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Besluit
De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Zeist en de Gereformeerde kerk
van Zeist en de Evangelisch Lutherse Gemeente te Zeist hebben besloten de Hervormde
gemeente te Zeist en de Gereformeerde kerk van Zeist en de Evangelisch Lutherse
Gemeente te Zeist met ingang van .. juni 2017 te verenigen tot een Protestantse gemeente.
Overwegingen
Bij dit besluit hebben zij het volgende overwogen:
1. De afzonderlijke algemene kerkenraden van de Hervormde Gemeente en van de
Gereformeerde Kerk en de kerkenraad van de Evangelisch Lutherse gemeente willen
overgaan tot de vorming van een Protestantse gemeente door middel van vereniging van
deze gemeenten.
2. De Hervormde gemeente kent de volgende wijkgemeenten:
- Hervormde wijkgemeente Pniël
- Hervormde wijkgemeente De Bron
- Hervormde wijkgemeente Het Witte Kerkje
- Hervormde wijkgemeente Bethel
- Protestantse wijkgemeente NoorderLicht
- Protestantse wijkgemeente Zeist-West
3. De Gereformeerde kerk kent de volgende wijkgemeenten:
- Gereformeerde wijkgemeente Oosterkerk
- Protestantse wijkgemeente Noorderlicht
- Protestantse wijkgemeente Zeist-West
4. De Evangelisch-Lutherse gemeente kent geen wijkgemeenten
5. De wijkkerkenraden zijn over dit besluit gehoord.*zie opmerking bij punt 6
6. De leden van de wijkgemeenten zijn in het besluit gekend en daarover door de
wijkkerkenraden gehoord *(dat moet dus nog, maar dit is de concept tekst ter ondertekening in juni 2017)
en voorts:
7. 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 algemene 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 algemene 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: “De Protestantse gemeente te Zeist”
2.1. De grenzen van de gemeente zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens
vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen (en zo nodig huisnummers) en
postcodes die de grenzen van de gemeente vormen, van welke documenten een afschrift
aan dit besluit wordt gehecht.
2.2. De Protestantse gemeente te Zeist kent de volgende wijkgemeenten:
- Hervormde wijkgemeente Pniël
- Hervormde wijkgemeente De Bron
- Hervormde wijkgemeente Het Witte Kerkje
- Hervormde wijkgemeente Bethel
- Protestantse wijkgemeente NoorderLicht
- Protestantse wijkgemeente Zeist-West
- Gereformeerde wijkgemeente Oosterkerk
- Evangelisch-Lutherse gemeente
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.
Allen die zijn ingeschreven in het register van de evangelisch-lutherse gemeente te Zeist als
bedoeld in ordinantie 2-6-1 sub a, worden met ingang van de datum van vereniging geacht
ook te zijn ingeschreven in het dienovereenkomstige register van de evangelisch-lutherse
wijkgemeente. Deze bepaling is krachtens ord. 2-12-1 ook van toepassing op de
evangelisch-lutherse leden die op de datum van vereniging wonen buiten de grenzen van de
protestantse gemeente Zeist.
De evangelisch-lutherse leden, die ingeschreven staan in het landelijk register van
evangelisch-lutherse gemeenteleden (ord. 2-10) en die zich vestigen in het gebied, dat voor
de vereniging behoorde tot de evangelisch-lutherse gemeente Zeist, worden krachtens ord.
2-5-1c ingeschreven in de protestantse gemeente Zeist en in de evangelisch-lutherse
wijkgemeente.
4. De Protestantse gemeente te Zeist is ingedeeld in de classis Zeist
5. Aan de Protestantse gemeente te Zeist zijn per datum van de vereniging als
predikanten/kerkelijke werkers verbonden:
- Ds. G. Lustig, zulks voor 100% van de volledige werktijd, werkzaam in wijkgemeente
Pniël.
- Ds. J.C. Minnema, zulks voor 100% van de volledige werktijd, werkzaam in
wijkgemeente de Bron.
- Ds. E. van der Wal, zulks voor 50% van de volledige werktijd, werkzaam in
wijkgemeente Het Witte Kerkje.
- Ds. C.M.A. van Ekris, zulks voor 100% van de volledige werktijd, werkzaam in
wijkgemeente Bethel (thans voor 45% extern gedetacheerd)
- Ds. R.A. Bosch, zulks voor 100% van de volledige werktijd, werkzaam in
wijkgemeente NoorderLicht.
- Ds. J.P.C. Prenger, zulks voor 100% van de volledige werktijd, werkzaam in
wijkgemeente Zeist-West.
- Ds. M. Knevel, zulks voor 100% van de volledige werktijd, werkzaam in wijkgemeente
Oosterkerk.
- Ds. F. van Roest, zulks voor 66,7% van de volledige werktijd, werkzaam in
wijkgemeente Pniël, de Bron en Bethel (tijdelijk).
- Ds. C.S. van Andel, zulks voor 55,6% van de volledige werktijd, werkzaam in
wijkgemeente NoorderLicht (tijdelijk).
- Ds. J. Scheele – Goedhart, zulks voor 55,6% van de volledige werktijd, werkzaam in
wijkgemeente Bethel (tijdelijk).
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Mw. C.Y. van Zanten, zulks voor 22% van de volledige werktijd, werkzaam voor de
Evangelisch-Lutherse Gemeente

