
 

Concept notariële akte in verband met het samengaan van 

tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende gemeenten Hervormde gemeente te 

Woubrugge en Protestantse gemeente te Hoogmade-Rijpwetering 

 

 

Op ** tweeduizend eenentwintig verschijnen voor mij, Jonkheer Mr. Otto Wilhelm Dietrich Carl 

Von Hertzberg, notaris met plaats van vestiging gemeente Kaag en Braassem: 

1. a. L. (Leo) Deurloo, M.A. (Marianne) Zandstra, respectievelijk L. (Leo) Deurloo en 

H.A. (André) Oosterom 

 te dezen handelend als preses en scriba van de kerkenraad respectievelijk voorzitter en 

secretaris van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te 

Woubrugge en als zodanig tezamen op grond van ordinantie 11-4 (lid 3 respectievelijk 

lid 1) behorende bij de Kerkorde de Hervormde gemeente te Woubrugge, hierna te 

noemen: Hervormde gemeente Woubrugge, vertegenwoordigend; 

 b. F.H. (Femke) Kortekaas-Swagerman en J.B. (Jan) Uit den Boogaard 

 te dezen handelend als preses en scriba van de kerkenraad respectievelijk voorzitter en 

secretaris van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te 

Hoogmade-Rijpwetering en als zodanig tezamen op grond van ordinantie 11-4 (lid 3 

respectievelijk lid 1) behorende bij de Kerkorde de Protestantse gemeente te 

Hoogmade-Rijpwetering, hierna te noemen: PG Hoogmade-Rijpwetering, 

vertegenwoordigend; 

2. a. J.C. (Jan) Tinga en M.W.C. (Rita) Lekx-Notenboom 

 te dezen handelend als voorzitter en secretaris van het college van diakenen en als 

zodanig de diaconie van de Hervormde gemeente te Woubrugge, hierna te noemen: de 

Hervormde diaconie, vertegenwoordigend; 

 b. H.G. (Hanneke) Stigter-Grandia en J. (Jennie) Verweij-Logtenberg 

 te dezen handelend als voorzitter en secretaris van het college van diakenen en als 

zodanig de diaconie van Protestantse gemeente te Hoogmade-Rijpwetering, hierna te 

noemen: de PG diaconie, vertegenwoordigend; 

op grond van het bepaalde in artikel II lid 2 van de kerkorde, in deze akte ook te noemen: de 

Kerkorde, van de Protestantse Kerk in Nederland, in deze akte ook te noemen: de Kerk, zijn de 

Hervormde gemeente Woubrugge en PG Hoogmade-Rijpwetering onderdelen van de Kerk en 

op grond van ordinantie 11-4 leden 1 en 2 behorende bij de Kerkorde en artikel 2:2 Burgerlijk 

Wetboek zijn zij, evenals hun diaconieën, rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen met 

adressen scriba@dorpskerkwoubrugge.nl en scribahoogmade@gmail.com , respectievelijk 
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diaconie@dorpkerkwoubrugge.nl en diaconiehoogmade@gmail.com . 

De comparanten sub 1, handelend als gemeld, verklaren dat de Hervormde gemeente 

Woubrugge en PG Hoogmade-Rijwetering, hierna tezamen ook te noemen: de Gemeenten, 

wensen vast te leggen hetgeen in deze akte is bepaald in verband met het samengaan (als 

bedoeld in ordinantie 2-8-4 van de Kerkorde, zijnde een fusie als bedoeld in Generale regeling 

1 (‘Gemeenten’) behorende bij de Kerkorde) van de Gemeenten tot de Protestantse gemeente 

Does en Wetering te Woubrugge, hierna ook te noemen: Protestantse gemeente Does en 

Wetering te Woubrugge. 

Voormeld samengaan wordt hierna het Samengaan genoemd. 

De comparanten sub 2, handelend als gemeld, verklaren dat de Hervormde diaconie en de PG 

diaconie, hierna tezamen ook te noemen: de Diaconieën van de Gemeenten, wensen vast te 

leggen hetgeen in deze akte is bepaald in verband met de fusie van de Diaconieën van de 

Gemeenten aangezien artikel 4 lid 6 van voormelde Generale regeling bepaalt dat het 

Samengaan tevens die fusie inhoudt. 

