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HERVORMDE GEMEENTE TE WOUBRUGGE 

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HOOGMADE-RIJPWETERING 
VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND 

 

 
BESLUIT TOT SAMENGAAN IN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE - ord. 2-8-4 

 

Besluit 
De kerkenraden van de Hervormde gemeente te Woubrugge en de Protestantse gemeente te 

Hoogmade-Rijpwetering hebben besloten als Hervormde gemeente te Woubrugge en Protestantse 

gemeente te Hoogmade-Rijpwetering samen te gaan tot een Protestantse gemeente. 

Dit samengaan wordt geëffectueerd op de dag na het passeren van de notariële akte. De 

kerkenraden streven ernaar dat dit zal zijn in december 2021. 

Overwegingen 
Bij dit besluit hebben zij het volgende overwogen: 

1. de afzonderlijke kerkenraden willen dat deze gemeenten samengaan; 
2. de leden van de gemeenten zijn in het besluit gekend en daarover gehoord; 
 

Bij dit besluit is het bepaalde in Ordinantie 2, de artikelen 8 en 10 van de Kerkorde in acht genomen. 

De besluiten van de kerkenraden zijn ingevolge GR1-4-2 voorgenomen besluiten. 

Het goedkeuringsbesluit van het breed moderamen van de classicale vergadering (BMCV), vermeld 

aan het slot van dit document, is eveneens een voorgenomen besluit. 

Het BMCV machtigt haar moderamen na afronding van de publicatie- en bezwaarprocedure het 

definitieve goedkeuringsbesluit te nemen. 

De kerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, die dit besluit ondertekenen, 

machtigen bij deze de moderamina van de kerkenraden om na definitieve goedkeuring van het 

BMCV het definitieve besluit tot samengaan te nemen. 

 



Regeling 
Voor dit samengaan geldt de volgende regeling: 

1. De naam van de Protestantse gemeente luidt: “Protestantse gemeente Does en Wetering te 

Woubrugge”  

 

2. De grenzen van de gemeente zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd 

door middel van een lijst van de straatnamen en postcodes die de grenzen van de gemeente vormen, 

van welke documenten een afschrift aan dit besluit wordt gehecht. 

3. Allen die zijn ingeschreven in het register van de afzonderlijke gemeenten als bedoeld in 

ordinantie 2, artikel 3, worden met ingang van de datum van het samengaan geacht te zijn 

ingeschreven in het dienovereenkomstige register van de gemeente, die is ontstaan door het 

samengaan. 

4. De Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge is ingedeeld in de classis Zuid-Holland 

Noord. 

6. Aan de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge is per datum van het samengaan 

als predikant verbonden: Ds. S.C. Honing, zulks voor 100 % van de volledige werktijd.  

 7. De zittende ambtsdragers in de kerkenraden van de oorspronkelijke gemeenten vormen op de 

datum van inwerkingtreden van het samengaan de kerkenraad van de nieuwe gemeente. 

 

8. Ingevolge het samengaan gaat het vermogen van de Hervormde gemeente te Woubrugge en het 

vermogen van haar diaconie enerzijds en dat van de Protestantse gemeente te Hoogmade-

Rijpwetering en haar diaconie anderzijds onder algemene titel over op de Protestantse gemeente 

Does en Wetering te Woubrugge resp. haar diaconie. 

Een en ander geschiedt bij notariële akte als bedoeld in ordinantie 2 artikel 10 lid 7. 

9. De plaatselijke regeling, als bedoeld in ordinantie 4-8-5, is door de oorspronkelijke kerkenraden in 

onderling overleg opgesteld en voorgelegd aan de leden van de oorspronkelijke gemeenten. Het 

BMCV is bekend met de inhoud van deze regeling. Deze regeling treedt in werking op de dag dat het 

samengaan van de gemeenten een feit is.  

10. De  begrotingen, die door de kerkenraden van de oorspronkelijke gemeenten in samenwerking 

met alle betrokken colleges van diakenen en kerkrentmeesters gezamenlijk zijn vastgesteld, gelden 

als eerste begrotingen voor de protestantse gemeente en haar diaconie. 

11. Verschil van inzicht over de interpretatie van deze regeling zal door de kerkenraad worden 

voorgelegd aan het BMCV, dat daarover een beslissing geeft. 

 

 

 

 



 

Ondertekening 

Gedaan te Woubrugge op 30 juni 2021. 

De kerkenraad van de Hervormde gemeente te Woubrugge 

    

L. (Leo) Deurloo, preses   M.A. (Marianne) Zandstra, scriba 

 

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Woubrugge 

    

L. (Leo) Deurloo, voorzitter   H.A. (André) Oosterom, secretaris 

 

Het college van diakenen van de Hervormde gemeente te Woubrugge 

       

J.C.(Jan) Tinga, voorzitter   M.W.C. (Rita) Lekx-Notenboom, secretaris 

 

De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Hoogmade-Rijpwetering 

                                   

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

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Hoogmade-Rijpwetering  

    



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

Het college van diakenen van de Protestantse gemeente te Hoogmade-Rijpwetering 

      

  

H.B. (Hanneke) Stigter-Grandia, voorzitter         J. (Jennie) Verweij-Logtenberg, secretaris 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gezien en voor zover nodig goedgekeurd door het breed moderamen van de            

classicale vergadering ………., 

……………………………………………………………………………, preses, 

……………………………………………………………………………, scriba. 

 

Datum:………………………… te (plaatsnaam)………………………………………. 

 

Goedkeuring BMCV ... 

Het BMCV verleent goedkeuring aan het samengaan van de Hervormde gemeente te Woubrugge en 

de Protestantse gemeente te Hoogmade-Rijpwetering  

overwegende dat de leden van de gemeenten daarin zijn gekend en daarover zijn gehoord, 

gezien de bij het samengaan behorende regelingen als bedoeld in GR1 

gezien het advies van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken als bedoeld in 

ordinantie 2-10-2, 

 

In afschrift aan: 

▪ De kerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen van de afzonderlijke 
gemeenten 

▪ Het BMCV …. 
 


