HERVORMDE GEMEENTE TE RIJNSBURG
GEREFORMEERDE KERK TE RIJNSBURG
VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE

Besluit
De kerkenraden van de Hervormde gemeente te Rijnsburg en de Gereformeerde kerk te
Rijnsburg hebben besloten de Hervormde gemeente te Rijnsburg en de Gereformeerde kerk
te Rijnsburg met ingang van de dag na het tekenen van de notariële akte te verenigen tot
een Protestantse gemeente.
Overwegingen
Bij dit besluit hebben zij het volgende overwogen:
1. de afzonderlijke kerkenraden van deze gemeenten willen overgaan tot de vorming van
een protestantse gemeente door middel van vereniging van deze gemeenten;
2. de aanvullende afspraken die zijn gemaakt zijn opgenomen in dit Verenigingsbesluit en
worden opgenomen in de notariële akte van vereniging;
3. de leden van de gemeenten zijn in het besluit gekend en daarover gehoord;
en voorts:
4. het breed moderamen van de classicale vergadering is bereid aan de vereniging zijn
medewerking te verlenen en stemt ermee in, na hierover het advies te hebben
ingewonnen van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken.
Bij dit besluit is het bepaalde in Ordinantie 2, de artikelen 12 en 19 van de Kerkorde in acht
genomen.
De besluiten van de kerkenraden zijn ingevolge art. 5 van de generale regeling fusie en
splitsing (GRFS) voorgenomen besluiten.
Het goedkeuringsbesluit van het breed moderamen van de classicale vergadering, vermeld
aan het slot van dit document, is eveneens een voorgenomen besluit.
Het breed moderamen van de classicale vergadering machtigt haar moderamen na
afronding van de publicatie- en bezwaarprocedure het definitieve goedkeuringsbesluit te
nemen.
De kerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, die dit besluit
ondertekenen, machtigen bij deze de moderamina van de kerkenraden om na definitieve
goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering het definitieve
verenigingsbesluit te nemen.
Regeling
Voor deze vereniging geldt de volgende regeling:
1. De naam van de Protestantse gemeente luidt: “Protestantse gemeente te Rijnsburg”
2. De grenzen van de gemeente zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens
vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen (eventueel: en huisnummers) en
postcodes die de grenzen van de gemeente vormen, van welke documenten een afschrift

aan dit besluit wordt gehecht.
3. Allen die zijn ingeschreven in het register van de afzonderlijke gemeenten als bedoeld in
ordinantie 2-6-1 sub a, worden met ingang van de datum van de vereniging geacht te zijn
ingeschreven in het dienovereenkomstige register van de verenigde gemeente.
4. De Protestantse gemeente te Rijnsburg is ingedeeld in de classis Katwijk.
5. Aan de Protestantse gemeente te Rijnsburg zijn per datum van de vereniging als
predikant(en) verbonden:
•
•
•
•

Ds. P.J. van der Ende, zulks voor 100% van de volledige werktijd,
Ds. A. Haasnoot, zulks voor 100% van de volledige werktijd,
Ds. L. Hoftijzer, zulks voor 100% van de volledige werktijd,
Ds. A. Meek, zulks voor 100% van de volledige werktijd.