 

Hoofdstuk 1: samengaan tot de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge. 

De Gemeenten gaan bij deze akte met inachtneming van het hierna bepaalde samen in de 

protestantse gemeente met de naam: Protestantse gemeente Does en Wetering te 

Woubrugge, die het gehele vermogen van de Gemeenten onder algemene titel verkrijgt op de 

wijze zoals bedoeld in artikel 3:80 en artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek; door het Samengaan  

vervalt de rechtspersoonlijkheid van de Gemeenten overeenkomstig het bepaalde in 

ordinantie 2-10-3. 

Artikel 1. 

Blijkens de in artikel 2 lid 2 bedoelde verklaringen van het breed moderamen van de classicale 

vergadering is ter voorbereiding van het samengaan het volgende verricht: 

1.1. De kerkenraden van de Gemeenten hebben zich uitgesproken ten gunste van een 

voorgenomen besluit tot samengaan als bedoeld in artikel 4 van Generale regeling 1 

(‘Gemeenten’) behorende bij de Kerkorde, en daarbij een plaatselijke regeling voor 

de Protestantse gemeente vastgesteld; het (voorgenomen) besluit tot samengaan en 

de plaatselijke regeling bevatten tezamen: 

 A. een regeling van de rechtsgevolgen en de gevolgen voor het gemeenteleven 

van het samengaan als bedoeld in ordinantie 2-10; [en] 

 B. de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente als 

bedoeld in ordinantie 4-8-5[; en 

 C. een regeling van de punten, genoemd in ordinantie 4-8-9]. 
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 In het (voorgenomen) besluit tot samengaan en de plaatselijke regeling zijn onder 

meer de volgende zaken geregeld: 

 a. de naam van de gemeente die door het samengaan ontstaat zal zijn: " 

Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge”; 

 b. de Protestantse gemeente zal gevestigd zijn te Woubrugge; 

 c. de grenzen van de Protestantse gemeente, zoals vastgesteld door het breed 

moderamen van de classicale vergadering nadat de kerkenraden van de 

betrokken gemeenten waren gehoord en de betrokken leden van de Kerk in de 

gelegenheid waren gesteld hun oordeel kenbaar te maken; 

 d. de beoogde samenstelling - op de datum van het samengaan - van de 

kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen van 

de Protestantse gemeente; 

 e. de positie van de betrokken predikant; 

 f. de diaconale en andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 

Gemeenten, waarbij tevens een inventarisatie is opgemaakt van de rechten en 

verplichtingen alsmede van de goederen van de Gemeenten en van de 

Diaconieën van de Gemeenten; 

 g. de wijze waarop de werkzaamheden van de onderscheiden organen van de 

Gemeenten worden voortgezet dan wel beëindigd; 

 h. de wijze van werken van de kerkenraad; 

 i. het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse 

gemeente; en 

 j. de verkiezing van ambtsdragers. 

1.2. De kerkordelijk voorgeschreven goedkeuringen en adviezen van vergaderingen en 

organen van de Gemeenten en de Kerk betreffende het voorgenomen samengaan en 

de daarbij behorende regelingen zijn verstrekt. 

1.3. Het voorgenomen besluit tot samengaan is namens de kerkenraden van de 

Gemeenten ondertekend door hun presides en scribae. 

1.4. Op 25 mei tweeduizend eenentwintig hebben de kerkenraden van de Gemeenten het 

voorgenomen besluit tot samengaan en de daarbij gevoegde plaatselijke regeling als 

bedoeld sub 1.1 alsmede de laatst vastgestelde jaarrekeningen van de Gemeenten en 

de Diaconieën van de Gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd via 

www.dorpskerkwoubrugge/woubrugge-hoogmade/ en bij beide kerkelijke bureaus. 

