodig om bij de roeping 

tot het ambt er rekening mee te houden tot welk gemeentedeel een ambtsdrager behoort. Ter wille van 

de aanvaarding door de gemeente kan het (vooralsnog) wel wijs zijn.  

Er kan voor gekozen worden om dit als principe blijvend op te nemen in de samenwerkings-

overeenkomst (en een daarbij behorende bijlage). Een samenwerkingsovereenkomst wordt echter 

meer toekomstbestendig wanneer er in opgenomen wordt dat besluiten hierover genomen zullen 

worden door de kerkenraad, na raadpleging van de gemeente. Dat geeft de ruimte om als gemeente in 

de loop van de tijd toe te groeien naar een model waarin geen enkel onderscheid meer gemaakt wordt, 

zonder dat de samenwerkingsovereenkomst aangepast hoeft te worden. In dat geval hoeft een 

Reglement voor de verkiezing van ambtsdragers geen bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst te 

zijn. 

 

6. Er is in het model een artikel opgenomen over kerkelijke grenzen. Dit sluit aan bij de GKv KO art. C42.3 

en bij de CGK KO art. 38 sub 3. In de praktijk blijken deze bepalingen echter verschillend gehanteerd te 

worden. Zoals op meer onderdelen vraagt dit om aanpassing van het model naar de concrete situatie.  
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SAMENWERKINGOVEREENKOMST  

“XXX (naam Samenwerkingsgemeente)”, 

samenwerkingsgemeente van  

de Christelijke Gereformeerde Kerk te X, 

de Nederlands Gereformeerde Kerk te Y en  

de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Z 

 

VERKLARING EN ONDERTEKENING 

Christus is de Heer van de kerk. Hij vergadert, beschermt en onderhoudt zijn gemeente, in de eenheid van 

het ware geloof. Die eenheid ontvangt de kerk van hem, als een geloofsgeschenk. Die eenheid is tegelijk 

een opdracht. Wij moeten één zijn, zodat er iets zichtbaar wordt van de unieke eenheid van Vader, Zoon 

en Heilige Geest.  

 

Dankbaar constateren de kerkenraden van de CGK te X, de NGK te Y en de GKv te Z dat zij in de afgelopen 

jaren mochten groeien naar kerkelijke eenheid. We voelen schaamte over de vaak gebrekkige manier 

waarop dit proces verlopen is, maar vooral blijdschap over wat we daarin van onze genadige God 

gekregen hebben. Voor de toekomst vertrouwen we op zijn leiding en zegen over ons gezamenlijk kerk 

zijn. We willen ons door hem laten inschakelen in de uitbreiding van zijn koninkrijk.  

Aan hem de eer, nu en in eeuwigheid! 

 

Kerk-zijn vraagt, naast een gelovige houding, ook om goede orde en duidelijke afspraken, zowel intern als 

naar de kerkverbanden waarmee we verbonden zijn, en ook naar de samenleving en de overheid. Daarom 

leggen we, met instemming van de gemeentes en onder goedkeuring van de classis (naam) van de 

Christelijke Gereformeerde Kerken, de regio (naam) van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de 

classis (naam) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de eenwording van onze gemeentes vast in 

deze samenwerkingsovereenkomst.  

 

Ondergetekenden, ambtsdragers van de Christelijke Gereformeerde Kerk te X, de Nederlands 

Gereformeerde Kerk te Y en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Z, verklaren dat deze gemeentes met 

ingang van [datum] de Samenwerkingsgemeente XXX vormen, volgens onderstaande 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

namens de Christelijke Gereformeerde Kerk te X 

(volgt naam en handtekening van elke ambtsdrager 

namens de Nederlands Gereformeerde Kerk te Y  

(volgt naam en handtekening van elke ambtsdrager) 

namens de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Z 

(volgt naam en handtekening van elke ambtsdrager) 

 

[plaats], [datum van ondertekening]  

