Saret – Samenwerkingsrelaties

Samenwerking in de regio
Bij gemeentestichting is een steeds opduikend probleem dat andere gemeenten/kerken in de regio dit
als een bedreiging ervaren. Toch blijken op steeds meer plaatsen gemeenten bereid te zijn om samen
te werken buiten hun eigen groep. Een kleine inventarisatie van allerlei initiatieven, die buiten
denominaties om plaatsvinden en gemeentegroei en -stichting stimuleren. In een bijlage een modelintentieverklaring waarmee een groep van negen gemeenten reeds jaren werkt in Zoetermeer.
Traditoneel zijn er allerlei vormen van samenwerking op plaatselijk vlak, die soms al een hele lange
geschiedenis hebben. Op veel plaatsen is er een convent van pastores, een voorgangersgebedsgroep,
een voorgangersontbijt etc. Een geschiedenis die meestal positief werkt, maar in enkele gevallen
rondom arbitraire zaken onder spanning is komen te staan. Op veel plaatsen vervult ook de Raad van
Kerken de gemeenschappelijke noemer. Traditoneel ontbreken daarbij de evangelische groepen nog al
eens. Soms omdat ze er geen belangstelling voor hebben, soms omdat ze geweerd worden en soms
omdat principiële verschillen obstakels vormen. Dit heeft te maken met kwesties rond schriftgezag,
syncretisme en morele en ethische keuzes. Hoe men echter ook denkt over deze zaken, in de praktijk
werkt het bijzonder de-escalerend indien op tijd de juiste en volledige informatie verstrekt wordt over
initiatieven op het terrein van gemeentestichting die in een wijk, stad, dorp of regio genomen gaan
worden. Nogal eens wordt deze informatie-verstrekking als bemoedigend ervaren en is er openheid en
blijkt men bereid om een nieuwe groep te ondersteunen.
Op lokaal niveau zijn er allerlei initiatieven te noemen. Een inspirerend voorbeeld is het gebeuren in
Rotterdam, waar historisch reeds lang het Pastoraal Kontakt Rotterdam functioneert, met een
wisselend voorzitterschap en een spetterende gemeenschappelijke Paasdienst in de Doelen. Deze
groep van evangelische gemeenten kent vele grote kerken onder haar leden. Nieuw in deze regio is
het initiatief wat recent genomen is om meer gezamenlijk te doen. Hierin werken kerken en
gemeenten samen.
Op de Veluwe is er al jarenlang een onderling kontakt tussen de voorgangers van de (evangelische)
gemeenten. Vanuit het isolement van de kleine plaatsen was die noodzaak en behoefte er. Het
resultaat is een sterke evangelische beweging in die regio. In Zoetermeer is er een gezamenlijk
Beraad van Evangelische gemeenten, waar men reeds jarenlang regelmatig gezamenlijke bijbelstudies
houdt, een Hemelvaartsviering samen doet, met elkaar een maaltijd houdt als oudstenteams en
indien nodig ook pastoraal elkaar opvangt.
Landelijk is er naast het Evangelisch werkverband wat zich richt op voorgangers in de zgn. Samen op
Weg kerken ook de groep Vriendschap Geestelijke Leiders (VGL). Meer dan 100 voorgangers uit
diverse kerken/gemeenten (overwegend charismatisch) ontmoeten elkaar maandelijks op landelijke of
regionaal niveau om te bidden, te eten en te zien en te horen wat God doet in deze tijd.