1.5. Op 6 augustus tweeduizend eenentwintig hebben de kerkenraden van de 

Gemeenten mededeling gedaan van het voorgenomen besluit tot samengaan in het 
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Leidsch Dagblad dat verschijnt in de regio waarbinnen de Gemeenten zijn gelegen; in 

deze mededeling is aangegeven waar het voorgenomen besluit tot samengaan en de 

daarbij gevoegde plaatselijke regeling als bedoeld sub 1.1 alsmede de laatst 

vastgestelde jaarrekeningen van de Gemeenten en de Diaconieën van de Gemeenten 

ter inzage liggen. 

1.6. In de mededeling als bedoeld sub 1.5 is aangegeven dat schuldeisers van de 

Gemeenten en/of van de Diaconieën van de Gemeenten tot een maand na de 

publicatie van die mededeling bezwaren tegen het voorgenomen besluit tot 

samengaan kunnen inbrengen bij het breed moderamen van de classicale 

vergadering van de classis waartoe de Gemeenten behoren, waarbij zij dienen aan te 

geven waarom naar hun inzicht door het Samengaan hun verhaalspositie wordt 

benadeeld; in die mededeling zijn de adressen vermeld van de classicale vergadering 

en van degene tot wie men zich kan wenden om nadere inlichtingen te verkrijgen. 

1.7. [Na de ondertekening van het voorgenomen besluit tot samengaan hebben zich geen 

belangrijke wijzigingen in de omstandigheden voorgedaan die de mededelingen in 

het voorgenomen besluit tot samengaan hebben beïnvloed.] 

1.8. De stukken die ingevolge het bepaalde sub 1.1 en 1.4 ter inzage hebben gelegen, 

zullen ten kantore van de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge 

op het adres Kerkstraat 1 en via de website gedurende zes maanden na heden ter 

inzage liggen voor de leden van die gemeente. 

Artikel 2. 

2.1. Blijkens de in artikel 2 lid 2 bedoelde verklaring van het breed moderamen van de  

classicale vergadering zijn de hierna te noemen besluiten tot samengaan genomen 

met inachtneming van de daarvoor in de kerkorde van de Kerk voorgeschreven 

procedures: 

 a. door de kerkenraad van de Hervormde gemeente Woubrugge zijn de leden van 

die gemeente daarin gekend en daarover gehoord; 

 b. door de kerkenraad van PG Hoogmade-Rijpwetering zijn de leden van die 

gemeente daarin gekend en daarover gehoord. 

2.2. Het Samengaan is goedgekeurd door het breed moderamen van de classicale 

vergadering van de classis Zuid-Holland Noord  waartoe de Gemeenten behoren. 

 Dat breed moderamen van de  classicale vergadering heeft het advies ingewonnen 

van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken en zich ervan 

vergewist dat de in ordinantie 2-8-4 voorgeschreven procedure, zoals omschreven in 

artikel 1 en in het vorige lid, is gevolgd voordat de na te noemen besluiten tot 
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samengaan werden genomen. 

  [Tegen het voorgenomen besluit tot samengaan zijn geen bezwaren als 

bedoeld in lid 5 bij het breed moderamen van de classicale vergadering ingediend.] 

  

 [Hoewel tegen het voorgenomen besluit tot samengaan bezwaren als bedoeld in 

artikel 1 sub 1.6 bij het breed moderamen van de classicale vergadering zijn 

ingediend, behoeft naar het oordeel van de kerkenraden en/of de betrokken colleges 

het voorgenomen besluit tot samengaan niet te worden gewijzigd; het breed 

moderamen van de classicale vergadering heeft daarmede ingestemd en daarvan is 

kennis gegeven aan de desbetreffende schuldeiser[s]; de desbetreffende 

schuldeiser[s] [heeft][hebben] daarop het bezwaar ingetrokken.] 

 Van hetgeen hiervoor in dit lid is vermeld blijkt uit de door de preses en de scriba van 

de classicale vergadering namens haar ondertekende verklaringen die aan deze akte 

worden gehecht. 

Artikel 3. 