Toelichting: een samenwerkings-

overeenkomst is een zakelijk, 

kerkjuridisch document. Het is mooi 

om die vooraf te laten gaan door 

een meer gelovig getoonzette 

verklaring. De hier geboden tekst is 

slechts een voorbeeld.  
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

artikel 1. Statuut 

Burgerlijk Wetboek BW 2:2 bepaalt dat kerkgenootschappen rechtspersoonlijkheid bezitten en geregeerd 

worden door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. Het statuut van de nieuw te 

vormen Samenwerkingsgemeente XXX is deze samenwerkingsovereenkomst, waarin tevens bepaald is dat 

de statuten van de Christelijke Gereformeerde Kerken (de Kerkorde), van de Nederlandse Gereformeerde 

Kerken (het Akkoord van Kerkelijk Samenleven) en van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (de 

Kerkorde) geldend zijn. 

 

artikel 2. Gemeentedelen, samenwerkingsgemeente, naam 

a. De samenwerkingsgemeente bestaat uit de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) te X, de Nederlands 

Gereformeerde Kerk (NGK) te Y en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) te Z; zij worden in deze 

overeenkomst aangeduid als de gemeentedelen.  

b. Deze CGK, NGK en GKv vormen per [datum] een samenwerkingsgemeente met de naam XXX. 

c. Deze samenwerkingsgemeente functioneert in alle opzichten als één gemeente onder leiding van één 

kerkenraad 

 

artikel 3. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

a. Zowel de samenwerkingsgemeente als de gemeentedelen bezitten rechtspersoonlijkheid naar BW 2:2.  

b. De kerkenraad vertegenwoordigt de samenwerkingsgemeente XXX in en buiten rechte; hij is ook de 

enige vertegenwoordiger richting de kerkverbanden van CGK, NGK en GKv.  

c. De kerkenraad vertegenwoordigt ook de gemeentedelen, namelijk de Christelijke Gereformeerde Kerk 

te X, Nederlands Gereformeerde Kerk te Y en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Z.  

 

artikel 4. Kerkorde en besluiten van de kerkverbanden 

a. In de samenwerkingsgemeente gelden de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken (KO-

CGK), het Akkoord van Kerkelijk Samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken (AKS) en de 

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (KO-GKv).  

b. Besluiten van meerdere vergaderingen van elk van de kerkverbanden hebben in de 

samenwerkingsgemeente bindende rechtskracht volgens de bepalingen in het AKS en de KO. 

c. Bij onderlinge strijdigheid van AKS en KO, of van besluiten door meerdere vergaderingen, zoekt de 

kerkenraad een weg die de opbouw en de eenheid van de gemeente dient en die zoveel mogelijk recht 

doet aan de bedoeling van de bepalingen of besluiten. Hij gaat over zijn (voorlopige) beslissing in 

gesprek met de regio of classis. 

d. Wanneer de kerkenraad blijft bij een beslissing die afwijkt van de kerkorde of het besluit van één van 

de kerkverbanden, vraagt hij de regio of classis van het betrokken kerkverband of de 

samenwerkingsgemeente als zusterkerk in dat kerkverband geaccepteerd blijft. 

 

artikel 5. Lidmaatschap, ledenadministratie en afdrachten 

a. De samenwerkingsgemeente heeft één ledenadministratie. Van elk lid wordt daarbij geregistreerd tot 

welk gemeentedeel hij/zij behoort. 

b. Nieuwe leden die met attestatie binnenkomen uit één van de betrokken kerkverbanden, worden 

geregistreerd als behorend bij het gemeentedeel van dat kerkverband.  

c. Nieuwe leden die niet uit één van die kerkverbanden komen, kunnen kiezen bij welk gemeentedeel zij 

geregistreerd worden. Wanneer zij geen keus maken, beslist de kerkenraad. 

d. Gemeenteleden blijven behoren tot het gemeentedeel, tenzij de kerkenraad op hun verzoek, om goede 

redenen, anders beslist.  

e. Quota worden afgedragen aan elk van de kerkverbanden op basis van het geregistreerde ledental per 

gemeentedeel. 

