Rapport deputaten ACOBB aan GS Groningen 2014

Aan

: De generale synode te Groningen

Van

: Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen
(DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Ondw. : Rapportage werkzaamheden over de afgelopen periode

Mariënberg, 6 september 2014

Geachte broeders,

Hiermee ontvangt u ons rapport betreffende de werkzaamheden die door ons in
opdracht van GS Hasselt 2011/2012 zijn uitgevoerd.

1. Inleiding
Deputaten hebben in de afgelopen periode niet behoeven te vergaderen: de
werkzaamheden waren van een dusdanige aard dat schriftelijk overleg voldoende
was.

2. Samenstelling deputaatschap
De samenstelling van het deputaatschap was als volgt:
A. Admiraal, voorzitter
J.A. Bazuin
A. van Egmond
G.H. Plaggenmars, secretaris

3. Verslag werkzaamheden
Dit verslag begint steeds met de instructie(s) in schuin gedrukte letter. Daaronder
volgt per instructie hetgeen er te rapporteren is.
1. Zij zullen zich bij de daarvoor in aanmerking komende overheidsorganen en de
nodige van de overheid uitgaande instellingen bekend maken en de plaatselijke
kerken op hun verzoek daarbij assisteren.
1. De bekendheid was er al en waar nodig is dit verbeterd, er zijn geen plaatselijke
kerken geweest die assistentie nodig hadden.
2. Zij zullen fungeren als officieel adres van het kerkverband van De Gereformeerde
Kerken in Nederland (postale aanduiding "hersteld") voor overheid, andere
kerkgenootschappen en landelijke instellingen en in het algemeen wanneer de
kerken gezamenlijk worden aangesproken of aangeschreven.
2. Deputaten zijn niet aangeschreven voor zover het de gezamenlijkheid van de
kerken betreft.
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3. Zij zullen stukken die van de overheid en overige kerkgenootschappen bij hen
binnenkomen en bestemd zijn voor de kerken of anderszins van belang zijn voor de
kerken onder de aandacht van de kerken brengen.
3. Er zijn geen stukken binnen gekomen.
4. Zij zullen op vragen van de overheid en overige kerkgenootschappen over
bepaalde zaken antwoord geven, voor zover de kerken zich na 2005 over deze en
dergelijke zaken in generale synoden hebben uitgesproken. Dit alles in
overeenstemming met het gevoelen van de kerken. Zij zullen zowel de bedoelde
vragen als de door deputaten gegeven antwoorden ter kennisgeving aan de kerken
doen toekomen.
4. Er zijn geen vragen binnen gekomen.
5. Zij zullen reageren op wetgeving die door de overheid wordt voorbereid evenals op
door de overheid aangekondigde of reeds genomen maatregelen, indien dit van
belang is voor de onbelemmerde voortgang c.q. de wettige bescherming van de
dienst van de kerk (artikel 27 KO) en indien niet op het bijeenkomen van de generale
synode gewacht kan worden; van de reacties dienen deputaten de kerken in kennis
te stellen.
5. Gelukkig hebben deputaten hiervan in de afgelopen periode geen gebruik hoeven
te maken.
6. Zij zullen reageren op zaken die door de overige kerken ons bekend worden
gemaakt indien dit van belang is voor de onbelemmerde voortgang c.q. wettige
bescherming van de dienst van de kerk en het kerkelijke zaken betreft, indien niet op
het bijeenkomen van de generale synode gewacht kan worden; van de reacties
dienen deputaten de kerken in kennis te stellen.
