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Verslag gemeentebijeenkomst d.d. 1 nov 2020 van de PG Hoogmade- Woubrugge.
Onderwerp van deze vergadering is de bespreking van het concept ‘voorgenomen fusie
besluit’ met de Hervormde Kerk in Woubrugge. (verder te noemen Dorpskerk Woubrugge)
In verband met de coronasituatie is gekozen voor een bijeenkomst na afloop van de
kerkdienst op bovengenoemd datum. Wij hebben hiervoor gekozen om daarmee een extra
bijeenkomst te voorkomen.
Er waren bij deze ledenraadpleging 18 gemeenteleden aanwezig. Vooraf waren 5
vraagformulieren binnengekomen van leden die niet aanwezig konden zijn. Daarnaast is één
telefonische reactie ingebracht
Aanleiding:
Al eerder was met onze gemeente de wens besproken om tot een bestuurlijke
samenwerking met een naburige gemeente te komen. Grote moeite om een kerkenraad
bemenst te krijgen en een teruglopend en vergrijzend leden bestand heeft de kerkenraad en
gemeente overtuigd om samenwerking met een buurgemeente te zoeken.
Verloop van de bijeenkomst:
Voorzitter Femke Kortekaas-Swagerman opende met woorden van welkom deze
bijeenkomst. Zij gaf nog eens een toelichting op de genomen stappen tot nu toe. Zij
refereerde daarbij aan eerdere bijeenkomsten waarop was vastgesteld dat de huidige
situatie van onze gemeente niet houdbaar is, op langere termijn. De moeite om de
kerkenraad bemenst te krijgen en de vergrijzende en afnemende ledenaantal was daarbij
het leidende motief. Ook willen kerkenraad en gemeente niet afwachten maar zelf het
initiatief nemen om versterking voor onze gemeente te zoeken, met als doel het zo lang
mogelijk als geloofsgemeenschap Hoogmade- Rijpwetering te blijven functioneren. Femke
lichte toe dat daartoe een tweetal gesprekken zijn geweest met aangrenzende gemeenten
t.w. PG Oude Wetering en de Dorpskerk in Woubrugge. Beide kerkenraden stonden zeer
positief tegenover ons verzoek, maar in het tweede gesprek met PG Oude Wetering bleek
dat onze vraag een tweetal jaren te vroeg kwam, omdat zij nog enkele interne uitdagingen
hebben. Mede daarom is door de kerkenraad unaniem en vol overtuiging gekozen om
verdere samenwerking/fusie gesprekken met de Dorpskerk Woubrugge te voeren. De fusie
gesprekken worden gevoerd door delegaties van beide gemeenten ondersteund met ,een
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ter zake deskundige, adviseur. Thans licht voor het ontwerp ’voorgenomen fusie besluit’
met genoemde gemeente. Dit in het kader van het kerkordelijk voorgeschreven ’kennen en
horen van de gemeenten’. Femke deelde nog mee dat dit ook in een tweetal bijeenkomsten
in Woubrugge de komende week gebeurt.
Doel van deze bijeenkomst.
Het kerkordelijk voorgeschreven ‘kennen en horen’ van de gemeente, over het
voorgenomen besluit te komen tot een volledige fusie tussen de Dorpskerk Woubrugge en
de P G Hoogmade –Rijpwetering per 1-1-2022.
Toelichting op en beantwoording van vragen aangaande dit voorgenomen besluit.
Femke gaf mede delegatie lid Jan Uit den Boogaard het woord om in te gaan op de
schriftelijke en mondelinge vragen.
Waarom fusie en geen bestuurlijke samenwerking zoals eerde ter sprake was geweest.
Toegelicht werd dat lopende gesprekken tot de conclusie geleid hebben dat dit eigenlijk de
enige mogelijkheid was om voldoende inhoud te geven aan het uitgangspunt van onze
gemeente. Een sterk en daadkrachtig bestuur en zo lang mogelijk als geloofsgemeenschap in
Hoogmade te kunnen blijven functioneren. Dit uitganspunt wordt ook door onze fusie
partners onderschreven. Een eigen kerkenraad met een eigen financieel beleid en beheer
met een onvolledige kerkenraad is niet mogelijk. Reeds nu functioneert er al één
kerkenraadslid met dispensatie en is de gemiddelde leeftijd van de kerkenraad +/- ook 70.
Alle reacties van gemeenteleden hadden een positieve toon waarbij één reactie er erg
uitsprong: meer mogelijkheden voor en met jong volwassenen. De aanwezige leden onder
schreven nogmaals de wens zo lang mogelijk als geloofsgemeenschap te blijven
functioneren, Femke en Jan konden de geruststelling geven dat dit een geaccepteerd
uitgangspunt in de fusie commissie is. Verder werd de wens uitgesproken om ons
kerkgebouw, op het moment dat dit leeg zal komen, te behouden voor de samenleving in
het dorp Hoogmade. Ook de positie van onze gemeente in de exploitatie en onderhoud van
de RK begraafplaats in Hoogmade kwam hierbij aan de orde. Beide commissie leden hebben
aangegeven deze opmerkingen nadrukkelijk mee te nemen in de verdere gesprekken.
Tenslotte deelt Femke nog mee dat de mogelijkheid voor het aantrekken van een kerkelijk
werker nog onderwerp van gesprek is in de fusie commissie. Deze zou dan in beiden
gemeenten werkzaam kunnen zijn, bij ons in ieder geval de vacature van ds. Westrik in
kunnen vullen.
Eindconclusie van de ingebrachte schriftelijke vragen en opmerkingen alsmede de gevoerde
discussie was dat unaniem werd ingestemd met het ingezette beleid met de uitdrukkelijke
toezegging dat de gemeenteleden het zij schriftelijke als wel in mogelijke bijeenkomsten van
de verdere ontwikkelingen op de hoogte te houden.
Dit verslag is behandeld en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 3 dec 2020 en is de
basis voor de verdere fusie gesprekken met de Dorpskerk Woubrugge.
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Verslag van de gemeentevonden van de P G Hoogmade- Rijpwetering c.a.,
d.d. 8 en 10 juni 2021.
Beide avonden zijn bezocht door, in totaal, 16 gemeenteleden.

