Voorbereiding vorming Protestantse Gemeente Woerden
Plan van Aanpak fase II

vastgesteld 09-07-2018 (met aanpassingen o.b.v. het bijgestelde
missie en visiedocument PGW2020 en de uitgewerkte deelopdrachten, 17-10-2018)
Inleiding
Bij de PKN-kerken in Woerden leeft het verlangen om de samenwerking te versterken, zoals is verwoord
in het gezamenlijke visiedocument “Het wenkend perspectief voor de Protestantse Gemeente Woerden”.
Met de opstelling van dit visiedocument is de eerste fase (onderdeel A) van de opdracht voorbereiding
vorming Protestantse Gemeente Woerden afgerond.
In de periode januari – mei 2018 heeft de stuurgroep vorming PGW - parallel aan de bespreking van dit
visiedocument door de kerkenraden en op gemeenteavonden - zich georiënteerd op de aanpak voor de
volgende fase.
Bijstelling visiedocument
De stuurgroep PGW heeft het visiedocument - op basis van de ontvangen reacties van de kerkenraden –
op onderdelen aangepast (afgerond 17-10-2018).
Samenwerkingsvorm
De stuurgroep wil zich op basis van het bijgestelde visiedocument richten op de verdere uitwerking van
de samenwerkingsvorm vereniging (fusie). Volgens de kerkorde zijn er twee samenwerkingsvormen,
namelijk samenwerken of vereniging (fusie). Door de stuurgroep PGW is gekeken naar deze mogelijke
samenwerkingsvormen. Op basis van de geformuleerde missie en de geformuleerde doelen van
samengaan kan worden geconcludeerd dat de uitwerking zich moet richten op een vereniging van onze
kerken. Deze keuze is ook een logisch vervolg op de stappen die door onze kerken in de voorgaande
jaren zijn gezet.
Planning
In het opgestelde “Plan van aanpak fase II” is weergegeven welke activiteiten we wenselijk vinden om te
komen tot een principebesluit tot vereniging van onze kerken. De stuurgroep PGW wil in april 2019 de
uitwerking aan de kerkenraden aanbieden, zodat het mogelijk is om voor de zomer 2019 tot een
principebesluit tot vereniging te komen.
Na een principebesluit tot vereniging volgt een formeel traject, waarin de (wijk)kerkenraden, de leden
van de (wijk)gemeenten en de classis worden gehoord. Na dat traject kan een definitief besluit tot
vereniging volgen, waarmee onze (wijk)gemeenten onderdeel worden van de Protestantse Gemeente
Woerden. In de bijlage bij dit plan van aanpak is hiervoor het beoogde tijdpad weergegeven.
Uitgangspunten
Voor de aanpak wordt uitgegaan van de hoofdopzet zoals verwoord in het eerder door de
kerkenraden vastgestelde “Opdracht voorbereiding PGW”.
Het opgestelde visiedocument “Het wenkend perspectief PGW” vormt de basis voor de nadere
uitwerking.
De reacties van de kerkenraden op de bovengenoemde documenten worden verwerkt.
Voor de uitwerking wordt uitgegaan van de samenwerkingsvorm vereniging (fusie).
Het formele PKN stappenplan voor vereniging wordt gehanteerd.
Bovengenoemde documenten zijn bijlagen bij dit plan van aanpak vorming PGW, fase II.
De huidige communicatie aanpak (zie PVA, fase I) wordt gecontinueerd.
Uitwerking van de aanpak voor fase II
Voor het nemen van een principebesluit is het wenselijk dat er op hoofdlijnen duidelijkheid komt over een
aantal belangrijke onderwerpen. In de tabel (volgende pagina) zijn de benoemde onderwerpen
weergegeven, met de concrete uitwerkingsvraag en de voorgestelde aanpak.
Deze aanpak sluit aan bij de eerder vastgestelde “Opdracht voorbereiding PGW”.
Onderdeel A van die opdracht is afgerond. Fase II richt zich op de uitwerking van de hierin genoemde
onderdelen B, C en D. Het gaat om de organisatievorm/-structuur (op hoofdlijnen), het tijdpad en de
concepttekst voor de besluitvorming.
Het door de stuurgroep opgestelde plan van aanpak voor fase II wordt ter informatie aan de
kerkenraden verzonden. Aan de kerkenraden wordt verzocht om ook bij te dragen aan de uitvoering
daarvan. In overleg worden personen gezocht die kunnen deelnemen aan de genoemde werkgroepen.
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De uitwerkingen van de hieronder benoemde onderwerpen worden door de werkgroepen ter advies aan
de stuurgroep gestuurd. Na afronding van fase II, biedt de stuurgroep het concept principebesluit tot
vereniging - met de ondersteunende documenten - ter besluitvorming aan de kerkenraden aan.

