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EEN GEZEGEND JAAR!
Universiteit Kampen zijn in ere hersteld. Persoonlijke banden zijn gesmeed en aangehaald. Die heling tussen twee kerkgenootschappen en tussen
mensen onderling is een Godswonder, het werk
van de Geest. We hopen dat u deze verbondenheid
ook proeft in de besluiten die in deze folder zijn
weergegeven.

Het jaar 2020 zal ons nog wel lang bijblijven: het was
het jaar van de coronacrisis. Maar wij willen ons dit
jaar ook herinneren om heel andere redenen. We
zagen dat God twee kerkgenootschappen steeds
dichter bij elkaar bracht. Eenheid is in zicht: een
Godsgeschenk!
Reis even mee een jaar terug in de tijd: de landelijke
vergadering van de NGK en de generale synode van
de GKv wilden zich in gezamenlijke vergaderingen
buigen over een toekomst samen. Maar zover was
het nog niet. In februari 2020 dacht de NGK nog
apart na over de vraag: is er voldoende vertrouwen
om deze weg verder in te slaan? Het zogenoemde
‘koersbesluit’ om door te gaan op de weg naar eenheid was nog niet genomen.

Eenheid is in zicht:
een Godsgeschenk!
We hebben een voorlopige eindstreep gezet onder
het vergaderwerk. In deze folder geven we een
overzicht van het werk dat is verzet voor de plaatselijke kerken. Maar om samen een nieuwe kerkgemeenschap te vormen, moet er nog wel wat werk
verzet worden. We blijven ook nadenken over de
vraag hoe de kerk in deze tijd er moet uitzien. De
kerk is bedoeld als smaakmaker voor de wereld
waarin we leven. We bidden dat ons werk daaraan
mag bijdragen, tot eer van onze Heer!

Maar nu, begin 2021, is er alleen maar reden tot
heel veel dankbaarheid. Als afgevaardigden van
twee kerken zijn we ons vertrouwd gaan voelen bij
elkaar. We hebben elkaars nieren geproefd en bij
elkaar een warm kloppend hart ontdekt. In het afgelopen jaar is er over het verleden schuld beleden
en aanvaard. Lectoren aan de Theologische

Melle Oosterhuis,
voorzitter moderamen generale synode van de GKv
Frans Schippers,
voorzitter moderamen landelijke vergadering van de NGK
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Frans Schippers (links) en Melle Oosterhuis.
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INHOUDSOPGAVE
De landelijke ontwikkelingen binnen een kerkgenootschap zijn voor veel kerkleden wellicht wat
‘ver van hun bed’. Maar voor alle besluiten die de
landelijke vergadering (NGK) en de generale
synode (GKv) het afgelopen jaar namen, geldt:
ieder kerklid krijgt ermee te maken. Want deze twee
kerkgenootschappen zetten grote stappen richting
een gezamenlijke kerkgemeenschap.
Een bijzondere ontwikkeling!
De organisatie van de vergaderingen werd ernstig
gehinderd door de coronacrisis. Er werd uitgesteld,
geïmproviseerd, online verder vergaderd. Het heeft
de sfeer overigens niet in de weg gezeten. Op veel
zittingen was er sprake van blijdschap en dankbaarheid over de stappen die gezet konden worden.
Werken aan eenwording is een feest, en we hopen
dat je bij het lezen van deze folder iets van de feestvreugde meekrijgt!
In deze folder nemen we je mee langs de hoogtepunten
van de gezamenlijke landelijke vergadering/synode.
Onderaan elk hoofdstuk staan vaak links naar downloads of verslagen, voor als je meer wilt weten over het
betreffende besluit of onderwerp.
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Afgevaardigden naar de landelijke vergadering en synode, samen met de Regiegroep hereniging.
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‘SAMEN MET ALLE HEILIGEN’
Ds. Melle Oosterhuis preekt op 15 november 2019,
de avond die voorafgaat aan de opening van de GKvsynode van Goes, over Efeziërs 3:18-19: samen met
alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de
diepte van Gods heilsmysterie doorgronden, samen
de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven
gaat. Hij doet in zijn preek de oproep om met liefde en
respect naar elkaar te blijven luisteren in de kerk, ook
bij soms diepgaand verschil van inzicht.