3.1. De kerkenraad van de Hervormde gemeente heeft op 30 juni tweeduizend 

eenentwintig conform de tekst van het voorgenomen besluit tot samengaan besloten 

dat de Hervormde gemeente Woubrugge samengaat met PG Hoogmade-

Rijpwetering in de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge. 

3.2. De kerkenraad van PG Hoogmade-Rijpwetering heeft op 29 juni  tweeduizend 

eenentwintig conform de tekst van het voorgenomen besluit tot samengaan besloten 

dat PG Hoogmade-Rijpwetering met de Hervormde gemeente Woubrugge 

samengaat in de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge. 

3.3. De hiervoor in dit artikel bedoelde besluiten worden tezamen ook genoemd: de 

besluiten tot Samengaan.  

Artikel 4. 

4.1. Het Samengaan van de Gemeenten in de Protestantse gemeente komt bij deze akte 

tot stand en wordt van kracht met ingang van de dag na de datum in het hoofd van 

deze akte gemeld, zodat met ingang van 1 januari tweeduizend tweeëntwintig  de bij 

deze akte tot stand gekomen Protestantse gemeente Does en Wetering te 

Woubrugge kerkrechtelijk de voortzetting en civielrechtelijk de rechtsopvolger is van 

de Hervormde gemeente Woubrugge en PG Hoogmade-Rijpwetering die met ingang 

van genoemde dag als rechtspersonen ophouden te bestaan op de wijze zoals 

bedoeld in artikel 2:311 lid 1 Burgerlijk Wetboek, en het vermogen, zijnde alle 

goederen, schulden en overige passiva, van de Hervormde gemeente Woubrugge en 
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PG Hoogmade-Rijpwetering onder algemene titel wordt verkregen door de 

Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge op de wijze zoals bedoeld in 

artikel 3:80 en artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek. De Protestantse gemeente Does en 

Wetering is gevestigd te Woubrugge op het adres Kerkstraat 1. Rechten uit een 

making ten voordele van een of meer van de Gemeenten komen toe aan de 

Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge op de wijze zoals is 

aangegeven in artikel 4:56 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

4.2. Tegelijkertijd met het van kracht worden van het Samengaan treedt de bij het 

voorgenomen besluit gevoegde plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 1 sub 1.1 in 

werking[; de tekst daarvan wordt aan deze akte gehecht]. 

[4.3. Op de dag van de totstandkoming van het Samengaan zijn voorzitter respectievelijk 

secretaris van het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente: 

 a. **                                                                                              ; en 

 b. **                                                                                             ,  

 en zijn preses respectievelijk scriba van de kerkenraad: 

 a. **                                                                                , en  

 b. **                                                                           .] 

4.4. De financiële gegevens van elk van de Gemeenten zullen in de jaarrekening van de 

Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge worden verantwoord met 

ingang van een januari tweeduizend tweeëntwintig; het bepaalde in artikel 2:321 lid 

3 Burgerlijk Wetboek zal daarbij analogisch worden toegepast. 

 De verplichtingen omtrent de jaarrekeningen van de Gemeenten rusten na het 

samengaan op de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge op de 

wijze zoals is aangegeven in artikel 2:321 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

4.5. Er zijn  geen (rechts)personen die een bijzonder (financieel) recht als bedoeld in 

artikel 2:312 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek jegens een of meer van de Gemeenten 

hebben, zoals een recht op een uitkering van winst; analogische toepassing van het 

bepaalde in artikel 2:320 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan dien ten gevolge achterwege 

blijven. 

Artikel 5. 

5.1. Tot de goederen welke onder algemene titel worden verkregen door de Protestantse 

gemeente Does en Wetering te Woubrugge behoren in elk geval de volgende 

registergoederen van Hervormde gemeente Woubrugge: 

- Dorpskerk, Comriekade 7, 2481AD Woubrugge; kadaster B3824 

- Immanuel, Kerkstraat 1, 2481AA, Woubrugge; kadaster B4537 
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- Pastorie, Kerkstraat 4, 2481AA Woubrugge; kadaster B744 

- Brandweerkazerne, Dokter Lothlaan 1, 2481AB, Woubrugge; kadaster B4431 (nieuw 

5005/5006). 