6. Samenstelling algemene kerkenraad c.q. wijkkerkenraden
Vooruitlopend op de vereniging hebben de algemene kerkenraden
 de samenstelling van de algemene kerkenraad van de verenigde gemeente bepaald in
de plaatselijke regeling;
 een concept-rooster voor de aanwijzing 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 aanwijzing
worden vastgesteld en zullen de boventallige leden worden verkozen c.q. aangewezen.
7. Ingevolge de vereniging gaat het vermogen van de Hervormde gemeente te Zeist en het
vermogen van haar diaconie, dat van de Gereformeerde kerk te Zeist en haar diaconie en
het vermogen van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Zeist en haar diaconie onder
algemene titel over op de Protestantse gemeente te Zeist respectievelijk 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
art. 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 voor de Protestantse gemeente als bedoeld in ord. 4-7-2, is door
de oorspronkelijke algemene kerkenraden in onderling overleg opgesteld en voorgelegd aan
de leden van de oorspronkelijke gemeenten. Het breed moderamen van de classicale
vergadering gaat akkoord met deze regelingen. De plaatselijke regeling treedt in werking
op .. juni 2017 en wordt gehecht aan dit besluit.
9. De begrotingen, die door de algemene 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 dit besluit zal door de algemene kerkenraad
worden voorgelegd aan het breed moderamen van de classicale vergadering, dat daarin een
beslissing neemt.
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Gedaan te Zeist op .. juni 2017
1. De Hervormde gemeente te Zeist
a. De algemene kerkenraad
……………………………………………………………………………, preses,
……………………………………………………………………………, scriba.
b. Het college van kerkrentmeesters
……………………………………………………………………………, voorzitter,
……………………………………………………………………………, secretaris,
c. Het college van diakenen
……………………………………………………………………………, voorzitter,
……………………………………………………………………………, secretaris,

2. De Gereformeerde Kerk te Zeist
a. De algemene kerkenraad
……………………………………………………………………………, preses,
……………………………………………………………………………, scriba.
b. Het college van kerkrentmeesters
……………………………………………………………………………, voorzitter,
……………………………………………………………………………, secretaris,
c. Het college van diakenen
……………………………………………………………………………, voorzitter,
……………………………………………………………………………, secretaris,
3. De Evangelisch Lutherse Gemeente te Zeist
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 Zeist,
……………………………………………………………………………, preses,
……………………………………………………………………………, scriba.
Datum: .. juni 2017 te Zeist
In afschrift aan:

De algemene kerkenraden, de colleges van kerkrentmeesters en diakenen van de afzonderlijke gemeenten

Het breed moderamen van de classicale vergadering(en)

Het Steunpunt van de Dienstenorganisatie t.b.v. de regionale colleges van visitatoren en beheerszaken en de RACV

Het moderamen van de Generale Synode
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