GEMEENTEAVOND GEREFORMEERD EN HERVORMD LEERDAM 17/02/2016 PAULUSKERK
Na de gezamenlijke presentatie van het fusieproces tot nu toe zijn er na de pauze twee parallelle
bijeenkomsten van wijkgemeente Centrum/Oost en West en Kerk aan de Linge (Gereformeerde
Bethelkerk en wijkgemeente Noord), waar de gemeenteleden gehoord worden over het voorgenomen
besluit om de verkennende fase over te laten gaan naar de uitvoerende fase.
De volgende vragen/opmerkingen worden gesteld/gemaakt tijdens de bijeenkomst van Kerk aan de
Linge; vanwege de terugkoppeling naar beide fusiepartners – Gereformeerd en Hervormd - wordt
onderscheid gemaakt in reacties vanuit wijkgemeente Noord (WN) en Bethelkerk (BK) :
(WN): Op basis van stukken op internet vraagt hij of de Algemene Kerkenraad gelijkwaardig zal zijn
aan de wijkkerkenraden. Wie gaan de gebouwen verhuren aan derden? Wat als C/O besluit dat
activiteiten van KadL in de Grote Kerk niet passen, zoals de volkskerstzang, de jaarmarkt,
rondleidingen in de zomer.
(WN): 25% gebruik van de Grote Kerk klopt niet helemaal met de werkelijkheid. De middagdiensten +
extra diensten in de Stille week zijn niet mee gerekend. Totaal zal het meer dan 30% zijn.
(WN): Is verhuur alleen aan derden? Klopt, gebruik voor de kerkdiensten is vrij aan de betreffende
wijkgemeente. De verhuur gaat geregeld worden door het college van kerkrentmeesters. Gebruik door
de wijkgemeente gaat voor boven verhuur aan derden.
(BK): Complimenteert de mensen, die zich ingezet hebben voor het fusieproces tot nu toe.
(WN): De bouw van Het Trefpunt is geheel gefinancierd door de leden van Noord. De opbrengsten
van verhuur vloeien nu naar centraal.
(BK): Wordt het verslag van deze bijeenkomst gedeeld met de gemeente? Dat wordt toegezegd. C/O
en W hebben geen vrouwen in de kerkenraad. Wat betekent dat voor de AK?
WN): In de inleiding voor de pauze miste hij het landelijk aspect van samengaan van Gereformeerd
met Hervormd. Vier partijen maken deel uit van de fusie (C/O, W, N en BK). Hoe wordt de
(stem)verhouding binnen de AK? In de nieuwe situatie zijn er drie wijkgemeenten; zij hebben een
evenredige vertegenwoordiging in de AK. Een plaatselijke regeling moet dit gaan regelen. Besluiten
vallen zoveel mogelijk in de wijkkerkenraden. Over de middagdiensten van KadL volgt nog een
bezinning binnen de kerkenraad en de gemeente.
(BK): Hij constateert een krimp bij alle wijkgemeenten. Kan een fusie een positieve invloed hebben op
de krimp. Die mogelijkheid is inderdaad aanwezig, maar moeilijk te voorspellen.
(WN): Kan de Volkskerstzang in de Grote Kerk blijven? In het verhuurbeleid wordt dit uitgewerkt, maar
er is geen reden om aan te nemen, dat het verandert.
(WN): Hoe zit het met de middagdiensten in de toekomst? Daarover zijn nog geen afspraken gemaakt.
Moderamen en kerkenraad zijn zich wel aan het beraden over de inhoud en het aantal
middagdiensten na een eventuele fusie.
(WN): Nieuw-ingekomenen gaan bezocht worden. Gaan er dan drie personen heen? Daar moeten
nog afspraken over gemaakt worden. Bestaat bij het beroepen van een nieuwe predikant de
hoorcommissie uit ook leden van de andere wijkgemeente? Kerkordelijk hebben die leden niets te
vertellen. De wijkgemeente bepaalt welke predikant beroepen wordt.

(BK): Hij proeft een positieve basishouding. Hij vindt, dat er geen duidelijke antwoorden gegeven
worden. Is er sprake van een ontbindingsclausule?
(BK): Ik ben gevallen over een detail in de presentatie. Plaatselijk heet de fusiegemeente de
Protestantse gemeente Leerdam. KadL heet de protestantse wijkgemeente, maar de andere twee
wijkgemeenten kunnen zich Hervormde wijkgemeente C/O of W noemen. De kerkorde van de PKN
biedt die vrijheid. De wijkgemeente bepaalt hoe ze gaat heten.
(BK): Zij pleit ervoor, dat meegenomen wordt waar nieuw-ingekomenen vandaan komen: van een
Gereformeerde kerk of van een Protestantse gemeente bijvoorbeeld.
(WN): Hij wil geen enveloppen meer ontvangen en rondbrengen waar Hervormde Gemeente Leerdam
op staat.
(WN): Wat is jullie gevoel? Zijn jullie als leden van de stuurgroep nader tot elkaar gekomen? Zie je
vertrouwen in de toekomst? Ja, ondanks scepsis in het begin is het onderling vertrouwen gegroeid.
Ook voor KadL ziet de toekomst er positief uit. Ook binnen de colleges van kerkrentmeesters en
diakenen kent men een betere sfeer en is men positief gestemd.
(WN): In de begroting staan W en KadL negatief. Gaat C/O bijpassen? Ja, maar tekorten in de wijken
moeten weggewerkt worden door bijvoorbeeld groei van inkomsten. Gaat C/O twee wijken
onderhouden? Dat is nu ook al het geval met W en N. C/O gaat financieel mee in de fusie.
(WN): Vraagt naar de formatie van de pastoraal werker. De gewenste formatie voor KadL geeft aan:
1,5 predikant en 0,2 pastoraal werker.
(WN): Als nieuw-ingekomene zou ik mij eerst eens goed oriënteren. Wij zijn niet bang, dat mensen
niet zelf zullen kiezen. Hoe gaat het met mensen in verzorgingshuizen en verpleegtehuizen? Daar
moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden.
(WN): Bracht KadL het meeste levende geld op? Ja. Betaalt KadL dan ook het meeste aan centraal?
Ja.
(WN): Is overwogen om C/O en W samen te voegen om zo daar kosten te verminderen? Ja, dat is
heel kort ter sprake gekomen, maar dat is nu niet ter sprake.
(WN): De afspraak om per wijk minimaal één predikant te hebben, is dat financieel verantwoord bij
een terugloop van het levend geld in bijvoorbeeld wijk W? Er is een afspraak over solidariteit
betreffende de predikantsplaatsen in de wijken.
(WN): Vraagt de aandacht voor de uitbreiding in West (de Broekgraaf)? West hoopt uiteraard op veel
nieuwe leden vanuit de nieuwbouw.
(WN): Is aan de orde geweest, dat een deel van de leden bedanken zal bij een fusie? Dat heeft ook
gespeeld bij de vorming van de landelijke PKN. Toen is maar een heel beperkt aantal leden opgestapt
naar de Hersteld Hervormde Gemeente Oosterwijk/Leerdam. De naam Hervormde wijkgemeente zal
wellicht juist mensen behouden.
(BK): Geeft een compliment aan de redactie van ons kerkblad Kerk aan de Linge en geeft aan, dat zij
een groot voorstander is om een eigen kerkblad, ook na een ev. fusie, te behouden.
(BK): Zijn er plannen om mensen te bezoeken die afhaken o.a. door het fusieproces of straks na de
fusie?
Ds. Johan van den Berg verzorgt de afsluiting van de avond.