 

artikel 6. Kerkenraad 

a. De kerkenraad bestaat uit de predikant(en), ouderlingen en diakenen. OF: 



11 

 

a. De kerkenraad bestaat uit de predikant(en) en ouderlingen; de diakenen vormen samen de diaconie. 

b. De kerkenraad is bevoegd te handelen als kerkenraad van zowel de samenwerkingsgemeente als de 

gemeentedelen, ongeacht zijn samenstelling vanuit die gemeentedelen.  

c. De roeping tot het ambt van ouderling of diaken vindt plaats volgens het Reglement voor de roeping 

tot het ambt (bijlage); de kerkenraad legt daarin ook vast òf en zo ja, hoe en hoelang, er nog rekening 

mee gehouden wordt tot welk gemeentedeel iemand behoort. OF: 

c. Bij de roeping tot het ambt van ouderling of diaken wordt rekening gehouden met de samenstelling van 

de kerkenraad of diaconie vanuit de gemeentedelen. De roeping vindt plaats volgens het Reglement voor 

de roeping tot het ambt (bijlage ) OF: 

c. Bij de roeping tot het ambt van ouderling of diaken wordt er geen rekening mee gehouden tot welk 

gemeentedeel iemand behoort. De roeping vindt plaats volgens het afzonderlijk vastgestelde Reglement 

voor de roeping tot het ambt. 

d. Alle ouderlingen en diakenen binden zich, door ondertekening van hetzelfde formulier, aan de leer van 

de Bijbel zoals samengevat in de gereformeerde belijdenissen.  

e. De werkwijze van de kerkenraad en de diaconie en de manier waarop zij samenwerken is vastgelegd in 

het afzonderlijk vastgelegde Reglement voor de kerkenraad en de diaconie.  

 

artikel 7. Predikant 

a. De predikant is verbonden aan de Samenwerkingsgemeente als geheel. De kerkenraad ziet toe op zijn 

leer en leven. 

b. Bij alle zaken rond het begin en einde van zijn verbinding aan de gemeente (beroep, examinering, 

bevestiging, ontslag, emeritering) wordt gehandeld volgens de bepalingen van het kerkverband 

waartoe de predikant behoort en wordt de regio of classis van dat kerkverband betrokken. 

c. Hetzelfde geldt wanneer er maatregelen van tucht vanwege zijn ambtsdienst nodig zijn. 

d. De honorering van de predikant vindt plaats volgens de afspraken binnen het kerkverband waartoe hij 

behoort. 

e. De beroeping van een predikant vindt plaats volgens het Reglement voor de beroeping van een 

predikant (bijlage). 

 

artikel 8. Erediensten, liturgie en voorgangers 

a. De kerkenraad neemt besluiten over liturgische zaken (zoals liederen, vertaling, formulieren), 

rekening houdend met afspraken en gewoontes in elk van de kerkverbanden. 

b. Predikanten en preekbevoegden uit de kerkverbanden die zich door ondertekening van de belijdenis 

hebben gebonden aan de leer van de Bijbel, kunnen door de kerkenraad worden uitgenodigd om voor 

te gaan in de erediensten. 

 

artikel 9. Regio/classis, visitatie en consulent 

a. De kerkenraad vaardigt twee ambtsdragers (in de regel de predikant en een ouderling) af naar elke 

vergadering van de classis (naam) van de Christelijke Gereformeerde Kerken, van de regio (naam) van 

de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de classis (naam) van de Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt.  

b. Bij de afvaardiging naar de NGK-regio / GKv-classis is niet van belang tot welk gemeentedeel de 

afgevaardigde behoort. Zolang niet-CGK-afgevaardigden door de CGK-classis niet als leden in volle 

rechten worden aanvaard, wordt ernaar gestreefd ambtsdragers af te vaardigen die behoren tot het 

CGK-gemeentedeel. OF:  

Bij de afvaardiging is het niet van belang tot welk gemeentedeel de afgevaardigde behoort, ook als dat 

dat betekent (bij de CGK-classis) dat de afgevaardigde geen stemrecht heeft.  

c. De samenwerkingsgemeente ontvangt visitatie vanuit elk van de kerkverbanden volgens de afspraken 

die daarover gemaakt zijn met de regio en classis. 

