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Fusieproces – uitnodiging gemeenteavond 14 november 2017

Geachte ………………….,
Het fusieproces van de Hervormde Gemeente Leerdam en de Gereformeerde Kerk in Leerdam gaat de
besluitvormende fase in. Dat is althans het voornemen van beide fusiepartners: de Algemene Kerkenraad
van de Hervormde Gemeente en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk.
Nu zowel de verkennende- als de uitwerkingsfase van het fusieproces is afgerond willen de beide
kerkenraden in december een besluit over de fusie nemen. Over dat voornemen willen de vier
(wijk)kerkenraden u als gemeenteleden niet alleen informeren, maar ook willen zij graag van u vernemen
hoe u daar als belanghebbend gemeentelid over denkt. In termen van de Kerkorde (het “landelijke
kerkelijke reglement”) heet dat het “kennen en horen van de leden van de gemeente” over een belangrijk
voorgenomen besluit. Dat besluit betreft in dit geval het voornemen in Leerdam tot een vereniging (fusie)
te komen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. De Kerkorde schrijft voor dat de
(wijk)gemeenten ieder afzonderlijk hun leden hierover informeren en horen.
In verband met het voornoemde nodigt de kerkenraad van ………………………… u van harte uit voor
een gemeenteavond op dinsdag 14 november om 20.00 uur in …………………….
19.30 uur
20.00 uur
20.15 uur

20.45 uur
21.00 uur
22.00 uur

Inloop met koffie en thee
Opening
Presentatie van het voornemen om tot vereniging (fusie) te besluiten
- korte voorgeschiedenis
- resultaat verkenningsfase
- resultaat uitwerkingsfase
- beleidsplan en plaatselijke regeling
- vervolg
Pauze
Vragen en gesprek
Afsluiting

De kerkenraad stelt uw aanwezigheid en deelname aan deze belangrijke gemeenteavond bijzonder op
prijs. Uw inbreng (mening en argumenten) wegen de (wijk)kerkenraden mee bij het definitief maken van
hun besluit.
In de bijlage bij deze uitnodiging vindt u een korte inhoudelijke toelichting op het voornemen om tot
vereniging (fusie) te besluiten.
Met vriendelijke groet,

scriba