Plan van Aanpak (op hoofdlijnen)
Hieronder is per onderwerp de uitwerkingsvraag toegelicht. De gevraagde producten zijn benoemd met
de planning en de personen die dit gaan uitvoeren.
Voor elk van deze opdrachten is ook een uitgebreidere opdrachtformulering opgesteld.
·
Meegegeven zijn de kaders uit eerdere documenten en een verwijzing naar de relevante documenten.
·
Per deelopdracht is een stuurgroeplid aangewezen als initiator/ambassadeur.
·
Gemeenteleden, ambtsdragers en predikanten worden ingeschakeld bij de uitwerkingen.
·
Bij de opdrachten 1, 3 en 7 wordt het ministerie ingeschakeld als klankbord.
Onderwerp en uitwerkingsvraag

Uitwerking door:

1. Inrichting van de kerkorganisatie (bestuursmodel)
Het doel van deze opdracht is een voorstel met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor
een nieuwe plaatselijke regeling en zo mogelijk, het opstellen van de concept plaatselijke
regeling. Een tweede doel is het voorbereiden van een plaatselijke overgangsregeling. Het
derde doel van de deelopdracht is het voorzien in een organogram met daarin alle
onderdelen van de nieuwe te vormen gemeente om zo helderheid verschaffen over haar
structuur.

Planning:

Werkgroep,
vertegenwoordigers
namens (algemene)
kerkenraden
(3-4 personen)

Producten:
·
Schema op hoofdlijnen
·
Uitgewerkt voorstel

december 2018
maart 2019

2. Positie Het Baken (Zie ook de relatie met deelopdracht 9)

Voor de positie van Het Baken worden de volgende drie kernvragen uitgewerkt.
a)
Wat wil je als geloofsgemeenschap Het Baken zijn?
b)
Welke organisatievorm past daar het beste bij?
c)
En hoe kun je die vorm het beste realiseren?

OAK + kernteam Het
Baken

Producten:
·
Uitwerking van de drie kernvragen

november 2018

3. Wijkgemeenten

Gevraagd wordt om een voorstel voor de wijkindeling.
Uitgangspunt is dat leden van huidige wijken bij de vorming PGW aangesloten blijven bij hun
eigen wijkgemeente. Gemeenteleden mogen nu en straks zelf bepalen of ze zich laten
overschrijven naar een andere wijkgemeente.
Producten:
·
Kader voor de uitwerking
·

Voorstel voor de wijkindeling

4. Gezamenlijk college van Kerkrentmeesters
De werkgroep, gezamenlijk college van Kerkrentmeesters, maakt een plan van aanpak om te
komen tot een gezamenlijk college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Woerden. In dit plan van aanpak zijn in ieder geval de volgende elementen opgenomen:
1.
Benoemen van de vraagstukken om te komen tot een gezamenlijk college van
kerkrentmeesters
2.
Prioritering van bovengenoemde vraagstukken met vermelding van wat voor de formele
inrichting van een gezamenlijk college moet worden gerealiseerd
3.
Op hoofdlijnen inzicht geven in de uitwerking van de vraagstukken

Stuurgroep PGW

oktober 2018

Werkgroep,
vertegenwoordigers
namens wijkgemeenten
(3-4 personen)

maart 2019

Vertegenwoordigers
namens colleges van
kerkrentmeesters

Producten:
·
Concept uitwerking (benoemen onderwerpen)
·
Stappenplan

december 2019
maart 2019

5. Gezamenlijk college van Diakenen
De werkgroep, gezamenlijk college van Diakenen, maakt een plan van aanpak om te komen
tot een gezamenlijke Diaconie van de Protestantse Gemeente Woerden. In dit plan van
aanpak zijn in ieder geval de volgende elementen opgenomen:
1.
Benoemen van de vraagstukken om te komen tot een gezamenlijke Diaconie
2.
Prioritering van bovengenoemde vraagstukken met vermelding van wat voor de formele
inrichting van een gezamenlijke Diaconie moet worden gerealiseerd
3.
Op hoofdlijnen inzicht geven in de uitwerking van de vraagstukken
Producten:
·
Concept uitwerking (benoemen onderwerpen)
·
Stappenplan

Vertegenwoordigers
namens colleges van
diakenen

december 2018
maart 2019

6. Kerkgebouwen
(gezien de bijstelling van het visiedocument is deze deelopdracht vervallen)
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Onderwerp en uitwerkingsvraag
7. Financieringsmodel
Gevraagd wordt om een voorstel met de principes voor een gezamenlijk financieringsmodel.
Producten:
·
Voorstel met contouren
·
Voorstel principes financieringsmodel

Uitwerking door:

Planning:

Werkgroep met
vertegenwoordigers van
colleges van
kerkrentmeesters, en
financials.

december 2018
maart 2019

8. Jeugd

(gezien de bijstelling van het visiedocument is deze deelopdracht vervallen)

