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Toelichting 

Notitie waarin de kerkenraad van de Ankergemeente (samenwerkingsgemeente CGK/NGK) te 

Nieuwegein toelichting geeft op haar besluit om tot effectuering over te gaan om ook vrouwen in de 

ambten binnen de gemeente toe te laten.  

Vooraf:  

In het dossier vrouw en ambt, dat u op de website van onze Ankergemeente aantreft en waar deze 

notitie deel van uitmaakt, vindt u het besluit uit 2005 en een document waarin de Ankergemeente 

een verantwoording formuleert en de voortgang rapporteert. 

Deze notitie beoogt niet veel meer dan een korte toelichting te geven op de documenten naar 

aanleiding van de “commotie” die is ontstaan over dit besluit. In de landelijke pers en kerkelijke 

bladen is inmiddels veel gezegd en geschreven. Graag verwijzen we hier naar de website van ds. Bert 

Loonstra (http://www.bertloonstra.nl/; de website van de Christelijk Gereformeerde Kerken  

( https://cgk.nl/prof-selderhuis-over-cgk-crisis/) en het lezenswaardige artikel in de Wekker  

dd. 26 oktober 2018 van de hand van J.A. Voorthuijzen die in een rubriek “Dwarsverband” ingaat op 

inzichten van wijlen Prof. J. Hovius over de rol en taak van “meerdere vergaderingen”. Het bijzondere 

aan deze inzichten is dat ze al in 1946 – 1948! op schrift zijn gesteld en goeddeels samenvallen met 

de inzichten van ds. Loonstra.  

Opvatting kerkenraad Ankergemeente: 

De kerkenraad van de Ankergemeente is niet blij met de commotie die is ontstaan al gebiedt de 

eerlijkheid ons te zeggen dat we hier wel op gerekend hadden. Dat maakt meteen duidelijk dat wij, 

voordat wij ons besluit tot effectuering genomen hebben, ons als kerkenraad, samen met de 

gemeente, goed bezonnen hebben op de consequenties. Het gaat dus niet om een lichtvaardig 

besluit. Toch menen we dat we dit besluit nu moesten nemen. We willen een gemeente zijn die 

gehoorzaam is aan het Woord van God, de Bijbel. We ervaren in Nieuwegein een grote opdracht om 

een “vluchtheuvel” te zijn voor allen die zoeken naar rust, zingeving en liefde en hun heil willen 

zoeken bij de Here onze God! We zien het als onze opdracht om in een geseculariseerde omgeving 

zoals Nieuwegein volop kerk te zijn. Dat uit zich in een toegankelijke prediking, veel aandacht voor 

jongeren en hun ouders, intensief pastoraat, ondersteuning van tal van diaconale en 

zendingsprojecten zowel dicht bij huis als ver weg.   

Zoals uit andere documenten in dit dossier blijkt, zie website, gaat het de Ankergemeente om een 

besluit tot effectuering van een besluit dat door de Ankergemeente al in 2005 genomen is. Na 

bespreking en aandringen van de classis Utrecht van de CGK werd dit besluit niet geeffectueerd.  

http://www.bertloonstra.nl/
https://cgk.nl/prof-selderhuis-over-cgk-crisis/


De zusterkerken in de CGK classis werden opgeroepen zich te bezinnen op de vraag, wat het in het 

algemeen betekent nauwe banden te hebben met kerken die in gehoorzaamheid aan God en zijn 

Woord wél tot openstelling van de ambten voor de zusters der gemeente hebben besloten en in het 

bijzonder wat dat betekent voor de samenwerkingsgemeenten. 

Tot grote teleurstelling van de kerkenraad heeft de classis daar nooit werk van gemaakt, hoe zeer 

men zich toch bewust kon zijn hoe belangrijk dit voor de Ankergemeente was. Als Prof. Selderhuis 

(zie artikel op de website van de CGK) dan ook stelt dat:  

“Het kerkverband een hulpmiddel is dat aan update toe is waarbij dan de boodschap geldt die ik af en 

toe op het beeldscherm van mijn computer zie, namelijk dat ik even moet wachten en dat ik de 

computer niet moet afsluiten want er zijn updates aan de gang. En die duren soms knap lang”  

