HERVORMDE GEMEENTE te Almelo,
GEREFORMEERDE KERK te Almelo,
VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND.

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE
met wijkgemeenten.
Besluit
De Algemene Kerkenraden van de Hervormde Gemeente te Almelo en de Gereformeerde
Kerk te Almelo, die een samenwerkingsverband zijn aangegaan onder de naam Protestantse
Gemeente Almelo in wording (laatste gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente i.w op 6 juli 2006), hebben besloten de
Hervormde Gemeente te Almelo en de Gereformeerde Kerk te Almelo met ingang van de
datum van het passeren van de notariële acte te verenigen tot een Protestantse Gemeente
Tevens hebben de Algemene Kerkenraden besloten, dat de Protestantse Gemeente zal zijn
ingedeeld in 7 Protestantse wijkgemeenten.
Overwegingen
Bij dit besluit hebben zij het volgende overwogen:
1) De afzonderlijke Algemene Kerkenraden van deze gemeenten willen overgaan tot de
vorming van een Protestantse Gemeente door middel van vereniging van deze
gemeenten.
2) De Hervormde Gemeente kent de volgende wijkgemeenten:
a) wijkgemeente 1,
b) wijkgemeente 2,
c) wijkgemeente 3,
d) wijkgemeente 4,
e) wijkgemeente 5,
f) wijkgemeente 6,
g) wijkgemeente De Regenboog.
3) De Gereformeerde Kerk kent de volgende wijkgemeenten:
a) Noorderwijk,
b) Oosterwijk,
c) Westerwijk,
d) Schelfhorst.
4) Behalve wijkgemeente De Regenboog zijn deze wijkgemeenten allen een
federatieovereenkomst aangegaan op de volgende wijze:
a) wijkgemeente 1 en Noorderwijk onder de naam De Emmaüs,
b) wijkgemeente 2 en Oosterwijk (gedeeltelijk) onder de naam Het Nieuwland,
c) wijkgemeente 3 en Westerwijk onder de naam De Pniël,
d) wijkgemeente 4 en Oosterwijk (gedeeltelijk) onder de naam De Grote Kerk,
e) wijkgemeente 5 en Oosterwijk (gedeeltelijk) onder de naam De Bleek,
f) wijkgemeente 6 en Schelfhorst, onder de naam De Schelfhorst.
5) De wijkkerkenraden zijn over dit besluit gehoord.
6) De leden van de wijkgemeenten zijn in het besluit gekend en daarover door de
wijkkerkenraden gehoord.
en voorts:
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7) De classicale vergadering is bereid aan de vereniging zijn medewerking te verlenen en
stemt ermee in, na hierover het advies te hebben ingewonnen van het regionaal college
voor de behandeling van beheerszaken.
Bij dit besluit is het bepaalde in Ordinantie 2, de artikelen 12 en 19 van de Kerkorde in acht
genomen.
De besluiten van de Algemene Kerkenraden zijn - ingevolge art. 5 van de generale regeling
fusie en splitsing - voorgenomen besluiten.
Het goedkeuringsbesluit van de classicale vergadering, vermeld aan het slot van dit
document, is eveneens een voorgenomen besluit.
De classicale vergadering machtigt haar moderamen na afronding van de publicatie- en
bezwaarprocedure het definitieve goedkeuringsbesluit te nemen.
De kerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, die dit besluit
ondertekenen, machtigen bij deze de moderamina van de kerkenraden om na definitieve
goedkeuring van de classicale vergadering het definitieve verenigingsbesluit te nemen.
Regeling
Voor deze vereniging geldt de navolgende regeling:
1.

De naam van de Protestantse Gemeente luidt: “De Protestantse Gemeente te
Almelo”

2.1.

De grenzen van de gemeente zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens
vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen (eventueel: en
huisnummers) en postcodes die de grenzen van de gemeente vormen, van welke
documenten een afschrift aan dit besluit wordt gehecht.

2.2.
-

De Protestantse Gemeente kent de volgende wijkgemeenten:
Emmaüs,
Het Nieuwland,
Pniël,
De Grote Kerk,
De Bleek,
De Schelfhorst,
De Regenboog (wijkgemeente van bijzondere aard).

