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Zwijndrecht, 14 januari 2021 

 
 
Beste leden van wijkgemeente De Hoeksteen, 
 
Zoals u eerder in het kerkblad heeft kunnen lezen moeten wij u informeren en horen 
over de vorming van de Protestantse Gemeente te Zwijndrecht.  
 
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente Zwijndrecht heeft namelijk in 
de vergadering van 3 december 2020 het volgende principebesluit genomen (zie ook 
de bijlage: 
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht besluit om het 
proces van samengaan van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerken 
tot de Protestantse Gemeente te Zwijndrecht op te starten. De Hervormde Gemeente 
en de Gereformeerde Kerken te Zwijndrecht hebben het voornemen om per 1 januari 
2022 als Protestantse Gemeente verder te gaan. De huidige Gereformeerde Kerken 
en de wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente zullen in deze nieuwe gemeente 
allen als wijkgemeente functioneren. 
 
De PKN heeft in de Kerkorde regels vastgelegd voor de manier waarop besluiten 
door kerkenraden rechtsgeldig genomen moeten worden, met uitwerking daarvan in 
reglementen, ordinanties genoemd. Een besluit waar het hier om gaat moet aan de 
gemeenteleden worden voorgelegd om hen in de gelegenheid te stellen daarop hun 
mening te geven voordat, in dit geval, de Algemene, Kerkenraad een definitief besluit 
neemt. 
 
Voor wie het precies wil weten, dit staat in ordinantie 4-8-9 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk 
(die kunt u vinden op de website van de PKN), namelijk dat het wijzigen van "de aanduiding en de 
naam van de gemeente" en "het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere 
gemeente" een zaak is waarvoor geldt dat het (definitieve) besluit pas genomen mag worden "nadat 
de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken".   

 
De Algemene Kerkenraad heeft besloten dat dit, zoals het genoemd wordt, "kennen 
en horen van de gemeente" op het niveau van de wijkgemeenten en dus door de 
wijkkerkenraden uitgevoerd moet worden door dit ‘principebesluit of voornemen’ aan 
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de leden van de wijkgemeente voor te leggen en hen in de gelegenheid te stellen 
erop te reageren. 
 
Het gemeenteberaad daarover is door de wijkkerkenraad van De Hoeksteen nu 
vastgesteld op maandag 25 januari 2021 om 20 uur. Aangezien de lockdown 
voortduurt kan dit alleen via kerkdienstgemist.nl. Dat betekent dat wij helaas niet 
rechtstreeks interactief met elkaar kunnen communiceren. We kunnen wel nog een 
toelichting geven en op vooraf ingediende vragen en opmerkingen reageren. 
 
Om toch ieder gemeentelid van De Hoeksteen in de gelegenheid te stellen haar of 
zijn mening kenbaar te maken en om zeker te zijn dat uw vragen of opmerkingen in 
het gemeenteberaad aan de orde kunnen komen, kunt u deze uiterlijk vrijdag 22 
januari mailen naar de scriba op het mailadres: scribahoeksteen@pkn-zwijndrecht.nl 
of schriftelijk op het adres Marchantstraat 12 bezorgen.  
Daarna kunt u op dezelfde manier, mede naar aanleiding van het besprokene op 25 
januari, tot uiterlijk 31 januari bij de scriba nog reacties indienen.  
 
De wijkkerkenraad kan alle opmerkingen op de kerkenraadsvergadering van 1 
februari bespreken en het resultaat van het gemeenteberaad aan de AK vóór de 
vergadering van 4 februari meedelen.  
 
Wie bezwaren heeft, kan dit schriftelijk op dezelfde manier per mail of brief kenbaar 
maken. Inhoudelijke bezwaren komen pas aan de orde wanneer de AK het 
definitieve besluit heeft genomen. Bezwaren tegen de hier gevolgde gang van zaken 
moeten binnen 30 dagen worden ingediend. De kerkenraad moet die bezwaren 
voorleggen aan het provinciale college voor de behandeling van bezwaren en 
geschillen. 
 
Wij schreven het al in het kerkblad, dat wij hopen dat, hoewel gedwongen door de 
omstandigheden, wij net zoveel gemeenteleden bereiken als anders bij een 
gemeenteberaad, maar zeker ook dat u bereid bent om mee te denken. Uiteraard 
kunt u ook uw instemmende reacties op dezelfde manier kenbaar maken bij de 
scriba. 
 
Namens de wijkkerkenraad van De Hoeksteen, 
 
Joke Nouwt, voorzitter 
 
Els den Otter, scriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Principe besluit AK d.d. 3 december 2020; zie brief aan de kerkenraden van 4 december 
2020. Dit is de kern waarover de gemeente moet worden gekend en gehoord. 
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Aan: de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten te Zwijndrecht  
 
Datum: 4 december 2020  
 
Betreft: Voornemen tot vorming van de Protestantse Gemeente te Zwijndrecht  
 
Geachte zusters en broeders,  
 
De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerken te Zwijndrecht hebben het 
voornemen om per 1 januari 2022 verder te gaan als de Protestantse Gemeente te 
Zwijndrecht.  
 