5.2. Tot de goederen welke onder algemene titel worden verkregen door de Protestantse 

gemeente Does en Wetering te Woubrugge behoren in elk geval de volgende 

registergoederen van PG Hoogmade-Rijpwetering: 

 - Kerkje aan de Does, Vissersweg 1a, 2355 AL Hoogmade 

 - ‘t Kompas, Vissersweg 1a, 2355 AL Hoogmade 

 - Pastorie, Visserswe9 1b, 2355 AL Hoogmade. 

 Kadastrale gegevens: Kadastrale gemeente Woubrugge, sectie D, perceel nr. 1892.  

5.3. Ter zake van de overgang onder algemene titel op de Protestantse gemeente Does en 

Wetering te Woubrugge van de aan de Gemeenten toebehorende registergoederen is 

de vrijstelling van art. 15 lid 1 letter H van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer 

juncto art. 5d van het uitvoeringsbesluit van toepassing .   

5.4. Tot de goederen die onder algemene titel worden verkregen door de Protestantse 

gemeente Does en Wetering te Woubrugge, behoren alle rechten van intellectuele 

eigendom en aanverwante rechten die berusten bij een of meer van de Gemeenten, 

en alle rechten uit stilzwijgende of schriftelijke licenties aan een of meer van 

voornoemde partijen tot gebruik van materiaal waarop intellectuele 

eigendomsrechten van derden rusten, zonder enige beperking en in hun volle 

omvang met alle daaraan klevende rechten, bevoegdheden en goodwill, waaronder 

in elk geval begrepen: 

 a. alle eventuele handelsnaamrechten en overige rechten en aanspraken, uit 

welke hoofde ook, goodwill en bevoegdheden betreffende nawerking en 

eventuele vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad inbegrepen (i) van 

de Hervormde gemeente op de naam "de Hervormde gemeente te 

Woubrugge” (en varianten daarop), en (ii) van de Protestantse gemeente 

Hoogmade-Rijpwetering op de naam "Protestantse gemeente te Hoogmade-

Rijpwetering” (en varianten daarop);   

 b. de rechten op de domeinnamen www.dorpskerkwoubrugge.nl en 

https://hoogmade-rijpwetering.protestantsekerk.net/ ; 

 c. de auteursrechten, voor zover van toepassing, van een of meer van de 

Gemeenten op boekuitgaven, voorlichtingsmateriaal, brochures en overige 

documentatie, foto's, fotocollecties en ander beeldmateriaal[, 

softwareprogrammatuur] en archiefmateriaal en alle rechten uit licenties op 

http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/
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voornoemd materiaal; 

 d. de databankrechten, voor zover van toepassing, van een of meer van de 

Gemeenten op gegevenscollecties en andersoortige collecties, waaronder 

rechten op de ledenregistraties van de desbetreffende Gemeente(n). 

5.5. De Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge zal binnen een maand 

na het samengaan aan de beheerders van de openbare registers waarin overgang van 

rechten kan worden ingeschreven, van het Samengaan en de verkrijging door de 

Protestantse gemeente onder algemene titel van het vermogen van de Gemeenten 

opgave doen, zo nodig door inschrijving van een afschrift van deze akte of van een 

uittreksel daaruit. 

 

Hoofdstuk 2: Fusie van de Diaconieën van de Gemeenten. 

Artikel 6. 

6.1. Blijkens het bepaalde in artikel 4 lid 6 van Generale regeling 1 (‘Gemeenten’) 

behorende bij de Kerkorde houdt het Samengaan tevens de fusie in van de 

Diaconieën van de Gemeenten. 

