
Visie kerkenraad wijk B op positie wijk B bij 
vereniging van de centrale gemeente 

Inleiding 
Onze Hervormde Gemeente Kampen (verder HGK genoemd) is al sinds langere tijd in gesprek met de 
Gereformeerde Kerk Kampen (verder GKK). Ruim 1,5 jaar geleden hebben de Algemene Kerkenraden 
van beide kerken al uitgesproken het gebouwenbesluit in 2015 en 2016 te nemen 'in het perspectief 

van één te vormen protestantse gemeente te Kampen, waarin alle huidige wijkgemeenten 

participeren en waarbij wij in alle verscheidenheid één zijn, vanuit de onopgeefbare opdracht die 

we met elkaar hebben'. 

 

Nadat het gebouwenbesluit genomen is, zijn de gesprekken in de AK verder gegaan en zijn ook 
stappen gezet om op meer vlakken te gaan samenwerken. Het perspectief dat genoemd werd in de 
alinea hiervoor kwam hierdoor veel sneller dichterbij dan vooraf gedacht. 

In deze brochure legt de kerkenraad van wijk B uit wat haar standpunt is in dit proces, welke positie 
wijk B hierin wil innemen en hoe zij tot deze visie is gekomen. 

Situatie 
De Hervormde wijkgemeente C is daarnaast al vele jaren in gesprek en in samenwerking met 2 
wijkgemeenten van de Gereformeerde Kerk Kampen, namelijk Open Hof Gereformeerd en de 
wijkgemeente Burgwalkerk. Dit heeft na bijna 15 jaar geresulteerd in een federatie op 20 oktober 
2014. De hervormde wijkgemeente A is onlangs op 14 november 2016 gefedereerd met de 
Westerkerkgemeente. 

 

De beide Algemene Kerkenraden en ook de gereformeerde wijkgemeenten en de Hervormde 
Wijkgemeenten A en C wensen nu ook over te gaan tot een verenigde protestantse gemeente. Deze 
wijken zullen dan ook verenigen tot protestantse wijkgemeenten. Zij ervaren dat ze hier niet meer 
omheen kunnen, dat het een noodzakelijke stap is van een langer of korter proces dat achter hen 
ligt. Deze stap levert voor de centrale gemeentes en voor nu gefedereerde wijkgemeenten heel veel 
praktische voordelen op en het geeft concreet uitdrukking aan de eenheid die zij als 
(wijk)gemeenten al ervaren. 

Daarom heeft de Algemene Kerkenraad formeel ook het proces opgestart om tot vereniging op 
centraal niveau over te gaan. Zoals uit het bovenstaande blijkt, neemt wijk B in dit hele proces een 
bijzondere positie in,  omdat wijk B geen federatie is aangegaan of vereniging zal aangaan met een 
gereformeerde wijkgemeente. 

Wat is een 'vereniging'  
Een vereniging betekent dat twee kerken samen één worden. Dat betekent van twee gescheiden 
rechtspersonen, met separate ledenadministraties, separate boekhouding en separaat eigen 
vermogen volledig samen één worden, waarbij alles wordt samengevoegd dat zij bezitten en alles 
gezamenlijk bezit wordt. Er ontstaat dan één nieuwe rechtspersoon waarvan alle huidige 
gemeenteleden lid zijn en waarbij alle eigendommen en vermogens zijn samengevoegd. Het is 
vergelijkbaar met een huwelijk in gemeenschap van goederen. Na de vereniging zijn alle eerder 
gescheiden zaken volledig één geworden en kan de nieuwe gemeente volledig beschikken over alle 
gebouwen, bezittingen en vermogens van beide verenigde kerken. 
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Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
De taken van de Algemene Kerkenraad en de 
wijkkerkenraden zijn kerkordelijk strikt gescheiden. Zij 
mogen ook niet over elkaar regeren en de ander dwingen 
tot iets dat een kerkenraad zelf niet wil. Kort samengevat 
zou je kunnen zeggen dat alle vermogensrechtelijke (geld 
gerelateerde) en organisatorische zaken door de Algemene 
Kerkenraad worden behartigd en al het overige door de 
wijkkerkenraden.  