1. Opening:
Beide avonden opende voorzitter Femke Kortekaas- Swagerman met woorden van welkom
en een gedicht.

2. Verslag vorige gemeente avond d.d. 1 nov 2020:
Dit verslag gaf geen aanleiding tot op of aanmerkingen. Wel werd geconstateerd dat deze
gemeenteavond gehouden werd vlak voordat de kerkdiensten i.v.m. corona werden
opgeschort.

3. Toelichting voortgang fusietraject:
Dit onderwerp werd door voorzitter Femke Kortekaas- Swagerman uitgebreid toegelicht. Zij
zette uiteen welk proces er al doorlopen is, en waar we nu staan. Voor 1 augustus moeten
alle beschikbare stukken bij het breed moderamen van de classis zijn ingediend, om de fusie
per 01-01-2022 goedgekeurd te krijgen. Femke doet een opsomming van de noodzakelijk
aan te dragen stukken. Al deze stukken en de daarbij behorende toelichting leiden tot het
bijgevoegde fusie besluit van de kerkenraad d.d. 25 mei. Over dit besluit, wat de kerkenraad
kerkordelijk moet nemen, moet de gemeente gekend en gehoord worden, wat deze
avonden dan ook gebeurt. Na deze toelichting wordt er door verschillende gemeenteleden
waardering uitgesproken richting kerkenraad voor de vele stappen die in dit proces al gezet
zijn en wordt nogmaals het fusie uitgangspunt van harte onderschreven. Hierbij wordt dan
nog wel aangetekend dat men hoopt nog lange tijd in ons ‘kerkje aan de Does’ te kunnen
kerken. Wel zullen er, in de toekomst, ook een aantal gezamenlijke diensten gehouden
worden.
Bij dit agenda punt wordt ook nog weer het proces rond de nieuwe naam benoemd. Uit de
ingediende namen heeft de fusie commissie een top drie opgesteld, waar de gemeenten
leden hun stem op kunnen brengen. Dat kan via de website maar ook via een stemlijstje wat
op beide avonden rondgaat.

4. Toelichting op de opstelling van een nieuw beleidsplan.
Ook dit punt wordt door Femke uitvoerig toegelicht. Bij het ontstaan van de nieuwe
gemeente moet er ook een nieuw beleidsplan worden opgesteld. Ook de Gereformeerde
Kerk Woubrugge is hierbij betrokken. De leden van de kerkenraden hebben er al wat tijd in
geïnvesteerd middels het invullen van vragenlijstjes en z.g. wandelgesprekken. Binnenkort
wordt dit in een gezamenlijke kerkenraadsbijeenkomst, onder leiding van een externe
begeleidster verder uitgewerkt. Vervolgens krijgen de individuele gemeenteleden ook nog
de gelegenheid tot inbreng. Op welke manier dit gaat gebeuren staat nog niet vast, maar de
gelegenheid komt zeker. Ook over dit onderwerp zijn, na de uitgebreide toelichting, geen
vragen op opmerkingen.
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5. Sluiting van de bijeenkomsten:
Niets meer aan de orde zijnde worden beide avonden afgesloten met het samen uitspreken
van het ’Onze Vader. Er was nog gelegenheid om wat na te praten met een drankje en een
hapje.
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