Aan : De samenroepende kerk van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in
Nederland,
De Gereformeerde Kerk te Lutten,
Anerweg-Noord 70
7775 AT Lutten
Van : Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen van De
Gereformeerde Kerken in Nederland.
Betreft: Voortgangsrapport met betrekking tot werkzaamheden in de contacten met de
GKN.
Dalfsen, 31 januari 2021
Geachte broeders,
Hiermee ontvangt u ons rapport betreffende de werkzaamheden die door ons in opdracht
van GS Lutten 2019 met betrekking tot de contacten met de GKN zijn uitgevoerd.
NB, het definitieve rapport van de samensprekingen is nog niet klaar. Deputaten DGK en
GKN werken samen hard aan concrete voorstellen richting de synodes van beide
kerkverbanden. Wij zullen die voorstellen zo spoedig mogelijk in een aanvullend rapport aan
de kerken doen toekomen.
Samenstelling deputaatschap
De samenstelling van het deputaatschap is als volgt:
Voorzitter: ds. M.A. Sneep
Secretaris/penningmeester: br. B. Lourens
Ds. H.W. van Egmond – heeft in juni 2020 vanwege gezondheidsredenen ontheffing
gevraagd.
Ds. M. Dijkstra
Ds. E. Heres
Ds. C. Koster
Ds. S. de Marie
Geachte broeders,
Wij zijn de Heere dankbaar dat Hij in de afgelopen periode de gelegenheid en de krachten
heeft gegeven om de door u aan ons opgedragen werkzaamheden te verrichten.
Op de synode van Lutten 2019 d.d. 6 juli 2019 is besloten dat deputaten ACOBB het gesprek
met de GKN voort zetten. De deputaten krijgen de volgende instructie mee:
a. in overleg met deputaten van de GKN de route te bespreken waardoor kerkelijke
vereniging in alle zorgvuldigheid zo haastig als mogelijk gestalte kan worden gegeven
en daarbij ook te spreken over plaatselijke toenadering. Zodra er duidelijkheid is over
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deze route zullen de deputaten de plaatselijke kerken zo spoedig mogelijk informeren.
b. In gesprek alle overige punten die kerkverbandelijke eenheid in de weg kunnen staan,
aan de orde te stellen en zo mogelijk weg te nemen.
c. de plaatselijke kerken zoveel mogelijk van de ontwikkelingen op de hoogte te brengen.
En ook kunnen plaatselijke kerken zaken aanreiken aan deputaten ACOBB
d. beschikbaar te zijn om advies en hulp te bieden aan de plaatselijke kerken in haar
toenadering tot de kerken van de GKN, indien de plaatselijke kerken daarom vragen
e. In geval van positieve bevindingen zo nodig aan deputaten ad art. 49KO voor te leggen
of er reden is om een buitengewone of vervroegde synode bij een te roepen met een
termijn van 2 maanden voor het indienen van het rapport
Gronden bij besluit 3
1. Aangezien er in fundamenteel opzicht geen gronden zijn die het kerkelijk gescheiden zijn
van beide kerkverbanden rechtvaardigen, dienen eventuele belemmeringen, vanwege de
opdracht van Christus tot kerkelijke eenheid, zo spoedig mogelijk weggenomen te worden.
2. Het wegnemen van belemmeringen die plaatselijk de eenheid in de weg kunnen staan is
primair een zaak van de plaatselijke gemeente.
3. Deputaten ACOBB komen, aangezien zij betrokken waren bij de kerkverbandelijke
contacten, het meest in aanmerking om vraagbaak te zijn en waar nodig hulp te
bieden.
Werkzaamheden
Uit de vergadering van deputaten ACOBB d.d. 27 augustus 2019:
De besluiten van GS Lutten worden geëvalueerd. Met dankbaarheid wordt geconstateerd
dat we verder gaan op de weg naar kerkelijke eenheid met de GKN.
Verder wordt uitvoerig doorgesproken over de komende gesprekken. Er wordt
geïnventariseerd welke gesprekspunten aan de orde zullen moeten komen (o.a. omgaan met
de door DGK geanalyseerde synodebesluiten van de GKv -tot 2003; zondagsrust, actief
vrouwenkiesrecht, liedboekliederen, status/functie van concept handreiking eenheid
gereformeerde belijders, deelname aan de ICRC, scheuringen en schorsingen, buitenlandse
betrekkingen (CanRC)).