6 Er zijn door de overige kerken geen zaken, zoals in de instructie bedoeld, bij
deputaten bekend gemaakt.
7. Zij zullen de kerken informeren over nieuw tot stand gekomen wetgeving en
andere maatregelen van de rijksoverheid die voor de kerken consequenties hebben,
en over rechterlijke uitspraken die voor het functioneren van de kerken overal in het
land van belang zijn.
7. Per 1-1-2016 wordt de ANBI voor de kerken gewijzigd. Een aantal gegevens moet
worden bekend gemaakt via de website van de betreffende kerk. Deputaten hebben
dit punt geagendeerd voor januari 2015 en zullen de kerken dienen met een voorstel.
Dit alles op verzoek van een tweetal kerken.
8. Zij zullen gelukwensen of betuigingen van deelneming bij vreugde of rouw,
overbrengen en de vertegenwoordiging van de kerken op Koninklijke recepties
voorbereiden en uitvoeren behalve wanneer de Generale Synode bijeen is.
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8.1 Er zijn vanwege de troonwisseling en diverse verjaardagen felicitaties verzonden
aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. Tevens aan Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix in verband met haar troonsafstand.
8.2.
Gebruikelijk is om als generale synode per telegram een blijk van respect en trouw
aan Z.M. de Koning toe te zenden. Om een voorbeeld te geven, volgt hierbij de tekst
van een dergelijk telegram:
‘De generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeengekomen in
Groningen, wenst uwe Majesteit de zegen en de hulp van God toe bij de uitoefening
van uw koninklijk ambt. De synode betuigt de aanhankelijkheid van de kerken jegens
het Huis van Oranje. De synode verzekert uwe Majesteit dat door de kerken
voortdurend voor u en uw vrouw wordt gebeden om kracht en wijsheid, in grote
dankbaarheid aan God, de Koning der koningen, die u riep tot uw hoge ambt.’
…., preses
8.3.
De kerken ontvingen van de Dienst van het Koninklijk Huis in alle gevallen bericht dat
de Koninklijke Hoogheden hun hartelijke dank uitspraken voor de gelukwensen die zij
van de kerken mochten ontvangen.
9. Zij zullen op uitnodiging van de overheid de kerken vertegenwoordigen bij officiële
plechtigheden met een vorstelijk of nationaal karakter, met dien verstande dat geen
uitnodiging aanvaard kan worden tot het bijwonen van religieuze samenkomsten en
andere plechtigheden die in strijd komen met het Woord van de Here en de op dat
Woord gegronde belijdenis van de kerken.
9. Er zijn geen uitnodigingen van de overheid ontvangen waarop gereageerd moest
worden.
10. Ze zullen in het algemeen de ontvangst van hun toegezonden stukken aan
afzender(s) bevestigen.
10. Dit is in voorkomende gevallen gebeurd.
11. Zij zullen ingeval zij menen, dat bepaalde hun niet regarderende stukken van
betekenis kunnen zijn voor de kerken of voor een ander generaal deputaatschap, de
afzender(s) daarheen verwijzen.
11. Dit is niet nodig gebleken.
12. Zij zullen het adressenbestand van de kerken en van de overige
kerkgenootschappen up-to-date houden.
12. Er wordt een papieren adressenbestand van de kerken up-to-date bijgehouden
13. Deputaten zullen ontwikkelingen in andere kerkverbanden nauwlettend volgen;
deputaten zullen, wanneer zich tekenen voordoen, waaruit blijkt dat er sprake is van
3