We zullen dus moeten leren leven met verschil van
inzicht en verschil in kerkelijke praktijk op dit punt.
Zusterkerken
Sommige buitenlandse kerken waarmee de GKv al
jaren nauwe banden onderhoudt, vinden dat de
GKv onder andere om dit besluit niet langer een
Bijbelgetrouwe kerk genoemd kan worden. Zij nemen
tijdens de synode van Goes afscheid als zusterkerk,

Vrouwen als ambtsdrager

Blijf met liefde en respect
naar elkaar luisteren,
ook bij diepgaand verschil
van inzicht

De synode van Meppel besloot in 2017 dat kerken
Bijbels gezien ruimte hebben om vrouwelijke diakenen, ouderlingen en predikanten aan te stellen. Een
heel aantal plaatselijke kerken vraagt aan de synode
van Goes om nog eens goed naar dat besluit te kijken.
Ze willen dat de synode met betere argumenten komt,
of het besluit zelfs helemaal terugdraait.

een besluit dat veel verdriet doet en door de synode
onnodig wordt genoemd. Mooi is overigens om in dit
verband ook te noemen dat een Indonesische kerk
zich juist graag door middel van een zusterkerkrelatie
aan de GKv verbindt.

De synode van Goes benoemt nog voor het einde
van 2019 een commissie die met deze kerken in
gesprek gaat. Na grondige studie komt de commissie bovendien met een gedegen onderbouwing van
de besluiten. De slotsom van deze synode is dat
op grond van gereformeerde Bijbeluitleg vrouwen
inderdaad ambtsdrager mogen worden. Tegelijk
spreekt de synode expliciet uit dat ook de opvatting
dat de Bijbel die ruimte niet biedt gereformeerd is.

Download hier het rapport van de commissie man/
vrouw en ambt.
Meer lezen over het afscheid van een aantal buitenlandse kerken: klik hier

Ds. Melle Oosterhuis gaat voor tijdens de bidstond in Goes.
6
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‘BOUWEN OF THUISKOMEN’
De landelijke vergadering van de NGK gaat van
start op 8 november 2019, met een bidstond
in Zeewolde. Voorzitter Willem Smouter staat
in zijn overdenking stil bij het proces van eenwording met de GKv. God is degene die eenheid geeft, benadrukt hij. Wij moeten niet zozeer
‘bouwen voor God’, maar samen leren ‘thuiskomen
bij Hem’. De lv gaat van start met een nieuw moderamen: voorzitter Frans Schippers, Sander Datema
(tweede voorzitter), Hester den Oudsten (eerste
scriba) en Ben Vreugdenhil (tweede scriba).

Wij moeten niet zozeer
‘bouwen voor God’,
maar samen leren
‘thuiskomen bij Hem’.
In de eerste fase vergadert de NGK nog deels
apart. Op 9 november buigt de lv zich onder andere over de rapportage van de Regiegroep, die de
eenwording tussen beide kerkgenootschappen
voorbereidt. De volgende zitting is op 11 januari
en staat grotendeels in het teken van contact met
buitenlandse kerken, waarvan afgevaardigden
worden ontvangen. Het is goed te ervaren dat
God wereldwijd werkt en dat ons kerkverband
maar een deeltje is van zijn kerk, schrijft het moderamen in een verslag.
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Extra zitting over eenwording
Op 1 februari wordt een extra zitting gehouden.
Het moderamen wil nog eens goed peilen hoe het
verlangen naar eenheid met de GKv leeft onder de
afgevaardigden: hoe denken de NGK’ers over alles
wat er is opgeschreven in het document ‘Verlangen naar een nieuwe kerk’ en over het voorgestelde koersbesluit? Welke aandachtspunten zijn er?
Op de vergadering worden zowel positieve punten als een aantal zorgen en bedenkingen geuit.
De vergadering spreekt unaniem uit dat de het
proces van hereniging van beide kerkverbanden
moet doorgaan. Als aandachtspunten worden
genoemd: ruimte en vrijheid voor plaatselijke
kerken, een landelijke kerkverband dat dienend is
aan de plaatselijke kerken, en de inhoud van de
kerkorde.
Koersbesluit
Een week later, op 8 februari, valt een belangrijke
beslissing. Op een gezamenlijke vergadering van
lv en synode wordt het zogenoemde koersbesluit unaniem aangenomen: de vorming van één
kerkgenootschap gaat door.
Download hier het document
‘Verlangen naar een nieuwe kerk’
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SPIJTBETUIGING OVER ‘1967’
Als gevolg van de kerkscheuring in 1967 werden
de lectoren H.M. Mulder en D.J. Buwalda door de
Theologische Universiteit ontslagen. Zij hadden
zich solidair getoond met veertien studenten
die vanwege het kerkelijke conflict hun studie in
Kampen niet konden voortzetten. Ook over
dit besluit betuigt de synode van de GKv nu
spijt. Voorzitter Melle Oosterhuis: ‘Er is onrecht
gedaan. Daarom moeten wij schuld erkennen,
ook voor de gevolgen van die besluiten. Wij bidden dat deze erkenning helend zal werken.’

