
Welkom!  

op de centrale gemeenteavond van 
Gereformeerd en Hervormd Kampen  

4 april 2017 

ter gelegenheid van het ondertekenen van de 
Intentieverklaring op weg naar een Protestantse 

Gemeente Kampen 



Indeling 

• Opening 

• Achtergrond en Intentie 

• Ondertekening Intentieverklaring 

• Toelichting Werkplan 

• Flitsgesprekken 

       Pauze 

• Inbreng voor het beleidsplan 

• Sluiting 



Opening: Zingen Psalm 33:2,8 

Roemt nu met nieuwe lofgezangen 

De nieuwe blijken van Zijn gunst; 

Het speeltuig moet dien toon vervangen; 

Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. 

Alles moet Hem eren; 

Want het woord des HEEREN, 

't Richtsnoer Zijner daân, 

Is volmaakt rechtvaardig, 

Al onz' achting waardig; 

Eeuwig zal 't bestaan.  



Opening: Zingen Psalm 33:2,8 

Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heilge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde  

uwe liefd' ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wien wij wachten,  

geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 



Opening: Lezen Nehemia 9: 1-3, 5-8  

1 Op de vierentwintigste dag van deze maand kwamen de 
Israëlieten weer bijeen. Ze vastten en waren gehuld in 
boetekleren, met stof op hun hoofd. 2 De geboren 
Israëlieten gingen apart staan van de vreemdelingen en 
zij beleden schuld voor hun zonden en voor de wandaden 
van hun voorouders. 3 Zo stonden ze daar, en gedurende 
een vierde deel van de dag werd er voorgelezen uit het 
boek van de wet van de HEER, hun God, en nog eens een 
vierde deel van de dag beleden ze schuld en bogen ze zich 
neer voor de HEER, hun God.  

 



Opening: Lezen Nehemia 9: 1-3, 5-8  

5 De Levieten (…) zeiden: ‘Sta op, prijs de HEER, uw 
God, voor eeuwig en altijd: Moge uw luisterrijke 
naam, die verheven is boven alle lof en roem, 
geprezen zijn. 6 U alleen bent de HEER, u hebt de 
hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle 
hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles wat 
daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u 
buigen de hemelse machten.  



Opening: Lezen Nehemia 9: 1-3, 5-8  

7 U bent de HEER, de God die Abram heeft 
uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de 
Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd 
heeft in Abraham. 8 U hebt gezien hoe zijn hart 
trouw bleef aan u, u hebt een verbond met hem 
gesloten en hem beloofd het land van de 
Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de 
Perizzieten, de Jebusieten en de Girgasieten aan zijn 
nageslacht te geven. U hebt uw woord gehouden, u 
bent rechtvaardig. 

 



Achtergrond en Intentie 

• Proces van groeiende samenwerking en 
toenadering 

• Verschillende elementen spelen een rol 

• Aantal stappen is gezet: gebouwen, 
meerjarenbegroting, professionele pastoraat 

• Intentieverklaring,  gedragen door de wijken 

• Vanavond ondertekenen 



Intentieverklaring 

De Hervormde Gemeente te Kampen en de 
Gereformeerde Kerk van Kampen belijden dat zij 
gestalte zijn van de ene heilige apostolische en 
katholieke of algemene christelijke kerk die zich, 
delend in de aan Israël geschonken verwachting, 
uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Zij 
erkennen hun verscheidenheid, maar zijn één vanuit 
de onopgeefbare opdracht zoals verwoord in artikel 1 
van de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.  

 

 



Intentieverklaring 

Zij hebben de intentie zich te verenigen en willen alle 
voorbereidingen daartoe in gang zetten. Zij doen dat in 
voortdurend overleg met de wijkkerkenraden om 
samen met hen de identiteit en de continuïteit van de 
te vormen Protestantse Gemeente Kampen te borgen.  

 

 



Intentieverklaring 

Zij voorzien dat de hoofdstructuur van de Protestantse 
Gemeente Kampen zal bestaan uit drie 
wijkgemeenten, waarvan twee Protestantse 
wijkgemeenten (zijnde de twee gefedereerde 
wijkgemeenten Open Hof en A/Westerkerk) en een 
Hervormde wijkgemeente (zijnde de hervormde 
wijkgemeente B).  



Intentieverklaring 

Hierbij zal elke wijkgemeente haar eigen identiteit 
hebben zoals vastgelegd in haar beleidsplan, waarbij zij 
er met elkaar naar streven de verscheidenheid in de 
gemeente tot haar recht te laten komen en 
tegelijkertijd één te zijn vanuit de opdracht die zij met 
elkaar hebben. De Vrijzinnige Vereniging en Lutherse 
Kerk van Kampen zijn niet betrokken bij dit proces. 



Intentieverklaring 

Zij zullen in het proces van de uitwerking van het 
Besluit tot Vereniging alle in de kerkorde en regelingen 
genoemde beleidsmatige, bestuurlijke en diaconale en 
niet-diaconale vermogensrechtelijke punten aan de 
orde stellen. In het bijzonder zal er hierbij aandacht 
worden besteed aan een aantal specifieke punten, te 
weten de borging van de identiteit van de wijken, de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen 
de wijken en centrale kerkenraad, de financiële 
solidariteit inclusief gedeeltelijke eigen 
wijkverantwoordelijkheid in diaconaat en het gebruik 
van de kerkgebouwen, de registratie van nieuwe leden. 