Rapport deputaten ACOBB aan GS Groningen 2014

trouw aan Schrift en belijdenis (drie formulieren van enigheid) en samenleven
volgens de Gereformeerde Kerkorde, daartoe oriënterende gesprekken houden met
betreffende kerk(en) om zich over deze tekenen nader te laten informeren.
13. Deputaten hebben in de achterliggende periode geen acties hoeven te
ondernemen.
Wel werden zij in de afgelopen maanden per brief geïnformeerd over gesprekken die
gaande zijn tussen de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (GKN-kerkverband) en De
Gereformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek en een gesprek tussen
de Gereformeerde Kerk Vijverhoeve (GKN-kerkverband en De Gereformeerde Kerk
te Zwolle e.o. Zie bijgevoegde correspondentie: bijlage 1 en 2.
Ook werden zij geïnformeerd over de beëindiging van de gesprekken die De
Gereformeerde Kerk te Dalfsen met het voorlopig kerkverband van de GKN voerde.
Zie bijlage 3.
14. Zij zullen desgevraagd de correspondentie toelichten, die de Generale Synode
heeft gezonden aan gemeenten buiten het kerkverband.
14. Er is geen vraag in bovenstaande zin binnen gekomen.
15. Zij zullen enkele of gegroepeerde al dan niet reeds vrijgemaakte verontruste
kerkleden van de GKv of andere kerkgenootschappen verwijzen naar de kerkenraad
van de dichtstbijzijnde kerk.
15. Dit is in de verslagperiode niet aan de orde geweest.
16. Zij zullen desgevraagd adviezen verlenen aan de plaatselijke kerken bij het
aangaan van gesprekken met de onder 15 genoemde personen.
16. Deputaten zijn niet benaderd om adviezen te verstrekken.
17. Zij stellen bij het begin van hun werkzaamheden een conceptbegroting op van de
te verwachten uitgaven en dienen die in bij de Deputaten Financieel Beheer.
17. Er zijn geen kosten gemaakt die gedeclareerd moesten worden.
18. Zij kunnen voor het uitvoeren van de opdrachten beschikken over de nodige
financiële middelen die worden verstrekt door Deputaten Financieel Beheer.
18. Heel fijn!
19. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale
synode van De Gereformeerde Kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met
voorstellen, vier maanden voor aanvang van de synode aan de roepende kerk doen
toekomen.
19. Is bij deze (te laat) gebeurd.
20. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (pdf-formaat op
cd-rom) uiterlijk na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode.
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20. Wordt aan gewerkt.

