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Pakket 9: Afweging WAF-advies inzake geografisch model voor indeling wijkgemeenten
De WAF heeft in oktober 2012 - op verzoek van de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente
en het moderamen van de Gereformeerde Kerk - een advies gegeven over het fusieproces. Een
belangrijk, en unaniem door de werkgroep gedragen, advies was de indeling van de drie toekomstige
wijkgemeenten.
De werkgroep heeft in haar eindrapportage twee modellen uitgewerkt. Een model waarin de grenzen van
de drie wijkgemeenten gelijk zijn aan de grenzen van de huidige drie Hervormde wijkgemeenten (model
4) en een model waarin het grondgebied van de huidige wijkgemeente Noord op opgesplitst tussen
Centrum/Oost en West en er een Protestantse Wijkgemeente wordt gevormd die de gehele gemeente
Leerdam beslaat (model 5). (zie voor een uitgebreide toelichting op de modellen de pagina’s 5 en 6 van
de WAF rapportage)
De WAF adviseert nadrukkelijk te kiezen voor model 4: “Dit model komt meer tegemoet aan de wensen
van de Hervormde wijkgemeenten Centrum-Oost en West dan dat het de belangen schaadt van de
huidige Protestantse (wijk)Gemeente in wording.”
De stuurgroep heeft zich opnieuw gebogen over dit voor haar zwaarwegende advies. De stuurgroep
neemt daarbij in ogenschouw dat bij de discussie over de eindrapportage van de kant van Kerk aan de
Linge een duidelijke voorkeur is uitgesproken voor model 5.
De stuurgroep meent dat de verschillen tussen de modellen vooral optisch en psychologisch van aard
zijn. In de praktijk zullen de drie wijkgemeenten ongeacht het model dat wordt gekozen een eigen
identiteit hebben, waarbij de wijkgemeenten West en Centrum/Oost vooral volkskerk voor de wijk willen
zijn en Kerk aan de Linge een kerk voor leden vanuit de gehele gemeente Leerdam. In beide door de
WAF uitgewerkte modellen is deze identiteitskeuze mogelijk, zij het dat voor de volkskerk gedachte
model 4 meer voor de hand ligt dan model 5.
De stuurgroep stelt de beide fusiepartners voor te kiezen voor model 4. Dan wordt de indeling (op
hoofdlijnen) met daarbij een voorstel hoe om te gaan met nieuw ingekomenen.:
Wijkgemeente West
Begrenzing:
- ten zuiden van de spoorlijn en ten westen van de Zuid-Hollandweg
Leden:
- alle huidige leden van deze wijkgemeente
- nieuw ingekomen leden in deze wijk afkomstig uit een Hervormde gemeente
Wijkgemeente Centrum/Oost
Begrenzing:
- ten zuiden van de spoorlijn en ten oosten van de Zuid-Hollandweg
Leden:
- alle huidige leden van deze wijkgemeente
- nieuw ingekomen leden in deze wijk afkomstig uit een Hervormde gemeente
Wijkgemeente Kerk aan de Linge
Begrenzing:
- ten noorden van de spoorlijn
Leden:
- alle huidige leden van deze wijkgemeente
- nieuw ingekomen leden in deze wijk afkomstig uit een Hervormde gemeente
- nieuw ingekomen leden uit een Gereformeerde Kerk of uit een Protestantse Gemeente
Het grondgebied van de nieuwe PKN gemeente Leerdam beslaat het grondgebied van de Hervormde
Gemeente Leerdam.
De huidige leden van de Gereformeerde Kerk van buiten dit grondgebied worden automatisch lid van
wijkgemeente Kerk aan de Linge. Nieuw ingekomen leden vanuit een Gereformeerde Kerk in één van
deze buitengebieden worden toegewezen aan een door de classis aangewezen gemeente. (Nb: dat zou
Kerk aan de Linge kunnen zijn, maar dat vergt overleg met zowel de classis Gorinchem, de classis
Bommel als met de omliggende gemeenten.
Vanzelfsprekend bestaat altijd de mogelijkheid tot overschrijving naar een andere wijkgemeente.
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Informatie/communicatie
Bij de fusie moeten ook afspraken worden gemaakt over de informatie aan en communicatie met nieuw
ingekomenen. Een eenduidige uitleg over (de identiteit van) de drie wijkgemeenten met bijbehorende
informatie is belangrijk en noodzakelijk om deze nieuw ingekomenen goed te bedienen.
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