De coronapandemie heeft Nederland op 8 februari nog niet bereikt. En dus kan het nog: zo’n 70
afgevaardigden van NGK en GKv komen samen in
conferentiecentrum Mennorode. Op de agenda
staat het belangrijkste besluit: het ‘koersbesluit’.
Daarmee wordt het verlangen om tot één kerkgenootschap te komen omgezet in een concreet
besluit.
Het koersbesluit luidt: we besluiten om voort
te gaan op de weg naar de vorming van
één kerkgemeenschap met de Nederlands
Gereformeerde Kerken/Gereformeerde kerken
(vrijgemaakt); dit nemen we als uitgangspunt voor
alle overige besluiten van deze landelijke vergadering/generale synode. Het besluit wordt unaniem
door alle afgevaardigden van NGK en GKv aangenomen. Na afloop vieren alle aanwezigen samen
het heilig avondmaal.

Wij zien vol bewondering
en met ontroering hoe
de Geest aan het werk is.
Cadeau

Open brief

Voorzitter Frans Schippers van de landelijke vergadering van de NGK aanvaardt de spijtbetuiging
als ‘een onverwacht cadeau, een Godsgeschenk:
niet te bevatten, maar echt waar.’ Schippers sluit
af met: ‘Wij realiseren ons dat met dit besluit vele
gebeden verhoord zijn. Wij zien vol bewondering en met ontroering hoe de Geest aan het werk
is. Hoe Hij heelt wat is verwond, dat Hij geneest.’

Nu gaan de ontwikkelingen snel. Op 6 maart betuigt de synode van de GKv spijt over twee besluiten uit 1967. In het ene besluit werd een aantal passages uit de Open Brief aan de Tehuisgemeente in
Groningen veroordeeld. Het tweede besluit betrof
de weigering om ondertekenaars van deze Open
Brief te ontvangen als lid van de synode. Het leidde
tot het ontstaan van de NGK.

Download hier het rapport van de
Regiegroep over eenwording NGK en GKv
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In aanwezigheid van kinderen van lectoren H.M. Mulder en
D.J. Buwalda wordt spijt betuigd over de gang van zaken in 1967.
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EN DAN: SAMEN
AAN DE SLAG
Het koersbesluit van 8 februari markeert het moment
waarop definitief gekozen wordt voor het traject naar
één gezamenlijke kerkgemeenschap. Toch kun je het
niet echt een startpunt noemen. Op veel manieren
werd daarvoor door de NGK en de GKv namelijk ook
al intensief samengewerkt. Je kunt daarbij denken
aan de samenwerking tussen of het daadwerkelijk
samengaan van plaatselijke kerken, maar ook landelijke commissies en deputaatschappen schoven eerder al steeds dichter naar elkaar toe. Voor zover ze al
niet eerder als één commissie waren gaan opereren,
besluiten de landelijke vergadering (lv) en de generale
synode (gs) dat ze dat vanaf nu zoveel mogelijk en zo
snel mogelijk zullen gaan doen.