9. Missionair beleid en Pionieren

De werkgroep heeft de opdracht om met een op hoofdlijnen uitgewerkt voorstel te komen
hoe het missionair beleid vorm te geven in de nieuw te vormen PGW. Is er een grote
verscheidenheid aan opvatting/visie t.a.v. missionair beleid of klinkt deze eensluidend? Is er
een gedeeld beeld over de organisatievorm (een (centrale) missionaire commissie?)? Op
welke wijze passen de huidige pioniersplekken (Twintigers, Baken) in het toekomstige beeld?
Producten:
·
Vooruitblik op de beoogde ontwikkeling missionair beleid PGW

10. Concepttekst Principebesluit
Uitwerking van de tekst voor de besluitvorming door de kerkenraden (inclusief de toelichting)
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Eén of meer predikanten
met enkele gemeenteleden (o.a. vanuit de
evangelisatie- en
missionaire commissie,
het Baken en de
Twintigers)
december 2018
Stuurgroep PGW, twee
leden

maart 2019

Bijlage: Tijdpad voor de vorming PGW

Het tijdpad geeft op hoofdlijnen de planning weer om na de aanbieding van de uitwerkingen van fase II
(april 2019) te komen tot de formele start van de Protestantse Gemeente Woerden. Deze uitwerking en
de voorgestelde stappen zijn conform het PKN-stappenplan voor vereniging. Als de deelopdrachten
gereed zijn, zal de stuurgroep op basis hiervan het tijdpad nog goed bekijken zo nodig bijstellen.
De besluitvorming binnen de ELG moet in de onderstaande tabel nog worden ingevuld. Onderdeel van het
formele traject daarbij is dat de classis ook de Lutherse synode op de hoogte moet brengen.
Datum/periode
April 2019

April 2019
Mei 2019
Juni 2019
Sept 2019

juli-okt 2019

Nov 2019

Dec 2019
Febr 2020
Maart 2020
Maart 2020

April 2020
Mei-juni 2020

Juni 2020
Juli 2020
Juli 2020
Juli 2020 ev

sept 2020

Actie
- Vaststellen producten werkgroepen
- Vaststellen concept principebesluit
- AK HG en grote kerkenraad GK verzoeken
principebesluit te nemen
AK HG informeert WKRen HG over het
principebesluit
WKRen HG en grote kerkenraad GK horen
leden (wijk)gemeenten)
AK HG en grote kerkenraad GK nemen
principebesluit
AK HG en grote kerkenraad GK informeren
breed moderamen van de classicale
vergadering (BMCV) over principebesluit en
vragen advies/begeleiding van
gemeenteadviseur bij opstellen van de
regelingen (zie hieronder vwb de regelingen)
Aanpassen nav gemeenteavonden:
Plaatselijke regeling
Plaatselijke overgangsregeling
Voorstel wijkgrenzen
Regelingen inzake financiën
Voorleggen aan BMCV:
Plaatselijke regeling
Plaatselijke overgangsregeling
Voorstel wijkgrenzen
Regelingen inzake financiën
Advies vragen aan Regionale College voor de
Behandeling van Beheerszaken (RCBB)
Reactie van RCBB op adviesverzoek BMCV
(gaan er vanuit dat dit positief is)
Besluit tot goedvinden van het principebesluit
en de voorgelegde regelingen
Opstellen definitief besluit tot vereniging

Leden (wijk)gemeenten HG en GK worden
gehoord over besluit tot vereniging en
regelingen.
Indien horen aanleiding geeft tot
wijzigingsvoorstellen in de regelingen dan
overleggen AK HG en grote kerkenraad GK
deze wijzigingen met BMCV.
Besluit tot vereniging en vaststellen regelingen.
Publicatie besluit in regionaal dagblad en ter
inzage legging van de bij het besluit
bijbehorende documenten (regelingen)
Passeren van de akte bij de notaris (op de dag
na passeren notariële akte in de vereniging een
feit)
Conform plaatselijke overgangsregeling en
plaatselijke regeling worden de
kerkenraden/werkgroepen/commissies e.a.
zaken vormgegeven
Feestelijke start PG Woerden
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Door wie
Stuurgroep

AK HG
WKRen HG en grote kerkenraad
GK
AK HG en grote kerkenraad GK
AK HG en grote kerkenraad GK
(met cc aan stuurgroep)

Stuurgroep in afstemming met
AK HG en grote kerkenraad GK

AK HG en grote kerkenraad GK
(met cc aan stuurgroep)

BMCV
RCBB
BMCV
Stuurgroep, in afstemming met
AK HG en grote kerkenraad GK
(kan al voor maart 2020 worden
voorbereid)
Wijkgemeenten HG en grote
kerkenraad GK
Stuurgroep coördineert evt.
wijzigingen.
Bij wijziging waarmee HG en GK
akkoord zijn, leggen AK HG en
grote kerkenraad GK wijziging
voor aan BMCV
AK HG en grote kerkenraad GK
AK HG en grote kerkenraad GK
gezamenlijk
AK HG en grote kerkenraad GK
gezamenlijk
Stuurgroep is aanspreekpunt bij
evt. vragen
Nieuwe AK

