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algemeen
De kerken zoeken in de plaatselijke omgeving contact en waar mogelijk samenwerking met andere
kerken.
Voor de relatie met een Christelijke Gereformeerde Kerk of de relatie met een voortgezette
Gereformeerde Kerk in Nederland zijn er afzonderlijke regelingen (resp. E8 relatie met de CGK en
E8 relatie met de vGKN); deze regeling gaat over het contact met andere kerken.
overeenstemming
Het contact met een andere kerk kan zich verdiepen tot overeenstemming over de gehoorzaamheid
aan het Woord van God en het gezamenlijke belijden van de kerk, zoals verwoord in art. A2 KO.
Kerken kunnen de genoemde overeenstemming wederzijds uitspreken als basis voor blijvende
samenwerking of zelfs de vorming van een samenwerkingsgemeente.
Wanneer de genoemde overeenstemming ontbreekt, ziet de kerkenraad erop toe dat eventuele
samenwerking niet tekort doet aan het belijdende karakter van de kerk.
voorgangers
De kerkenraad kan een voorganger uit een andere kerkgemeenschap uitnodigen wanneer deze zich
wil verbinden aan de leer van de Bijbel zoals die is beschreven in de belijdenisgeschriften genoemd
in art. A2 KO. Met name geldt dit voorgangers die bevoegd zijn in de Protestantse Kerk Nederland
(PKN).
Een predikant kan de uitnodiging om voor te gaan in een andere kerk aanvaarden, met name in de
PKN, wanneer hij de ruimte behoudt om te spreken in overeenstemming met de leer van de Bijbel
zoals die is beschreven in de belijdenisgeschriften genoemd in art. A2 KO. De predikant respecteert
hierbij het toezicht van de eigen kerkenraad.
raadpleging
De kerkenraad informeert de gemeente en de zusterkerken in de regionale vergadering over zijn
contacten en eventuele samenwerking met andere kerken.
De kerkenraad raadpleegt de gemeente en de regionale vergadering voordat hij structurele
besluiten neemt inzake het uitnodigen van voorgangers uit andere kerken, gezamenlijke
kerkdiensten en de gezamenlijke viering van het avondmaal.
Voor het vormen van een samenwerkingsgemeente is de goedkeuring van de regionale vergadering
vereist; zie de regeling E8 samenwerkingsgemeente.

