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Op weg naar een Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel 
 

Diverse malen bent u als gemeenteleden geïnformeerd over de voorgenomen vorming van de 
Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (de PgC). Dit  is het plaatselijke sluitstuk van de 
landelijke vereniging in 2004 van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken tot de 
Protestantse Kerk in Nederland, waarvan de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te 
Capelle aan den IJssel sindsdien deel uitmaken.  
 
We zijn blij u te kunnen melden dat de wijkkerkenraden, nadat de gemeenteleden in de diverse 
gemeentevergaderingen zijn gehoord en gekend, ons als algemene kerkenraden hebben laten weten 
het voornemen tot vorming van de PgC te ondersteunen. Alle vergaderingen zijn in een goede sfeer 
verlopen. Natuurlijk waren er kritische vragen, die beantwoord konden worden door en aan de 
wijkkerkenraden.  
In sommige gevallen was nader overleg nodig met beide algemene kerkenraden, de colleges van 
kerkrentmeesters of de stuurgroep, die het verdere samenwerkingsproces begeleidde. Ook dan bleek 
het mogelijk in goed overleg oplossingen en aanpassingen te vinden. Het is zeer bemoedigend te 
mogen constateren, dat we met elkaar groeien naar de gewenste eenheid in respect voor elkaars 
mening en identiteit. Dat we elkaar kunnen vinden in het geloven en belijden van wat de Protestantse 
Kerk in haar kerkorde heeft verwoord, dat: 
 
‘De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige 
apostolische en algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, 
uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.’ 
 
Voor alle betrokkenen in het fusieproces zowel landelijk als in Capelle aan den IJssel, hebben we ons 
laten leiden met gedachten, zoals verwoord in het lied:  
 
 “Een naam is onze hope, één grond heeft Christus' Kerk, zij rust in ene dope, en is zijn 
 scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was 't, die door zijn 
 sterven aan haar het leven gaf.” 
 
Beide algemene kerkenraden zijn na het ontvangen van de bovengenoemde positieve standpunten van 
wijkkerkenraden in hun vergadering van 15 september 2014 overgegaan tot het voorlopige besluit tot 
vorming van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel.  
Alle documenten, die nodig zijn om aan het breed moderamen van de classicale vergadering (BM) 
medewerking en goedvinden tot vorming van de PgC aan te vragen, zijn inmiddels ondertekend en 
verzonden.  
Na de nog te ontvangen medewerking van het breed moderamen zullen we als laatste stappen de 
kerkrechtelijke en civielrechtelijke procedure tot het definitief maken van het besluit nemen en hopen we 
in 2015 PgC te zijn.  
Wij hebben inmiddels van het breed moderamen van de classis Rotterdam bericht ontvangen dat zij de 
ingestuurde documenten hebben beoordeeld. Als volgende stap zal er een advertentie over de 
voorgenomen vorming van de PgC in een landelijk dagblad verschijnen over de vereniging van de 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in de PgC (crediteurenbescherming), waarna het BM 
tot haar definitieve besluit tot medewerking en goedkeuring aan de vorming van de PgC kan overgaan. 
Wij verwachten het besluit van het BM op niet al te lange termijn te mogen ontvangen, waarna als 
laatste stap de notariële documenten kunnen worden ondertekend en juridisch de PgC tot stand zal 
komen. 
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Dit besluit houdt in dat we nu met elkaar ook in Capelle aan den IJssel kunnen spreken/zingen, met 
respect voor de identiteit van de verschillende wijkgemeenten, zoals dit is verwoord in psalm 133: 1: 
 
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samen wonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam  
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
Als olie die de priester wijdt. 
  
We zullen u op de hoogte houden van het verdere verloop van het proces. 
Namens de Gereformeerde en Hervormde Algemene Kerkenraden: 
 
N.R. van Roon, scriba GAK      W. Kamphuis, scriba HAK 