Uit de vergadering van deputaten ACOBB d.d.17 december 2019:
Naast enkele zaken van algemene orde wordt voornamelijk verder doorgesproken over de
komende gesprekken met de GKN.
Met nadruk wordt er op gewezen dat de weg naar kerkelijke eenwording niet te lang moet
duren. Zo haastig mogelijk, maar ook zorgvuldig.
Helaas wordt ook geconstateerd dat uit ons eigen kerkverband soms een negatief beeld van
de GKN wordt geschetst. Dat is teleurstellend.
Verder wordt doorgesproken over enkele aarzelingen die er zijn (hoe gaat men in de GKN in
de praktijk om met de KO?). In een brief van de GKN wordt aangegeven dat er bij hen geen
fundamentele gronden meer zijn die eenheid in de weg staan. Van belang is dat er van te
voren geen sfeer van wantrouwen mag zijn naar elkaar toe. Wel is duidelijk dat de
gemeenten in beide kerkverbanden in het proces moeten worden meegenomen.
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Het hoort bij de instructie van ACOBB om verontruste groeperingen binnen de GKv bij te
staan. In dat kader wordt ook het helpen bij preekbeurten in de aanstaande afgescheiden
kerk te Bunschoten Spakenburg besproken. De classis Zuid-West zal zich hierover moeten
uitspreken.
Uit de vergadering met deputaten EGB van 29 januari 2020:
Met dankbaarheid wordt van beide kanten de wederzijdse besluiten van de synodes
gememoreerd. In deze vergadering worden de lijnen voor de volgende besprekingen
uitgezet.
Er wordt afgesproken dat er een lijst met gesprekspunten wordt opgesteld. Hiervan wordt
door twee voorzitters (een uit ACOBB en een uit de EGB) een rubricering gemaakt.
Er worden afspraken gemaakt over de weg naar verzoening.
Verder wordt besloten dat er twee brieven worden opgesteld voor resp. de (GKv)kerk van
Capelle a/d IJssel Noord en Bunschoten Spakenburg (ds. H.Sj. Wiersma).
Uit de vergadering van deputaten ACOBB d.d. 6 februari 2020
Vanuit de DGK Amersfoort is ter voorbereiding op de gemeentevergadering een aantal
vragen gesteld naar aanleiding van de gesprekken met de GKN. Deze worden uitvoerig
besproken. Deputaten ds. C. Koster en ds. E. Heres en ds. M.A. Sneep zullen deze
vergadering bijwonen en de antwoorden op de gestelde vragen toelichten.
Ook van DGK Lutten zijn enkele vragen gesteld. Met name over de breuk die is ontstaan in
Hardenberg en de andere schorsingen en onwettige afscheidingen. Deze zullen schriftelijk
worden beantwoord.
Het voorgangsgesprek met EGB wordt verder voorbereid.
Uit de vergadering van deputaten ACOBB en EGB d.d.17 maart 2020
In deze vergadering staat centraal de inventarisatie van de bespreekpunten die door beide
deputaatschappen – na inbreng van enkele kerkenraden –door de beide voorzitters is
opgesteld.
Er is een indeling gemaakt van punten die besproken moeten worden voor de wederzijdse
erkenning en punten die na de eenwording verder kunnen worden besproken
Uit de vergadering van deputaten ACOBB d.d.31 augustus 2020
Uitgebreid wordt stilgestaan bij de situatie rond de Gereformeerde Kerk hersteld te
Spakenburg-Noord. Daarbij komt aan de orde het voorgaan van predikanten van DGK en de
GKN in de diensten van deze afgescheiden gemeente.
De GKh te Spakenburg heeft aangegeven zo spoedig mogelijk eenheid te willen zoeken met
zowel DGK als de GKN.
Verder ligt er van de kant van de GKN een notitie op tafel, geschreven op persoonlijke titel
door een van de deputaten van de GKN. Het heeft de titel: 5 V’ s. Deze is als bijlage
toegevoegd aan dit rapport.
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De indeling in bespreekpunten die aangedragen zijn door de beide voorzitters wordt juist
bevonden.
Over de scheuringen en schorsingen is er een schema gemaakt dat alleen bedoeld is om de
problematiek in kaart te brengen (plaatselijk of landelijk).
