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Besluit 
De  Algemene Kerkenraad  van de Hervormde Gemeente te Pijnacker en de Kerkenraad van 
de Gereformeerde Kerk te Pijnacker  – hierna tezamen ook wel te noemen de beide 
Kerkenraden-  hebben besloten de Hervormde Gemeente te Pijnacker en de Gereformeerde 
Kerk te Pijnacker  met ingang van 1 januari 2013 te verenigen tot een Protestantse 
Gemeente. 
Tevens besluiten beide Kerkenraden, dat de Protestantse Gemeente zal zijn ingedeeld in 
vier Wijkgemeenten.  
 
Overwegingen 
Bij dit besluit hebben zij het volgende overwogen: 
1. De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Pijnacker en de 

Gereformeerde Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Pijnacker willen overgaan tot 
de vorming van een Protestantse Gemeente door middel van Vereniging van deze 
Gemeenten. 

2. De Hervormde Gemeente kent de volgende Wijkgemeenten: Wijkgemeente Dorpskerk, 
Wijkgemeente De Acker en de Wijkgemeente Delfgauw. 

3. De Gereformeerde Kerk kent geen Wijkgemeenten. 
4. De Wijkkerkenraden en de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk zijn over dit besluit 

gehoord. 
5. De leden van de Hervormde Wijkgemeenten en de leden van de Gereformeerde Kerk 

zijn in het besluit gekend en daarover door de Wijkkerkenraden en de Kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk gehoord. 

 
en voorts: 
 
6. De Classicale Vergadering is bereid aan de Vereniging haar medewerking te verlenen en 

stemt ermee in, na hierover het advies te hebben ingewonnen van het Regionaal College 
voor de Behandeling van Beheerszaken.  

 
Bij dit besluit is het bepaalde in Ordinantie 2, de artikelen 12, 16 en 19 van de Kerkorde in 
acht genomen. 
 
De besluiten van de beide Kerkenraden zijn ingevolge art. 5 van de Generale Regeling Fusie 
en Splitsing voorgenomen besluiten. 
Het goedkeuringsbesluit van de Classicale Vergadering, vermeld aan het slot van dit 
document, is eveneens een voorgenomen besluit. 
De Classicale Vergadering machtigt haar Moderamen na afronding van de publicatie- en 
bezwaarprocedure het definitieve goedkeuringsbesluit te nemen. 
De beide Kerkenraden en de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen, die dit besluit 
ondertekenen, machtigen bij deze de Moderamina van de Kerkenraden om na definitieve 
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goedkeuring van de Classicale Vergadering het definitieve (Centrale) Verenigingsbesluit te 
nemen. 
 
Regeling 
 
Voor deze Vereniging geldt de navolgende regeling: 
 
1. De naam van de Protestantse Gemeente luidt:  “De Protestantse Gemeente te Pijnacker 
en Delfgauw”. 
 
2.1. De grenzen van de Gemeente zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens 
vastgelegd door middel van een lijst van de postcodes die de grenzen van de Gemeente 
vormen, van welke documenten een afschrift aan dit besluit wordt gehecht. 
 
2.2. De Protestantse Gemeente kent de volgende Wijkgemeenten: 
-Wijkgemeente Dorpskerk  Ds. M. Treuren  voltijds 
-Wijkgemeente De Acker  Ds. J. de Jong   voltijds 
-Wijkgemeente Delfgauw  vacature   voltijds 
-Wijkgemeente Ontmoetingskerk Ds. C. Baljeu   voltijds 
De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wordt gevormd door de bij deze Vereniging betrokken 
Gereformeerde Kerk te Pijnacker. 
 
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. 
De Registers per Wijkgemeente, als bedoeld in Ord. 2-7, blijven ongewijzigd. 
 
