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Classis Haarlem
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Opperdoes, 5 febr. 2019
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Aan: G.S.-2019 CGK
p/a br. J. de Heer,
Wittenstein 259,
3328 MZ Dordrecht
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Eerwaarde en weleerwaarde broeders,
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De classis Haarlem, in vergadering bijeen op 4 okt. 2018, heeft bijgaand revisieverzoek opgesteld en met
meerderheid van stemmen aangenomen. Hierbij stuur ik het, vergezeld van twee bijlagen, door naar uw
vergadering, met het verzoek haar te behandelen. Dit revisieverzoek werd namens de classis Haarlem bij
de roepende kerken reeds aangekondigd door middel van een schrijven van 31 oktober 2017!
Namens de classis voornoemd,

30

met broedergroet,

35

H.K. Sok.

40

45

50

Bijgevoegd:
1. Revisieverzoek m.b.t. besluit G.S. 2016 inzake afvaardiging niet-CGK-ambtsdragers naar classisvergaderingen.
2. Bijlage 1
3. Bijlage 2
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Opperdoes, 4 febr. 2019

15
Aan: G.S.-2019 CGK
p/a br. J. de Heer, namens de roepende
Kerken Dordrecht-Centrum en –Zuid
Wittenstein 259,
3328 MZ Dordrecht
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Eerwaarde en weleerwaarde broeders,
De classis Haarlem, in vergadering bijeen op 4 okt. 2018, kreeg van de kerkenraad va de CGK-Aalsmeer
het verzoek om zijn besluit om vrouwelijke NGK-ambtsdragers toe te laten tot de gezamenlijke diensten
te accepteren.
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De kerkenraad van Aalsmeer beriep zich hiervoor op art. 166 over Deputaten Overleg Eenheid (DOE),
waar staat, sub 3: ‘het complete model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente te aanvaarden.’ In dat model staat, sub 5: ‘Besluiten van meerdere vergaderingen van elk van de kerkverbanden
worden als bindend aanvaard. Bij onderlinge strijdigheid 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 alle besluiten. Hij legt zijn beslissing ter acceptatie voor aan de classis van het kerkverband dat het besluit nam
waarvan afgeweken wordt.’
De classis was echter ook op de hoogte van het navolgende:
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De GS 1998 deed de uitspraak (art. 285): ‘dat van alle samenwerkende en samenwerkingsgemeenten
verwacht mag worden dat zij zich geheel zullen houden aan de in de CGK geldende kerkorde, inclusief
het ondertekeningsformulier, alsmede aan de besluiten van meerdere vergaderingen;’.
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De GS 2001 deed de uitspraak (art 143): ‘dat voor de samenwerkingsgemeenten dezelfde kerkordelijke
regels gelden als voor iedere Christelijke Gereformeerde Kerk;’.
De GS 2016 deed de uitspraak (art 185): ‘overweegt dat (4) het besluit dat in samenwerkingsgemeenten
de minst verstrekkende kerkorde vigeert, nog steeds geldt (…)’.
Ten gevolge daarvan constateerde de classis een discrepantie tussen het een en het ander. Vandaar dat
de classis op dit punt in een impasse terechtkwam en niet kon voldoen aan het verzoek van de CGK-
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Aalsmeer.
Besloten werd om de GS-2019 te verzoeken duidelijkheid te scheppen in deze door haarzelf veroorzaakte, en door de classis Haarlem zeer betreurde verwarring.
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Door middel van deze brief geef ik gevolg aan het besluit van classis Haarlem en verzoek ik u duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de bovengenoemde verwarring die ontstaan is vanwege een discrepantie in besluiten.