Uit de vergadering van deputaten ACOBB en EGB d.d.2 september 2020
Er wordt gesproken over het voorgaan in de kerk van de Gereformeerde Kerk hersteld in
Spakenburg. Vanuit DGK wordt naar het besluit van Classis Z.W. een stichtelijk woord
gesproken. Vanuit de GKN is hier geen kerkelijke afspraak over gemaakt maar gaan wel
predikanten voor.
Voortgang gesprekken met de GKN:
De notitie 5 V’s wordt goed ontvangen en is een prima leidraad voor het geestelijke niveau
van de gesprekken.
Uitvoerig wordt de notitie van de beide voorzitters besproken waarin de zaken die spelen bij
scheuringen en schorsingen worden opgesomd.
Er wordt doorgesproken over de wijze waarop de komende plaatselijke gesprekken tot
toenadering gevoerd zouden moeten worden. Afgesproken is dat er per gemeente (waar
zich een scheuring heeft afgespeeld) twee deputaten (van elk kerkverband 1) beschikbaar
zijn om het gesprek te begeleiden.
Uit de vergadering van deputaten ACOBB en EGB d.d.16 september 2020
1. Kerkelijke eenheid
Ter tafel ligt een “ routekaart”, een document waarin de te volgen route om te komen tot
kerkelijke eenheid wordt uitgestippeld.(zie bijlage)
Van belang is dat de belemmeringen die er nog zijn in de komende tijd worden
weggenomen.
Er zal een brief naar de kerkenraden worden opgesteld na goedkeuring door de synode van
de GKN, waarin deze routekaart wordt opgenomen.
2. Hersteld Gereformeerde Kerk te Bunschoten Spakenburg. (HGH-BS)
De predikant (ds. H.Sj. Wiersma) en twee ouderlingen zijn voor een gesprek aanwezig.
Ds. Wiersma geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de GKV te Spakenburg, die geleid
hebben tot de afscheiding van deze kerk.
De HGK-BS geeft aan dat ze zich graag willen aansluiten bij het verband van DGK of de GKN,
maar dat ze nog geen keus willen maken tussen beide kerkverbanden.
Zij dringen er op aan dat er zo spoedig mogelijk eenheid komt tussen DGK en de GKN.
Uit de vergadering van deputaten ACOBB en EGB d.d.2 december 2020
Gemeld wordt dat er op enkele plaatsen al onderlinge gesprekken zijn gevoerd door
kerkenraden van beide kerkverbanden.
Bespreekpunten
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Als uitgangspunt voor de bespreking wordt de KO genomen. Hierin staan de onderlinge
afspraken waar de beide kerkverbanden zich aan willen houden.
a. Omgaan met synodebesluiten die in de GKv genomen zijn voor 2003 en daarna.
Er is door DGK in meerdere synodebesluiten over de jaren heen een groot aantal GKv
synodebesluiten beoordeeld. Een deel is vervallen verklaard, een deel is gehandhaafd, en
een deel is niet langer van toepassing.
Deze beoordeling zal de GKN ter hand worden gesteld. Hoe nu bij de vereniging hiermee
verder te gaan, is een zaak die niet door de deputaten wordt beslist, maar op beide synoden
zal moeten worden behandeld. Een voorstel is dat er door de synoden een apart
deputaatschap wordt ingesteld om zich hierover te buigen en de synoden van advies te
dienen.
Een andere mogelijkheid is om eerst na de vereniging de huidige binding per gemeente te
handhaven, om zo mogelijk binnen 3 jaar daar op een synode een eensgezind besluit over te
kunnen nemen.
b. Het zelfde geldt ook voor het actief vrouwenkiesrecht. In DGK is het GKv besluit hierover
van GS Ommen 1993 afgewezen en vervallen verklaard. In de GKN volgen de meeste
gemeenten dezelfde lijn, maar hebben twee van hen door de GKN synode de vrijheid
gekregen dit wel toe te passen.
Voor sommigen is het een middelmatige zaak, voor anderen een principiële.
Een aantal argumenten voor zowel het ene als het andere standpunt wordt aangedragen.
Deputaten zullen hun wederzijdse synoden voorstellen deze zaak na de vereniging van DGK
en GKN door een deputaatschap te laten onderzoeken om binnen 3 jaar op een synode
hierover een eensgezind besluit te nemen.