NB. Er zijn allerlei vormen mogelijk: afzonderlijke visitatie uit elke classis; beurtelings visitatie 

waarbij het verslag naar elke classes gezonden wordt; gelijktijdige visitatie met twee afzonderlijke 

rapporten; gezamenlijke visitatie met één rapport. Wanneer er in de regio of classis al afspraken 

hierover gemaakt zijn, kunnen die in de samenwerkingsovereenkomst worden opgenomen. Een 
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algemene formulering (zoals in dit model) geeft meer ruimte voor wijziging n.a.v. evaluatie of 

voortgaand inzicht. 

d. De samenwerkingsgemeente krijgt consulenten toegewezen volgens de geldende afspraken in elk van 

de kerkverbanden. 

 

artikel 10. Rechtsgang 

a. Wanneer een gemeentelid bezwaar maakt tegen een besluit of handelwijze van de kerkenraad en de 

kerkenraad dit bezwaar afwijst, kan hij zich beroepen op de regio of classis van het kerkverband van 

het gemeentedeel waartoe hij behoort. De meerdere vergadering is bevoegd rechtsgeldige uitspraken 

te doen ten opzichte van de kerkenraad. 

b. Wanneer gemeenteleden die behoren tot verschillende gemeentedelen zich over dezelfde zaak 

beroepen op de meerdere vergaderingen, streeft de kerkenraad naar samenwerking van die 

kerkverbanden, gericht op gezamenlijke of gelijkluidende besluiten. 

c. Wanneer een gemeentelid bezwaar maakt tegen leer of leven van een ambtsdrager en de kerkenraad 

dit bezwaar afwijst, kan hij zijn bezwaar kenbaar maken bij de regio of classis van het kerkverband 

waartoe de ambtsdrager behoort. 

 

artikel 11. Geografische grenzen 

a. De samenwerkingsgemeente omvat de plaatsen (namen in te vullen) en volgt de grenzen die zijn 

afgesproken binnen de regio (naam) en de classis (naam).  

b. Bij onduidelijkheid of wanneer er aanleiding is om hiervan af te wijken, wordt overlegd met de 

kerkenraad van de desbetreffende buurgemeente. 

 

artikel 12. Financiële administratie 

a. De samenwerkingsgemeente voert één financiële administratie met één gezamenlijke staat van baten 

en lasten.  

b. Bij de vorming van de samenwerkingsgemeente worden alle (roerende) goederen en middelen van elk 

van de kerken ingebracht. De balans per datum van de samenvoeging is een bijlage bij deze 

overeenkomst. 

c. De waardering van de goederen en middelen bij de samenvoeging wordt bepaald door een daartoe in 

te stellen commissie op basis van de vastgestelde jaarrekeningen over het laatste boekjaar. 

d. Indien daarbij één van de kerken behoefte heeft aan een extern oordeel over de jaarrekening van de 

andere kerk, dan zal door de kerken gezamenlijk een accountant worden aangewezen, met als 

opdracht om de jaarrekeningen en de berekening van de inbreng te beoordelen. Het advies van deze 

accountant is bindend.  

 

artikel 13. Gebouwen  

a. De Christelijke Gereformeerde Kerk te X bezet het kerkgebouw ‘Naam’ te (adres);  

de Nederlands Gereformeerde Kerk te Y bezit het kerkgebouw ‘Naam’, te (adres) en de 

predikantswoning te (adres);  

de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Z bezit het kerkgebouw ‘Naam’ te (adres). 

b. De gemeentedelen behouden het juridische eigendom van deze onroerende goederen. De 

samenwerkingsgemeente heeft het economische eigendom; alle baten en lasten zijn voor rekening van 

de samenwerkingsgemeente. 

c. Bij de vorming van de samenwerkingsgemeente wordt de economische waarde van de onroerende 

goederen van elk van de kerken vermeld in de balans die als bijlage is toegevoegd. De taxatie van de 

waarde wordt uitgevoerd door een beëdigd taxateur die daartoe door de kerken gezamenlijk is 

aangezocht. 

