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 HERVORMDE GEMEENTE 

DORDRECHT  
  

DE KERKENRADEN VAN DE WIJKGEMEENTE 2 EN 7    

  

        Aan:   De algemene kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Dordrecht  

  

    

    

Uw kenmerk:     Uw brief:      Ons kenmerk:   Dordrecht  

              201903-01    23 maart 2019   

  

Onderwerp:  Fusie.  

  

  

Geachte broeders en zusters,  

 
De kerkenraden van de wijken 2 en 7 hebben op 12 maart in meerderheid besloten om zich neer te 

leggen bij het besluit van de AK om te gaan fuseren met de PGDD.  

 

In de voorafgaande jaren hebben onze wijken steeds hun bezwaren tegen deze fusie kenbaar gemaakt. 

Wij verwijzen daarvoor naar onze brief van 18 oktober 2019. Bij ons besluit hebben wij ons echter niet 

door deze zorgen laten leiden; ons vertrouwen is en blijft op God.  

 

Dat neemt niet weg dat onze bezwaren evenzovele aandachtspunten blijven voor de toekomst en dat 

wij daarvoor aandacht blijven vragen. In aanvulling daarop noemen we nog de volgende punten: 

• Dat er binnen de gefuseerde gemeente geen enkele belemmering ontstaat voor leer en leven 

conform de Heilige Schrift en de klassieke belijdenisgeschriften. 

• In de Plaatselijke Regeling en het Beleidsplan vastleggen dat onze wijkgemeenten zich 

conformeren aan het Convenant van Alblasserdam. 

• Dat de wijken 2 en 7 steeds als twee afzonderlijke wijkgemeenten worden behandeld, met alle 

voorzieningen die daarbij horen. Met name het behoud van de beide predikantsplaatsen voor 

onze beide gemeenten is voor ons essentieel. 

• Voldoende vertegenwoordiging van de wijken 2 en 7 in de AK, het CvK en het CvD. 

• Nakomen van de reeds gemaakte afspraken over financiering van renovatie en onderhoud van 

de kerkgebouwen waar onze wijken gebruik van maken. 

• Invulling van diaconale collecten op wijkniveau, zodat de doelen herkenbaar blijven voor de 

gevers. 

• Dat de Stichting tot in stand houding van hervormd gereformeerde predikantsplaatsen kan 

blijven functioneren zoals nu het geval is. 

• Handhaving van het ‘Derde register’ en de mogelijkheid om als ‘blijkgever’ ingeschreven te 

zijn binnen de PKN. 

 

Wij verzoeken u om vast te leggen dat de bovengenoemde punten worden gehonoreerd binnen de 

voorgenomen gefuseerde gemeente.  

 

Indien deze punten in het gedrang dreigen te komen, zullen onze wijkkerkenraden zich opnieuw 

beraden op hun positie binnen de AK van de Protestantse Kerk in Nederland te Dordrecht. 
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Naast de genoemde aandachtspunten, zijn er nog vragen over de concrete uitwerking van de 

voorgestelde regelingen in de praktijk. Hoe wordt bijv. beoordeeld of een gemeente voldoende 

middelen kan opbrengen voor een eigen predikant? In het algemeen: hoe wordt omgegaan met het 

spanningsveld tussen solidariteit en de verantwoordelijkheid voor de eigen exploitatie? Het lijkt ons 

gewenst om de kaders hiervoor duidelijker te formuleren dan nu het geval is, om onterechte 

verwachtingen en onnodige discussies te voorkomen. 

 

Dit alles laat onverlet dat wij, gegeven de omstandigheden, met Gods hulp op een positieve wijze 

willen participeren in de toekomstige gefuseerde gemeente. 

 

Als er behoefte is aan een mondelinge toelichting, dan zijn we daar graag toe bereid. 

 

We wensen u Gods zegen toe. 

 

Met broedergroet, 

 

  

             
  

  

  

  

P.A.C. Quist           J. van der Wal  
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