Deputaten wensen u tot slot de wijsheid van de HERE toe bij al uw beraadslagingen.
Met hartelijke broedergroet,

Namens deputaten,

A. Admiraal, voorzitter

G.H. Plaggenmars, secretaris

Bijlagen:
1.
2.
3.

Gesprek DGK Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek en GKN Zwijndrecht
Gesprek DGK Zwolle e.o. en GKN Vijverhoeve
Brief inzake beëindiging correspondentie en gesprek DGK Dalfsen en
voorlopig kerkverband van de GKN.
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Aan:

Deputaten voor Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen
p.a.: de secretaris G.H. Plaggenmars
Hesselinkkamp 11
7692 AS Mariënberg

Bleiswijk, 4 september 2014

Geachte broeders deputaten,
In het belang van het informeren van het kerkverband over zaken die verschillende kerkverbanden
raken kunnen wij het volgende meedelen over de contacten die er sinds een jaar zijn met de
kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (GKN Zwijndrecht), een van de kerken van het
kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).
1. Op 23 september 2013 is er, op initiatief van de kerkenraad van GKN Zwijndrecht, een eerste
verkennende bespreking geweest tussen de kerkenraad van GKN Zwijndrecht en ons.
Met dankbaarheid werd door beide kerkenraden vastgesteld dat deze vergadering mogelijk was en
dat er in een goede sfeer met elkaar doorgesproken kon worden. Wel bleef er van onze kant een
‘dubbel’ gevoel over door het feit dat er nauwelijks inhoudelijk gesproken kon worden vanwege de
informatieve opzet van de vergadering en door de houding van Zwijndrecht om nu wel een gesprek
met ons te voeren maar tegelijk uitdrukkelijk de brief uit 2010 aan de GS Emmen te handhaven,
waarin juist werd aangegeven dat een gesprek alleen mogelijk was als de in het verleden genomen
besluiten t.a.v. Zwijndrecht werden teruggedraaid.
Daarbij moet ook in rekening gebracht worden de eerder gedane uitspraak van het kerkverband van
Zwijndrecht die uitsprak dat DGK niet op hetzelfde fundament zou staan.
Niettemin was er dankbaarheid dat er een gesprek geweest was en was er de hoop dat dit
inhoudelijk voortgezet kon worden.
De kerkenraad van Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek besloot na evaluatie van de vergadering om
de kerkenraad van Zwijndrecht uit te nodigen voor een vervolggesprek op basis van een aantal
inhoudelijke gespreksonderwerpen van onze kant.
2. De kerkenraad van Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek heeft de kerkenraad van GKN Zwijndrecht
vervolgens per brief d.d. 17 december 2013 uitgenodigd voor dit inhoudelijk vervolggesprek.
In een reactie daarop werd door de kerkenraad van GKN Zwijndrecht aangegeven dat hij een impasse
constateerde naar aanleiding van het gesprek van 23 september 2013. Naar zijn oordeel is er bij
beide kerkenraden geen verandering ten aanzien van hun visie op het handelen in het recente
verleden.
De vraag van hem was of die impasse een probleem zou vormen op de weg tot verdere eenwording.
Een vervolggesprek zagen ze dan ook graag met als onderwerp: eenwording zonder voorwaarden.
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Het antwoord werd door ons met teleurstelling ontvangen. Er was gehoopt op een inhoudelijk
gesprek over punten die tot verwijdering hadden geleid. Deze punten betreffen met name uitspraken
van Zwijndrecht en van het voorlopig kerkverband van GKN over Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek
of over De Gereformeerde Kerken, waarbij zij moeite hebben met het kerkelijk handelen in het
verleden.
In een reactie van ons begin februari 2014 spaken wij onze verwondering uit over hun reactie en
werd GKN Zwijndrecht nogmaals uitgenodigd om een vervolggesprek te houden over inhoudelijke
punten die grond voor verwijdering zouden kunnen zijn.
3. De kerkenraad van GKN Zwijndrecht heeft op 7 april 2014 mondeling toegelicht waarom
hij een vervolggesprek wilde starten bij het punt waar beide kerken nu staan om vervolgens vanuit
dat gezichtspunt te bepalen wie ze zijn, waarvoor ze staan en hoe ze met verschillende zaken
omgaan. De focus zou daarbij op het heden en de toekomst zijn gericht omdat we over het verleden
hoogst waarschijnlijk toch verschillend zouden blijven denken.
Wij hebben per brief d.d. 8 juli 2014 ingestemd met dit vertrekpunt voor een vervolggesprek en
daarbij de volgende gespreksonderwerpen ingebracht:



