
   Een Protestantse Gemeente 
 
Wat houdt dit in? Hierbij een korte toelichting. 
 
Zusters en broeders van Hervormd Zwartsluis, mogen wij uw aandacht vragen voor het 
volgende? 
 
In 2014 hebben de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse 
Kerk in Nederland besloten samen verder te gaan als de Protestantse Kerk In Nederland 
(PKN). 
De jaren daarvoor hebben ze gebruikt om samen een kerkorde op te stellen waarin de 
samengaande kerken zich konden herkennen/vinden. 
  
In Zwartsluis kennen we geen Lutherse Kerk. Met de Gereformeerde Kerk aan het Cingel 
kennen wij al vele jaren een goede samenwerking die zich uit in o.a. gezamenlijke 
avonddiensten. 
  
Er is veel energie gestoken in het samengaan  van de vele aspecten in ons kerk-zijn. 
Op grond daarvan heeft de kerkenraad een aantal jaren geleden doen besluiten om aan de 
Gereformeerde kerk te vragen samen verder te gaan als Protestantse Gemeente. 
De coronatijd heeft voor vertraging in de besluitvorming gezorgd, maar eind 2021 heeft de 
kerkenraad van de Gereformeerde kerk besloten om niet mee te gaan op weg naar een 
Protestantse Gemeente. De huidige vorm van samenwerking vinden zij voldoende.  
Onze kerkenraad heeft met teleurstelling kennis genomen  van dit besluit.  
 
De mogelijkheid bestaat dat je ook alleen de aanvraag in mag dienen om als Protestantse 
Gemeente verder te gaan. 
 
Dat heeft een aantal kenmerken: 
 
- Je volgt de zienswijze van het besluit uit 2004; 
- Nieuw ingekomen leden herkennen een Protestantse Gemeente; 
- Er verandert niets aan de liturgie , prediking, invulling pastoraat en activiteiten. 
 
Wellicht verandert  in de toekomst de zienswijze van de Gereformeerde kerk en wordt het 
alsnog één Protestantse Gemeente in Zwartsluis; 
 
Het lijkt ons juist  u op deze wijze te informeren en op de komende gemeenteavond met ons 
hierover in gesprek te gaan.  
 
De kerkorde stelt hieromtrent: 
De kerkenraad beslist nadat de gemeente is gehoord. 
 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie en zien u graag 23 maart a.s.  

  

 
 