 

artikel 14. Financiën en gebouwen bij een ontbinding 

a. Wanneer de samenwerking wordt ontbonden, heeft elk van de kerken in beginsel recht op een aandeel 

gelijk aan de waarde van de inbreng van alle (roerende en onroerende) goederen en middelen.  
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b. Is de totale waarde van de bezittingen bij ontbinding hoger dan de waarde ten tijde van de inbreng, 

dan wordt het meerdere verdeeld op basis van het aantal leden dat op dat moment voor elk van de 

gemeentedelen geregistreerd staat.   

c. Is de totale waarde van de bezittingen bij ontbinding lager dan de waarde ten tijde van de inbreng, dan 

worden de bezittingen naar rato van de inbrengwaarde verdeeld onder de kerken.  

d. De berekening van de totale waarde van de bezittingen bij ontbinding gebeurt door een daartoe 

aangewezen commissie. De taxatie van onroerende goederen wordt uitgevoerd door een beëdigd 

taxateur.  

e. Heeft één van kerken behoefte aan het oordeel van een externe deskundige over de waarde van de 

bezittingen ten tijde van de ontbinding, dan wordt deze deskundige door de kerken gezamenlijk 

aangewezen. Diens advies is bindend.  

f. Als er over de aanwijzing van een extern deskundige, als bedoeld in het vorige lid geen 

overeenstemming wordt bereikt, dan zal aan de voorkeurskandidaten van elk van de kerken gevraagd 

worden om gezamenlijk een onafhankelijke derde te benoemen die met hen een commissie van 

deskundigen zal vormen. Het advies van deze commissie is bindend, ongeacht de vraag of sprake is van 

eenparigheid van stemmen.  

 

artikel 15. ANBI-erkenning en KvK-inschrijving 

a. De samenwerkingsgemeente valt onder de landelijke koepelinschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel, te weten die van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gevestigd te Veenendaal, 

inschrijfnummer 09197249, die van de Nederlands Gereformeerde Kerken, gevestigd te Utrecht, 

inschrijfnummer 30277791, en die van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd te 

Zwolle, inschrijfnummer 09193479. 

b. De samenwerkingsgemeente valt onder de ANBI-beschikkingen van de Christelijke Gereformeerde 

Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.  

c. Voor KvK-inschrijving, ANBI-erkenning en andere overheid-gerelateerde zaken blijven de 

gemeentedelen via het CIO geregistreerd staan als resp. Christelijke Gereformeerde Kerk te X, 

Nederlands Gereformeerde Kerk te Y en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Z. 

d. Giften, legaten e.d. die onder vermelding van één van de ANBI-beschikkingen ontvangen worden, 

komen ten bate van de samenwerkingsgemeente. 

 

artikel 16. Ontbinding en wijziging  

a. De samenwerking kan alleen worden ontbonden door een besluit van de kerkenraad, na raadpleging 

van de gemeente en met goedkeuring van de regio en de classis.  

b. De samenwerking kan omgezet worden in eenwording wanneer de landelijke kerkverbanden tot 

eenheid komen en plaatselijke eenheid mogelijk maken. 

c. Deze samenwerkingsovereenkomst met de daarin genoemde bijlagen kan alleen gewijzigd worden 

door een besluit van de kerkenraad, waarbij hij de gemeente en de regio en classis ten minste hierover 

informeert; tot ingrijpende wijzigingen kan alleen besloten worden na raadpleging van de gemeente en 

met goedkeuring van de regio en de classis. 
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Bijlage 2 

 

 

 

D E P U T A T E N O V E R L E G    E E N H E I D     (D O E)      CGK – NGK - GKV 

 

Handreiking voor de verkiezing van ambtsdragers  

in een samenwerkingsgemeente 

1. Leidend voor deze handreiking voor de verkiezing van ambtsdragers in een 

samenwerkingsgemeente zijn de betreffende kerkorde-artikelen van de drie DOE-kerken. (Zie 

daarvoor: CGK KO art. 22 en bijlage 56; GKv KO art. B25; NGK - AKS art. 4) 

 

2. Vervolgens spelen een aantal relevante gegevens vanuit andere DOE-documenten een rol. Zoals:  

a. Model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente (versie 2007) 

i. De samenwerkingsovereenkomst omvat het hele leven en werken van de gemeente. 