Het verenigen als gemeente is een taak van de Algemene Kerkenraden. Zij nemen een besluit tot 
vereniging. Zij zijn daar ook volledig toe bevoegd. Maar de AK mag en wil zo'n besluit niet nemen 
zonder de wijkgemeenten hierin gehoord te hebben. 

 

De wijkgemeenten kunnen vervolgens zelf bepalen of zij ook met een andere wijkgemeente 
verenigen. De reeds gefedereerde wijkgemeenten zetten hun federatie dan om in een vereniging. 
Een wijkgemeente kan er ook voor kiezen om niet met een andere wijkgemeente te verenigen.  

Elke wijkgemeente (verenigd of niet) kan een eigen naam kiezen. Het ligt voor de hand dat 
verenigde (wijk)gemeenten het woord 'protestants' in hun naam kiezen. De niet-verenigde 
wijkgemeente (zoals Wijk B) kan hierin een andere afweging maken en bijvoorbeeld de huidige naam 
(bijvoorbeeld Hervormde wijkgemeente B) handhaven. De naamgeving van de wijkgemeenten is de 
verantwoordelijkheid van de wijkgemeente. 

Net als nu geldt dat na een eventuele vereniging de wijkkerkenraad bepaalt en verantwoordelijk is 
voor de inrichting van de eredienst, voor de keuzen die in de liturgie gemaakt worden, voor de wijze 
waarop ambtsdragers gekozen worden, voor de wijze waarop we het huwelijk als een inzetting van 
God heilig houden. De identiteit van onze wijkgemeente kan niet door anderen gewijzigd worden. Nu 
niet en na een vereniging ook niet. 

Proces 
Om als HGK te kunnen verenigen, zijn in de kerkorde enkele stappen vastgelegd die een gemeente 
met wijkgemeenten moet doorlopen. In artikel 14 en 19 van ordinantie 2 wordt voor de te nemen 
mogelijke stappen verwezen naar meer praktisch uitgewerkte stappen die zijn beschreven in de 
“Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende 
onderdelen van de kerk”.  

De AK's hebben deze juridische teksten vertaald in een leesbaar draaiboek dat op de AK's is 
besproken en als leidraad wordt gebruikt. Er zijn eigenlijk 2 
hoofdstappen die genomen moeten worden, elk met een 
eigen tijdspad: 

1. Opstellen en ondertekenen intentieverklaring 
2. Opstellen en ondertekenen besluit tot vereniging 
Zoals gezegd neemt Wijk B in dit verenigingsproces van de 
centrale gemeenten binnen de HGK een iets andere plaats 
in dan de andere Hervormde wijkgemeenten. Waar wijk C al 2 jaar gefedereerd is en wijk A dit is 
sinds 14 november 2016, heeft wijk B geen vergaande samenwerking met een gereformeerde 
wijkgemeente. Voor wijk A en C ligt het daarom voor de hand om toe te werken naar een vereniging 
op centraal niveau. Het levert hen veel praktische voordelen op. Zij denken al langdurig na over hun 
principiële positie in een samenwerking of vereniging met een wijkgemeente van een andere 

De wijkkerkenraad is en 

blijft verantwoordelijk 

voor de eigen identiteit 

Een intentieverklaring is 

een inspanningsver-

plichting 
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denominatie. Voor Wijk B is de situatie iets anders. Wij zijn nog niet lang bezig met onze bezinning 
over dit onderwerp. 

Intentieverklaring 
Aan het eind van die tweede stap is de vereniging pas een feit. De AK gaat pas over tot 
ondertekening van de intentieverklaring nadat de wijkgemeenten gehoord zijn, zodat bekend is of 
ook het proces gedragen wordt door de breedte van de gemeente. 

