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1. algemeen 

1.1 Wanneer een plaatselijke kerk zich niet in alles wil binden aan het recht van de Nederlandse 

Gereformeerde Kerken maar wel verbinding zoekt, kan de regionale vergadering deze kerk een 

verwantschapsrelatie aanbieden. 

1.2 Ook wanneer volledige kerkelijke eenheid niet mogelijk is omdat een kerk zich niet wil verbinden 

aan de belijdenisgeschriften die door de Nederlandse Gereformeerde Kerken worden aanvaard, kan 

de regionale vergadering een kerk een verwantschapsrelatie aanbieden. 

1.3 De regionale vergadering gaat een verwantschapsrelatie alleen aan met een kerk die geen deel 

uitmaakt van een ander kerkverband. 

 

2. gezamenlijke overeenkomst 

2.1 De regionale vergadering en de betrokken kerk leggen de invulling van hun relatie vast in een 

gezamenlijke overeenkomst. 

2.2 De inhoud van de overeenkomst is afhankelijk van de redenen waarom volledige kerkelijke eenheid 

niet mogelijk is. 

2.3 De regionale vergadering laat zich bij het opstellen van de overeenkomst adviseren door de 

landelijke Commissie Contact en Eenheid (CCE). 

2.4 Voor bepaalde elementen van een overeenkomst is bovendien instemming van deze of andere 

landelijke commissies noodzakelijk. Zie onder artikel 3 van deze regeling. 

 

3. mogelijke elementen 

3.1 Mogelijke elementen van een overeenkomst zijn onder meer: 

a. in hoeverre de kerk de gezamenlijke kerkorde beschouwt als ook haar kerkorde of juist kiest 

voor een geheel of gedeeltelijk eigen statuut; 

b. welke rechten en plichten de kerk heeft binnen de regionale vergadering; 

c. of en hoe de kerk deelneemt aan de kerkvisitatie; 

d. of en in hoeverre predikanten en andere voorgangers over en weer bevoegd en beroepbaar 

zijn; 

e. of de kerk gebruik zal maken van de kerkelijke rechtspraak en zich zal voegen naar haar 

uitspraken; 

f. hoe de financiële verplichtingen over en weer worden ingevuld; 

g. of de kerk meedoet in de gezamenlijke vertegenwoordiging bij de belastingdienst en de 

Kamer van Koophandel; 

h. of de kerk zich zal noemen naar het landelijk kerkverband. 

3.2 Voor het element genoemd onder d is de instemming van de landelijke Commissie Kerkelijke 

Onderzoeken noodzakelijk. 

3.3 Voor de elementen genoemd onder f en g is de instemming van de landelijke Commissie Financieel 

Beheer noodzakelijk. 

3.4 Voor het element genoemd onder h is de instemming noodzakelijk van de CCE. 

 