Het is wel een zaak die zorgvuldig bestudeerd moet worden. Het moet de vrede in de kerken
dienen.
Uit de vergadering van deputaten ACOBB d.d. 23 maart 2021
Op deze vergadering worden de aandachtspunten besproken die aan de orde zullen komen
op 24 maart, het vervolggesprek met deputaten EGB van de GKN.Het blijkt dat er op enkele
plaatsen al wel door deputaten is gesproken met kerkenraden, o.a. GKN Zwijndrecht, DGK
Lutten, DGK Dalfsen. Er zijn ook enkele afspraken gemaakt o.a. met de GKN Hardenberg.
Over het vrouwenkiesrecht wordt gediscussieerd. Er ligt wel een synodebesluit van
GS Mariënberg, waar we aan gebonden zijn. De weg van revisie ligt altijd open langs de
kerkelijke weg.
Over de andere bespreekpunten wordt doorgesproken: de synodebesluiten van de GKV in
de periode 1993-2003, de te zingen liederen, het preeklezen, de opleiding tot de dienst van
het Woord.
Uit de vergadering van deputaten ACOBB en EGB d.d. 24 maart 2021
Eerst volgt een rapportage van de gesprekken die gevoerd zijn met kerkenraden van:
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Zwijndrecht: door de coronamaatregelen is dit digitaal gebeurd. Er bleek tussen beide kerken
(Zwijndrecht en Lansingerland) geen belemmering te bestaan om te komen tot eenwording.
Er waren nog wel aarzelingen over hoe men binnen DGK omgaat met de KO.
Vastgesteld werd dat DGK en de GKN dezelfde KO hanteren en daarnaar willen leven.
Hardenberg-Lutten
Met name in de GKN Hardenberg wordt de pijn van de scheuring (2007) en de
gebeurtenissen in 2016/17 gevoeld. Bij DGK Lutten heeft men begrip voor de moeiten van
de broeders die in 2007 geschorst zijn. Deze broeders worden echter nu in Lutten niet als
geschorst gezien.
Met de GKN Hardenberg wordt verder doorgesproken.
Zwolle: hier is nog geen gesprek geweest met als oorzaak de coronaperikelen.
Dalfsen: met de kerkenraad van DGK Dalfsen is een positief gesprek geweest. Met de GKN
Dalfsen moet nog gesproken worden.
Uitvoerig wordt er in de vergadering doorgesproken over het actief vrouwenkiesrecht. In
kerken van DGK mogen vrouwen niet stemmen, bij de meeste kerken van de GKN ook niet,
maar bij sommige gemeenten is het wel toegestaan.
Er is overeenstemming over het feit dat dit wel of niet stemmen door vrouwen niet
kerkscheidend is. Een besluit hierover wordt nu niet genomen, maar wordt in handen gelegd
van de aanstaande gezamenlijke synode. Daar zal een studiedeputaatschap zich over deze
en andere zaken buigen.
De routekaart wordt doorgenomen.
Na de lunch komen er gasten uit enkele kerken van de GKv aan tafel. Zo zijn er
afgevaardigden uit de Hersteld Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg (HGK-BS).
De HGK-BS is een zelfstandige gemeente die de ontwikkelingen nauwlettend volgt. Er wordt
van die zijde nadrukkelijk gevraagd om spoedig tot eenheid te komen.
Verder zijn er broeders uit Rijnsburg, en Haren en de predikanten P. Storm en F.J. Bijzet op
persoonlijke titel.
Deze broeders geven een overzicht van de moeiten die zij ondervinden en vragen de
deputaten om advies en hulp. Zij worden broederlijk opgeroepen zich aan te sluiten bij of
GKN of DGK. Hoe langer er gewacht wordt, hoe verder de gemeenteleden afglijden.
Uit de vergadering van deputaten ACOBB d.d. 13 april 2021
De bijeenkomst van 24 maart wordt geëvalueerd. Het bleek dat op die vergadering er
eigenlijk geen concrete vervolgstappen zijn genomen.
Om het proces wat meer in gang te zetten wordt een voorstel geformuleerd wat er op neer
komt dat uit gesproken wordt om tot wederzijdse erkenning te komen. De verschillende
overgebleven punten die er nog liggen zullen door een gezamenlijke synode verder worden
behandeld.
