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Notulen van de kerkenraadsvergaderingen van Dorpskerk Woubrugge 2020-2021 
(NB alleen de onderdelen m.b.t. besluitvorming fusie zijn opgenomen) 
 

• Woensdag 25 november 2020 
 

Bestuurlijke functie met PG Hoogmade/Rijpwetering 
…Gemeentebijeenkomsten 4 en 8 nov. : dit waren prima bijeenkomsten, die goed geleid 
werden door Leo Deurloo. 
…besluit definitief intentiebesluit: we zijn unaniem akkoord. 
 
De kerkenraad van de Dorpskerk Woubrugge overwegende dat: 

• Er een verzoek ligt van onze buurgemeente PG Hoogmade-Rijpwetering om een bestuurlijke fusie 

aan te gaan omdat 

➢ het voor PG Hoogmade-Rijpwetering onmogelijk is op korte termijn te blijven voorzien in 

de minimale kerkenraadsbezetting van 6 leden om de noodzakelijke taken voor het 

gemeenteleven te verrichten (reeds nu moet met dispensatie door de classis worden 

gewerkt); 

➢ PG Hoogmade-Rijpwetering op de middellangere termijn (5 tot 10 jaar) in haar 

voortbestaan wordt bedreigd door een afnemend ledental en er op termijn geen uitzicht 

is op toetreding van voldoende nieuwe leden om dit op te vangen; 

• Wij als kerkelijke gemeente een intrinsieke noodzaak voelen om onze buurgemeente de helpende 

hand te bieden; 

• Oriënterende gesprekken met PG Hoogmade-Rijpwetering de verwachting hebben gewekt dat we 

samen verder zouden kunnen gaan als een nieuw te vormen gemeente met vooralsnog twee 

vierplekken; 

En gehoord hebbende de gemeente op 4 en 8 november 2020; 

Besluit:  

• Een fusietraject met PG Hoogmade-Rijpwetering aan te gaan om deze mogelijkheid nader te 

onderzoeken en uit te werken op weg naar een nieuw te vormen gemeente met als beoogde 

ingangsdatum 1 januari 2022; 

• Een fusiecommissie Woubrugge-Hoogmade in te stellen met de opdracht de beoogde fusie voor 

te bereiden en de kerkenraad van de Dorpskerk Woubrugge regelmatig te informeren over de 

voortgang van genoemd fusie proces; 

• Geregeld verslag te doen aan de gemeenteleden over de voortgang van dit samengaan met PG 

Hoogmade-Rijpwetering. 

Aldus besloten in de kerkenraadsvergadering van de Dorpskerk Woubrugge d.d. 25 november 2020. 
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..Dat betekent dat nu de werkzaamheden kunnen beginnen. Wanneer de onderzoeken zijn 
afgerond, zal de gemeente opnieuw worden geïnformeerd en waarschijnlijk kunnen dan ook 
de openstaande vragen uit de gemeentebijeenkomsten (bijvoorbeeld over de financiën) 
kunnen worden beantwoord. 
…proces: ter info stappenplan: er is veel werk aan de winkel, de eigen identiteit van beide 
gemeenten wordt gewaarborgd; er is na 2022 voldoende tijd om (nog) meer naar elkaar toe 
te groeien. 
…verslag delegatieoverleg 12/11: hierin wordt nog eens duidelijk gemaakt, dat we de 
Gereformeerde Kerk hierin moeten betrekken. Wel wordt er duidelijk onderscheid gemaakt 
in de twee processen: samenwerking Dorpskerk/Gereformeerde Kerk en het fusie traject. 
…afspraken werkgroepen KRM/diaconie: De kerkrentmeesters hebben al 2 vrijwilligers voor 
deze werkgroep, t.w. André Oosterom en Eb v.d. Vechte. De diaconie zal z.s.m. met namen 
komen.  
 

• Woensdag 19 mei 2021  
 
Bestuurlijke fusie met PG Hoogmade/Rijpwetering 
Er zijn inmiddels veel punten van het stappenplan afgerond en een paar zijn nog in 
uitvoering. Het voorgenomen besluit tot samengaan is goedgekeurd: 

➢ In aansluiting op het besluit d.d. 25 november 2020 over het fusietraject met de Protestantse 

gemeente Hoogmade-Rijpwetering, besluit de kerkenraad om per 1 januari 2022 samen te 

gaan met de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering c.a. en dit ter goedkeuring aan 

het moderamen van de Classis voor te leggen. 

➢ In de gezamenlijke fusiecommissie Woubrugge-Hoogmade is in aanwezigheid van een 

vertegenwoordiger van de Gereformeerde Kerk Woubrugge de afgelopen periode gewerkt 

aan de documenten die daartoe door de Classis zijn vereist. Al deze documenten zijn en 

blijven in de verschillende fases van uitwerking voor de gemeenteleden beschikbaar. 

