Samenvatting: Werkgroep samenwerking van

Gasthuiskerk & Martinigemeente
Voorwoord
Begin 2015 hebben de kerkenraden van de Gasthuiskerk en van de Martinigemeente, na onderling overleg,
afzonderlijk besloten om een werkgroep in te stellen die een voorstel maakt voor beide kerkenraden over
mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen beide gemeenten. In de werkgroep hebben zitting:
Namens de Gasthuiskerk: dhr. B. Bilker, dhr. H. Hoekman, dhr. P. Miedema en mw. C. Wijnja
Namens de Martinigemeente: mw. P. Kruithof, dhr. G. Sandstra, dhr. E. Troost en dhr. I. G. de Visser
De werkgroep wordt begeleid door mw. T. Klei, gemeenteadviseur bij de PKN, die tevens voorzitter van de
werkgroep is.
Vormen van samenwerking
Als het om samenwerking van gemeenten gaat zijn de volgende organisatorische modellen mogelijk:
1. Samenwerking
Vanuit de huidige structuren gaan de gemeenten samenwerken. Hierbij hoeven geen organisatorische, juridische
of financiële wijzigingen worden doorgevoerd. Deze optie is niet vrijblijvend maar heeft wel veel vrijheid.
De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk blijven als organisatorische eenheden in stand.
De kerkenraden en de diverse overlegstructuren blijven binnen hun eigen gemeente. Wel kunnen de kerkenraden
besluiten tot het houden van zoveel gemeenschappelijke kerkenraadvergaderingen als zij met het oog op de
samenwerking van de gemeenten wenselijk achten.
2. Federatie
Bij een federatie wordt een federatieovereenkomst afgesloten, waarin wordt bepaald op welke terreinen de
gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid willen aangaan. Over deze onderwerpen gaan de kerkenraden
gezamenlijk vergaderen. Het nodigt uit afspraken te maken over samenwerking. Juridisch blijven de huidige
structuren gehandhaafd.
Het federatieve model kent een drietal vormen voor de samenwerking van de kerkenraden:
a) De kerkenraden vergaderen gezamenlijk waarbij aan elk van hen de afzonderlijke bevoegdheden
voorbehouden blijven (afzonderlijke kerkenraad)
b) De kerkenraden stellen een federatiekerkenraad in waarin zij een aantal van hun bevoegdheden gezamenlijk
uitoefenen. Zelf fungeren zij dan als een wijkkerkenraad om leiding te geven aan de gemeente waarvan zij
kerkenraad zijn (federatiekerkenraad)
c) De kerkenraden gaan samen één gemeenschappelijke kerkenraad vormen waarbij de bevoegdheden van de
betrokken kerkenraden gezamenlijk worden uitgeoefend (gemeenschappelijke kerkenraad).
Bezit en vermogen van beide kerken blijft bij deze constructie apart.
3. Fusie
Bij een fusie ontstaat er één gemeente met één kerkenraad. Er is eenheid van bestuur op zowel organisatorisch
niveau als op gebied van financiën. Bij een fusie bestaat wel de mogelijkheid om bijv. twee
kerkgebouwen/vierplekken te hebben ieder met een eigen kleur. Bij het vormen van één Protestantse gemeente
wordt een fusieovereenkomst met een plaatselijke regeling getekend door beide afzonderlijke kerkenraden.
Advies
Omdat er nu al op veel terreinen wordt samengewerkt vindt de werkgroep de optie om die samenwerking uit te
breiden te mager en te vrijblijvend. Er blijven dan immers twee gemeenten bestaan met ieder hun eigen
bestuursstructuur.
De werkgroep beseft ook dat een fusie op dit moment een te grote stap is maar ziet dit op termijn wel als
einddoel van de samenwerking. Zij denkt dat er binnen beide gemeenten daarvoor zeker meer dan voldoende
draagvlak is ook gezien de vele vormen van samenwerking op dit moment.
De tussenstap van een federatie acht de werkgroep op dit moment haalbaar. Het vormen van een federatie heeft
volgens de werkgroep alleen zin wanneer de bevoegdheid van de betrokken kerkenraden gezamenlijk wordt
uitgeoefend (optie c). Dit alles met als doel om op termijn één gemeente te vormen.
Aan de jonge generatie is het moeilijk uit te leggen waarom er twee protestantse gemeenten zijn in Bolsward.
Door de week doen ze veel gemeenschappelijke activiteiten en op zondag scheiden de wegen. Om geloofwaardig
de toekomst in te gaan zal er geprobeerd moeten worden om op termijn één protestantse gemeente in Bolsward
te vormen.
Tot slot stelt de werkgroep voor om op korte termijn werkgroepen in te stellen die beleidsvoorstellen moeten
formuleren op verschillende deelterreinen.
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