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GENERALE REGELING VOOR PLAATSELIJK CONTACT EN SAMENWERKING ZONDER 
LANDELIJKE OVEREENSTEMMING 
 
Ingevolge artikel E69.2 KO 
 
 
 
 
Zowel de landelijke als de plaatselijke contacten worden gedreven door het verlangen van onze Heiland, 
verwoord tegenover zijn hemelse Vader: "laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen 
zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden", Joh. 17:21. De contacten richten zich 
daarbij op de belofte die Jezus Christus gaf in Joh. 10:16: "zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één 
kudde zijn, met één herder". Vanuit deze gehoorzaamheid werken de kerken zowel landelijk als plaatselijk 
aan kerkelijke eenheid die confessioneel is verankerd en waar mogelijk zichtbaar vorm krijgt. Ze zullen bij 
eventuele contacten ook andere kerken aanspreken op deze goddelijke roeping en belofte. 
 
Als kader voor plaatselijk contact en samenwerking met kerken uit een ander kerkverband waarmee 
landelijk (nog) geen overeenstemming bestaat over vormen van kerkelijk samenleven gelden de volgende 
afspraken: 
 
1. Wanneer een kerkenraad op plaatselijk niveau mogelijkheden ziet tot kerkelijk contact en 

samenwerking met een gemeente uit een kerkverband als hier bedoeld, zet hij zich ervoor in om 
daaraan op verantwoorde wijze invulling te geven. 
 

2. De kerkenraad draagt er zorg voor dat de contacten en activiteiten plaatsvinden op basis van de 
Heilige Schrift en in gebondenheid aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. Hij neemt tevens de 
voor relaties met andere kerken relevante uitspraken en beslissingen van meerdere vergaderingen in 
acht. Hij spant zich in om te voorkomen dat bij het zoeken naar eenheid de waarheid schade zou 
lijden. 
 

3. De gemeente wordt vanaf het begin goed en regelmatig geïnformeerd. Zij wordt ook daadwerkelijk bij 
de contactoefening en de voorbereiding van de te nemen beslissingen betrokken. De kerkenraad 
werkt eraan dat voor deze beslissingen in de gemeente steeds voldoende draagvlak bestaat. 
 

4. De kerken houden elkaar in classicaal verband regelmatig op de hoogte houden ten aanzien van 
activiteiten en ontwikkelingen in het contact en de samenwerking als in deze regels bedoeld. Ze  
raadplegen en adviseren elkaar hierover, in het bijzonder via de jaarlijkse kerkvisitatie. 
 

5. Wanneer de kerkenraad van oordeel is dat er in de plaatselijke situatie beoefening van kerkelijke 
gemeenschap mogelijk is in de vorm van wederzijdse toelating van elkaars leden tot het avondmaal, 
van kanselruil of van het houden van gezamenlijke kerkdiensten vraagt hij voor de effectuering 
daarvan zowel de instemming van de gemeente als de goedkeuring van de classis. Over het 
gezamenlijk verrichten van kerkelijke taken zoals catechese en pastoraat hoort de kerkenraad vooraf 
de gemeente en vraagt advies van de classis. 
 

6. Ter voorbereiding van het vragen om de in punt 5 genoemde instemming en goedkeuring stelt de 
kerkenraad een verklaring op, waarin wordt aangegeven en toegelicht:  
a. dat is gebleken dat er metterdaad eenheid is 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; 

b. dat bezwaren die op generaal-synodaal niveau het gestalte geven aan kerkelijke eenheid met de 
andere kerkgemeenschap in de weg staan in de plaatselijke situatie niet van kracht zijn. 

Tevens vraagt de kerkenraad een schriftelijk advies van de deputaten voor kerkelijke eenheid van de 
generale synode. Bij de uitvoering van punt 5 van deze regeling brengt hij dit advies ter kennis van de 
gemeente en van de classis.  
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7. Het realiseren van vergaande vormen van kerkelijke gemeenschap op plaatselijk niveau, bij het 

ontbreken van een dergelijke gemeenschap in landelijk verband, behoort een extra prikkel te zijn om 
te blijven verlangen naar en te werken aan volledige geestelijke eenheid van beide kerkverbanden. 
 

8. Het ontbreken van eenheid op landelijk niveau is ook voor de plaatselijke situatie relevant. Daarom 
dienen beide kerken toe te zeggen zich in eigen kerkverband in te zetten voor noodzakelijke landelijke 
overeenstemming op basis van de Heilige Schrift en in gebondenheid aan de gereformeerde 
belijdenisgeschriften.  Ook is plaatselijke samenwerking  in deze situatie beperkt en incompleet, 
hebben de vormen van samenwerking slechts een plaatselijke geldigheid en kan niet worden 
overgegaan tot volledige fusie van een Gereformeerde Kerk met een kerk uit een ander kerkverband. 
 

9. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet vraagt de kerkenraad advies bij de deputaten kerkelijke 
eenheid van de generale synode. De kerkenraad handelt in ieder geval zo veel mogelijk naar analogie 
van bovenstaande regels. 
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