6.2. Het Samengaan van de Diaconieën van de Gemeenten in de diaconie van de 

Protestantse gemeente komt bij deze akte tot stand en wordt van kracht met ingang 

van de dag na de datum in het hoofd van deze akte gemeld, zodat met ingang van 

een januari  tweeduizend tweeëntwintig de bij deze akte tot stand gekomen diaconie 

van de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge de voortzetting en 

rechtsopvolger is van de diaconie van de Hervormde gemeente Woubrugge en de 

diaconie van PG Hoogmade-Rijpwetering die met ingang van genoemde dag als 

rechtspersonen ophouden te bestaan op de wijze zoals bedoeld in artikel 2:311 lid 1 

Burgerlijk Wetboek, en het vermogen, zijnde alle goederen, schulden en overige 

passiva, van de diaconie van de Hervormde gemeente Woubrugge en de diaconie van 

PG Hoogmade-Rijwetering onder algemene titel wordt verkregen door de diaconie 

van de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge op de wijze zoals 

bedoeld in artikel 3:80 en artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek. Rechten uit een making 

ten voordele van een of meer van de diaconieën van de laatstbedoelde Gemeenten 

komen toe aan de diaconie van de Protestantse gemeente Does en Wetering te 

Woubrugge op de wijze zoals is aangegeven in artikel 4:56 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

[6.3. Op de dag van de totstandkoming van het Samengaan zijn voorzitter respectievelijk 

secretaris van het college van diakenen van de Protestantse gemeente: 

 a. **                                                                                   ; en 
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 b. **                                                                                 .] 

6.4. De financiële gegevens van elk van de Diaconieën van de Gemeenten zullen in de 

jaarrekening van de diaconie van Protestantse gemeente Does en Wetering te 

Woubrugge worden verantwoord met ingang van een januari tweeduizend 

tweeëntwintig; het bepaalde in artikel 2:321 lid 3 Burgerlijk Wetboek zal daarbij 

analogisch worden toegepast. 

 De verplichtingen omtrent de jaarrekeningen van de Diaconieën van de Gemeenten 

rusten na het Samengaan op de Protestantse gemeente op de wijze zoals is 

aangegeven in artikel 2:321 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

6.5. Er zijn geen (rechts)personen die een bijzonder (financieel) recht als bedoeld in 

artikel 2:312 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek jegens een of meer van de Diaconieën 

van de Gemeenten hebben, zoals een recht op een uitkering van winst; analogische 

toepassing van het bepaalde in artikel 2:320 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan dien ten 

gevolge achterwege blijven. 

Artikel 7. 

7.1. Tot de goederen welke onder algemene titel worden verkregen door de diaconie van 

de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge behoren in elk geval de 

volgende registergoederen van de Hervormde Diaconie: - 

7.2. Tot de goederen welke onder algemene titel worden verkregen door de diaconie van 

de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge behoren in elk geval de 

volgende registergoederen van de PG Diaconie: - 

7.3. Ter zake van de overgang onder algemene titel op de diaconie van de Protestantse 

gemeente Does en Wetering te Woubrugge van de aan de Gemeenten toebehorende 

registergoederen is de vrijstelling van art. 15 lid 1 letter H van de Wet op de 

belastingen van rechtsverkeer juncto art. 5d van het uitvoeringsbesluit van 

toepassing .   

7.4. Tot de goederen die onder algemene titel worden verkregen door de diaconie van de 

Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge, behoren alle rechten van 

intellectuele eigendom en aanverwante rechten die berusten bij een of meer van de 

Diaconieën van de Gemeenten, en alle rechten uit stilzwijgende of schriftelijke 

licenties aan een of meer van voornoemde partijen tot gebruik van materiaal waarop 

intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, zonder enige beperking en in hun 

volle omvang met alle daaraan klevende rechten, bevoegdheden en goodwill, 

waaronder in elk geval begrepen: 

 a. alle eventuele handelsnaamrechten en overige rechten en aanspraken, uit 
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welke hoofde ook, goodwill en bevoegdheden betreffende nawerking en 

eventuele vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad inbegrepen (i) van 

de Hervormde Diaconie op de naam "de Diaconie van de Hervormde gemeente 

te Woubrugge" (en varianten daarop), en (ii) van de Diaconie van PG 

Hoogmade-Rijpwetering op de naam "de Diaconie van de Protestantse 

gemeente te Hoogmade-Rijpwetering" (en varianten daarop); 

 b. de rechten op de domeinnamen; 

 c. de auteursrechten, voor zover van toepassing, van een of meer van de 

Diaconieën van de Gemeenten op boekuitgaven, voorlichtingsmateriaal, 

brochures en overige documentatie, foto's, fotocollecties en ander 

beeldmateriaal[, softwareprogrammatuur] en archiefmateriaal en alle rechten 

uit licenties op voornoemd materiaal; 

 d. de databankrechten, voor zover van toepassing, van een of meer van de 

Diaconieën van de Gemeenten op gegevenscollecties en andersoortige 

collecties. 