Vanuit de roeping om in Jezus Christus de eenheid te zoeken willen we als 
gemeenten samen één Protestantse Gemeente vormen in Zwijndrecht. Dit is ook het 
biddende verlangen van Christus zelf: ‘Opdat zij allen één zijn’ (Joh. 17).  
 
Dit voornemen komt niet de uit de lucht vallen. Al vanaf de vorming van de 
Protestantse Kerk in Nederland zijn de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en 
de Gereformeerde Kerken met elkaar in gesprek en zoeken ze naar mogelijkheden 
om met elkaar samen te werken. In 2016 is er een gezamenlijke intentieverklaring 
opgesteld waarin uitgesproken werd om op termijn te komen tot een Protestantse 
Gemeente. Onder leiding van een externe adviseur is in 2018 een breed 
samengestelde visiecommissie aan de slag gegaan om het fusietraject verder voor te 
bereiden. In het eindrapport van deze commissie staat als gewenste situatie 
beschreven:  
 
“De wijkgemeenten van Zwijndrecht (bedoeld zijn de drie Hervormde wijkgemeenten 
en de twee Gereformeerde Kerken) verlangen naar een nieuw toekomstperspectief. 
Er is verlangen en vertrouwen om te bouwen aan één Protestantse Gemeente te 
Zwijndrecht. Bouwen aan een kerk die één is in verscheidenheid en die aangesloten 
blijft op het (scheppings)licht van God en zo ook zelf licht is. Dat haar leden 
verspreiders zijn van dat licht in woord en daad.”  
 
Het mission statement dat de visiecommissie heeft opgesteld:  
 

Geloof – Hoop - Liefde 
De Protestantse Gemeente te Zwijndrecht 

is een gemeente die zich geliefd weet bij God, 
ernaar verlangt God en de naaste lief te hebben 

en die Gods liefde ieder mens gunt. 
 
In de drieslag van het mission statement herkennen we de facetten: wie zijn wij – 
waar staan wij voor – waar gaan we voor. Deze drieslag geeft de relatie weer met 
God – elkaar – de wereld.  
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Waardoor laten we ons leiden in ons verlangen naar eenheid/eenwording?  
• De Protestantse Gemeente te Zwijndrecht (in wording) weet zich deel van een 
groter geheel. Ze maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.  

• Door eenheid uit te stralen benadrukken we meer de overeenkomsten dan de 
verschillen. Door samen één Protestantse Gemeente te vormen hopen we dat ieder 
mens gemakkelijker de weg vindt naar één van de wijkgemeenten en de grenzen 
tussen kerken daarvoor geen belemmering meer zullen vormen.  
 
Hoe willen we in eenheid groeien en tegelijkertijd de verscheidenheid die er is 
respecteren?  
• We willen ons aan elkaar verbinden in ons zoeken en streven naar eenheid in 
geloof, hoop en liefde. We realiseren ons dat we samen meer kunnen dan 
afzonderlijk. Alle lopende initiatieven zullen voortgezet worden en er zal gezocht 
worden naar mogelijkheden om meer activiteiten samen op te pakken. We willen 
elkaar tot hand en voet zijn en samen nieuwe wegen ontdekken.  

• De toekomstige Protestantse Gemeente te Zwijndrecht kent een breed 
samengesteld palet van wijkgemeenten met een verscheidenheid aan tradities en 
opvattingen. Deze veelkleurigheid van de wijkgemeenten zien we als een verrijking 
en die willen we dan ook verankeren. Aan deze pluriformiteit wordt ruimte gegeven 
doordat iedere wijkgemeente zijn eigen identiteit behoudt.  
 
Op 3 december 2020 heeft de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
het principebesluit genomen om per 1 januari 2022 samen met de Gereformeerde 
Kerken verder te gaan als Protestantse Gemeente in Zwijndrecht. Daarbij is 
overwogen dat de manier waarop we als Protestantse Gemeente zullen gaan 
functioneren verder geconcretiseerd en uitgewerkt moet worden in een plaatselijke 
regeling, een plaatselijke overgangsregeling en een overkoepelend beleidsplan. 
Deze documenten zullen de komende maanden opgesteld en in conceptvorm 
voorgelegd worden aan de (wijk)kerkenraden, de leden van de gemeenten en aan 
het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering. Tevens zal er een 
civielrechtelijk traject doorlopen dienen te worden omdat er ook een 
vermogensrechtelijke fusie volgt.  
 
We zijn dankbaar dat we op 3 december deze stap hebben gezet en dat onze 
roeping om in eenheid onze Heer en zijn gemeente te dienen nu ook zichtbaar zal 
worden in de vorming van de Protestantse Gemeente. Het is ons verlangen en ons 
gebed dat alle (wijk)gemeenten in dit proces van samengaan de zegen van de Heer 
zullen ervaren.  
 
Namens de Algemene Kerkenraad,  
Paul Rinkel, preses  
Fons Oorschot, scriba 