Intentieverklaring 

Zij zullen gezamenlijk alle noodzakelijke stappen zetten 
om tot een Besluit tot Vereniging te komen. Het 
streven is dit besluit medio 2018 te nemen.  

 



Verenigingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 

Verenigingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 

Verenigingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting Werkplan 

4 documenten: 

- Hoe het werkt  
regelen 

- Op welk beleid 
aanspreekbaar 

Plaatselijke Regeling 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatselijke Regeling 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatselijke Regeling 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsplan 
 
 
 
 
 
 
 

Notariële Acte 
 
 
 
 
 
 
 



Bestuurlijke zaken 

• Opstellen beleidsplan. Door AK’s met inbreng van 
diakenen, kerkrentmeesters, wijken, AK commissies, 
predikanten, gemeenteleden 

• Belangrijke onderwerpen: 

– Gemeentestructuur, identiteit 

– Solidariteit, verhouding wijk-centraal 

– Professioneel Pastoraat 

– Financieel meerjarenbeleid 

– AK en AK commissies 

• Opstellen formele documenten 

 

 



Kerkrentmeesterlijke zaken 

• Structuur en manier van werken van het 
gezamenlijke College van Kerkrentmeesters 

• Verantwoordelijkheden en taken centrale college en 
eventuele wijkraden 

• Financieel meerjarenbeleid 

• Financiële en ledenadministratie, kerkelijke bureaus 

• Beheer en onderhoud gebouwen 

• Personeelsbeleid 

• Geldwerving 

• Opstellen notariële actie 



Diaconale zaken 

• Structuur en manier van werken van het 
gezamenlijke College van Diakenen, positie ZWO 

• Centrale en wijk verantwoordelijkheden en taken, 
eventuele wijkraden 

• Collecterooster 

• Kerkradio 

• Afvaardigingen naar instanties 

• Financieel meerjarenbeleid 

• Opstellen notariële acte 



Activiteiten     2017     2018     2019
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Algemene Kerkenraden
Intentieverklaring

AK bespreking hoofdonderwerpen beleidsplan

AK bespreking uitwerking CvD, CvK, commissies

Eerste concept besluit

Verwerking commentaar

Voorlopig besluit

Definitief besluit

Procedure bij Classis en Notaris

PGK een feit

Colleges van Diakenen
Meedenken over kader 

Uitwerking

Opstellen stukken

Verwerken commentaar

Colleges van Kerkrentmeesters
Meedenken over kader 

Uitwerking

Opstellen stukken

Verwerken commentaar

AK Commissies
Uitwerking gezamenlijke structuur

Wijkkerkenraden
Intentieverklaring

inbreng punten en visie

Commentaar op concept

Centrale ambtsdragers vergaderingen

Gemeenteleden
Commentaar op concept

Centrale gemeente avonden

Kennen en horen

Aanpak 



Proces van goedkeuring 

• Concept besluit bespreken in gemeente 

• Principe besluit kerkenraden 

• Kennen en horen gemeenteleden 

• Behandeling door het breed moderamen van 
de classicale vergadering 

• Civielrechtelijke formaliteiten  

• Definitief besluit kerkenraden 

• Passeren notariële fusieacte 

 

 



Aanpak samengevat 

• 3 werkgroepen 

• 2 fasen 

• 4 gemeenteavonden 

• 2 ambtsdragersbijeenkomsten 

• Commentaar concept, kennen en horen, classis, notaris 

• Planning DV en op basis van inzichten nu 

– concept geschat eind april 2018 

– definitieve besluit geschat december 2018 

– PGK voor zomer 2019 

 

 



Flitsgesprekken 

3 x 3 minuten aan iemand  
met een andere kleur vertellen: 
 

1. Wat betekent het proces van vereniging persoonlijk 
voor u? 

2. Wat denkt u dat we als wijken/kerken van elkaar 
kunnen leren? 

3. Wat ziet u persoonlijk als grootste kans en grootste 
uitdaging van de te vormen Protestantse Gemeente 
Kampen? 

 



 

Pauze 



Zingen: Opwekking 167:1,2 

Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot zijn eer 



Zingen: Opwekking 167:1,2 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

De weg van god is niet te keren 

Omdat hij er over waakt 

En de geest verbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 



Inbreng voor het beleidsplan 

1. Hoe ziet uw droom er uit voor de Protestantse Gemeente 
Kampen over vijf jaar? 

2. Wat vindt u belangrijk dat we als bagage meenemen voor de 
Protestantse Gemeente Kampen? 

3. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Kampen het licht 
van het Evangelie krachtig laten schijnen in onze stad? 

4. Wat is er nodig om onze kinderen nu en straks een plek te 
geven in de Protestantse Gemeente Kampen? 

5. Hoe kunnen we elkaar als wijken binnen de Protestantse 
Gemeente Kampen blijven vasthouden? 

6. Wat wilt u doorgeven vanuit de flitsgesprekken? 

 



Sluiting: Liedboek 418 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween 



Sluiting: Liedboek 418 

Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, 

vruchtbaar in de Heer. 



Sluiting: Liedboek 418 

Vrede, vrede laat  

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad dragen 

door de landen,  

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in de brede, 

totdat in uw vrede ons 

hart rusten mag. 



Sluiting: Liedboek 418 

God, schenk ons de 

kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot 

zegen lachen en geween. 



 

Wel Thuis! 


