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omschrijving
Wanneer een Nederlandse Gereformeerde Kerk zich plaatselijk wil verenigen met een kerk of
gemeente uit een ander kerkverband, kunnen zij samen kiezen voor het vormen van een
samenwerkingsgemeente.
Een samenwerkingsgemeente bestaat uit kerken die deel uitmaken van verschillende
kerkverbanden maar plaatselijk functioneren als één gemeente.
In een samenwerkingsgemeente is er één kerkenraad, die bevoegd is op te treden als kerkenraad
van elk van de kerken, ook wel ‘gemeentedelen’ genoemd.
samenwerkingsovereenkomst
De betrokken kerkenraden stellen vooraf een samenwerkingsovereenkomst op die samen met de
kerkordes van de betrokken kerkverbanden geldt als het statuut van de samenwerkingsgemeente.
Bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst maken de kerkenraden gebruik van het
landelijke model.
In de samenwerkingsovereenkomst wordt ten minste het volgende vastgelegd:
a.
in welke samenstelling de gezamenlijke kerkenraad bevoegd is tot het nemen van welke
besluiten (art. B2.3 KO);
b.
de rechtspositie van de aan de samenwerkingsgemeente verbonden predikanten;
c.
de wijze waarop nieuwe gemeenteleden administratief worden ingedeeld;
d.
het kerkelijk recht dat van toepassing zal zijn en de wijze waarop kerkrechtelijke verschillen
tussen de kerkverbanden worden overbrugd;
e.
de erkenning van uitspraken in beroep of hoger beroep;
f.
de inbreng van de wederzijdse kerkelijke bezittingen en schulden;
g.
hoe de samenwerking kan worden gewijzigd of ontbonden.
De kerkenraden raadplegen de gemeente over de samenwerkingsovereenkomst.
De kerkenraden vragen over de samenwerkingsovereenkomst schriftelijk advies van de landelijke
Commissie Contact en Eenheid (CCE).
De kerkenraden leggen de samenwerkingsovereenkomst, samen met het advies van de CCE, ter
goedkeuring voor aan de regionale vergadering.
predikanten
Wanneer de kerkenraad van een samenwerkingsgemeente een predikant roept, doet hij dat volgens
de regeling die geldt binnen het kerkverband waar de betrokken predikant werkzaam is.
Een predikant die is verbonden aan een samenwerkingsgemeente is bevoegd om het Woord van
God te verkondigen en de sacramenten te bedienen in alle Nederlandse Gereformeerde Kerken.
Wanneer de predikant wordt geëmeriteerd, ontheffing vraagt, op non-actief wordt gesteld,
beschikbaar wordt gesteld, geschorst of afgezet, volgt de kerkenraad de regeling die geldt binnen
het kerkverband waaruit de betrokken predikant afkomstig is.
positie in de regionale vergadering
De afgevaardigden van de kerkenraad zijn beiden stemgerechtigd in de regionale vergadering,
ongeacht tot welk gemeentedeel zij behoren.
De kerkenraad aanvaardt en ontvangt de visitatoren van de regionale vergadering.
Wanneer de kerkenraad het voornemen heeft om een besluit te nemen dat strijdig is met het recht
van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, verantwoordt hij zich in de regionale vergadering (art.
F2.2 KO).
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bezwaar en beroep
Wanneer een gemeentelid bezwaar wil indienen of in beroep wil gaan tegen een besluit van de
kerkenraad, volgt hij de regeling van het kerkverband waartoe zijn gemeentedeel behoort.
Voor zijn reactie op bezwaar of beroep volgt de kerkenraad eveneens de regeling van het
kerkverband waartoe het gemeentedeel van de indiener behoort.

Toelichting:
De regeling beperkt zich tot het recht binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Wij gaan bijvoorbeeld
niet over de bevoegdheid van een predikant die dient in een samenwerkingsgemeente om ook voor te kunnen
gaan in zeg maar de PKN. Daar gaan die kerken zelf over. Idem als het gaat over visitatie.
We verwijzen dus hooguit in algemene zin naar het recht in andere kerkverbanden; de invulling wordt vanaf
die kant wel verder geregeld.

2

