GENERALE REGELING VOOR DE VORMING VAN EEN SAMENWERKINGSGEMEENTE
Ingevolge artikel E69.2 KO

Artikel 1
Samenwerkingsgemeente
1. Een samenwerkingsgemeente bestaat uit kerken die deel uitmaken van verschillende kerkverbanden,
maar plaatselijk functioneren als één gemeente onder leiding van één kerkenraad.
2. De groei naar een samenwerkingsgemeente is een proces dat per plaats verschillend kan verlopen. De
kerkenraad informeert de gemeente over de verschillende fasen van dit proces en werkt aan
voldoende draagvlak.
3. De kerkenraad houdt de classis op de hoogte van het verloop van dit groeiproces.
4. Het besluit tot het vormen van een samenwerkingsgemeente wordt door elk van de kerkenraden
genomen en vervolgens gezamenlijk vastgelegd in een overeenkomst.
Artikel 2
Samenwerkingsovereenkomst
1. In de samenwerkingsovereenkomst worden ten minste de volgende zaken beschreven/geregeld:
a.
regelingen met betrekking tot het beheer van de stoffelijke goederen, de verkiezing van
ambtsdragers en de beroeping van predikanten;
b.
bepalingen over de kerkelijke registers waarin wordt bijgehouden tot welk gemeente-deel elk
van de gemeenteleden behoort en bij welke gemeente-deel nieuw-ingekomen leden worden
ingeschreven;
c.
een bepaling over de samenstelling van de nieuw te vormen gezamenlijke kerkenraad, met name
over de positie van diakenen daarin;
d.
bepalingen over de toegang tot de sacramenten.
2. De samenwerkingsovereenkomst wordt van kracht nadat elke kerkenraad daarvoor voldoende
draagvlak in de gemeente heeft geconstateerd en de betrokken classes hun goedkeuring hebben
verleend. Vooraf wordt advies ingewonnen van de generale deputaten kerkelijke eenheid.
Artikel 3
Kerkenraad en predikant
1. De gezamenlijke kerkenraad is bevoegd te handelen als kerkenraad van elk van de gemeente-delen,
ongeacht zijn samenstelling vanuit de gemeente-delen.
2. Een predikant wordt verbonden aan de samenwerkingsgemeente als geheel, en beroepen door de
gezamenlijke kerkenraad.
3. Bij de roeping van een predikant en de besluitvorming rond zijn rechtspositie wordt gehandeld
volgens de daarvoor geldende regels van het kerkverband waartoe de betrokken predikant of
kandidaat behoort.
4. Voor het voorgaan in erediensten kan iedere broeder worden uitgenodigd die in één van de betrokken
kerkverbanden bevoegd is voor te gaan en zich door ondertekening heeft gebonden aan de leer van de
Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde Kerken.
5. Predikanten van een samenwerkingsgemeente zijn bevoegd voor te gaan in alle kerken van de
betrokken kerkverbanden, wanneer zij daartoe door de betrokken kerkenraad uitgenodigd worden en
mits de eventuele Gereformeerde zusterkerk ter plaatse daartegen geen bezwaar heeft.
Artikel 4
Stoffelijke zaken
1. Zowel de afzonderlijke gemeente-delen, vertegenwoordigd door de gezamenlijke kerkenraad, als ook
de samenwerkingsgemeente als geheel bezitten rechtspersoonlijkheid volgens Nederlands recht.
2. De afzonderlijke ledentallen van elk gemeente-deel worden gehanteerd als norm voor de afdracht van
quota binnen elk van de kerkverbanden.
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Artikel 5
Kerkverband en rechtsgang
1. De samenwerkingsgemeente zendt een afvaardiging naar de classis van elk kerkverband. In de classis
van de Gereformeerde Kerken hebben beide afgevaardigden stemrecht, ongeacht tot welk gemeentedeel zij behoren.
2. Besluiten van meerdere vergaderingen van elk van de kerkverbanden hebben bindende rechtskracht
volgens de respectieve kerkordelijke bepalingen. Bij onderlinge strijdigheid van kerkordelijke
bepalingen of van besluiten van meerdere vergaderingen zoekt de kerkenraad een weg die de opbouw
en de eenheid van de gemeente dient, en die zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de
bepalingen of besluiten. Hij gaat over zijn beslissing, of het voornemen daartoe, in gesprek met de
regio of classis van het kerkverband dat het besluit nam waarvan afgeweken wordt. Wanneer de
kerkenraad blijft bij een beslissing die afwijkt van de kerkorde of een besluit van een meerdere
vergadering van een van de kerkverbanden, vraagt hij de regio of classis van het betrokken
kerkverband of de samenwerkingsgemeente als zusterkerk in dat kerkverband geaccepteerd blijft.
3. Wanneer een lid van een samenwerkingsgemeente zich tegen een beslissing van de kerkenraad
waarin zijn bezwaar wordt afgewezen, wil beroepen op de meerdere vergadering, wendt hij zich tot
de aangewezen instantie van het kerkverband waartoe zijn gemeente-deel behoort. Deze instantie
heeft bevoegdheid rechtsgeldige uitspraken te doen ten opzichte van de gezamenlijke kerkenraad.
4. Wanneer gemeenteleden uit verschillende gemeente-delen zich over dezelfde zaak beroepen op hun
respectievelijke kerkverband, streven de betrokken instanties in onderling overleg naar een
gelijkluidend besluit.
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