De verhouding plaatselijke kerk versus kerkverband; 
De positie van de kerkorde;
Het zoeken van de oecumene met daarbij aandacht voor de zgn. Leusense conferenties waar
leden binnen het GKN kerkverband bij betrokken zijn.
Voor het aangaan van een vervolggesprek, startend bij het heden, stelden wij wel als voorwaarde,
dat de onderwerpen die in het verleden oorzaak waren van het op zichzelf komen te staan van
Zwijndrecht, in een later stadium besproken zouden moeten worden. De reden hiervoor is dat het bij
ons vragen blijft oproepen waarom GKN Zwijndrecht ons nu, in tegenstelling tot enkele jaren
geleden, wel ziet staan op het fundament van Schrift en belijdenis.
Tot zover een kort overzicht van de contacten die er tot nu toe zijn geweest met de kerkenraad van
GK N Zwijndrecht. Momenteel zijn wij in afwachting van een reactie van de kerkenraad van GKN
Zwijndrecht op onze brief van 8 juli 2014.
Mocht u vragen hebben of nadere informatie willen hebben dan kunt u zich uiteraard altijd tot ons
wenden.

Met hartelijke broedergroet en sterkte gewenst bij uw arbeid als deputaten,

Namens de kerkenraad
De preses ds. C. Koster

De scriba A. van Egmond

Kort verslag van het oriënterend gesprek van Gereformeerde
Kerk Nederland te Zwolle e.o. en De Gereformeerde Kerk te
Zwolle e.o. (hersteld) gehouden op woensdag 28 mei 2014 in
De Hoeksteen.
1
OPENING
Ds. S. de Marie leest Joh. 17: 6-26 en laat zingen uit Psalm 25 vers 2. Hij gaat voor in gebed, waarna
hij de vergadering opent. Hij heet de broeders welkom. Beide kerkenraden hebben een afvaardiging
naar deze vergadering gestuurd.
Ds. De Marie geeft aan dat dit een eerste kennismaking, oriëntatie kan zijn. We hebben eerst samen
gekerkt, veel gedeeld. In 2009 is de breuk gekomen. Dat gaf veel verdriet, dat is nog steeds
aanwezig. Aanleiding voor de uitnodiging is dat we al vier jaar gescheiden optrekken waar we verdriet
over hebben en er op landelijk voorlichtingsavonden vaak de vraag wordt gesteld, waarom we niet
een zijn met GKN. We hopen dat we elkaar kunnen vinden op basis van dezelfde Waarheid.
2
AGENDA
De agenda is akkoord.
3
VOORSTELLEN
In de voorstelronde geeft iedere afgevaardigde aan welk ambt hij vervuld, aangevuld met een
persoonlijke noot.
Gereformeerde Kerk Nederland te Zwolle e.o. (GKN): br. J. Sebens (ouderling, preses), br. L.P.
de
ste
Meedendorp (ouderling, 2 preses), br. W.J. Boot (ouderling, 1 scriba), br. E. Borst (ouderling), br.
J.H. Jansen (ouderling) en br. R. Dekker (diaken).
De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. (hersteld) (DGK): ds. S. de Marie (preses), br. J. Horst
de
(ouderling, 2de preses), br. M.S. Godschalk (ouderling en 2 scriba) en br. H. Tamminga (diaken).
Het voorstel om samen de notulen en een kort verslag te maken is akkoord. De wens is om dit op
korte termijn gereed te hebben.
4
KORTE SCHETS PLAATSELIJKE GEMEENTEN, KERKELIJK LEVEN EN KERKVERBAND
GKN geeft aan dat ze gereformeerde kerk zijn en zich gebonden weten aan Gods Woord en de
belijdenisgeschriften. Ze hanteren de Dortse kerkorde, voor zover mogelijk.
De vergaderingen vinden plaats in de Kandelaar in s’-Heerenbroek. De gemeente telt nu zo’n 200
leden, diverse verenigingen en catechisatiegroepen. Het is een echte streekgemeente, dat een groot
gebied beslaat.
Sinds 2010 zijn ze lid van het kerkverband GKN. Dit kerkverband telt 9 gemeenten en drie
predikanten.
DGK telt nu zo’n 150 leden. Ermelo is nog steeds wijkgemeente. Zij zijn ook gereformeerd, weten zich
gebonden aan Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de kerkorde. Ze hebben diverse verenigingen
en catechisatiegroepen.
Het kerkverband telt twee classes en binnenkort vergadert de generale synode (november 2014). Ze
hebben een eigen Opleiding tot de Dienst des Woords. Twee studenten zijn op deze Opleiding
afgestudeerd. Eén is al dominee, de ander is net afgestudeerd. Ze hebben nu drie predikanten en
twee emeritus predikanten. Ook onderhouden ze een zusterkerkrelatie in Canada met de gemeente te
Abottsford.
Er zijn twee voorlichtingsavonden georganiseerd in Zwolle.
5
UITSPREKEN VERWACHTINGEN GESPREK
Door beide kerkenraden wordt uitgesproken wat zij verwachten van het gesprek en met welke doel zij
het gesprek in zijn gegaan. Beide kerkenraden zijn er van overtuigd dat de Here hen ook dringt om de
eenheid te zoeken met hen die op hetzelfde fundament staan van Schrift en belijdenis. Daar willen we
met elkaar over in gesprek. In die weg mogen we ook bidden om de zegen van de Here.
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Door de GKN worden een aantal vragen aan DGK gesteld naar aanleiding van de uitnodiging om met
elkaar in gesprek te komen. Hier wordt verder over doorgesproken. Beide kerkenraden nemen de
vragen en de voorlopige antwoorden mee om die binnen hun voltallige kerkenraad te bespreken.
6
BENOEMEN GESPREKSPUNTEN
Er wordt nog kort doorgesproken hoe we een vervolggesprek kunnen inrichten en welke onderwerpen
aan de orde kunnen komen. De bespreking zou vorm kunnen krijgen door een stukje voor te bereiden
over een onderwerp en die dan op een vergadering te bespreken. De onderwerpen die aan bod
kunnen komen worden later met elkaar uitgewisseld.
7
VASTSTELLEN VERVOLG VERGADERING
De eerste stap is om het huidige gesprek binnen de kerkenraden te bespreken en daar ook de vragen
die gesteld zijn daarin mee te nemen. Er wordt alvast een voorlopige datum vastgesteld voor een
vervolggesprek: woensdag 8 oktober 2014.
8
RONDVRAAG
Een van de broeders stelt nog een vraag over publicaties.
9
SLUITING
Het is fijn dat we zo elkaar hebben kunnen spreken. Goed dat we zaken hebben kunnen uiten en we
hopen dat de Here dit verder wil zegenen. We zingen Psalm 33 vers 8, waarna br. J. Sebens ons
voorgaat in dankgebed. Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
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