
Geachte gemeenteleden, 

Namens de stuurgroep voor de fusie van onze beide kerken brengen wij u op de hoogte van de 
recente ontwikkelingen en geven we een doorkijkje naar de afwikkeling van de fusie. Op 8 april jl. 
hebben er in beide kerken gemeenteavonden plaatsgevonden waar is gepresenteerd hoe de fusie zal 
plaatsvinden. Tevens is toen kenbaar gemaakt dat we koersen op een formele fusie per 1 januari 
2020. Tijdens de gemeenteavond kon iedereen zijn mening geven over de fusie en konden de 
gemeenteleden vragen stellen. Na afloop van de gemeenteavond werd onder andere benoemd door 
gemeenteleden dat men uitkijkt naar één gemeente. 

Door de verschillende geledingen binnen beide kerken werd en wordt al geruime tijd gewerkt aan 
het op elkaar afstemmen en doordat dit ook voorspoedig gaat lijkt de datum van 1 januari a.s. ook 
goed haalbaar. Uiteraard moet er nog het nodige worden gedaan door bijvoorbeeld het moderamen, 
de kerkvoogdij, de diaconie, jeugdraad e.d. Praktisch gezien vergaderen veel afdelingen en 
commissies al gezamenlijk. De jeugdraad komt al sinds 2018 alleen nog gezamenlijk bijeen, en sinds 
mei dit jaar vergadert ook de kerkenraad alleen nog gezamenlijk. Achter de schermen waren we dus 
al lange tijd aan elkaar aan het wennen. Het komt nu echt aan op het vormen van één gemeente. Dus 
geen "wij" en "zij" meer. Verder is de kerk bezig met het overbrengen van de begraafplaats in een 
zelfstandige stichting. Deze stichting zal het eigendom alsmede het beheer van de begraafplaats op 
zich nemen. 

Hoe nu verder 

Alles is nu in voorbereiding om na de zomervakantie de fusie klaar te maken. Op dit moment zijn het 
beleidsplan, de plaatselijke regeling alsmede de financiële begroting in concept klaar. Deze zullen op 
een gezamenlijk gemeenteavond in oktober worden gepresenteerd. Tijdens de gemeenteavond op 8 
april jl. hebt u uw mening kunnen geven over de fusie. Tijdens de (mogelijk gezamenlijke) 
gemeenteavond(en) in oktober aanstaande zullen de beide gemeentes nog worden gehoord over de 
fusie. De stukken zullen dan ca. één week voor deze gemeenteavond openbaar worden gemaakt. 
Vervolgens zal de gezamenlijke kerkenraad in navolging op de gemeenteavond in oktober of begin 
november een formeel besluit moeten nemen tot fusie.  

Terwijl onze kerkgemeente bezig is met de fusie, houdt de landelijk kerk ook een oogje in het zeil. Zij 
controleert of het stramien van de landelijke kerk gevolgd wordt en zij controleert of er geen 
financiële middelen uit de kerk worden onttrokken. Met name het verzelfstandigen van de 
begraafplaats is voor de landelijke kerken een handeling die extra aandacht krijgt. Als de landelijk 
kerk de fusie heeft goedgekeurd dan kan de notaris in 2019 alles in het werkstellen om van de beide 
kerken één nieuwe rechtspersoon te maken op Deo Volente (zo de Here wil) 1 januari 2020.  

Andere zaken welke u graag zou willen weten 

De gebouwen zullen vanaf 2020 verder gaan onder een nieuwe naam, hoe deze namen luiden dat zal 
in het najaar bekend worden gemaakt door de kerkenraad. 

Deze fusie is een heugelijk feit en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn 
voornemens om de fusie met elkaar te vieren op de gemeentezondag in juni 2020. Dan is het orgel 
van de "grote kerk" gerestaureerd en kunnen er in de buitenlucht activiteiten worden georganiseerd. 
Mocht u graag willen meewerken aan dit feest, dan kunt u dat kenbaar maken. Het gaat sowieso een 
onvergetelijke dag worden. 

 



Wij hopen u zo vooreerst volledig geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, 
dan kunt u altijd iemand van de stuurgroep contacten. 

Met vriendelijk groet, mede namens de kerkenraad  

de stuurgroep 


