
Notulen kerkenraadsvergaderingen PG Hoogmade-

Rijpwetering 2020-2021 

(NB. Alleen de onderdelen m.b.t. besluitvorming fusie 

zijn opgenomen) 

 

• 3 december 2020:   

8. Voortgang fusie: 

Bij dit onderwerp wordt als eerste het verslag van de 

gemeenteleden raadpleging aan de orde gesteld. Deze wordt 

zonder verdere wijzigingen goedgekeurd. Met de volgende 

nieuwsbrief zal deze worden meegestuurd naar de lezers van deze 

brief. 

Verder wordt de tekst en daarmee het traject van de voorgenomen fusie met de Hervormde 

Gemeente in Woubrugge goedgekeurd en vastgesteld. Dit besluit maakt onderdeel uit van 

deze notulen. 

Verder wordt kennis genomen van het (concept) verslag van de laatst gehouden fusie 

vergadering. Deze moet nog wel worden vastgesteld in de fusie commissie.  

• 25 mei 2021 

7. Voortgang fusie: 

Femke en Jan doen verslag van de voortgang van het fusie proces. De conclusie is dat dit 

voorspoedig blijft verlopen. Ook in de werkgroepen van kerkrentmeesters en diaconie 

wordt, in goede harmonie, gewerkt aan de samenvoeging van de betreffende onderdelen. 

Wel ligt nu de officiële fusiebesluit voor, zoals bijgevoegd aan de agenda en onderstaand in 

de notulen zijn opgenomen. Via een hoofdelijke stemming spreken alle kerkenraadsleden 

zich uit voor het aangaan van een fusie met de Hervormde Gemeente ofwel de Dorpskerk in 

Woubrugge. Dit geldt ook voor het concept ‘plaatselijke regeling’. Wel zal onze gemeente 

hierover nog weer gehoord en gekend moeten worden. Dit zal gebeuren op een tweetal 

gemeenten avonden te weten 8 en 10 juni. Zie ook agenda punt 9. Voorzitter Femke spreekt 

hier nog waardering uit voor de vlotte en positieve manier waarop dit historische besluit tot 

stand is gekomen. 

Kerkenraad Protestants gemeente Hoogmade-Rijpwetering c.a 

In aansluiting op het besluit d.d. 3 december 2020 over het fusie traject met de Protestantse 

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

gaan met de Hervormde Gemeente Dorpskerk Woubrugge en dit ter goedkeuring aan het 

moderamen van de Classis voor te leggen. 



 

In de gezamenlijke fusiecommissie Woubrugge Hoogmade hebben we 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. 25-05-2021. 

 

9. Opstellen agenda voor gemeenteavonden: 

Voorzitter Femke stelt voor dat zij dit samen met Jennie, Hanneke en Jan zal doen en wel op 

dinsdag 1 juni. Tijdens deze gemeenteavonden zullen dus de jaarrekeningen van 

kerkrentmeesters en diaconie worden behandeld alsmede het fusie voorstel. 

 

• 29 juni 2021 

7. Voortgang fusie: 

De leden van de fusie commissie, Femke en Jan doen verslag over de voortgang van de fusie 

besprekingen. Vrijdag 2 juli zal de, voorlopige laatste, commissie vergadering plaats vinden 

om de definitieve fusie documenten die bij de classis moeten worden ingediend vast te 

stellen. Daarnaast moet ook nog de naam van de nieuwe gemeente worden vastgesteld. 

Gezien de uitgebrachte stemmen wordt dit “Protestantse Gemeente Does en Wetering”. 

In de aanloop van deze commissie vergadering worden door onze kerkenraad ingestemd 

met de navolgende stukken: 

➢ Ons definitieve fusie besluit 

Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hoogmade-Rijpwetering c.a. 

In aansluiting op het besluit van d.d.3 december 2020 over het fusie traject van de Protestantse 

Gemeente Hoogmade-Rijpwetering c.a. besluit deze kerkenraad om per 1 januari 2022 samen te 

gaan met de Hervormde Gemeente Woubrugge en dit, ter goedkeuring, aan het breed moderamen 

van de classis Zuid Holland Noord voor te leggen. 

In de gezamenlijke fusie commissie Woubrugge- Hoogmade hebben we, in aanwezigheid van een 

vertegenwoordiger van de Gereformeerde kerk in Woubrugge, de afgelopen periode gewerkt aan de 

documenten die daartoe door de classis vereist zijn. Al deze documenten zijn en blijven in de 

verschillende fase van uitwerking voor de gemeente leden beschikbaar.   

In dit besluit is de gemeente van de P G Hoogmade-Rijpwetering gekend en gehoord tijdens 

gemeentebijeenkomsten op 8 en 10 juni 2021. 

Aldus besloten in de vergadering van genoemde kerkenraad d.d.29 juni 2021. 

 



➢ De topografische kaart van het werkgebied van de nieuwe gemeente. 

➢ De, nieuwe, plaatselijke regeling. 

➢ Meerjarenbegroting diaconie (nieuw) 

➢ Meer jaren begroting CvK (nieuw)  

➢ Balans en liquiditeitspositie (nieuw) 

➢ Meer jaren beleidsplan diaconie. 

➢ Wekwijze pastoraat. 

Daarnaast wordt nog gewerkt aan een meerjaren beleidsplan CvK en de concept notariële 

akte. 

Verder wordt nog vastgesteld de samenstelling van de nieuwe kerkenraad. Deze zal bestaan 

uit de huidige kerkenraad van de Herv. Gem Woubrugge en onze kerkenraad behoudens 

Agaath v/d Beek en Jan Uit den Boogaard. 

Vastgesteld wordt dat dit fusieproces op een zeer positieve en voortvarende wijze is 

aangepakt en tot nu toe verlopen. Dit geeft een goed gevoel ook voor de toekomst. 

Onder dit agendapunt wordt ook nog terug gekeken op de kerkenraadsleden bijeenkomst 

d.d. zaterdag 19 juni. De bijeenkomst tussen de beide kerkenraden uit Woubrugge en onze 

kerkenraad. Dit om te komen tot een gezamenlijk beleidsplan voor de komende jaren. Op 

basis van deze bijeenkomst heeft de procesbegeleider, Lydia Roosendaal, een samenvatting  

en een nader vragen lijstje opgesteld. Wij zien positief terug op deze bijeenkomst. De 

kerkenraad van de Herv. Gemeente Woubrugge en onze kerkenraad  hadden en hebben de 

hoop dat er met de Gereformeerde Kerk Woubrugge concrete afspraken over samenwerking 

leidend tot een fusie gemaakt kunnen worden. De inschatting is dat dit niet op korte termijn 

zal zijn. Femke zal de vragenlijst invullen en aan Lydia terug sturen. 

 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld. 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering 

                                   

F.H. (Femke) Kortekaas-Swagerman, preses J.B. (Jan) Uit den Boogaard, scriba 

 