Afzonderlijke regelingen worden opgesteld met betrekking tot ten minste het beheer 

van de stoffelijke goederen, de verkiezing van ambtsdragers en de beroeping van 

predikanten. 

ii. De gezamenlijke kerkenraad is bevoegd te handelen als kerkenraad van elk van de 

gemeente-delen, ongeacht zijn samenstelling vanuit de gemeente-delen. 

b. Toelichting bij Richtlijnen eenheidsgemeente en Regeling samenwerkingsgemeente 

i. Samenstelling van de kerkenraad. Verschillende kerkenraden van 

samenwerkingsgemeenten blijken afspraken te hebben om in de samenstelling van de 

kerkenraad een goede verhouding te waarborgen van gemeenteleden uit elk van de 

gemeentedelen. Achterliggende gedachte daarbij kan zijn dat van elk van de 

gemeentedelen er een minimum aantal (drie) ambtsdragers moet zijn om het 

gemeentedeel formeel bestaansrecht te laten houden dan wel om in geval van 

ontbinding van de samenwerking twee zelfstandige kerkenraden te hebben. Beide 

overwegingen zijn begrijpelijk, maar naar het oordeel van de DOE-groep niet juist. 

- Een gemeente kan niet bestaan zonder kerkenraad. Maar de voorgestelde bepaling 

dat 'de gezamenlijke kerkenraad bevoegd is op te treden als kerkenraad van elk van 

de gemeente-delen' maakt het onnodig om voor elk van die gemeentedelen een eigen 

kerkenraad te laten bestaan. 

- Wanneer er gegronde redenen zijn om een samenwerkingsgemeente te ontbinden, 

kan het ontbreken van een eigen kerkenraad per gemeente-deel wel een 

complicerende factor zijn, maar in zo'n situatie kan de hulp ingeroepen worden van de 

classis. 

 

Handreiking verkiezing ambtsdragers in een samenwerkingsgemeente – versie 2 

Bij de vorming van een samenwerkingsgemeente moet de procedure rond de verkiezing van ambtsdragers 

vastgelegd worden. Daarbij zijn verschillende opties mogelijk m.b.t. de samenstelling van de kerkenraad. 

Deze handreiking, opgesteld door de DOE-groep in 2012 en aangepast in 2019, schetst lijnen en geeft 

mogelijkheden aan.   
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3. Het is goed om ten slotte een aantal principiële uitgangspunten voor een verkiezingsreglement in 

het oog te houden, zoals:  

a. De ouderlingen en diakenen zullen door de kerkenraad tot hun ambt worden geroepen met 

medewerking van de gemeente overeenkomstig de betreffende artikelen van de 

kerkverbanden waarmee de gemeente verbonden is (artikel B25 van de K.O. van de GKV, 

artikel 22 en 24 van de K.O. van de CGK, artikel 4 van het AKS van de NGK) met inachtneming 

van deze regeling. 

b. Alle belijdende leden (mannelijk en vrouwelijk) hebben actief kiesrecht binnen de eigen 

gemeente. 

c. Bij toepassing van censuur (vanaf afhouding van het avondmaal) vervalt het kiesrecht. 