In de Intentieverklaring spreken beide kerken (de AK's dus) zich uit dat ze de intentie hebben om op 
termijn te verenigen en dat ze alle voorbereidingen hiervoor gezamenlijk in gang zullen zetten. Het 
ondertekenen van de intentieverklaring houdt geen verplichting in om ook daadwerkelijk te fuseren, 
het is een inspanningsverplichting. De AK's zullen de inhoud van deze verklaring formuleren, hierbij 
rekening houdend de opmerkingen die uit de wijkgemeenten zijn gekomen. Deze intentieverklaring 
bevat onder andere: 

A. een motivatie voor de vorming van een Protestantse Gemeente in Kampen,  
B. De hoofdstructuur voor de Protestantse Gemeente, inclusief de waarborging van de identiteit 

en continuïteit van de wijkgemeenten 
C. Punten die zullen worden uitgewerkt voordat tot vereniging wordt overgegaan 

In de komende tijd zullen, om de structuur van de nieuwe centrale gemeente vorm te geven, 
beleidsmatige zaken moeten worden vastgesteld, evenals vermogensrechtelijke en organisatorische 
zaken. Hiervoor zal een afstemming met de wijkkerkenraden en gemeenteleden plaatsvinden om 
draagvlak te creëren, maar ook om alle betrokkenen (gemeenteleden en wijkkerkenraden) een 
bijdrage aan de inhoud te kunnen laten geven. Dit betekent dat ook wijk B voor onderdeel c 
inhoudelijke punten kan aandragen.  

Organisatievormen  
Er zijn drie organisatorische manieren om na een vereniging de relatie met de andere wijken en de 
Algemene kerkenraad vorm te geven. Hieronder worden deze drie weergegeven met de belangrijkste 
kenmerken. Elke vorm heeft consequenties voor de inschrijving van leden, voor de geografische 
verdeling, voor de zelfstandigheid en voor het vermogen. De drie vormen zijn:  

1. Wijkgemeente van de PGK 
A. Eigen geografisch gebied voor de wijkgemeente  
B. Lid zijn alle leden die binnen geografische wijk wonen (behalve geperforeerden naar andere 

wijken) en geperforeerde leden uit andere geografische wijken 
C. Onderdeel van de PGK, lid van de AK 
D. Geen eigen vermogen of bezit. Alles is van de PGK. Er kunnen afspraken gemaakt worden over 

verdeling van financiën tussen wijk en AK 
2. Wijkgemeente van bijzondere aard van de PGK 

A. Geografisch gebied bevat gehele PGK (overlapt daarmee de andere 2 wijken) geheel. Heeft 
geen eigen geografisch gebied  

B. Lid zijn alle leden die bewust en actief gekozen hebben om lid te worden van de 
wijkgemeente 

C. Onderdeel van de PGK, lid van de AK 
D. Geen eigen vermogen of bezit. Alles is van de PGK. Er kunnen afspraken gemaakt worden over 

verdeling van financiën tussen wijk en AK 
3. Zelfstandige wijkgemeente  

A. 'Geografisch gebied' omvat gehele PGK (overlapt andere 2 wijken) geheel. Geen eigen 
geografisch gebied  

B. Lid zijn alle leden die bewust en actief gekozen hebben om lid te worden van de gemeente 
C. Volledig los van de AK, geheel zelfstandig  
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D. Zelfstandig rechtspersoon met eigen vermogen en bezittingen 
Zoals hiervoor al aangegeven geldt voor alle drie de vormen dat de identiteit geheel door de eigen 
wijkkerkenraad bepaald en in stand gehouden wordt. 

Visie kerkenraad wijk B 
De kerkenraad van wijk B is in 2015 reeds gestart met het 
nadenken over de principiële hervormd-gereformeerde en 
Bijbelse lijn in een verenigingsproces. Daarom heeft de 
wijkkerkenraad in 2015 een gesprek gevoerd met drs. P. 
Vergunst en heeft drs. Vergunst in 2016 op een wijkavond 
van wijk B gesproken over de Hervormd-gereformeerde lijn 
(die zijn grond vindt in de Bijbel) bij een fusie van de 
centrale gemeente. We zoeken hierin naar een Bijbels gefundeerde positie om ons niet teveel te 
laten leiden door gevoelens en emoties. 