2.2.1 De Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen heeft een samenwerkingsovereenkomst
(vastgesteld op 31 augustus 2002) met de Protestantse wijkgemeente in wording De
Bleek. Deze samenwerkingsovereenkomst blijft geldig; nu met de Protestantse
wijkgemeente De Bleek.
2.2.2 De combinaties van wijkgemeenten, die krachtens besluiten van de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente i.w. d.d. 7 december 2006 en 6
november 2008 zijn gevormd,
blijven geldig, zodat de Protestantse Gemeente de volgende combinaties kent:
Emmaüs en De Schelfhorst,
Emmaüs en De Bleek,
De Grote Kerk en Het Nieuwland,
3.

Allen die zijn ingeschreven in het register van de afzonderlijke gemeenten als
bedoeld in ordinantie 2-6-1 sub a worden met ingang van de datum van de vereniging
geacht te zijn ingeschreven in het dienovereenkomstige register van de verenigde
gemeente.
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De registers per wijkgemeente, als bedoeld in Ord. 2-7, blijven ongewijzigd.
4.

De Protestantse gemeente te Almelo is ingedeeld in de classis Almelo.

5.

Aan de Protestantse Gemeente te Almelo zijn per datum van de vereniging als
predikant(en) verbonden:
Ds. D.J. van Bart, zulks voor 100 % van de volledige werktijd, verbonden aan en
werkzaam in de combinatie van de wijkgemeenten Emmaüs en De Schelfhorst,
Ds. O. Mulder, zulks voor 100 % van de volledige werktijd, verbonden aan en
werkzaam in de combinatie van de wijkgemeenten De Grote Kerk en Het Nieuwland,
Ds. J.W. de Vos, zulks voor 100 % van de volledige werktijd, verbonden aan en
werkzaam in de combinatie van de wijkgemeenten Emmaüs en De Bleek,
Ds. K. Sluiter, zulks voor 50 % van de volledige werktijd, verbonden aan en
werkzaam in de combinatie van de wijkgemeenten De Grote Kerk en Het Nieuwland,
Ds. R.S. van Dijk, zulks voor 100 % van de volledige werktijd, verbonden aan en
werkzaam in de wijkgemeente Pniël,
Ds. L. Westland, emeritus predikant, benoemd voor het verrichten van het dienstwerk
van een predikant in de combinatie van De Grote Kerk en Het Nieuwland voor 50 %
van de volledige werktijd voor een periode eindigend op 31.12.2010.

-

Voorts heeft de Protestantse Gemeente te Almelo per datum van de vereniging als
kerkelijke medewerker in dienst:
- Mw. H. Veenstra-Looms, zulks voor 50 % en in vaste dienst als kerkelijk werker
verbonden aan en werkzaam in de combinatie van de wijkgemeenten Emmaüs en De
Bleek,
- Dhr. J.F. Berkhoff, zulks voor 20 % voor een periode eindigend op 31 december
2009 als kerkelijk werker verbonden aan en werkzaam in de wijkgemeente De
Regenboog,
Mw. M.C. Nijenhuis-Remmink, zulks voor 17 % en in vaste dienst als administratief
medewerker van het kerkelijk bureau,
- Mw. L. Melissant-Poot, zulks voor 33 % en in vaste dienst als administratief
medewerker van het kerkelijk bureau,
- Mw. C. Vos-Scholte, zulks voor 33 % en in vaste dienst als administratief
medewerker van het kerkelijk bureau,
- Mw. M. L. Hemstede-Eggink, zulks voor 56 % en in vaste dienst als administratief
medewerker van het kerkelijk bureau,
- Mw. S. van Harlingen-Vriesema, zulks voor 42 % en in vaste dienst als koster in de
wijkgemeente De Schelfhorst,
- Mw. I. Meyer- Bakker, zulks voor 42 % en in vaste dienst als koster in de
wijkgemeente Het Nieuwland/De Schelfhorst
- Dhr. J. Witvoet, zulks voor 100 % en in vaste dienst als koster in de wijkgemeente
De Grote Kerk,
- Dhr. J. Oldenampsen, zulks voor 100 % en in vaste dienst als koster in de
wijkgemeente Pniël,
- Dhr. G. H. Kamphuis, zulks voor 11 % en in vaste dienst als organist,
- Dhr. J. Braakman, zulks voor 11 % en in vaste dienst als organist,
- Dhr. J.W. Timmerman, zulks voor 7 % en in vaste dienst als organist,
- Dhr. A. Eenkhoorn, zulks voor 11 % en in vaste dienst als organist.
6. Samenstelling Algemene Kerkenraad c.q. wijkkerkenraden
Vooruitlopend op de vereniging hebben de Algemene Kerkenraden, samenwerkend als
Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Almelo in wording
 de samenstelling van de Algemene Kerkenraad van de verenigde gemeente bepaald in
de plaatselijke regeling;
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een concept-rooster voor de afvaardiging van ambtsdragers uit de wijkkerkenraden naar
de Algemene Kerkenraad opgesteld en de wijkkerkenraden verzocht alvast ambtsdragers
uit hun midden aan te wijzen, die in de Algemene Kerkenraad van de verenigde
gemeente zullen plaatsnemen;
 personen benaderd die als boventallig lid in de Algemene Kerkenraad van de verenigde
gemeente krachtens verkiezing of aanwijzing door de Algemene Kerkenraad zitting zullen
hebben in de Algemene Kerkenraad.
Na de vereniging komt de Algemene Kerkenraad van de verenigde gemeente zo spoedig
mogelijk in vergadering bijeen. In deze eerste vergadering zal het rooster van afvaardiging
worden vastgesteld en zullen de boventallige leden worden verkozen c.q. aangewezen.



