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OVEREENKOMST TUSSEN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK VAN WOERDEN EN DE
GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) VAN BODEGRAVEN-WOERDEN TOT:
• TOT HET VORMEN VAN EEN SAMENWERKINGSGEMEENTE TE WOERDEN, EN
• HET AANGAAN VAN EEN RELATIE VAN SAMENWERKENDE KERKEN.

De in deze overeenkomst gebruikte afkortingen en termen zijn als volgt gedefinieerd:
CGK:
GKV:
CGKV:
CGKV kerkenraad:
GKV kerkenraad:
Wijkkerkenraden:

Christelijke Gereformeerde Kerk van Woerden.
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van Bodegraven-Woerden.
Samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Woerden en de
wijk Woerden van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van Bodegraven-Woerden.
De kerkenraad van de CGKV samenwerkingsgemeente te Woerden.
De kerkenraad van de GKV Woerden – Bodegraven.
De GKV kerkenraad van de wijk Bodegraven, respectievelijk het GKV
deel van de CGKV kerkenraad.

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Woerden en de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van BodegravenWoerden, vertegenwoordigd door de kerkenraden vanuit deze gemeenten, verklaren de volgende samenwerking
overeen te zijn gekomen:
1. Per mei of september 20081 zullen zij te Woerden een samenwerkingsgemeente vormen bestaande uit de CGK
te Woerden en de GKV wijk Woerden.
2. Hiertoe zal de GKV haar gemeente opsplitsen in twee apart gevormde wijken met in elke wijk een eigen
wijkkerkenraad. De GKV kerkenraad zal al haar bevoegdheden delegeren aan de respectieve wijkkerkenraden
behoudens zaken die het kerkverband betreffen, beroep- en bezwaarzaken en zaken die de hoofdlijnen van het
financiële beleid, interne organisatie en de onderlinge relatie betreffen.
3. Zo snel mogelijk doch uiterlijk per 1 januari 2011 zullen de GKV wijken zijn ontkoppeld in die zin dat dan in
Woerden een zelfstandige GKV kerk zal zijn gevormd die op zijn beurt vanaf het moment van verzelfstandiging
tezamen met de CGK kerk de CGKV samenwerkingsgemeente te Woerden vormt en de bestaande
samenwerking voortzet.
4. Voordat ontkoppeling plaatsvindt en in beginsel één jaar na de start van de samenwerkingsgemeente worden de
samenwerking en deze overeenkomst door de kerkenraden geëvalueerd. Dit kan leiden bijstelling van de
samenwerking en van deze overeenkomst.
5. De samenwerkingsgemeente zal geleid worden door een CGKV kerkenraad. Deze kerkenraad wordt gevormd
door de ambtsdragers van de GKV wijk Woerden (die hiertoe als zodanig zullen worden aangewezen door de
GKV kerkenraad) en de CGK kerkenraad. De GKV Woerden zal ervoor zorg dragen dat er tenminste 2
ouderlingen en 1 diaken in deze wijkkerkenraad zullen zijn opgenomen. Ondertekening van de overeenkomst
tot de vorming van een samenwerkingsgemeente betekent dat men in de CGKV kerkenraad elkaar als mede
ambtsdragers aanvaardt.
6. Deze samenwerking omvat het gehele leven en werken van de CGKV samenwerkingsgemeente, waaronder de
erediensten, het pastoraat, toelating tot de sacramenten, opzicht en tucht, het diaconaat, zending en
evangelisatie, het jeugdwerk, de kringen en de catechese.
7. Voor mei 2008 zal een CGKV kerkenraad i.o. de feitelijke voorbereiding van de samenwerkingsgemeente ter
hand nemen en ook een voorlopige kaderregeling opstellen over allerlei meer praktische zaken. In het bijzonder
zal daarbij aandacht worden gegeven aan de vormgeving van de erediensten.
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8. Vanaf 1 januari 2009 wordt de financiële exploitatie van de CGK en de wijk Woerden van de GKV
geïntegreerd in een gezamenlijke begroting. De financiële exploitatie van GKV Bodegraven wordt
verzelfstandigd.
9. Tussen de CGKV en de GKV wijk Bodegraven blijft een relatie als samenwerkende gemeenten bestaan die verder
zal worden ontwikkeld. Hierbij kan gedacht worden aan:
• Het houden van gezamenlijke diensten, bijvoorbeeld tijdens de zomerperiode en af en toe een middagdienst.
• Het nagaan op welke terreinen van het gemeenteleven er vruchtbaar kan worden samengewerkt. Bijvoorbeeld
inzake catechese, verenigingsleven, kanselruil, ondersteuning op het niveau van de kerkenraden, e.d.
• Het elkaar ondersteunen in welke vorm dan ook, indien daartoe enige aanleiding bestaat.
10. Onderstaande bijlage waarin de uitwerking van een aantal aspecten is opgenomen, wordt geacht onderdeel van
deze samenwerkingsovereenkomst uit te maken.
11. Wijzigingen in de overeenkomst of een van de daartoe behorende regelingen zijn uitsluitend voorbehouden aan
de kerkenraden na de gemeente(n) gehoord te hebben.
12. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
13. Bij opzegging van de overeenkomst wordt de samenwerking en/of de samenwerkingsgemeente beëindigd
twaalf maanden nadat de CGKV kerkenraad kennis heeft genomen van de opzegging.
14. Bij beëindiging van de CGKV samenwerkingsgemeente worden de gemeenschappelijke bezittingen, financiële
vorderingen en financiële verplichtingen over de CGK en de GKV verdeeld in de verhouding naar ledental,
zoals vastgelegd bij de laatste opgave aan de kerkverbanden,, rekening houdend met beider (GKV Woerden en
CGK) inbreng.

