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De Hervormde Gemeente te Kampen en de Gereformeerde Kerk van Kampen belijden dat zij gestalte
zijn van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de
aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Zij erkennen
hun verscheidenheid, maar zijn één vanuit de onopgeefbare opdracht zoals verwoord in artikel 1 van
de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.
Zij hebben de intentie zich te verenigen en willen alle voorbereidingen daartoe in gang zetten. Zij
doen dat in voortdurend overleg met de wijkkerkenraden om samen met hen de identiteit en de
continuïteit van de te vormen Protestantse Gemeente Kampen te borgen.
Zij voorzien dat de hoofdstructuur van de Protestantse Gemeente Kampen zal bestaan uit drie
wijkgemeenten, waarvan twee Protestantse wijkgemeenten (zijnde de twee gefedereerde
wijkgemeenten Open Hof en A/Westerkerk) en een Hervormde wijkgemeente (zijnde de hervormde
wijkgemeente B). Hierbij zal elke wijkgemeente haar eigen identiteit hebben zoals vastgelegd in haar
beleidsplan, waarbij zij er met elkaar naar streven de verscheidenheid in de gemeente tot haar recht
te laten komen en tegelijkertijd één te zijn vanuit de opdracht die zij met elkaar hebben. De
Vrijzinnige Vereniging en Lutherse Kerk van Kampen zijn niet betrokken bij dit proces.
Zij zullen in het proces van de uitwerking van het Besluit tot Vereniging alle in de kerkorde en
regelingen genoemde beleidsmatige, bestuurlijke en diaconale en niet-diaconale
vermogensrechtelijke punten aan de orde stellen. In het bijzonder zal er hierbij aandacht worden
besteed aan een aantal specifieke punten, te weten de borging van de identiteit van de wijken, de
verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de wijken en centrale kerkenraad, de
financiële solidariteit inclusief gedeeltelijke eigen wijkverantwoordelijkheid in diaconaat en het
gebruik van de kerkgebouwen, de registratie van nieuwe leden.
Zij zullen gezamenlijk alle noodzakelijke stappen zetten om tot een Besluit tot Vereniging te komen.
Het streven is dit besluit medio 2018 te nemen.