Lezing drs. P.J. Vergunst 
Drs. P.J. Vergunst heeft ons op de wijkavond op 10 februari 2016 voorgehouden dat er enkele 
belangrijke elementen zijn in een verenigingsproces. Het is de taak van de wijkkerkenraad om deze 
principiële lijnen toe te passen in de huidige context met het lopende proces van fusie met de 
gereformeerde kerk op centraal niveau. De belangrijkste elementen uit zijn lezing waren: 

1. Leg de identiteit van uw wijkgemeente vast. Na 1 mei 2004 heeft elke wijkgemeente de volledige 
vrijheid om het eigen gemeentelijke leven te organiseren. Dat is kerkordelijk heel duidelijk 
vastgelegd. Onze identiteit is nu vastgelegd in de brochure die in 2014 is uitgegeven. Maar, het is 
wel zaak dat we meer doen dan die identiteit vastleggen. Die moet functioneren. Het is de taak / 
roeping van elk gemeentelid om in het dagelijks leven het Hervormd-Gereformeerde belijden 
handen en voeten te geven. 

2. Een Hervormde (Hervormd-gereformeerde) wijkgemeente is verantwoordelijk voor een 
geografisch gebied, een wijk. Dat is onopgeefbaar! Een wijkgemeente blijft verantwoordelijkheid 
houden voor een deel van de gemeente, waar de gemeente pastoraal en diaconaal zorg voor 
draagt. Het mag niet zo zijn door als hervormde wijkgemeente door te gaan, de gemeente een 
wijkgemeente van bijzondere aard zou worden. Dan worden alleen die leden ingeschreven die 
bewust voor uw gemeente kiezen, maar raak je de rand kwijt, die in allerlei pastorale contacten 
met het Woord benaderd kan worden.  

3. Wees solidair met elkaar. Het gaat om samen gemeente 
zijn, omdat we tot dezelfde kerk behoren, dezelfde 
Heere dienen. Betrokkenheid op elkaar is van groot 
belang. Solidariteit is niet alleen een financieel aspect, 
het betekent ook: meeleven, meedenken, bereidheid tot 
gesprek. Het goede voor de ander zoeken. Samen vormt u de gemeente van Christus in Kampen.  

Drs. Vergunst vertelde ons in korte tijd heel veel. De principiële lijnen die achter deze 
uitgangspunten zitten, zijn door de wijkkerkenraad nader besproken. 

Bijbelse uitgangspunten 
Het zal u niet verbazen dat de Bijbel veel spreekt over de gemeente en de eenheid van de 
gemeente. In Efeze 4 roept Paulus op “om de eenheid van de Geest te bewaren … één lichaam en 
één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één 
doop, één God en Vader van allen”. Die eenheid komt ook naar voren in 1 Korinthe 1, waar Paulus 
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oproept geen partijschappen te creëren. “Is Christus verdeeld?” vraagt hij in vs. 13. Nee, Paulus 
schrijft juist in vs. 10 “en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed 
bent”.  

In 1 Korinthe 11: 18 schrijft Paulus dat hij hoort dat er in de gemeente verdeeldheid (SV: 
scheuringen) is. Dit is n.a.v. een discussie rond het avondmaal. Zelf een onjuiste 
sacramentsbediening is voor Paulus geen reden tot scheuring. Want als Christus, het Hoofd van de 
Kerk (Kolossenzen 1: 18), één (ongedeeld) is, kan de gemeente dan gedeeld zijn? 

De (Volks)kerk 
De Hervormde Kerk is een 'volkskerk'. Zij is verantwoordelijk voor haar actieve leden, maar ook voor 
de niet-actieve leden. Die horen er net zo goed bij. Dit is een voluit Bijbelse lijn die in het hele oude 
en nieuwe testament terug komt. In het oude testament is de 'kerk' volledig ingebed in het volk 
Israël. Kerk en volk vallen daar steeds samen. Het verbond wordt met het gehele volk gesloten. Dan 
zien we in Gen 17:7. Het verbond wordt steeds weer hersteld met het geheel volk (zie bijv. Zach. 1: 
17, 2: 12). 

Jezus sluit ook aan bij de volkskerk van het oude testament. 
Hij leefde er middenin, at met tollenaars en zondaars. 
Simeon zing van de zaligheid die bereid is voor alle volken 
(niet alleen de gelovigen) in Lukas 2. Ook het zendingsbevel 
roept: “... onderwijst al de volken”. 