 

4. In een verkiezingsreglement zullen o.i. verder minimaal de volgende punten een plaats moeten 

krijgen: 

a. Voor de samenstelling van de kerkenraad dient een keuze gemaakt te worden tussen de 

volgende opties (deze keuze zou per bv. vijf jaar heroverwogen kunnen worden): 

i. het is het niet van belang tot welk gemeentedeel een ambtsdrager behoort; 

ii. bij de samenstelling van de kerkenraad wordt ernaar gestreefd dat er vanuit elk 

gemeentedeel tenminste X ouderling(en) en Y diaken(en) is/ zijn; 

iii. voor de samenstelling van de kerkenraad wordt ernaar gestreefd dat de ambtsdragers 

zo evenredig mogelijk uit elk van de gemeentedelen afkomstig zijn. 

(1) Tav iii: om te bepalen welk gemeentedeel relatief het minst is 

vertegenwoordigd zijn de volgende gegevens van belang: 

(a) a = het aantal leden (doopleden en belijdende leden) van elk 

gemeentedeel; 

(b) b = het aantal ouderlingen/diakenen uit elk gemeentedeel dat overblijft 

na het aftreden van wie hun termijn hebben vol gemaakt; 

(c) Dan wordt de volgende berekening toegepast:  

(i) a : b = het aantal zielen per ouderling/diaken;  

(ii) het grootste aantal geeft het relatief minst  vertegenwoordigd 

gemeentedeel aan. 

(2) Tav ii en iii - de kerkenraad kan de volgende instrumenten hanteren:  

(a) Voor tenminste één vacature stelt de kerkenraad een dubbeltal op dat 

uitsluitend bestaat uit kandidaten afkomstig uit één gemeentedeel; 

(b) De kerkenraad draagt tenminste één kandidaat afkomstig uit het ene 

gemeentedeel aan de gemeente voor (dan wel: benoemt één kandidaat 

uit het ene gemeentedeel en vraagt de approbatie van de gemeente); 

(c) De kerkenraad verlengt de zittingstermijn van tenminste één 

ambtsdrager uit het ene gemeentedeel (met instemming van de 

gemeente) 

(3) zolang op een meerdere vergadering alleen ambtsdragers van het eigen 

 gemeentedeel als stemhebbende leden worden aanvaard, vervalt optie a.i. 
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Bijlage 3 Kort samenvattend verslag 24 april 2018 

 

Op 24 maart 2018 heeft DOE een conferentie gehouden. Van deze conferentie vindt u hieronder een kort 

samenvattend verslag. Tijdens deze conferentie werd duidelijk waar het precies schuurt, deze punten zijn 

in het verslag opgenomen.  

 

Aanwezig 

70 afgevaardigden van 38 kerken die of samenwerkings- of samenwerkende gemeente zijn (zie voor de 

terminologie: www.kerkelijkeeenheid.nl). 

 

Aanleiding en doel 

Samenwerkings- of samenwerkende gemeenten kregen in de afgelopen jaren te maken met divergerende 

besluiten van de landelijke vergaderingen (Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Meppel 

2017, Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken Nunspeet 2016,Landelijke vergadering van de 

Nederlands gereformeerde kerken). Doel van de conferentie is te horen wat dit betekent voor plaatselijke 

kerken die hier mee te maken hebben. 

 

Informatie van de kant van DOE 

De predikanten R.J. Vreugdenhil (Gkv), D.H.T. Postuma (NKG), W. van ’t Spijker (CGK) geven een overzicht 

van de relevantie synodebesluiten. Een samenvatting hiervan is te vinden op de site 

www.kerkelijkeeenheid.nl  

 

Hoofdpunten uit de kerken 

Vooraf is een negental kerken gevraagd om iets te vertellen hoe de samenwerking verloopt en welke 

impact de recente besluitvorming heeft gehad. Hieronder volgt een samenvatting. 

Dankbaarheid 

 Plaatselijke kerkelijke eenheid wordt als een zegen ervaren. Gezamenlijk vormgeven aan het kerk-zijn 

en missionair present zijn levert vrucht op.  

 Op veel plaatsen is het behoren tot één van de drie kerkverbanden in een samenwerkingsgemeente 

slechts beperkt tot een administratieve zaak. In de dagelijks praktijk functioneert de plaatselijke 

gemeente als één gemeente en wordt de eenheid in Christus dankbaar beleefd. 

