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Verslag Gemeentebijeenkomsten op 4 en 8 

november 2020 
Onderwerp: Bestuurlijke fusie met PG Hoogmade-Rijpwetering 

 

 

Context 

Vanwege de coronasituatie is gekozen voor 2 gemeentebijeenkomsten in aansluiting op de 

kerkdienst. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk gemeenteleden de bijeenkomst in de kerk 

bijwonen. Daarnaast zijn beide bijeenkomsten te volgen via livestream (besloten deel van ons 

Youtube Kanaal): gemeenteleden hebben de link voorafgaand aan de bijeenkomsten toegestuurd 

gekregen. Ook was er de mogelijkheid om vanaf thuis via de app vragen te stellen.  

Voorafgaand is via de nieuwsbrief een vragenlijst uitgezet, waarop aangegeven kon worden over 

welke onderwerpen men meer wilde horen.  

 

Aanwezigen 

De bijeenkomsten in de kerk zijn naar schatting door 40 gemeenteleden bijgewoond. Zo’n zelfde 

aantal heeft de bijeenkomst via Youtube gevolgd, hetzij op hetzelfde moment, hetzij op een later 

moment. De link van 8 november laten we nog een aantal weken open staan voor gemeenteleden 

die de bijeenkomst gemist hebben. 

 

Het verloop van de bijeenkomst 

Beide bijeenkomsten zijn geleid door Leo Deurloo, voorzitter kerkenraad.  

Na een welkomstwoord is allereerst de voorgeschiedenis toegelicht. Onze buurgemeente 

Hoogmade-Rijpwetering heeft te weinig menskracht om als zelfstandige gemeente te kunnen blijven 

bestaan. Na een verkennende ronde in de regio heeft deze gemeente bij ons een verzoek ingediend 

om met hen een bestuurlijke fusie aan te gaan, waarbij het voorlopig handhaven van vierplek ‘Kerkje 

aan de Does’ een belangrijk aspect is. Door onze kerkenraad en vervolgens ook door de gemeente is 

hier positief op gereageerd.  

 

Vervolgens zijn delegaties van beide kerkenraden aan de slag gegaan. Zij laten zich hierbij 

ondersteunen door een deskundige, gelieerd aan de PKN. De stand van nu is dat beide kerkenraden 

een voorgenomen besluit om een fusie aan te gaan hebben geformuleerd. Deze is via de nieuwsbrief 

verspreid en ook te vinden op onze website. Pas na een grondig onderzoek op meerdere terreinen, 

zoals financiën, gebouwen, diaconie, administratie, predikantsplaats, enz. en met instemming en 

goedkeuring door de PKN kan het definitieve besluit tot een fusie worden genomen. De streefdatum 

voor deze fusie is 1 januari 2022. 

 

Na de fusie ontstaat er dan een nieuwe kerkgemeente (met een nieuwe naam) met één kerkenraad, 

één CvK, één diaconie, één ledenadministratie, etc. Beide kerkgebouwen, onze Dorpskerk 

Woubrugge en het Kerkje aan de Does, houden hun eigen naam.  

Voordat we daar zijn, moet er nog wel het één en ander gebeuren: in kleine teams moeten 

verschillende zaken worden onderzocht en naast elkaar gelegd. Denk bijvoorbeeld aan de financiële 

administratie, de reserves, de gebouwen, inclusief staat van onderhoud, de plaatselijke regelingen, 

etc. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte: inmiddels is op onze website een speciale fusie 

pagina aangemaakt, waarop u alle relevante informatie kunt vinden. Daarnaast zullen we regelmatig 
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gemeentebijeenkomsten organiseren om u bij te praten en om te horen hoe u er over denkt en 

welke vragen er leven.  