10

Namens de classis voornoemd,
met broedergroet,

15
H.K. Sok.
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Revisieverzoek Classis Haarlem tegen het besluit GS 2016 inzake niet-CGK-ambtsdragers op de classisvergadering:
We constateren dat:
• de G.S. in 2013 een principiële uitspraak gedaan heeft en wel “dat het principieel en kerkordelijk mogelijk
is niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers van samenwerkingsgemeenten af te vaardigen naar classisvergaderingen”. [Zie begin bijlage A.]
• de G.S. van 2016 niet in de lijn van het principiële besluit van 2013 heeft besloten, door deze ambtsdragers weliswaar adviserende stemrecht te geven maar geen actief stemrecht te verlenen.
• de G.S. door middel van deputaten eenheid gereformeerde belijders (hierna aangeduid als ‘deputaten
eenheid’) in de afgelopen jaren een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de gevoelens welke leven in
de diverse classes over dit punt.
• een meerderheid van de classes ook de ruimte wil geven aan een volwaardige afvaardiging van niet-cgkambtsdragers naar de classisvergadering. [Rapport 9.18, par. 3.4., blz. 6-8, rapport deputaten eenheid].
• de classis Haarlem de GS hierop geantwoord heeft dat zij geen ander besluit kan dragen dan het openen
van de mogelijkheid tot volwaardige afvaardiging van niet-cgk-ambtsdragers naar de classisvergadering.
• deputaten eenheid dit ook op grond van de gehouden peiling adviseerde. [Zie bijlage B]
• CGK-afgevaardigden op de GKv-classis en NGK-regio wel stemrecht hebben.
We zijn van mening dat:
• er onvoldoende rekening gehouden is met de gevoelens zoals die leven o.a. op de classis Haarlem.
• er onvoldoende rekening gehouden is met de concrete situatie van een toenemend aantal kerken die samenwerkt dan wel samenleeft met de GKV en/of NGK en zeker voor wat betreft de situatie van de classis
Haarlem.
• de ambtsdragers die op een classisvergadering aanwezig zijn, niet namens zichzelf spreken, maar de (kerkenraad van de) gemeente vertegenwoordigen die hen afgevaardigd heeft.
• de ambtsdragers die op een classisvergadering stemmen, niet namens zichzelf stemmen, maar namens de
(kerkenraad van de) gemeente die hen afgevaardigd heeft.
• de classis Haarlem, juist vanwege het aantal samenlevende kerken (5 samenlevend, 3 samenwerkend , 6
geen relatie) geconfronteerd wordt met het feit dat zij door dit besluit van de GS niet naar behoren kan
functioneren, omdat door dit besluit steeds minder (kerkenraden van) gemeenten volwaardig kunnen
meestemmen op de classisvergaderingen.
•
(Hierbij zou nog genoemd kunnen worden dat: er rekening gehouden moet worden met de specifieke situatie van kleine kerken cq. zendingsgemeenten in het ressort van de classis Haarlem, waar de noodzaak en
de roeping om gezamenlijk op te trekken terdege gevoeld wordt.)
We concluderen dat:
• de G.S. de uitslag van de peiling van deputaten eenheid welke in alle classes is gehouden niet evenwichtig
heeft meegenomen in haar besluit.
• de G.S. met dit besluit achter raakt op de ontwikkelingen in diverse classes.
• de G.S. met dit besluit ingrijpt op een evenwichtige en goede besluitvorming tijdens de classisvergaderingen.
• de bredere vergadering (G.S.) zich hierdoor heersend opstelt ten opzichte van een minder bredere vergadering (classis).
We besluiten:
• de G.S. dringend te verzoeken terug te komen op haar besluit niet-CGK-afgevaardigden geen actief stemrecht te geven op de classisvergaderingen.
• de G.S. dringend te verzoeken haar besluit zodanig aan te passen dat er ruimte aan de classis gelaten
wordt om ook niet-CGK-afgevaardigden stemrecht te geven, zodat de betreffende classis naar behoren
kan functioneren.