….. dan heeft de professor daar helemaal gelijk in! Wij merken echter op dat het kerkverband een 

hulpmiddel geworden is waarbij de update al jaren op de pauzeknop staat, zo lang zelfs dat het 

veertje waarmee de pauzeknop ingedrukt wordt, vergaan is. Daarmee dreigt het kerkverband haar 

geloofwaardigheid helemaal te verliezen! Voor de leeftijdsgroep van 40 jaar en jonger is het 

kerkverband nauwelijks nog relevant om kerk te zijn. In dit verband mag ook genoemd worden dat, 

binnen het spectrum van gereformeerde kerkverbanden, meerdere verbanden de mening zijn 

toegedaan dat een lokale kerkenraad eindverantwoordelijk is om zich aan schrift en belijdenis te 

houden. Classis-Synodevergaderingen hebben een afgeleide dienstbaarheid middels toetsing en 

advies, zoals deze bij de NGK wordt ingevuld.  

Met nadruk wil de kerkenraad stellen dat er geen verschil in opvatting is over de gereformeerde 

belijdenis. Dit laatste is voor de kerkenraad van zeer groot belang. Zoals in de Wekker al verwoord is 

door wijlen prof. Hovius en herhaald door dr. Loonstra, ligt de eenheid van de kerken in de belijdenis 

en niet in de regelingen zoals de kerkorde. De suggestie van prof. Selderhuis dat we dan ook feitelijk 

uit het kerkverband van de CGK zijn gestapt door de effectuering van ons besluit de ambten voor de 

vrouwen in de gemeente open te stellen, vindt de kerkenraad dan ook onjuist. De suggestie, door 

sommigen gedaan, dat het misschien beter zou zijn om als CGK smaldeel in Nieuwegein maar over te 

stappen naar het kerkverband van de NGK, vinden we niet getuigen van begrip en gevoel voor de 

gehechtheid van veel van onze CGK leden aan het eigen kerkverband, waarin velen van geboorte af 

aan in thuis horen en daarin vaak gedoopt, belijdenis gedaan hebben, getrouwd zijn, kinderen ten 

doop hebben gehouden en vaak ook ambten bekleed hebben.  

In deze, sluit de kerkenraad dan ook van harte aan bij de woorden van dr. Loonstra die stelt: 

“Het moge duidelijk zijn dat een plaatselijke kerk die overtuigd is gehoorzaam te zijn aan Christus 

wanneer zij vrouwen in het ambt accepteert, dit moet kunnen verantwoorden aan zustergemeenten 

binnen een verband waar de besluitvorming anders is. Ook realiseren we ons, dat verschil van inzicht 

tot grote onderlinge moeiten kan leiden. Maar het is geen reden elkaar los te laten en prijs te geven. 

Laten we in ieder geval de bereidheid tonen het onderlinge gesprek aan te gaan en elkaar 

vasthouden.” 

Hoe nu verder? 

 De kerkenraad is blij met het rapport van de DOE-groep waarin ook voorstellen gedaan 

worden voor een samenwerkingsovereenkomst en de wijze waarop bij verschillen in 

regelingen door de kerkverbanden zou kunnen worden omgegaan. 

(http://kerkelijkeenheid.nl/wp-content/uploads/2013/10/DOE-Rapport-2019-aan-GSsen-en-

LV.pdf) De kerkenraad stelt voor deze voorstellen, zo mogelijk, integraal over te nemen; 

http://kerkelijkeenheid.nl/wp-content/uploads/2013/10/DOE-Rapport-2019-aan-GSsen-en-LV.pdf
http://kerkelijkeenheid.nl/wp-content/uploads/2013/10/DOE-Rapport-2019-aan-GSsen-en-LV.pdf


 De kerkenraad hoopt en bidt dat er geen besluiten genomen worden door het kerkverband 

van de CGK, die leiden tot een vergelijkbaar trauma zoals dat zich heeft kunnen ontwikkelen 

na het ontstaan van NGK en GKV.  

Een NGK ouderling van de Ankergemeente stelt: 

“Men moet weten dat onze samenwerkingsgemeente grotendeels kwam van CGK- huize en van 

ex. Vrijgemaakte (lees NGK-leden) die in de jaren-60 en 70 tot groot verdriet hebben gezien hoe 

hun (groot)ouders werden gemangeld in een veronderstelde uitleg van kerkrecht en de “ware 

kerk”.  Er werden met koude harten en hete hoofden medebroeders en zusters ernstig 

beschadigd. Ouders/broers en hele families werden uit elkaar gerukt omdat “het schisma loog”. 

“Dit willen wij nooit meer meemaken!” 

 

 

 

 