 Zoeken naar samenwerking gaat door. Ook in plaatsen waar de pijn veroorzaakt door scheiding 

tussen NKG en GKv nog steeds wordt gevoeld. 

Zorg 

 Het CGK kerkverband kenmerkte zich door diversiteit en was er ruimte voor onderlinge verschillen. 

Door de besluitvorming van de laatste synoden lijkt er steeds minder ruimte te komen voor deze 

diversiteit. Dat raakt direct de samenwerkingsgemeenten.  

 Waren het vroeger vaak CGK kerken die kerkelijke eenheid initieerden met NGK en GKv en een 

brugfunctie vervulden in de contacten tussen NGK en GKv, deze tijd lijkt voorbij. De CGK blijft steeds 

verder achter als het gaat om zoeken naar kerkelijke eenheid.  

 Het besluit van de CGK synode om afvaardiging uit samenwerkingsgemeentes met GKv of NGK 

achtergrond geen stemrecht te geven stuit op veel onbegrip. Inmiddels is de CGK classis Leeuwarden 

hier een eigen weg in gegaan door hen wel stemrecht te geven, mits ze het CGK 

ondertekeningsformulier voor hun rekening nemen.  

 Dat predikanten uit een ander kerkgenootschap op een classis niet in hun ambt erkend worden doet 

pijn.  

 Het besluit dat er geen gezamenlijke Gereformeerde Theologische Universiteit komt, is vanuit het 

perspectief van de samenwerkings- en samenwerkingsgemeenten nauwelijks te begrijpen en 

veroorzaakt verdriet en teleurstelling.  

 

Perspectief: verlangen en bedreigingen 

 Het elkaar vinden als broers en zussen in verschillende kerkverbanden wordt ervaren als een groot 

goed. Het verlangen te blijven behoren tot alle drie de verbanden is diep verankerd.  

http://www.kerkelijkeeenheid.nl/
http://www.kerkelijkeeenheid.nl/
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 Het verlangen naar ruimte voor de plaatselijke kerken om samenwerking plaatselijk vorm te geven in 

de eigen context wordt breed gedeeld. 

 Verschillen in kerken en kerkverbanden kunnen ook gebruikt worden om van elkaar te leren, als 

voorbeeld wordt de kerkvisitatie genoemd. 

 De jonge generatie houdt zich nauwelijks bezig met het bestaan van verschillende kerkverbanden. 

Men is vooral plaatselijk zeer betrokken. 

 Er klinkt een roep naar bredere vergaderingen: leg elkaar geen lasten of regels op die niet strikt 

noodzakelijk zijn.  

 Er klinkt een verlangen om vaker als samenwerkings- en samenwerkende gemeenten bij elkaar te 

komen om ervaringen uit te wisselen of zelfs om beleid op elkaar af te stemmen.  

 Het risico wordt genoemd dat bij toenemende spanningen eenheid juist weer verbroken wordt. 

 Het gevoel van urgentie is groot: kerkelijke vergaderingen moeten zich bewust zijn van de gevolgen 

die hun besluiten hebben voor samenwerkingsgemeenten.  

 

Afsluiting 

Een verslag van deze dag gaat naar Deputaten Eenheid CGK, Commissie voor Contact en Samensprekingen 

(NGK) en deputaten kerkelijke eenheid (GKv).  

Ondertussen gaat DOE door met het beantwoorden van vragen die vanuit de verschillende gemeenten 

ingediend worden.  

Als DOE benadrukken dat de kerken ook vooral zelf aan de slag moeten gaan in de eigen classis. Het 

inmiddels door de landelijke vergaderingen geaccordeerde model voor samenwerkingsgemeente wijst de 

classis aan als plek waar afwijking van landelijke besluiten besproken moet worden.  
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Bijlage 4 Bemoedigende brief 

 

Aan: Alle samenwerkingsgemeenten, per email 

CC aan: alle samenwerkende gemeenten, per email 

Van: Deputaten Overleg Eenheid (DOE) 

 

Delft, 11 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. 
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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 

 

 

 

 

 