Waarom samenwerking:
De belangrijkste reden waarom samenwerking noodzakelijk is vormt: veiligheid. Door vanaf het begin
van elke gemeentestichting in relatie te staan met de omgeving verwerft de gemeente niet alleen
respect, maar ook een inbedding in de samenleving. Vele goedbedoelde initiatieven op het terrein van
gemeentestichting hebben sterk geleden onder hun "maatschappelijke onbereikbaarheid".
Relaties zijn een sleutelwoord voor gemeentestichters. Door kontakten met andere gemeenten
voorkom je de valkuilen die anderen reeds hebben ondergaan. Door relaties voorkom je ook dat
problematische situaties uit andere gemeenten in staat zijn om de nieuwe gemeente te infecteren.
Nodig altijd alle gemeenten uit in je omgeving wanneer je start met een nieuwe gemeente.
In een volwassen omgeving zullen andere kerken en gemeenten support willen geven aan de
kerk/gemeente die gaat starten. Dat betreft vaak faciliteiten zoals huisvesting, apparatuur, maar
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soms ook mensen. (Je zal op zoek zijn naar een muzikant en die andere gemeente heeft er al 15).
Samenwerking voorkomt "schapenroof". Er is niets wat zo ontnuchterend werkt wanneer iemand in
een nieuwe gemeente komt en met veel problemen een andere gemeente achter zich gelaten heeft
dat je tegen hem of haar kan zeggen dat de leiders uit die vorige gemeente goede vrienden van je
zijn. Vanuit de relaties hoor je ook waarom je iemand wel of niet een nieuwe kans zou geven. Nieuwe
gemeenten die bestaan uit spijtoptanten van andere gemeenten leiden meestal een geïsoleerd en
soms wat bitter bestaan
Tot slot, onderlinge aanvulling is een belangrijk argument voor samenwerking. De pretentie om de
hele stad, de hele regio of het gehele land te bereiken is nog nooit waargemaakt door enige kerk of
gemeente. We hebben elkaar nodig, zeker in een maatschappij die steeds meer differentiatie laat
zien.

(CONCEPT MODEL)

BERAAD VAN GEMEENTEN IN ......................
DOELSTELLING
Het Beraad van Gemeenten .............. (hierna: beraad) wil een ontmoetingsplaats zijn voor kerken en
gemeenten, alsmede organisaties die zich kunnen vinden op de basis van de grondslag.
Het beraad stelt zich daarbij concreet ten doel:
ontmoeting van gemeenteleiders en oudsten voor voorbede en overleg;
informatie over activiteiten van kerken, gemeenten, organisaties en samenwerkende verbanden
door te spelen aan de deelnemers, om een zo goed mogelijke samenwerking te bevorderen en
te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt;
het stimuleren en ontplooien van gezamenlijke activiteiten en in te spelen op actuele
situaties.

GRONDSLAG
De grondslag van het beraad is het geopenbaarde Woord van God, de bijbel. Bij de uitlegging daarvan
herkennen we ons in de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie, waarin men als volgt belijdt:
A.de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest;
B.de soevereiniteit van God de Vader in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
C.onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn
zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn
lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als middelaar en Zijn persoonlijke
wederkomst in macht en heerlijkheid;
D.de Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid
en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
E.de universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen
aan Gods toorn en veroordeling;
F.de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn
rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door het geloof in Hem;
G.de lichamelijke opstanding van de doden: van de gelovigen tot het eeuwige leven en van
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degenen, die verloren gaan, ten oordeel;
H.het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in
de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te
getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
I.het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het
lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het
Evangelie in de gehele wereld te verkondigen.

FINANCIËN
De activiteiten, georganiseerd door het beraad worden betaald uit een gemeenschappelijke kas, waar
alle deelnemers in het beraad in evenredigheid aan bijdragen. Eventuele extra kosten worden vergoed
uit te houden collectes, c.q. te innen deelnemersbijdragen tijdens bijeenkomsten.

ACTIVITEITEN
gezamenlijke Hemelvaartsviering;
gebedsavond in september bij start seizoen;
intergemeentelijke samenwerking voor studie, training en evangelisatie;
voorgangersfellowship.

DEELNAME / TOELATING
Deelname aan het beraad staat open voor die gemeenten en kerken die zich herkennen in de
grondslag en doelstelling van het beraad en bereid zijn op een positieve manier daar aan mee
te werken;
Toelating is mogelijk na een schriftelijk verzoek tot aansluiting en een gesprek met een
afvaardiging van het beraad. Het eerste jaar van aansluiting heeft het adspirant-lid een
waarnemersstatus;
In principe is het mogelijk dat representatieve organisaties een waarnemersstatus krijgen bij
het beraad;
Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk op eigen verzoek of indien het beraad een besluit
tot royering neemt, met tenminste drie/kwart van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering waar alle leden aanwezig zijn, behoudens het betreffende lid. Uitsluiting is bijv.
mogelijk op gronden van sterk afwijkende leringen en zondige levenswandel van het
leiderschap.
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