 

Via de vragenlijsten is positief gereageerd, waarvoor dank, en zijn de volgende onderwerpen 

aangedragen: 

1. Financiën: daar valt op dit moment nog niet veel inhoudelijks over te zeggen. PG Hoogmade-

Rijpwetering is een financieel gezonde gemeente en datzelfde geldt voor ons. Er moet nu 

zorgvuldig onderzoek gaan plaatsvinden naar de boekhouding, de reserves, de gebouwen en 

de staat van onderhoud.   

2. Predikant: wij hebben een fulltime predikant en naar het zich laat aanzien ook voldoende 

middelen om dit na afloop van de huidige periode van 4 jaar te verlengen. Hiervoor is 

toestemming PKN nodig. Onze buurgemeente heeft middelen voor een 0,2 fte 

predikantsplaats; vanaf september wordt dit niet ingezet. Een idee is om een kerkelijk werker 

voor een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld jonge gezinnen) aan te trekken. Maar dit kan in 

het totaalplaatje ook anders uitpakken. 

3. Identiteit / eigenheid: deze zullen we zeker behouden. Voor gemeenteleden verandert er de 

eerste jaren niet veel omdat we de vierplek in Hoogmade voorlopig willen open houden. Wel 

zullen we gaan werken aan een nieuw beleidsplan waarin we zullen aangeven hoe het er de 

komende jaren uit gaat zien. Daar komen we uiteraard nog op terug.  

4. Samenwerking met de Gereformeerde Kerk: de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk is 

tijdig geïnformeerd over het verzoek van Hoogmade-Rijpwetering en heeft onlangs 

aangegeven graag betrokken te willen worden bij het proces. Zeker als het gaat over de kerk 

van de toekomst. Voor wat betreft de samenwerking tussen onze beide kerken: dit heeft een 

tijdje op een laag pitje gestaan. Onder andere doordat GK had aangegeven meer tijd nodig te 

hebben en vanwege de coronasituatie. GK heeft laten weten de draad weer te willen 

oppakken en daar zijn we blij mee.  

 

Tijdens de bijeenkomsten komen er nog de volgende onderwerpen bij: 

5. Twee vierplekken: er is begrip dat Hoogmade in het eigen kerkje wil blijven, maar hoe lang is 

dat nog mogelijk? En hoe ziet het er dan uit? Moeten kerkenraadsleden uit Woubrugge dan 

naar Hoogmade? Een belangrijke wens van PG Hoogmade-Rijpwetering is om zo lang 

mogelijk een eigen vierplek te houden. Op dit moment kunnen we niet precies zeggen hoe 

lang dat zal kunnen. In de onderzoeksfase wordt ook hiernaar gekeken en zullen de 

eventuele risico’s in kaart gebracht worden. In principe zullen de kerkenraadsleden die 

woonachtig zijn in Hoogmade-Rijpwetering de functies vervullen tijdens de kerkdiensten, 

maar in voorkomend geval kan dat ook één van de andere kerkenraadsleden zijn.  

6. Waarom een fusie?: dit klinkt als een ingrijpend traject. Kan dit niet simpeler? Bijvoorbeeld 

Hoogmade onderdak bieden? Een vorm van samenwerking zoeken zodat wij onze eigen 

gemeente (onze naam) niet hoeven op te geven? Het verzoek van PG Hoogmade-

Rijpwetering is om een bestuurlijk fusie aan te gaan. Dit is ook het advies van deskundigen. 

Met een samenwerking los je het probleem niet op: dan blijft staan dat PG Hoogmade-

Rijpwetering niet voldoende menskracht heeft om een zelfstandige gemeente te blijven. Het 

zal tijd en energie kosten, maar het is ook onze taak om om te zien naar een andere 

gemeente. Dit laatste wordt beaamd door meerdere gemeenteleden: wij zijn als grotere 

gemeente in de omstandigheden dat we onze buurgemeente kunnen steunen. 