Als hervormde wijkgemeente kunnen we daarom niet anders 
dan verantwoordelijkheid te blijven nemen voor een 
geografisch gebied. Dat kan net als nu prima in combinatie met keuzeleden (geperforeerde leden) uit 
de andere geografische wijken.  

„De Zoon van God vergadert zich een gemeente, tot het eeuwige leven verkoren, in enigheid van het 
ware geloof” zegt antwoord 54 van de Heidelbergse Catechismus. Maar wij kunnen toch niet 
uitmaken wie daarvan „een levend lidmaat” zijn en wie niet. Ook uit de randen van de (volks)kerk en 
zelfs daaroverheen worden mensen wedergeboren tot een levende hoop. Ze behoren tot het lichaam 
van Christus. Wij mensen kunnen de ware kerk uit die kerk niet lospellen. 

Gereformeerde Bond 

De Gereformeerde Bond is opgericht “.. tot verbreiding en 
verdediging van de Waarheid…” bínnen de kerk. Vanaf het 
begin hebben de oprichters en hun opvolgers benadrukt dat zij 
juist geen breuk willen met de kerk. Dat zij dus niet de weg 
willen bewandelen van het gescheiden verder gaan. Het doel is 
juist om van binnenuit de Hervormde Kerk (nu Protestantse Kerk, PKN) te reformeren. Ook in 2004 
was dat de reden om niet buiten de PKN verder te gaan, maar volledig in de PKN mee te gaan, 
hoewel er duidelijk bezwaren waren (en nog steeds zijn!) tegen inhoudelijke zaken die plaatsvonden 
in de PKN.  

Is het dan logisch om bij een plaatselijke vereniging onze taak in Kampen als wijkgemeente op te 
geven, terwijl we bij de landelijke vereniging hebben geconcludeerd dat er nu nog meer reden is om 
op onze plaats te blijven en te blijven strijden voor verbreiding en verdediging van de Waarheid in 
het midden van de kerk? 

Onze wijkgemeente  
Als wijkkerkenraad vinden we het belangrijk dat de 
hervormd-gereformeerde prediking een plaats krijgt binnen 
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de PGK. De grootte en betrokkenheid van de gemeente op zondag en doordeweeks laten zien dat de 
behoefte onder de leden groot is. 

Net als direct na 2004 en net als nu wijk B deel is van de HGK, heeft wijk B ook in de PGK volledig 
zelfbeschikking over de eigen identiteit. Wijk B bepaalt net als nu zelf wat er geleerd en geloofd 
wordt, wie er voorgaan in onze diensten, wie er mogen laten dopen en wie aan het Heilig Avondmaal 
mogen aangaan. Welke huwelijken ingezegend worden, wie er ambtsdrager mogen worden, wie er 
stemrecht hebben in de gemeente, enzovoorts. En net als nu geldt: we moeten dat zelf vastleggen, 
in stand houden en uitdragen. Of we nu een (wijk)gemeente zijn binnen de HGK of de PGK, heeft 
hierop geen invloed. En zoals drs. Vergunst aangeeft: deze identiteit vastleggen is één aspect, er 
naar en uit leven is net zo belangrijk. 

Willen we als hervormd-gereformeerde wijk onze opdracht, zoals onze diaconale, missionaire en 
pastorale taak, blijven vervullen, dan kan dat het beste wanneer we volwaardig lid zijn van de 
Algemene Kerkenraad. Hoewel er constructies zijn om onszelf buiten de PGK te plaatsen en toch 
(verminderde) invloed te hebben, is de grootste inbreng mogelijk wanneer wijk B als volwaardige 
gesprekspartner zitting heeft in de AK en ‘van binnenuit’ mee praat. Zo kunnen we de meeste 
betekenis hebben voor de PGK. 

Praktische punten 
Een Hervormde wijkgemeente kan er zelf voor kiezen om zich eventueel te verenigen met een 
andere wijkgemeente. Elke wijkgemeente kiest er zelf voor om verder te gaan als Hervormde, 
Gereformeerde, (Lutherse) of Protestantse wijkgemeente binnen de PGK.  