Aldus besloten in de vergadering van de kerkenraad d.d. 19 mei 2021 

 
. Er zijn al veel namen ingediend voor de nieuw te vormen gemeente, dit kan nog tot 21 mei. 
N.a.v. de vorige gemeenteavond waren er nog aantal open vragen, m.n. van financiële aard. 
Die stukken zijn inmiddels voorhanden en zullen aan de gemeenteleden worden gestuurd 
met de nieuwsbrief (online en/of via de brievenbus). We houden 2 gemeenteavonden: 
tijdens de 1e bijeenkomst begin juni zullen de stuken worden toegelicht en zal informatie 
worden gegeven. Daarna kunnen er vragen worden ingestuurd, die tijdens een 2e 
bijeenkomst (na een week) behandeld zullen worden. 
. Het concept van de nieuwe gezamenlijke plaatselijke regeling is gebaseerd op de huidige 
versie met aanpassingen omtrent de aantallen en een evt. aan te stellen kerkelijk werker en 
wordt voorlopig goedgekeurd. Deze kan nu ter inzage aan de gemeente worden voorgelegd.  
. Het meerjarenbeleidsplan van de diaconie ziet er prima uit. In het oude plan werd ervan 
uitgegaan dat de rente voldoende was om alle doelen te ondersteunen. In het nieuwe plan 
gaan we ervan uit dat er wellicht in de toekomst het vermogen zal verminderen door de lage 
rente en door het evt. aankopen van een huis. 
. Samenstelling kerkenraad: In principe neem je als ambtsdrager je jaren mee die je nog te 
gaan hebt, wanneer je in 2022 aftredend en niet meer herkiesbaar bent, kun je 1 of 2 jaar 
toevoegen (i.v.m. fusie). In het najaar inventariseren we dit. Jan Tinga geeft aan dat hij nu al 
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weet dat hij die verlenging wil. Arnt-friso de Bruin zou graag zijn functie veranderd zien in 
kerkrentmeester (is nu ouderling-kerkrentmeester). 
. De meerjarenbegroting van de kerkrentmeesters is geënt op de begrotingen van beide 
gemeenten en gaat over 5 jaar. Dit wordt voorlopig goedgekeurd en wordt aan de gemeente 
voorgelegd. 
.De meerjarenbegroting van de diaconie gaat over 3 jaar. Marianne Zandstra gaat Erik 
Bergsma vragen om dit plan ook voor 5 jaar te maken. Ook dit plan wordt voorlopig 
goedgekeurd en aan de gemeente voorgelegd. 
 

• Woensdag 30 juni 2021 
 

Bestuurlijke fusie met PG Hoogmade/Rijpwetering 
o toelichting stand van zaken 
o terugblik op gemeentebijeenkomsten 8 en 15 juni: de gemeente is geïnformeerd en 
gehoord. Alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Er is geen aanleiding om de 
documenten aan te passen. 
o definitieve besluitvorming over samengaan: unaniem akkoord. 

➢ In aansluiting op het besluit d.d. 25 november 2020 over het fusietraject met de Protestantse 
gemeente Hoogmade-Rijpwetering, besluit de kerkenraad om per 1 januari 2022 samen te 
gaan met de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering en dit ter goedkeuring aan het 
moderamen van de Classis voor te leggen. 

➢ In de gezamenlijke fusiecommissie Woubrugge-Hoogmade is in aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van de Gereformeerde Kerk Woubrugge de afgelopen periode gewerkt 
aan de documenten die daartoe door de Classis zijn vereist. De gemeenteleden zijn in de 
gelegenheid gesteld hier kennis van te nemen en hun zienswijzen kenbaar te maken. De 
documenten zijn en blijven in de verschillende fases van uitwerking voor de gemeenteleden 
beschikbaar. 

➢ Aldus besloten in de vergadering van de kerkenraad d.d. 30 juni 2021 

o vaststellen naam gemeente: met 57% van de stemmen is gekozen voor de naam: 
Protestantse Gemeente Does en Wetering.  
o vaststellen: topografische kaart 
                         plaatselijke regeling 
                         meerjarenbegroting diaconie 
                         balans en liquiditeitspositie 
                         meerjarenbeleidsplan diaconie 
                         werkwijze pastoraat 
al deze punten zijn in vorige kerkenraadsvergaderingen behandeld en voorgelegd aan de 
gemeente. De stukken worden hierbij vastgesteld. 
o proces naar classis: in juli willen we alle definitieve stukken opsturen naar de classis. 
o meerjarenonderhoudsplan:  André Oosterom heeft een financieel meerjarenplan 
opgesteld samen met het bestaande onderhoudsplan van de inspectie voor de 
Monumentenwacht en zal dit naar Marianne Zandstra mailen. 
o Meerjarenbeleidsplan: is meer een procesbeschrijving. We gaan hier in het najaar verder 
mee aan de slag. De gemeenteleden zullen hier dan ook bij betrokken worden. 
o concept notariële acte: wordt aan gewerkt. 
o samenstelling kerkenraad: We zullen in het najaar een avond organiseren, waar we elkaar 
kunnen ontmoeten en o.a. de taakverdeling kunnen bespreken. 
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Aldus goedgekeurd en vastgesteld. 
 
De kerkenraad van de Dorpskerk Woubrugge 

 

    

Leo Deurloo, preses    Marianne Zandstra, scriba 

 
 
 
 


