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Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken,
de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Geachte kerkenraad,

Delft, 11 juli 2015

Op D.V. zaterdag 5 september a.s. wordt voor de 24e keer de landelijke gebedsbijeenkomst van het Gereformeerd Appèl gehouden. In de afgelopen jaren hebben wij een groeiend aantal contacten zien ontstaan tussen
de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De geloofsherkenning die hieruit spreekt is een zaak die ons zeer verheugt en reden voor
grote dankbaarheid. Daarnaast zien wij ook op steeds meer plaatsen contacten ontstaan van deze drie kerken
met andere gereformeerde kerken. Regelmatig krijgen wij dan ook de vraag voorgelegd om in het gebed om
kerkelijke eenheid ook oog te hebben voor deze nieuwe contacten. Op de gebedssamenkomst in september
willen wij dan ook aan de toename van deze contacten tussen gereformeerde kerken aandacht geven.
Er is reden om de Here te danken voor wat wij in de afgelopen jaren ontvingen. Maar bij het zoeken naar
eenheid worden wij ook geconfronteerd met verschillen tussen kerkverbanden, met afstand die tussen kerken
is ontstaan en met pijn die velen onder ons daarover met zich mee dragen. Dit alles bepaalt ons bij de noodzaak van aanhoudend gebed.
Wij nodigen u en uw gemeenteleden daarom ook dit jaar van harte uit voor de

gebedsbijeenkomst van het Gereformeerd Appèl
thema:

“Omdat het één brood is …”
zaterdag 5 september 2015
kerkgebouw “De Lichtkring”, Laan naar Emiclaer 1, Amersfoort
20.00 uur gebedssamenkomst
vooraf en na afloop gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee
voorgangers:

ds. W. van der Schee
ds. P.G. Sinia
drs. A.J. van der Toorn

- GKV Amsterdam Zuid/West
- NGK Ede
- CGK Haarlem

Het bijgaande persbericht voor deze samenkomst zouden we graag geplaatst zien in uw kerkblad.
Wij wekken u ook op om zondag 6 september 2015 in uw eredienst de nood van de kerkelijke verdeeldheid en het zoeken naar de eenheid in de gebeden te gedenken.
Van harte wijzen wij u tevens op de oproep tot gebed om kerkelijke eenheid, die binnen de Gereformeerde
Kerken (Vrijgemaakt) door het deputaatschap voor kerkelijke eenheid wordt gedaan. Deze oproep geldt in
het bijzonder de plaatselijke samenkomsten die op 31 oktober belegd worden door de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt).
Tot slot willen we u nog eens attenderen op onze website: w w w . g e r e f o r m e e r d a p p e l . n l .
Uw op- of aanmerkingen daarover zien we graag tegemoet op ons e-mail adres.
Wij wensen u Gods zegen toe over uw arbeid. Wanneer u plaatselijk in gesprek bent met een verwante gemeente wensen wij u daarbij veel wijsheid toe. Wij zouden het ook bijzonder op prijs stellen als u deze uitnodiging ter kennis zou willen stellen aan gemeenten waarmee u contacten onderhoudt.
Namens het Gereformeerd Appèl, met een hartelijke groet,

E. Kadijk – van Deursen