 

Leo Deurloo sluit af met een citaat uit één van de vragenlijsten: “Het gaat om meer dan regelingen: 

het gaat om één zijn in Christus, dus laten we elkaar de hand rijken en elkaar vinden in gebed. 
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Verslag Gemeentebijeenkomsten op 8 en 15 

juni 2021 
Onderwerp: Bestuurlijke fusie met PG Hoogmade-

Rijpwetering 

 

Context 

We hebben er voor gekozen om de gemeentebijeenkomst in 2 delen op te knippen: tijdens de eerste 

online bijeenkomst op woensdagavond 8 juni is er informatie gegeven over de stand van het zaken, 

het proces en de voorliggende documenten. Alle concept documenten zijn op de website geplaatst 

en zijn met de gemeenteleden gedeeld via de nieuwsbrief. Vervolgens hebben de gemeenteleden de 

gelegenheid gehad om hun vragen te stellen en/of hun mening kenbaar te maken. Tijdens de 2e 

bijeenkomst (zowel online als met een beperkt aantal aanwezigen in de kerk) is ingegaan op de 

onderwerpen die door gemeenteleden zijn aangedragen. Beide bijeenkomsten zijn gestreamd via 

kerkdienstgemist.nl en ook naderhand terug te bekijken.  

 

Aanwezigen 

De meeste mensen hebben de bijeenkomsten via kerkdienstgemist.nl gevolgd. Zowel rechtstreeks als 

op een later moment. Totaal waren er zo’n 80 views.  

 

Het verloop van de bijeenkomsten 

Beide bijeenkomsten zijn geleid door Leo Deurloo, voorzitter kerkenraad. Daarnaast waren er voor 

de verschillende onderwerpen bijdragen van ds. Stefan Honing (pastoraat / kerkelijk werker), André 

Oosterom (financiën) en Marianne Zandstra (documenten en proces).  

 

• 8 juni 2021 

Na een welkomstwoord is allereerst de stand van zaken toegelicht. Er is gememoreerd dat onze 

buurgemeente Hoogmade-Rijpwetering te weinig menskracht heeft om als zelfstandige gemeente te 

kunnen blijven bestaan en ons verzocht heeft om samen te gaan. In juni 2020 zijn beide gemeente 

geïnformeerd over de intentie om een fusie aan te gaan. Daar is positief op gereageerd. Vervolgens is 

er vanaf de zomer 2020 een verkennend traject gestart met een extern deskundige. In oktober 

hebben beide kerkenraden het voorgenomen intentiebesluit tot samengaan per 1 januari 2022 

genomen. In november is dit besproken in kleinschalige en online bijeenkomsten met 

gemeenteleden. Vervolgens is het definitieve intentiebesluit voorgelegd aan de Classis Zuid-Holland 

Noord die hier positief op gereageerd heeft. Vanaf januari 2022 zijn de fusiecommissie en diverse 

werkgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken van de documenten. Er is een stappenplan / 

kalender opgesteld waarmee de voortgang wordt bewaakt.  

 

De conceptdocumenten worden toegelicht:  

• Het voorgenomen besluit van de kerkenraad tot samengaan: m.i.v. 1 januari 2022 vormen we 

samen met Hoogmade-Rijpwetering één nieuwe gemeente met één kerkenraad en twee 

vierplekken: onze Dorpskerk en het kerkje aan de Does. We zijn voornemens om in juni het 

definitieve besluit te nemen. 

• Administratief hebben we ook het één en ander moeten regelen: zo is nodig dat de 

ledenadministratie wordt samengevoegd (dat komt onder het beheer van ons kerkelijk bureau) 

en dat we aangeven waar de grenzen van onze nieuwe gemeente lopen. We hebben ook een 

nieuwe plaatselijke regeling opgesteld: nieuwe punten zijn o.a. de grootte van de kerkenraad 
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(min. 11, max 17) en een kerkelijk werker. De grootte van de gemeente rechtvaardigt dat we 

naast een fulltime predikant een part time kerkelijk werker willen inzetten.  