7.

Ingevolge de vereniging gaat het vermogen van de Hervormde Gemeente te Almelo
en het vermogen van haar diaconie enerzijds en dat van de Gereformeerde Kerk te
Almelo en haar diaconie anderzijds onder algemene titel over op de Protestantse
Gemeente te Almelo resp. haar diaconie.
Een en ander geschiedt bij notariële akte als bedoeld in ordinantie 2 art. 19 lid 7.
Aan dit besluit is gehecht een overzicht van rechten en verplichtingen (waaronder de
registergoederen die in eigendom zijn) van de gemeenten en hun diaconieën als
bedoeld in art. 2-4 GRFS). In dit overzicht zijn de afspraken vermeld die gemaakt zijn
over (het gebruik van) het vermogen van de gemeenten en hun diaconieën.

8.

De plaatselijke regeling voor de Protestantse Gemeente als bedoeld in ord. 4-7-2, is
door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Almelo in wording
opgesteld en voorgelegd aan de leden van de oorspronkelijke gemeenten.
De classicale vergadering gaat akkoord met deze regelingen. De plaatselijke regeling
treedt in werking op de datum van ingang van de vereniging en wordt gehecht aan dit
besluit.

9.

Voor iedere wijkgemeente is een plaatselijke regeling opgesteld en goedgekeurd.

10.

De begroting, die door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente
Almelo in wording in samenwerking met alle betrokken colleges van diakenen en
kerkrentmeesters gezamenlijk is vastgesteld, geldt als eerste begroting voor de
Protestantse Gemeente.

11.

Verschil van inzicht over de interpretatie van dit besluit zal door de Algemene
Kerkenraad worden voorgelegd aan het breed moderamen van de classicale
vergadering, dat daarin een beslissing geeft.

Dit besluit is als voorgenomen besluit tot vereniging goedgekeurd door de Algemene
Kerkenraden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk te Almelo op 4
september 2008.
Dit besluit is vervolgens -met enige wijzigingen- als besluit van vereniging goedgekeurd.

.
Gedaan te Almelo op …25.5.2009……………………………… (datum).

1.
a.

De Hervormde Gemeente te Almelo,
De Algemene Kerkenraad
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K.P. de Boer, preses,
D.J. van Bart, scriba.

b. Het college van kerkrentmeesters
P.D. Visser, voorzitter,

A.A. Ardesch, secretaris,
c. Het college van diakenen
H. Sasbrink-Braker, voorzitter,
C.A. Gieszen secretaris,

2. De Gereformeerde Kerk te Almelo,
a. De Algemene Kerkenraad
L. Faber, preses,
H.C.P. Venema, scriba.
b. Het college van kerkrentmeesters
E.J. van Marle, voorzitter,
P.A. Capelle secretaris,

c. Het college van diakenen
J.Nijmeijer, voorzitter,
D. Smit, secretaris,
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