 
4. De Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw is ingedeeld in de Classis 
Zoetermeer.  
 
5. Aan de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw zijn per datum van de 
Vereniging als predikanten verbonden. Zie 2.2 
Voorts heeft de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw per datum van de 
Vereniging als kerkelijke medewerkers in dienst: 
Medewerker  W. Jansen,     voltijds 
Medewerker  H. Bos,     voltijds 
Medewerker  E. van der Wal-Van Beveren,  deeltijds   
 
6. Samenstelling Algemene Kerkenraad c.q.Wijkkerkenraden 
 
Vooruitlopend op de Vereniging hebben de beide Kerkenraden  
� de samenstelling van de Algemene Kerkenraad van de Verenigde Gemeente bepaald in 

de Plaatselijke Regeling; 
� een concept-rooster voor de afvaardiging van ambtsdragers uit de Wijkkerkenraden naar 

de Algemene Kerkenraad opgesteld en de Wijkkerkenraden verzocht alvast 
ambtsdragers uit hun midden aan te wijzen, die in de Algemene Kerkenraad van de 
Verenigde Gemeente zullen plaatsnemen; 

� personen benaderd die als boventallig lid in de Algemene Kerkenraad van de Verenigde 
Gemeente krachtens verkiezing of aanwijzing door de Algemene Kerkenraad zitting 
zullen hebben in de Algemene Kerkenraad. 

Na de Vereniging komt de Algemene Kerkenraad van de Verenigde Gemeente zo spoedig 
mogelijk in vergadering bijeen. In deze eerste vergadering zal het rooster van afvaardiging 
worden vastgesteld en zullen de boventallige leden worden verkozen c.q. aangewezen. 
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7. Ingevolge de Vereniging gaat het vermogen van de Hervormde Gemeente te Pijnacker en 
het vermogen van haar Diaconie enerzijds en dat van de Gereformeerde Kerk te Pijnacker 
en haar Diaconie anderzijds onder algemene titel over op de Protestantse Gemeente te 
Pijnacker en Delfgauw resp. haar Diaconie. 
Een en ander geschiedt bij notariële akte als bedoeld in ordinantie 2 art. 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 
art. 2-4 Generale Regeling Fusie en Splitsing. 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 voor de Protestantse Gemeente als bedoeld in ord. 4-7-2, is door 
de oorspronkelijke beide Kerkenraden in onderling overleg opgesteld en voorgelegd aan de 
leden van de oorspronkelijke Gemeenten. De Classicale Vergadering gaat akkoord met deze 
regelingen. De Plaatselijke Regeling treedt in werking op 1 januari 2013 en wordt gehecht 
aan dit besluit. 
 
 
9. De begroting, die door de beide Kerkenraden van de oorspronkelijke Gemeenten in 
samenwerking met alle betrokken Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters gezamenlijk 
is vastgesteld, geldt als eerste begroting voor de Protestantse Gemeente. 
 
 
10. Verschil van inzicht over de interpretatie van dit besluit zal door de Algemene 
Kerkenraad worden voorgelegd aan het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering, 
dat daarin een beslissing geeft. 
 
 
Gedaan te Pijnacker  op 11 oktober 2012. 
 
 
 
1. De Hervormde Gemeente te Pijnacker  
a. De Algemene Kerkenraad  
 
……………………………………………………………………………, preses, 
 
……………………………………………………………………………, scriba. 
 
b. Het College van Kerkrentmeesters  
 
……………………………………………………………………………, voorzitter, 
 
……………………………………………………………………………, secretaris, 
 
c. Het College van Diakenen  
 
……………………………………………………………………………, voorzitter, 
 
……………………………………………………………………………, secretaris, 
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2. De Gereformeerde Kerk te Pijnacker  
a. De Kerkenraad  
 
……………………………………………………………………………, preses, 
 
……………………………………………………………………………, scriba. 
 
b. Het College van Kerkrentmeesters  
 
……………………………………………………………………………, voorzitter, 
 
……………………………………………………………………………, secretaris, 
 
c. Het College van Diakenen  
 
……………………………………………………………………………, voorzitter, 
 
……………………………………………………………………………, secretaris, 
 
 
 
 
Gezien en voor zover nodig goedgekeurd door de            
Classicale Vergadering van Zoetermeer, 
 
……………………………………………………………………………, preses, 
 
……………………………………………………………………………, scriba. 
 
 
Datum:11 oktober 2012 te  Pijnacker. 
 
 
 
In afschrift aan: 
� De Kerkenraden, de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen van de afzonderlijke 

Gemeenten (Wijkgemeenten) 
� Het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering van Zoetermeer 
� Het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken 
� Het Moderamen van de Generale Synode 
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