• De werkgroep diaconie heeft gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan. Hierin is vastgelegd wat de 
uitgangspunten zijn van de diaconie en wat de werkwijze is. Wat nieuw is, is dat de mogelijkheid 
open wordt gehouden om het eigen vermogen aan te spreken voor diaconale doeleinden. In de 
afgelopen jaren konden we het diaconale werk doen met de opbrengsten van de beleggingen, 
maar door de lage rentestanden zijn die opbrengsten beperkt. Jaarlijks bij de begroting komt de 
diaconie met een voorstel hierover. Er is ook een meerjarenbegroting opgesteld. Deze is 
gebaseerd op de begrotingen van beide gemeenten over het jaar 2021. Vanaf 2022 zijn de 
inkomsten en uitgaven samengevoegd. Ook is vermeld wat de balans Eigen Vermogen is.  

• De werkgroep kerkrentmeesters heeft eveneens gewerkt aan een meerjarenbegroting voor de 

periode 2022-2026. Ook is het eigen vermogen / balans in kaart gebracht evenals de 

liquiditeitsprognose. Beide gemeenten zijn financieel gezond. De staat van onderhoud van de 

gebouwen is goed: binnenkort verwachten we de inspectierapporten monumentenwacht 2021. 

• Het gezamenlijke consistorie overleg heeft zich gebogen over de werkwijze pastoraat. Na een 

inventarisatie hoe dit nu is vormgegeven in beide gemeenten, is een gezamenlijke aanpak 

opgesteld.  

 

Vervolgens worden het proces en tijdpad toegelicht en worden gemeenteleden uitgenodigd om hun 

inbreng / vragen in te sturen.  

• 15 juni 2021 

Via mail, app en telefoon zijn er verschillende vragen binnengekomen. We hebben de inbreng 
gerubriceerd in 3 blokken:  
Blok 1: kerkelijk werker / predikant  
Blok 2: Financiën 
Blok 3: Gebouwen / kerkdiensten 
 
Blok 1: Predikant en kerkelijk werker 
De volgende vragen zijn binnengekomen: 
• Hoe zit het met de belasting van de predikant? Krijgt hij het niet te druk met zo’n grote 

gemeente? 
• Is de kerkelijk werker alleen voor Hoogmade? 
• Hoeveel dagen in de week gaat de kerkelijk werker aan de slag?  
• Wat gaat de kerkelijk werker doen? 
• Zal de kerkelijk werker ook voorgaan in kerkdiensten? 

 
Ds. Stefan Honing gaat in op bovenstaande vragen. Hij denkt niet dat de predikant het te druk krijgt 
met de fusiegemeente. Er is immers een kerkenraad, een pastoraal team en er komt een kerkelijk 
werker bij voor 1 dag in de week.  De predikant en kerkelijk werker werken voor de hele gemeente. 
Op dit moment is nog niet duidelijk wat de kerkelijk werker gaat doen. Na de zomer gaan we een 
profielschets opstellen en starten met een wervingsprocedure. We zijn wel voornemens om een 
kerkelijk werker aan te trekken met een preekconsent (d.w.z. dat hij/zij mag voorgaan in 
kerkdiensten).  
 
