GENERALE REGELING VOOR GEMEENTESTICHTING
Ingevolge artikel C50.1 en C50.2 KO

Artikel 1
Gemeentestichting is erop gericht nieuwe gemeenten te stichten die leven naar het Woord van God, de in
artikel A1.2 van de kerkorde genoemde belijdenissen van de oude christelijke kerk en van de kerk van de
reformatie aanvaarden, en zich aansluiten bij het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Artikel 2
Zij die bij gemeentestichting ambtelijke of daarmee vergelijkbare leidinggevende verantwoordelijkheid
dragen, zijn gebonden aan de leer van de Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Zij
bekrachtigen dit door ondertekening van het bindingsformulier.
Artikel 3
De rechtspositie van eventuele werkers wordt zorgvuldig geregeld.
Artikel 4
Waar sprake is van bediening van Gods Woord gebeurt dat door iemand die daartoe van de
verantwoordelijke kerkenraad/-raden en na onderzoek door de classis conform artikel B11.2 dan wel
B32.2 van de kerkorde volmacht heeft ontvangen. Tot de bediening van de sacramenten heeft slechts
volmacht wie in de weg van artikel B11.2 is toegelaten.
Artikel 5
De instelling van de ambten en de instituering van de gemeente vinden naar artikel B34.1 van de kerkorde
plaats krachtens besluit van de verantwoordelijke kerkenraad/-raden, na raadpleging van de te
institueren gemeente en met voorafgaande goedkeuring van de classis.
Artikel 6
Zo lang de gemeente niet is geïnstitueerd vindt de bediening van het Woord en van de sacramenten plaats
onder toezicht van de voor het project verantwoordelijke kerkenraad/-raden. Voor de bediening van en
toegang tot doop en avondmaal worden de in de Gereformeerde Kerken geldende afspraken in acht
genomen. De classis ziet hierop toe.
Artikel 7
De beoogde toetreding tot het verband van de Gereformeerde Kerken is richtinggevend voor de inrichting
van het kerkelijk leven en handelen van de gemeente in wording.
Artikel 8
De classis verleent waar nodig ondersteuning, begeleiding en advies bij een project van
gemeentestichting. In de jaarlijkse kerkvisitatie wordt goede aandacht aan het project gegeven.
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