
 

 

Toelichting bij de gemeenteavond (oktober 2021) 

De gemeente wordt gehoord over het streven van de kerkenraad naar partieel samengaan 
van de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven  

Tot nu toe: 
 HI4: toekomstperspectief vitale wijkgemeenten 
 Online gemeenteavond 14 april (ook over beroepingswerk) 

o Informeren over toekomstperspectief en koers 
o Peiling over plannen intensieve (bestuurlijke) samenwerking 

 Op basis van deze reacties hebben de kerkenraden de intentie uitgesproken tot bestuurlijk 
samengaan en toenemende samenwerking, waarbij in iedere wijk een vierplek blijft voor de 
eredienst en eigen wijkactiviteiten (mei 2021). Dit noemen we partieel samengaan. 

 Samenwerken in gang gezet: 
o Beroepingswerk in vacature ds Marco Visser en (op termijn) ds David Knibbe 
o Werkgroepen (diaconaat/ZWO, V&T, communicatie, streamteams…) 
o Predikantenoverleg (predikanten werken in meer dan één wijk en ieder zet eigen 

expertise in voor het geheel van de drie wijken) 
o Voorzittersoverleg 

 
Een volgende stap wordt om de samenwerking ook formeel vorm te geven. 
Het proces: 

1. Horen van de gemeente (12/13 oktober, in elk van de drie wijken) 
• Kerkordelijk verplicht, zorgvuldig proces 
• Kerkenraad luistert en noteert 

2. In de kerkenraad (elke wijk apart): 
• Voorgenomen besluit over al dan niet samengaan 

3. Afstemming en uitwerking 
• Samengaan voorbereiden 

4. Voorafgaand aan definitief besluit opnieuw informatiebijeenkomsten en horen 
5. Kerkenraden besluiten ieder apart 

Streefdatum: samengaan per 1 januari 2023 
 
Uitgangspunten 

• Wijkgebonden vierplek voortzetten in de eigen buurt 
• Elkaar bestuurlijk ontzorgen, ook richting AK 
• Krachten bundelen – elkaar aanvullen en versterken  

Met als doel  
lastenverlichting, beter toekomen aan de taken in de eigen buurt, leren van elkaar, inspiratie opdoen 
 
Partieel samengaan: 

• Er komt één kerkenraad HI4 met ambtsdragers uit de drie wijken  
waarin alle bestuurlijke zaken worden behandeld 

• Er komt een gezamenlijke vertegenwoordiging HI4 naar de Algemene Kerkenraad van de 
PGD, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters 

• Er blijven drie vierplekken in de eigen wijk  
met samenwerking op werkvelden waar het samen kan  
en typisch wijkeigen zaken waar het moet 
 

Veel zaken moeten nog verder worden uitgewerkt.  
Wat zijn uw aandachtspunten, voorwaarden, tips, zorgen, kansen, …. ? 
De kerkenraad hoort de gemeente en neemt dan een voorgenomen besluit. 
Voorafgaand aan een definitief besluit wordt de gemeente opnieuw gehoord. 