Blok 2: Financiën  
De volgende vragen zijn binnengekomen: 
• Graag toelichting op de balans en liquiditeitspositie: is er voldoende geld in reserve? 
• Kunnen we ons een predikant + kerkelijk werker veroorloven? 
• Hoe zit het met de lening van de diaconie (restauratie kerk)? 
• Wat is de relatie met de restauratie van het orgel? 
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André Oosterom geeft een toelichting op de vragen m.b.t. de financiën. Ten aanzien van de balans en 
liquiditeitspositie meldt hij dat 548k in reserve staat op de balans; daar tegenover staan posten waar 
dit voor bestemd is: zoals voorziening onderhoud, behoud predikantsplaats. De financiële positie van 
beide gemeenten samen is solide. Er is genoeg geld in reserve om de fusie met vertrouwen tegemoet 
te gaan. 
Hij bevestigt dat de nieuwe gemeente zich een fulltime predikant en een 0,2 fte kerkelijk werker kan 
veroorloven. In Woubrugge is tot eind 2021 de 100% predikantsplaats geregeld. Er zijn gesprekken 
geweest met PKN/CCBB om de 100% predikantsplaats de komende 4 jaar te handhaven en een 0,2 
fte kerkelijk werker aan te trekken. Reserve loopt minder snel terug. Cijfers eind 2020 tonen aan dat 
er 185 k beschikbaar is en dat is ruim voldoende om dit te kunnen bekostigen. De komende jaren 
zullen we wel iets interen op deze post, maar aan eind van 2025 staat er nog steeds een flinke 
reserve. 
De lening van de diaconie loopt vanaf 2013/14 en bedraagt 285k tegen een rentepercentage van 1%. 
Momenteel lossen we hier nog niet op af. Deze voorwaarden lopen t/m 2023. PKN / CCBB heeft laten 
weten dat we vanaf 2024 moeten gaan aflossen. Tegen die tijd kijken we hoe we dat doen. 
Voor wat betreft de restauratie van het orgel: we zijn blij dat het door kan gaan, maar er is veel geld 
voor nodig. De subsidie van de provincie Zuid-Holland is goed voor de helft van het bedrag en er is 
ook al flink wat opgehaald bij andere fondsen. Hier wordt nog verder op ingezet. Als 3e bron wordt 
gekeken naar diversie acties, zoals adopteer een orgelpijp. Daarnaast is er een voorziening op balans 
aanwezig van 53k (vnl. opgebouwd uit legaten en giften).  
 
Er komen nog een paar vragen over de meerjarenbegroting: 

• Hoe zit het met de energiekosten? Hoogmade heeft relatief hoge kosten (in vergelijking met 
Woubrugge) en is bezig deze kosten terug te brengen door te investeren in o.a. zonnepanelen.  

• Hoe komt het dat de inkomsten gebouwen in Hoogmade stabieler lijken dan in Woubrugge? Dat 
heeft te maken met coronasituatie: Immanuel wordt nauwelijks verhuurd en de Dorpskerk zeer 
beperkt. In Hoogmade wordt de pastorie verhuurd en dat is coronabestendig gebleken.  
 

Blok 3: Gebouwen en kerkdiensten 
De volgende vragen zijn binnengekomen: 
• Hoe lang zullen er nog kerkdiensten worden gehouden in Hoogmade? 
• Wat betekent dat voor de kerkenraadsleden uit Woubrugge? 
• Wat gebeurt er met het Kerkje aan de Does als er geen diensten meer zullen worden gehouden? 
 
Leo Deurloo gaat in op de vragen in Blok 3. Hij geeft aan dat het lastig in te schatten is hoe lang de 
vierplek in Hoogmade open gehouden kan worden. De kerkenraad van Hoogmade denkt 5 tot 10 
jaar. Daarbij moet ook rekening gehouden worden dat het Kerkje aan de Does niet alleen wordt 
gebruikt voor kerkdiensten. Met name na de brand van de RK kerk is de situatie veranderd en wordt 
het kerkje meer gebruikt. 
De nieuwe kerkenraad bestaat in principe uit alle huidige leden (er is aantal uitzonderingen):we gaan 
hier in het najaar nog verder over spreken. Feit is dat bij kerkdiensten alle ambten vertegenwoordigd 
moeten zijn en het kan dus voorkomen dat iemand uit Woubrugge dienst heeft in Hoogmade. Maar 
in principe blijven de kerkenraadsleden in eigen dorp. 
Wat er gebeurt met het kerkje in Hoogmade als er geen kerkdiensten meer worden gehouden,  
weten we nog niet. De wens van Hoogmade is dat het behouden blijft voor de lokale gemeenschap. 
 
Leo Deurloo sluit de bijeenkomst af.  
 
 


