
Aan de kerkenraden van samenwerkings- of samenwerkende gemeenten binnen de 
CGK, GKV en NGK 
 
Almere, 10 oktober 2022 
 
Betreft: herstart samenwerkingsoverleg (SWO) 
 
Beste broers en zussen in de Here Jezus Christus, 
 
Door middel van deze brief willen we u als kerkenraad laten weten dat we 
voornemens zijn om het samenwerkingsoverleg opnieuw te starten. In deze brief 
nodigen we u uit voor een eerste bijeenkomst en vertellen we iets over het ontstaan 
van dit initiatief.  
 
Het samenwerkingsoverleg (SWO) gaat terug op een initiatief van de eerste 
samenwerkingsgemeenten CGK/NGK (Almere, Lelystad en Nieuwegein) in de jaren 
‘80. Er was gezien de kritische toonzetting op de CGK-synode over de landelijke 
samenwerking met de NGK de behoefte om elkaar op te zoeken en elkaar zo te 
ondersteunen. Dit heeft geleid tot de verklaring in 1990 dat de samenwerking een 
voltooid karakter kende en dat de gemeenten niet meer uit elkaar wensten te gaan.   
Hieruit ontstond het SWO dat landelijke bekendheid kreeg. Het aantal deelnemers 
groeide in de jaren ‘90 omdat het aantal samenwerkingsgemeenten en 
samenwerkende gemeenten toenam. Deze vergaderingen hadden een informatief en 
adviserend karakter en werden 2x per jaar gehouden. 
 
In 2009 is dit samenwerkingsoverleg in de slaapstand gegaan omdat in 2007 de 
landelijke vergaderingen van de drie kerkverbanden het DOE-overleg hadden 
ingesteld. Vanuit het DOE-overleg kregen gemeenten op hun weg naar 
samenwerking gerichte kerkrechtelijke adviezen. Daarnaast werden er door de jaren 
heen vanuit het DOE-overleg ook bijeenkomsten georganiseerd om de 
samenwerkingsgemeenten over de landelijke ontwikkelingen te informeren en hun 
mening over deze ontwikkelingen te vernemen. 
 
De laatste jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Op landelijk niveau zijn de 
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken 
dichter naar elkaar toegegroeid en werken ze toe naar een samengaan in 2023. De 
Christelijke Gereformeerde Kerken hebben een terugtrekkende beweging gemaakt. 
Dit maakt dat de situatie voor een groot deel van de samenwerkingsgemeenten en 
samenwerkende gemeenten steeds moeilijker wordt. Deze gemeenten komen meer 
en meer klem te zitten en dreigen zo het kind van de rekening te worden. In de 
begintijd van het SWO was het nodig om elkaar te ontmoeten. Die behoefte en 
noodzaak is er nu ook. 
 
Deze behoefte en noodzaak wordt ook geuit vanuit de samenwerkings- en 
samenwerkende gemeenten zelf. In het afgelopen jaar zijn er twee bijeenkomsten 
georganiseerd voor en door samenwerkingsgemeenten. Op de laatstgehouden 



ontmoeting werd er een breed gedragen wens uitgesproken om elkaar als gemeenten 
vaker te ontmoeten. Daarom hebben ondergetekenden dit initiatief genomen. We 
willen met het samenwerkingsoverleg een ontmoetingsplek zijn om elkaar te 
adviseren, te bemoedigen en te inspireren met het oog op het welzijn van de eigen 
gemeente, de plek in de classis en de plek in het landelijke kerkverband. Daarnaast 
blijft het DOE-overleg actief dat vanuit de landelijke kerkverbanden het mandaat 
heeft om de eenheid tussen kerken op plaatselijk niveau te faciliteren.  
 
De eerste bijeenkomst die georganiseerd wordt, zal plaatsvinden op 
donderdagavond 10 november in de Jeruzalemkerk in Utrecht (Kouwerplantsoen 
1a, Utrecht). We beginnen om 19.30 uur en hopen de bijeenkomst rond 21.30 uur te 
sluiten. Op deze bijeenkomst zijn dus zowel samenwerkings- alsook samenwerkende 
kerken van harte uitgenodigd. Graag horen we van u of en met hoeveel personen u 
aanwezig bent.  
 
Als voorbereidingsgroep zijn we bereid om ook na deze eerste bijeenkomst een rol te 
vervullen in het organiseren van deze samenkomsten. Graag leggen we dit tijdens de 
eerste bijeenkomst voor. De rolverdeling die wij in gedachten hebben is dat ds. 
Albert-Jan Dorst voorzitter wordt, br. Marnix van Oord secretaris en ds. Geert 
Bruinsma algemeen lid van de voorbereidingsgroep. 
 
We hopen dat u als kerkenraad in de gelegenheid bent om één of meerdere leden van 
de raad naar de ontmoeting te laten komen op 10 november.  
 
Met broederlijke groet, 
 
Namens de voorbereidingsgroep 
Marnix van Oord   
e-mailadres: pmavoord@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 