Uit de vergadering van deputaten ACOBB en EGB d.d. 21 april 2021
Er wordt uitgesproken dat er op basis van eenheid een gemeenschappelijke praktijk
gevormd wordt die eenheid en rust brengen in alle kerken. Ook wordt genoemd dat er een
verschil wordt geproefd in hoe er gedacht wordt over het wezen en het welwezen van de
kerken, wat voor sommige behoort tot het wezen is voor anderen het welwezen. Er wordt
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doorgesproken over wat eenheid nu precies betekent in de praktijk voor de vormen in de
kerk.
De notitie Van herkenning naar erkenning wordt na enkele aanpassingen als persverslag
naar buiten gebracht.
Het stemt de deputaten tot dankbaarheid aan de Heere dat de gesprekken mochten leiden
naar dit besluit om aan de beide synodes (van DGK en de GKN) voor te stellen uit te spreken
elkaar wederzijds te erkennen als ware kerken van Christus.
Uit de vergadering van deputaten ACOBB en EGB d.d. 19 mei 2021
Het belangrijkste onderdeel van deze vergadering is het opstellen van een gezamenlijk
rapport naar beide synodes. Dit wordt nog verder uitgewerkt.
Overig
Er is aandacht geschonken aan de verjaardagen van het Koninklijk Huis. Er zijn namens de
deputaten ACOBB felicitatiebrieven verstuurd en voor de prinsessen Amalia, Alexia en
Ariane zijn er fraaie kaarten verzonden.
De Koning en Koningin hebben voor deze felicitaties hun dank (schriftelijk) kenbaar gemaakt.
Namens deputaten ACOBB
Ds. M.A. Sneep
Voorzitter

br. B. Lourens
secretaris

Bijlage. 5 V’s
"Vertrekpunt"
Als de rode draad voor de komende tijd dienen de volgende 5V’s: verzoening, vergeving, vertrouwen,
verbinding en vereniging.
a. verzoening
Waar moet om Christus’ wil verzoening plaatsvinden? Nu we elkaar herkend hebben en hebben
geconstateerd dat de twee huizen op één en hetzelfde fundament staan, moeten we oog hebben
voor onze gemeenschappelijke schuld, waar het scheuring en verdeeldheid betreft. Daarbij speelt
niet alleen de grootheid ‘kerk’ of ‘kerkverband’ een rol, maar heeft ook de enkeling een aandeel
gehad. Er is in bepaalde publicaties en persoonlijk optreden ontwrichtend gewerkt. Dat vraagt om
verzoening.
b. vergeving
Er zal om Christus’ wil vergeving geschonken moeten worden. Hoe gaan we daarmee om? Wat
mogen we van elkaar verwachten? Hoe kunnen we elkaar daarin de hand reiken, wanneer
vergevingsgezindheid ontbreekt?
c. vertrouwen
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Geschonden relaties brengen wantrouwen met zich mee. Dat raakt ook het vertrouwen in het Hoofd
van de kerk. Welk gezelschap verzamelt Hij om zich heen? Wat mogen we van Hem verwachten en
wat betekent dat voor onze onderlinge omgang? Christelijk samenzijn mag ook betekenen, dat we
zorg delen. Om elkaar te verstaan en daar samen kracht in te vragen, of Hij ook het onderling
vertrouwen wil versterken. Hoe werken we daar aan? Kan het bijvoorbeeld helpen om de kansels
open te stellen voor elkaar..?
d. verbinding
Wanneer twee één worden, moeten we de inventaris bezien. Wat is er in Gods huis bij DGK en GKN
dat verbinding nodig heeft (opleiding, e.a.)? Wat is er in verbondenheid met SERK en RTS, Canada
e.d. dat ons straks in eenheid zal verbinden? Waar zijn we de HERE in deze contacten en
verbindingen dankbaar voor? Laten we het onder woorden brengen. Vijf + één studenten
bijvoorbeeld zijn een zegen van God. Wat wil Hij dat we samen voor en met hen doen?
e. vereniging
In het zoeken naar en vormen van eenheid, zal het tot vereniging komen. Dat moeten een vereniging
zijn, waarin alle dank, alle lof, alle vertrouwen alleen in Hem rust. Niet in kerkelijke afspraken,
instructies, etc., maar in Hem. Het moet een dag van blijdschap in de HERE zijn. Hoe verenigen we
ons in Hem?
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