Om onze identiteit zoveel mogelijk te kunnen borgen en daar naar te leven, maar om dat ook levend 
te maken en te houden voor de gemeente, zou het gewenst zijn om bepaalde aspecten van het 
gemeenteleven als wijk B zelfstandiger te kunnen organiseren en/of invullen. Dat kunnen we als 
gespreksonderwerpen voor verdere uitwerking meegeven aan de Algemene Kerkenraad. 

Samenvatting visie 
Op grond van het bovenstaande komen wij daarom tot de volgende (samenvattende) visie: 

• Als hervormd-gereformeerde wijkgemeente vinden we het van wezenlijk belang dat de hervormd-
gereformeerde prediking voortgang blijft vinden en dat het hervormd-gereformeerde belijden 
een plaats blijft hebben in Kampen. 

• Als hervormd-gereformeerde wijkgemeente zijn we verplicht onze verantwoordelijkheid binnen 
de kerk, dus ook plaatselijk in te blijven nemen om de waarheid te verbreiden en te verdedigen. 

• Als hervormd-gereformeerde wijkgemeente zijn wij verantwoordelijkheid om pastoraal en 
diaconaal onze taak in een geografisch deel van Kampen op ons te blijven nemen. 

 

Met alle genoemde argumenten en bovenstaande visie komt 
de wijkkerkenraad tot de conclusie dat: 

• Wijk B een hervormd(-gereformeerde) wijkgemeente zal 
blijven die 

• volwaardig wijkgemeente is van de PGK en 
• een volwaardige geografische wijkgemeente is  
Met andere woorden: Wijk B kan niet anders dan meegaan in 
het verenigingsproces als wijkgemeente van de Protestantse gemeente Kampen met een eigen 
geografisch grondgebied (dat betekent dus de eerst genoemde van de eerder genoemde 
organisatievormen). Wijk B zal dat doen als Hervormde wijkgemeente. 

Onze identiteit 
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Voorlopige reactie aan Algemene Kerkenraad  

Identiteit 
Onze hervormd-gereformeerde identiteit hebben wij vastgelegd in de brochure waarmee alle 
gemeenteleden 2 jaar geleden konden kiezen voor een wijk. Het is van groot belang dat de daarin 
beschreven hervormd-gereformeerde identiteit, zoals die in onze wijkgemeente gestalte krijgt, ook 
op lange termijn een duidelijke plek heeft binnen de Protestantse Gemeente Kampen. De leden van 
wijkgemeente B hebben ruim twee jaar geleden gekozen voor onze wijkgemeente vanwege de 
volgende (voor onze wijk kenmerkende) punten: 

1. In de verkondiging staan Jezus Christus en Zijn verlossend werk centraal. Daarbij is ons geloof 
gebaseerd op feiten, zoals die in de Bijbel verwoord staan. Wij horen en ervaren dat God 
handelt, naar ons toekomt en aan ons Zijn beloften schenkt. De doop als teken en zegel van Gods 
verbond is voor ons dan ook van grote betekenis. 

2. Wij hechten waarde aan het belijden van de kerk der eeuwen. Daarbij bouwen we voort op het 
gedeelde geloof en het belijden van ons voorgeslacht, zoals dat ook is verwoord in de 
belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland. Het gaat daarbij om een levende 
band met deze geschriften, die ook stof voor de prediking vormen. In die kerk willen we staan. 

3. Kenmerkend is verder dat in de kerkdienst de bediening van het Woord en de doorwerking 
daarvan centraal staan. We hebben ontzag voor het Woord van God, en beogen dat ook in de stijl 
van de kerkdienst tot uiting te laten komen alsmede in het zingen van onze liederen. 

4. In de zondagse dienst vindt ook de dienst van de gebeden plaats, met daarin een belangrijke plek 
voor de concrete persoonlijke voorbede. 

Gemeente-zijn 
Aan de basis van ons gemeente-zijn staat dat wij het geloof delen, zoals dat hiervoor verwoord is. 
Gemeenteleden zijn door God aan elkaar gegeven, wij hebben elkaar niet uitgekozen. Naast de 
onderlinge ontmoeting met alle leeftijden zijn voor ons het delen van het geloof en het spreken 
daarover wezenlijke kenmerken van gemeente-zijn. 

