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verwantschap
De Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) erkennen de voortgezette Gereformeerde Kerken in
Nederland (vGKN) als kerken van Christus die willen bouwen op dezelfde grondslag van Gods
Woord en de in beide kerkverbanden aanvaarde belijdenisgeschriften.
Deze regeling beschrijft welke vormen van contact en samenwerking er binnen deze
verwantschapsrelatie mogelijk zijn.
predikanten
Een predikant uit de vGKN is ook binnen de NGK bevoegd om Gods Woord te verkondigen en de
sacramenten te bedienen.
Een NG-kerk kan een predikant uit de vGKN roepen. Wanneer hij de roeping aanvaardt, verleent de
regionale vergadering haar goedkeuring na een toelatend gesprek.
gemeenteleden
Wie zich met attestatie van een vGKN-kerkenraad voegt bij een NG-gemeente, wordt door de
kerkenraad op basis van die attestatie als lid aanvaard.
Wanneer een lid van een vGKN-gemeente zich zonder attestatie wil voegen bij een NG-gemeente in
dezelfde woonomgeving, zoekt de betrokken NG-kerkenraad het overleg met de betrokken vGKNkerkenraad.
plaatselijke samenwerking
Een NG-kerk en een vGKN-kerk kunnen gezamenlijke diensten beleggen en daarin ook samen het
avondmaal vieren.
Wanneer een NG-kerk en een vGKN-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 vGKN.
De synode van de NGK nodigt vertegenwoordigers van de vGKN uit om haar vergaderingen bij te
wonen. Zij hebben adviserende stem.

Toelichting:
De LV 2016 van de NGK sloot een oecumenisch akkoord met de vGKN, het kleine verband van gereformeerde
kerken die in 2004 niet meegingen in de vorming van de PKN. De GS 2020 van de GKv reageerde positief op
het verzoek om hetzelfde akkoord aan te gaan. De synode breidde de regeling voor contact met de NGK uit tot
een regeling voor contact met de NGK en de vGKN. De nu voorgestelde regeling is daar een variant op.
Inhoudelijk zijn de bepalingen gelijk aan de regeling voor contact en samenwerking met een CGK.