7.6. De Diaconie van de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge zal 

binnen een maand na het samengaan aan de beheerders van de openbare registers 

waarin overgang van rechten kan worden ingeschreven, van het Samengaan en de 

verkrijging door de Diaconie van de Protestantse gemeente onder algemene titel van 

het vermogen van de Diaconieën van de Gemeenten opgave doen, zo nodig door 

inschrijving van een afschrift van deze akte of van een uittreksel daaruit. 

 

Hoofdstuk 3: Overgang lidmaatschappen.  

Artikel 8. 

Het lidmaatschap van een of meer van de Gemeenten en/of van een of meer van de 

Diaconieën van de Gemeenten van een andere rechtspersoon gaat ten gevolge van het 

Samengaan over op de Protestantse gemeente Does en Wetering te Woubrugge, tenzij de van 

toepassing zijnde wetgeving of de statuten van die rechtspersoon anders bepalen. 

 

Hoofdstuk 4: Slotbepaling. 

Artikel 9. 

In verband met het feit dat de Gemeenten met de daarbij behorende Diaconieën van de 

Gemeenten zelfstandige onderdelen van de Kerk zijn, behoeft ter zake van dit samengaan  niet 

te worden voldaan aan verdere vormvoorschriften op grond van het Burgerlijk Wetboek. 
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Hoofdstuk 5: Opsomming bijlagen. 

Aan deze akte worden gehecht de volgende stukken: 

a. een exemplaar van het voorgenomen besluit tot samengaan als bedoeld in artikel 1 sub 

1.1 [alsmede van de daarbij gevoegde plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 1 sub 

1.1 en in artikel 4 lid 2]; 

b. een fotokopie van de aankondiging in het dagblad Leidsch Dagblad als bedoeld in artikel 

1 sub 1.5; 

c. een exemplaar van de in artikel 2 lid 2 bedoelde verklaringen van het breed moderamen 

van de classicale vergadering van de classis Zuid-Holland Noord; 

d. een exemplaar van het besluit tot samengaan van (het moderamen van) de kerkenraad 

van de Hervormde gemeente Woubrugge als bedoeld in artikel 3 lid 1; 

e. een exemplaar van het besluit tot samengaan van (het moderamen van) de kerkenraad 

van PG Hoogmade-Rijpwetering als bedoeld in artikel 3 lid 2; 

f. [Indien vooraf een verklaring van de belastingdienst is gevraagd, dan ook de tekst van 

genoemde artikelen navenant aanpassen:] een fotokopie van de brief van de inspecteur 

van de Belastingdienst/** als bedoeld in artikel 5 lid 4 en in artikel 7 lid 4; [; 

g. eventuele volmachten]. 

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Kaag en Braassem, op de datum in het hoofd 

van deze akte vermeld. 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en 

het wijzen op de gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van de akte 

voortvloeien en na de verklaring van de comparanten van de inhoud van de akte te hebben 

kennisgenomen en daarmee in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van 

die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparanten, die 

aan mij, notaris, bekend zijn, en mij, notaris, ondertekend.  



12 

 

De ondergetekende, Jonkheer Mr. Otto Wilhelm Dietrich Carl Von Hertzberg, notaris met plaats 

van vestiging gemeente Kaag en Braassem, te dezen handelend namens de verkrijger[s] van de 

in deze akte vermelde registergoederen, verklaart: 

Terzake van de verkrijging[en] van de in deze akte vermelde registergoederen is geen 

overdrachtsbelasting verschuldigd. 

 