Classis Haarlem bijeen in haar vergadering d.d. 8 maart 2018

Concept-4; mrt.2018
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Bijlage A): Besluitenboekje GS 2016 – blz. 60 en 61
2. Classis en niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers
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De synode overwoog
1. dat de generale synode van 2013 uitgesproken heeft dat het afvaardigen van niet-christelijk-gereformeerde
ambtsdragers uit samenwerkingsgemeenten principieel en kerkordelijk mogelijk is;
2. dat de generale synode van 2013 tevens uitgesproken heeft dat de binnenkerkelijke eenheid een
principiële zaak is;
3. dat de classis goedkeuring heeft verleend aan het proces dat geleid heeft tot de plaatselijke samenwerking;
4. dat de classis een bredere vergadering is waarmee plaatselijke kerken in aanraking komen met het
kerkverband;
5. dat samenwerkingsgemeenten moeite kunnen hebben om alleen christelijk-gereformeerde ambtsdragers
naar de classis af te vaardigen;
6. dat samenwerkingsgemeenten die al geruime tijd bestaan intern nauwelijks nog de kerkelijke afkomst
van gemeenteleden kennen of beleven;
oordeelde
1. dat het verkregen bredere perspectief aantoont dat de reeds in 2013 genoemde argumenten, zowel
voor als tegen, nog altijd genoemd worden;
2. dat de beide principes, ook gezien het verkregen bredere perspectief, nog steeds botsen;
3. dat de in 2013 genoemde overwegingen om de grens die eerdere synoden getrokken hebben bij
het plaatselijke en voorlopige karakter van de samenwerking niet te verschuiven, nog steeds gelden;
overwoog voorts
1. dat kerkelijke eenheid gediend is wanneer zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan beide principes;
2. dat het gereformeerd kerkrecht geen beperking in mandaat kent en daarom de met last en macht
afgevaardigde die ter classis in zijn bevoegdheden beperkt wordt een aan het gereformeerd kerkrecht
vreemde figuur is;
3. dat het gereformeerd kerkrecht wel de figuur kent van het lid van de vergadering met adviserende
stem;
4. dat de generale synode van 2013 deze kerkordelijke constructie reeds als oplossing aanreikte;
sprak uit
1. dat de generale synode van 2013 terecht concludeerde dat het principieel en kerkordelijk mogelijk
is niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers van samenwerkingsgemeenten af te vaardigen naar
classisvergaderingen;
2. dat de generale synode van 2013 tevens terecht concludeerde dat de binnenkerkelijke eenheid een
principe is;
3. dat deputaten door hun weergave van de werkwijze en inhoud van het binnenkerkelijke gesprek,
zoals het op de classes heeft plaatsgevonden, voldaan hebben aan hun opdracht om de synode van
2016 zicht te geven op een breder perspectief waar vanuit een besluit genomen kan worden;
besloot
1. de kerkorde als volgt te wijzigen:
a. aan art. 41 K.O. een nieuw lid toe te voegen, luidend: ‘Samenwerkingsgemeenten zijn gerechtigd
om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden naar een classisvergadering, die hen
als leden met adviserende stem zal aanvaarden’;
b. bijlage 8 K.O., lid 4a als volgt te wijzigen: ‘Classes zullen kerkenraden die gekomen zijn tot een
nauwer samenleven als in 3c bedoeld, machtigen om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers
te zenden naar de classicale vergadering, die hen als leden met adviserende stem zal aanvaarden’;
2. de bovenstaande wijzigingen in de kerkorde en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen
aan de classes toe te lichten;
en besloot verder
1. er bij de classes met klem op aan te dringen dat er in de vergaderingen voortdurend aandacht is
voor de geestelijke verbondenheid als kerken op basis van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis;
2. deputaten kerkorde en kerkrecht een opdracht te geven om de vragen voor de kerkvisitatie ten
aanzien van het bredere kerkelijke leven in het licht van het bovenstaande te vernieuwen.
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Bijlage B) uit rapport 9.18 Deputaten eenheid, blz. 10 :
Deputaten zijn van mening dat het nu verkregen bredere perspectief voldoende duidelijk maakt
dat er nu een besluit genomen kan worden op basis van de in 2013 geschetste principieelkerkordelijke lijn, zonder dat er een botsing ontstaat met de binnenkerkelijke eenheid. Het verkrijgen van het bredere perspectief heeft er bovendien voor gezorgd dat de kerken zijn voorbereid op een dergelijk besluit.