Roeping 

Wij vinden het van groot belang dat, vanuit de basis zoals die hiervoor is aangegeven, de 
wijkgemeente en de Protestantse Gemeente Kampen gericht investeren in en blijvend invulling 
geven aan de roeping die gericht is op de mensen om ons heen. Dat uit zich in: 

1. de missionaire opdracht van de Protestantse Gemeente Kampen om getuige te zijn van het 
Evangelie van Jezus Christus; 

2. de diaconale opdracht van de Protestantse Gemeente Kampen om naar de mens in nood om te 
zien; 

3. de opdracht om als gelovigen één te zijn, zoals ook Christus Één is.  
 

Hierin ligt een gezamenlijke opdracht voor alle gelovigen. 

Om een blijvende plaats van samenkomst voor de hervormd-gereformeerde gemeenteleden te 
houden en om onze roeping gestalte te geven willen wij als wijkgemeente van harte meegaan in de 
vereniging van de GKK en HGK en als Hervormde wijkgemeente deel uitmaken van de PGK. 
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En verder? 

Gesprekspunten voor nadere uitwerking richting de vereniging  
De wijkkerkenraad zal aan de Algemene Kerkenraden enkele gespreksonderwerpen aandragen die in 
de ogen van de wijkkerkenraad de komende tijd voor de vereniging besproken moeten worden. Dit 
zijn geen onderhandelingspunten die onze principiële visie zal veranderen, maar die wel nader 
uitgewerkt zullen worden. Dit betreft enkele praktische, organisatorische en financiële 
onderwerpen. 

Proces 

Om het hele proces tot en met de vereniging te doorlopen, zullen de komende tijd globaal de 
volgend stappen gezet moeten worden, deze brochure maakt onderdeel uit van stap 2 hieronder: 

1. De wijkkerkenraden bespreken hun positie in het verenigingsproces. 
2. De wijkkerkenraden horen de gemeente en nemen de reacties van de gemeente mee in hun 

reactie aan de AK. 
3. De AK verzamelt de reacties van alle wijken en voegt dit samen in de intentieverklaring en maakt 

en planning om de af te stemmen onderwerpen te bespreken. 
4. De AK ondertekent de intentieverklaring 
5. Alle onderwerpen worden zoveel mogelijk besproken voor de vereniging.  
6. Parallel daaraan worden de diaconale en kerkrentmeesterlijke zaken van beide kerken ingezien, 

besproken op elkaar afgestemd. 
7. Het besluit tot vereniging wordt voorgelegd en genomen 
8. In de lokale krant wordt gepubliceerd dat beide kerken gaan verenigen, de classis wordt om 

toestemming gevraagd. 
9. De vereniging vindt plaats. 

Meer lezen? 
Er is in de historie veel geschreven over de Hervormde Kerk, de eenwording in 2004 tot de 
Protestantse Kerk (PKN), over het ontstaan en de doelstelling van de Gereformeerde Bond, over de 
volkskerk. Deze literatuur is soms getekend/gekleurd door de discussies in bepaalde periodes. Voor 
het nadenken over het bovenstaande is onder andere gebruik gemaakt van de volgende boeken: 

1. De Kerk, wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting; 1990; onder redactie 
van prof.dr. W. van't Spijker, dr. W. Balke, drs. K. Exalto en drs. L. van Driel 

2. Volkskerk in de marge, een actuele bezinning; 2012; dr.ir. J. van der Graaf 
3. Hervormd gebleven, het spoor van de Gereformeerde Bond na 1 mei 2004; 2005; uitgave vanwege 

het hoofdbestuur van de GB in de PKN 
4. Gewoon Hervormd, Het streven van de GB in de NHK – een verantwoording; 1972; diverse 

schrijvers uit de GB 
5. Licht op de kerk; 2003; redactie drs. P.J. Vergunst 
6. Kinderen van één moeder, Calvijns visie op de kerk volgens zijn institutie; 1989; prof.dr. C. 

Graafland 
7. Kerk in het midden, een positiebepaling vanuit reformatorisch belijden; 1982; ir. J. van der Graaf 
8. Lezing drs. P.J. Vergunst op de kerkenraadsvergadering van 17 juni 2015 