meerde Toerusting en het deputaatschap diaconale
zaken opgegaan in één dienstencentrum.
Financiën
Het besluit om samen één kerkgemeenschap te gaan
vormen heeft natuurlijk financiële gevolgen. Op 19
september zet een commissie strategie en financiën
voor de lv/gs de verwachte kosten en baten van de
nieuwe kerkgemeenschap af tegen de verwachte
ontwikkelingen in ledental en andere trends. Hun conclusie is dat er onder aan de streep, als die verwachtingen uitkomen, flink bezuinigd zal moeten worden.
Over die uitkomst zou je je zorgen kunnen maken,
maar de lv/gs durft gelovig vertrouwend verder te gaan
op de ingeslagen weg.

Voor de kerkelijke begroting
moet een hoopvol perspectief
leidend zijn.

Toekomstvisie
Minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van een toekomstvisie, bijvoorbeeld als het gaat om de betekenis van het kerkverband voor de plaatselijke kerken.
Vernieuwing en nieuw elan kunnen immers weer
leiden tot groei. Voor de kerkelijke begroting moet een
hoopvol perspectief leidend zijn. Het gezamenlijke
moderamen krijgt de opdracht om aan deze visie te
gaan werken. Het is een van de belangrijkste besluiten
die deze lv/gs neemt, vindt het moderamen.

Toerustingsorganisaties

Van links naar rechts: Frans Schippers (eerste preses lv), Melle Oosterhuis (preses gs), Sander Datema
(tweede preses lv), Ben Vreugdenhil (tweede scriba lv), Arjan Koster (tweede scriba gs),
Dinand Krol (assessor gs), Hester den Oudsten (eerste scriba lv), Rob Vreugdenhil (eerste scriba gs).
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Het mooiste voorbeeld daarvan is wel hoe de lv en de
gs zélf over veel onderwerpen na 8 februari als één orgaan vergaderen en besluiten nemen. Een ander voorbeeld van intensivering van de samenwerking betreft
de toerustende organisaties. Al per 1 januari van dit
jaar zijn het Praktijkcentrum, de Nederlands Gerefor-

Download hier het rapport Ambities in balans van de
commissie strategie en financiën.
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TOENADERING TOT ANDERE
KERKGENOOTSCHAPPEN
In het jaar waarin twee kerken grote stappen zetten
naar kerkelijke eenheid is ook de relatie met andere
kerken volop in ontwikkeling. Op 31 oktober besluit de
landelijke vergadering/ generale synode in een online
samenkomst dat kerkenraden de vrijheid krijgen om
predikanten uit de PKN te vragen voor te gaan. Predikanten van GKv en NGK krijgen de ruimte om voor
te gaan in de PKN.

De vergadering kiest voor een zogenoemd ‘geassocieerd lidmaatschap’. Zo kunnen beide kerken als
volwaardig lid meedoen. Tegelijk blijft er ruimte voor
een goede relatie met de Christelijke Gereformeerde
Kerken (CGK), waar lidmaatschap van de Raad van
Kerken op dit moment niet aan de orde is.

Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode
van de PKN, is aanwezig bij deze vergadering. Hij is blij
met de ontwikkelingen: ‘Alleen samen kunnen we de

Ds. Tiemen Dijkema is voorzitter van de gezamenlijke
GKv-NGK-commissie die het besluit om toe te treden
tot de Raad van Kerken voorbereidde. Hij memoreert
dat er in het verleden door de twee kerkverbanden al
veel is geïnvesteerd in contacten met nabije kerken.
Nu is het besef gegroeid dat Christus’ kerk, ook wereldwijd, veel groter is. Hij roept op ‘bescheiden te zijn en
nieuwsgierig naar het werk van Christus’, ook als zich
dat eerder buiten het gezichtsveld afspeelde.

Nieuwsgierig naar het werk van Christus

Alleen samen kunnen we
de liefde van God leren kennen.
liefde van God leren kennen. We staan in een lange traditie van onze ouders, grootouders, mensen uit de tijd
van de Reformatie, de Middeleeuwen, de eerste eeuwen en Israël. De gemeenschap der heiligen strekt zich
uit naar het verleden. Maar evengoed naar het heden.’

