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Aan de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde kerken
(cc scriba’s classes en regio’s)
Geachte zusters en broeders,
Inleiding
Sinds november 2017 zijn de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde
Kerken samen op weg naar het vormen van één kerkgemeenschap. Als Regiegroep hebben we ons
verlangen voor die gezamenlijke toekomst opgeschreven in het document Verlangen naar een nieuwe kerk.
Op veel plaatsen in het land hebben we met dit document als startpunt boeiende gesprekken gehad en
ervaren dat dat verlangen steun vindt in de kerken.
Aan de Generale Synode (GS) van de GKv en de Landelijke Vergadering (LV) van de NGK, die in november
van dit jaar van start gaan, zullen we voorstellen doen voor het verdere proces van eenwording.
Bij die voorstellen behoort het presenteren van een kerkorde voor de nieuwe kerkgemeenschap.
Opdracht
De Regiegroep heeft de opdracht voor het maken van een nieuwe kerkorde in handen gegeven van de
Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) die kon voortbouwen op het werk dat een werkgroep van de
GKv-deputaten Kerkelijke Eenheid en de NGK-commissie Contact en Samenspreking eerder heeft verricht.
Het rapport van die werkgroep – Perspectieven – vormde een belangrijke stap in het proces dat uitmondde
in het gezamenlijke besluit van de GS en de LV in november 2017, met name door een gedeelde visie op
het formuleren en hanteren van de binding aan de belijdenis van de kerk en op de cultuur en praktijk van
het nemen van kerkelijke besluiten.
Samenstelling
Deelnemers aan de WTK zijn:
namens de NGK: Jan van Dijk (voorzitter), ds. Kor Muller (na april 2019 wegens ziekte niet meer
actief) en ds. Daniël Timmerman. Ook ds. Menko Biewenga heeft namens de NGK tijdelijk deel
uitgemaakt van de Werkgroep.
namens de GKv: ds. Kornelis Harmannij, ds. Rob Vreugdenhil en Heleen Hamelink.
Bij haar werkzaamheden heeft de Werkgroep zich laten adviseren door deskundigen van binnen en buiten
onze eigen kerken.
Consultatie
De Regiegroep en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde hechten grote waarde aan de stem vanuit de
kerken over de regels die ons kerkelijk samenleven in de toekomst zullen ondersteunen. Voordat wij onze
voorstellen aan GS en LV aanbieden leggen we daarom de voorstellen van de WTK aan u als kerken ter
consultatie voor.
We doen dat in de vorm van twee documenten:
de tekst van de concept-kerkorde en
een algemene en artikelsgewijze toelichting (waarin de tekst van de artikelen nogmaals is
opgenomen).
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De WTK organiseert in het land drie bijeenkomsten waarin de voorgestelde kerkorde verder toegelicht zal
worden en gesprek over de gemaakte keuzes mogelijk is:
1.
2.
3.

19 september 2019 in Assen-Zuid, GKv de Kandelaar
26 september 2019 in Dordrecht, NGK de Open Hof
10 oktober 2019 in Amersfoort, GKv de Martuskerk

We doen een beroep op de kerkenraden in GKv en NGK om grondig kennis te nemen van deze kerkorde en
er inhoudelijk op te reageren, zodat wij onze winst kunnen doen met uw commentaar. Indien mogelijk
kunnen ook classes/regio’s commentaar leveren. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 1 januari 2020.
U kunt uw reactie sturen aan: kerkorde@ngk.gkv.nl
Hoe verder
De Werkgroep Toekomstige Kerkorde zal uw reacties in de eerste maanden van 2020 verwerken. De
Regiegroep zal op basis daarvan een definitief voorstel aan de GS en LV ter behandeling voorleggen.
Als ook de Landelijke Vergadering van de NGK daarmee instemt, zal voor de vaststelling van de
gezamenlijke kerkorde de procedure worden gevolgd die in de GKv geldt 1. Die regeling houdt in:
1) dat GS en LV gezamenlijk de tekst in eerste lezing vaststellen, naar verwachting in 2020, 2)dat daarna
de classes en regionale vergaderingen de mogelijkheid hebben om wijzigingsvoorstellen in te dienen en
3) dat de volgende gezamenlijke GS en LV, naar verwachting in 2023, in tweede lezing de kerkorde
definitief vaststellen. Het is de bedoeling dat zowel in 2020 als in 2023 behandeling zoveel mogelijk in
gezamenlijkheid zal gebeuren, waarna de besluitvorming gelijktijdig, maar afzonderlijk in de GS en de LV
zal plaatsvinden. De behandeling in eerste lezing op de GS en de LV zal naar verwachting in het najaar van
2020 plaatsvinden.
We eindigen met de bede, waarmee de Preambule van de nieuwe kerkorde afsluit:
We bidden daarom onze God en Vader
dat zijn Geest in ons blijft wonen
en wij de liefde van Christus steeds meer mogen kennen.
Dan zullen we eenmaal Hem als Heer ontvangen
die ons kocht en samenbond
tot één heilige algemene christelijke kerk.
Namens de Regiegroep en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde,
Ad de Boer, voorzitter Regiegroep
Jan van Dijk, voorzitter Werkgroep Toekomstige Kerkorde

Links website:
Wilt u het voorstel voor een nieuwe kerkorde lezen, klik hier: Concept-Kerkorde NGK-GKv juni 2019
Wilt u de toelichting op de nieuwe kerkorde lezen, klink hier: Toelichting Kerkorde NGK-GKv juni 2019
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De Generale regeling voor wijziging van de Kerkorde (volgens artikel H86.2) zie
https://www.gkv.nl/kerkorde/generale-regelingen/
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