Voorts heeft de Protestantse gemeente te Rijnsburg per datum van de vereniging de
volgende medewerkers in dienst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerkelijk werker Mw. T.R. de Graaf – de Boer, zulks voor 50% van de volledige
werktijd en voor onbepaalde tijd,
Ouderen pastor Mw. A. van der Marel – Vis, zulks voor 50% van de volledige werktijd
en voor onbepaalde tijd,
Koster-beheerder R. Verheij, zulks voor 100% van de volledige werktijd en voor
onbepaalde tijd,
Koster – beheerder W.J. de Winter, zulks voor 100% van de volledige werktijd en
voor onbepaalde tijd,
Hulpkoster Mw. A. Disseveld - Krijgsman, zulks voor 37,5% van de volledige werktijd
en voor onbepaalde tijd (als enige op basis van 40 uur per week),
Hulpkoster J.M. van Nieuwkoop, zulks voor 41,667% van de volledige werktijd en
voor onbepaalde tijd,
Hulpkoster P. Verheij, zulks op basis van een nul-uren contract,
Organist V.J. van Delft, zulks voor 16,667% van de volledige werktijd en voor
onbepaalde tijd,
Financieel medewerker Mw. A.D. Kralt-de Mooij, zulks voor 22,22% van de volledige
werktijd en voor onbepaalde tijd,
Administratief medewerker Mw. M.G.A. van der Spijk-Heemskerk, zulks voor
41,667% van de volledige werktijd en voor onbepaalde tijd,
Administratie Mw. .S. Verhoef - de Mooij, zulks voor 27,778% van de volledige
werktijd en voor onbepaalde tijd,
Administratie Mw. W.A. van Egmond - Wessel, zulks voor 35,417% van de volledige
werktijd en voor onbepaalde tijd,
Schoonmaak Mw. C.L. van Egmond - Durieux, zulks voor 8,333% van de volledige
werktijd en voor onbepaalde tijd,
Schoonmaak Mw. A.M.G. Slager - den Heijer, zulks voor 11,111% van de volledige
werktijd en voor onbepaalde tijd,
Bediening Mw. G.J.A. van Delft-de Leeuw, zulks op basis van een nul-uren contract,
Bediening Mw. W. de Leeuw-van der Gugten, zulks op basis van een nul-uren
contract,
Bediening Mw. J. de Mooij-Meijer, zulks op basis van een nul-uren contract,
Bediening Mw. J.M. van Nieuwkoop, zulks op basis van een nul-uren contract,
Bediening Mw. G.W. Noort-Schoneveld, zulks op basis van een nul-uren contract,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bediening Mw. J.S. Verheij-van der Kwaak, zulks op basis van een nul-uren contract,
Bediening Mw. C. van der Zwart-de Mooy, zulks op basis van een nul-uren contract,
Gastvrouw Mw. W. de Winter - de Mooij als oproepmedewerker,
Gastvrouw Mw. J. van der Vijver - de Best als oproepmedewerker,
Gastvrouw Mw. B.C. Hoek-de Mooij als oproepmedewerker,
Gastvrouw Mw. C. Verhoef als oproepmedewerker,
Gastvrouw Mw. C.K. Lesger - Noteboom als oproepmedewerker,
Gastvrouw Mw. J. Zandbergen - van Tricht als oproepmedewerker.

6. De zittende ambtsdragers in de kerkenraden van de oorspronkelijke gemeenten vormen
op de datum van inwerkingtreden van de vereniging de kerkenraad van de nieuwe
gemeente.
7. Ingevolge de vereniging gaat het vermogen van de Hervormde gemeente te Rijnsburg en
het vermogen van haar diaconie enerzijds en dat van de Gereformeerde kerk te Rijnsburg en
haar diaconie anderzijds onder algemene titel over op de Protestantse gemeente te
Rijnsburg resp. haar diaconie.
Een en ander geschiedt bij notariële akte als bedoeld in ordinantie 2 artikel 19 lid 7.
Aan dit besluit is gehecht een overzicht van rechten en verplichtingen (waaronder de
registergoederen die in eigendom zijn) van de gemeenten en hun diaconieën als bedoeld in
artikel 2-4 GRFS. In dit overzicht zijn de afspraken vermeld die gemaakt zijn over (het
gebruik van) het vermogen van de gemeenten en hun diaconieën.
8. De plaatselijke regeling, als bedoeld in ord. 4-7-2, is door de oorspronkelijke kerkenraden
in onderling overleg opgesteld en voorgelegd aan de leden van de oorspronkelijke
gemeenten. Het breed moderamen van de classicale vergadering is bekend met de inhoud
van deze regeling. Deze regeling treedt in werking op de datum dat de vereniging tot stand
komt en wordt gehecht aan dit besluit.
9. De begrotingen, die door de kerkenraden van de oorspronkelijke gemeenten in
samenwerking met alle betrokken colleges van diakenen en kerkrentmeesters gezamenlijk
zijn vastgesteld, gelden als eerste begrotingen voor de protestantse gemeente en haar
diaconie.
10. Verschil van inzicht over de interpretatie van deze regeling zal door de kerkenraad
worden voorgelegd aan het breed moderamen van de classicale vergadering, dat daarover
een beslissing geeft.
11. Aanvullende afspraken:
1. De kerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, die dit besluit
ondertekenen verklaren dat alle besluiten, voor zover nodig met terugwerkende kracht vanaf
één september tweeduizend en tien, die door het gezamenlijk moderamen, later ook
aangeduid als “Stuurgroep PGR”, zijn genomen, kracht van recht hebben op grond van een
beoogde gemandateerde bevoegdheid door de respectievelijke kerkenraden van beide
gemeenten en, voor zover noodzakelijk, de instemming hebben van deze kerkenraden. Al
deze besluiten zijn vastgelegd in de van die vergaderingen gemaakte en goedgekeurde
verslagen.
2. Op basis van de jaarrekening van de Hervormde gemeente te Rijnsburg over 2015 is de
opbrengst, minus de kosten, van de verkoop van de Bethelkerk in 2015, opgenomen als een
bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve is voor onderhoud, algehele renovatie en
verdere aanpassing van het gebouw De Voorhof op basis van verantwoorde
afschrijvingstermijnen. Afgesproken is dat bij een aanbestedingsbedrag onder de € 850.000,de renovatie van De Voorhof wordt aanbesteed. Op elf september tweeduizend zeventien
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