De commissie contact en eenheid gaat zich vanaf nu
richten op herstel en verzoening in het proces van
hereniging van NGK en GKv, en ook op het contact met
andere kerken.

Raad van Kerken
Download hier het rapport over kerkelijke eenheid
en samensprekingen

Op zaterdag 7 november besluit de lv/gs dat NGK en
GKv lid worden van de Raad van Kerken.

Het besef is gegroeid dat Christus’ kerk wereldwijd veel groter is.
14
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THEOLOGIE STUDEREN IN
UTRECHT OF ZWOLLE?
Gaat de Theologische Universiteit Kampen (TUK) naar
Utrecht of naar Zwolle? Dat is de hamvraag die velen
rond de universiteit bezighoudt. Op zaterdag 7 november 2020 spreekt de landelijke vergadering/generale synode, opnieuw online, over de toekomst van de
universiteit.
De vraag welke stad het wordt, mag de universiteit
zelf gaan beantwoorden. De vergadering besluit dat
de universiteit de ruimte krijgt om een nieuwe locatie
in een van deze steden te verkennen. Dat is een oude
wens, zegt Roel Kuiper, voorzitter van het college van
bestuur. In een universiteitsstad is meer uitwisseling
met andere instellingen en studies mogelijk. Naar verwachting valt de beslissing in 2021.
Verbreden en verbinden
Sinds 2018 is de Nederlands Gereformeerde
Predikantenopleiding onderdeel van de TUK geworden. Kijkend naar de toekomst wil de universiteit verder verbreden: meer opleidingen, bredere
opleidingen, meer verbinding met maatschappelijke
vraagstukken en nieuwe doelgroepen. Het strategierapport ‘Verbreden en verbinden’ krijgt steun van de
vergadering. Dat alles moet ertoe leiden dat meer
bachelorstudenten de theologie-opleiding weten te
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vinden. Een grotere instroom is met name nodig om
de bachelor opleiding theologie te blijven aanbieden
en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Als er
meer bachelorstudenten komen, ligt het voor de hand
dat ook meer studenten de predikantsmaster gaan
volgen. De ambitie is dat er jaarlijks tien tot vijftien
studenten met de bachelor starten. Naar verwachting
is dat voldoende om de toekomstige predikantsvacatures in NGK en GKv te vervullen. Op dit moment
stromen er jaarlijks gemiddeld maar acht studenten
in.

De ambitie is dat er jaarlijks
tien tot vijftien studenten met
de bachelor starten.
Naar tweehonderd studenten
In 2020 meldden zich door de coronacrisis veel minder
buitenlandse studenten aan de TUK. Bijzonder is dat
het totaal aantal studenten aan de TUK desondanks
hoger ligt dan ooit. Er zijn nu 150 studenten, het doel
is te groeien naar tweehonderd studenten.
Download hier het rapport van de
Theologische Universiteit Kampen.
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KERKORDE: VREDE EN
RECHT IN DE KERKEN
Een nieuwe kerkgemeenschap met een nieuwe naam,
dat is de stip op de horizon van het herenigingstraject.
Een groot deel van dat traject hebben de kerken al afgelegd. In het laatste traject moeten nog wel een aantal stappen gezet worden. Eén daarvan is dat er een
kerkorde moet worden vastgesteld.

doeld om hen te ondersteunen in het uitvoeren van
hun missie. Ook ligt de focus in de tweede conceptversie, sterker dan in de eerste, op de grondregels van het
kerkelijk samenleven. Plaatselijk is en blijft er ruimte
om deze grondregels in te vullen en vorm te geven. In
de plaatselijke gemeente klopt immers het hart van de
kerk.

Werkgroep
Een kerkorde is een document waarin plaatselijke kerken met elkaar afspreken op welke manier ze
zich samen inzetten voor de vrede en het recht in de
kerken, en hoe ze als kerken samen leven voor het
aangezicht van God.

In de plaatselijke gemeente
klopt het hart van de kerk.

