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verwantschap
De Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken
(CGK) als kerken van Christus die willen bouwen op dezelfde grondslag van Gods Woord en de in
beide kerkverbanden aanvaarde belijdenisgeschriften.
Nu kerkelijke eenheid met de CGK nog niet mogelijk blijkt, beschrijft deze regeling welke vormen
van contact en samenwerking al wel mogelijk zijn.
predikanten
Een predikant uit de CGK is ook binnen de NGK bevoegd om Gods Woord te verkondigen en de
sacramenten te bedienen.
Een NG-kerk kan een predikant uit de CGK roepen. Wanneer hij de roeping aanvaardt, verleent de
regionale vergadering haar goedkeuring na een toelatend gesprek.
gemeenteleden
Wie zich met attestatie van een CG-kerkenraad voegt bij een NG-gemeente, wordt door de
kerkenraad op basis van die attestatie als lid aanvaard.
Wanneer een lid van een CG-gemeente zich zonder attestatie wil voegen bij een NG-gemeente in
dezelfde woonomgeving, zoekt de betrokken NG-kerkenraad het overleg met de betrokken CGkerkenraad.
plaatselijke samenwerking
Een NG-kerk en een CG-kerk kunnen gezamenlijke diensten beleggen en daarin ook samen het
avondmaal vieren.
Wanneer een NG-kerk en een CG-kerk zich blijvend willen verenigen, volgen zij de landelijke
regeling samenwerkingsgemeente.
landelijk contact
De landelijke commissie contact en eenheid van de NGK belegt minstens eenmaal per jaar een
ontmoeting met de deputaten eenheid van de CGK.
De synode van de NGK nodigt vertegenwoordigers van de CGK uit om haar vergaderingen bij te
wonen. Zij hebben er adviserende stem.

Toelichting:
Dit document vervangt de generale regeling van de GKv voor plaatselijk contact met een CGK. De NGK kende
geen vergelijkbare regeling. In de CGK zijn deze zaken geregeld in bijlage 8 van de kerkorde.
De verhouding tussen de CGK enerzijds en GKV en NGK anderzijds staat de laatste jaren onder druk. Een
vorige synode van de CGK besloot al om de relatie tot de NGK terug te brengen tot een niveau naar analogie
van wat in hun bijlage 8a beschreven staat over de relatie tot lokale PKN-gemeenten. De laatste synode van
de CGK besloot om dit ook te laten gelden voor de straks gevormde Nederlandse Gereformeerde Kerken.
De in deze regeling beschreven relatie tot de CGK heeft dus een voorlopig en eenzijdig karakter. Of en in
hoeverre de CGK van hun kunt vergelijkbare openheid (blijven) geven, zal in contacten van CCE met
deputaten eenheid van de CGK verder besproken moeten worden. Op dit moment nemen de GKv en de NGK
geen andere houding in ten opzichte van de CGK dan voorheen. Vanuit dat uitgangspunt is deze regeling
geschreven.