Al in 2019 heeft een werkgroep een concept-kerkorde
voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap voorgelegd aan de plaatselijke kerken. Van de mogelijkheid
om op die eerste versie te reageren is veel gebruik gemaakt. Er kwamen bijna honderd reacties binnen van
kerken, kerkleden, deputaatschappen en commissies.
Op veel punten is het concept daarna aangepast. Nu
is het de taak van de landelijke vergadering/generale
synode om deze tweede conceptversie te beoordelen
en in eerste lezing vast te stellen. In een later stadium
volgt dan de definitieve vaststelling van de kerkorde.

Het gezamenlijke moderamen van de lv/gs hecht
eraan om de conceptkerkorde heel zorgvuldig te bespreken. Juist met de vraag: wat leg je vast, wat laat je
vrij, gingen en gaan beide kerkverbanden verschillend
om. Daarom is afgesproken om een aantal bijeenkomsten uit te trekken voor de bespreking, om elkaar ook
op dit punt te vinden. De wens is om de behandeling
van de kerkorde voor de zomer van 2021 af te ronden.

Focus

Download hier de versie van de kerkorde die lv en
synode gaan bespreken.

Er ligt nu een sobere kerkorde op tafel die een sterk
accent legt op de plaatselijke gemeenten. Ze is be-

Download hier de begeleidende brief.
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TEN SLOTTE: ÉÉN KERK IN 2023
met een voorstel voor een nieuwe regio-indeling
(voorheen in de GKv: classes, in de NGK: regio’s)
en werkt ze aan allerhande regelingen die nodig
zijn om de nieuwe kerkgemeenschap goed te laten
functioneren.

De voorlopige vaststelling van de kerkorde
is een van de laatste taken van deze landelijke vergadering/generale synode. Maar daarmee is
de hereniging van de NGK en de GKv nog niet gerealiseerd. In dit laatste hoofdstuk zetten we op een
rijtje welke andere knopen er nog doorgehakt
moeten worden voordat het zover is.

Niet in de laatste plaats
is de hereniging een zaak van
gebed om Gods zegen.

Fuseren?
Voor alle duidelijkheid: deze zaken hebben betrekking op op het landelijke verband van de nieuwe
kerkgemeenschap. De lv/gs schrijft niet voor dat
plaatselijke NGK’s en GKv’s in 2023 moeten fuseren.
De keuze hoe zij zich nu en in de toekomst tot elkaar
verhouden - in hoeverre ze samenwerken of samengaan - maken ze zelf. Hun onderlinge band verandert
wel doordat ze tot één kerkverband gaan horen.

Zegen
Ten slotte, het jaar 2023 is altijd genoemd als tijdstip waarop de hereniging gerealiseerd zou kunnen
worden. De lv/gs beslist over dat tijdpad. Dat vraagt
in ieder geval om een extra zitting van de lv/gs in
2022, waarop de kerkorde en de regelingen definitief vastgesteld kunnen worden. Niet in de laatste plaats is de hereniging een zaak van gebed om
Gods zegen. We leggen het in zijn hand.

Naam
De lv/gs zal naar verwachting aan de Regiegroep vragen om ook deze laatste, beslissende fase van het
herenigingsproces te begeleiden en te structureren.
Deze Regiegroep werd in 2017 in het leven geroepen
en heeft sindsdien al veel werk verzet. Ze heeft onder
andere aan kerken en kerkleden ruimschoots gelegenheid gegeven om met voorstellen te komen voor
een naam voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap. Uit die enquête is een shortlist samengesteld,
waarover de lv/gs zich zal buigen. Ook komt de
Regiegroep, eveneens na overleg met de kerken,
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De Regiegroep heeft een eigen website:
www.onderwegnaar1kerk.nl. Daar vind je onder
andere een Handreiking plaatselijke samenwerking.
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Deze folder is gemaakt in opdracht van de
gezamenlijke moderamina van de landelijke
vergadering (NGK) en generale synode (GKv).
Alle verslagen en besluiten zijn te vinden op
www.lv-gs2020.nl. Met vragen/opmerkingen
kun je terecht bij Heleen Sytsma-van Loo
(communicatie@gkv.nl) of Embert Messelink
(embert.messelink@ngk.nl).
Uitvoering: LPB media.