Ondertekend op ………………… te Bodegraven en Woerden:
Voor de kerkenraad van de Christelijke
Gereformeerde Kerk te Woerden

Voor de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk
(Vrijgemaakt) te Bodegraven-Woerden

Preses

Preses

Scriba

Scriba

Bijlage: Nadere uitwerking van een aantal aspecten
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BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK VAN WOERDEN EN DE GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) VAN BODEGRAVEN-WOERDEN

Nadere uitwerking van een aantal aspecten
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Algemeen
Leden van de GKV te Woerden hebben de vrijheid zich indien gewenst aan te sluiten bij de wijkgemeente Bodegraven.
Ook nadat de GKV Bodegraven en Woerden ontkoppeld zijn blijven ze in Bodegraven als lid welkom, hoewel ze worden
aangemoedigd indien mogelijk zich aan te sluiten bij de samenwerkingsgemeente.1
Het verschijnsel ‘gastlid’ in Woerden zal gerespecteerd worden.
In februari 2008 zal er een CGKV kerkenraad Woerden i.o. (in oprichting) worden geïnstalleerd die verantwoordelijk zal
zijn voor de verdere voorbereidingen van de samenwerkingsgemeente Woerden. Deze kerkenraad i.o. zal een voorlopige
kaderregeling opstellen ten aanzien van een aantal te regelen zaken, bijvoorbeeld inzake de erediensten. Na verloop van
tijd zullen op basis van de opgedane ervaringen meer definitieve afspraken worden gemaakt. Uiterlijk medio april 2008 zal
de CGKV kerkenraad i.o. de voorlopige kaderregeling voorleggen aan GKV kerkenraad en de gemeenten en deze in een
gemeente avond met de CGKV gemeente te Woerden bespreken.
Werkwijze en structuur kerkenraden - nadere uitwerking
Tot het moment dat de samenwerkingsgemeente daadwerkelijk is gevormd en ook de nodige regelingen zijn getroffen
blijven de huidige GKV en CGK kerkenraden als zodanig functioneren.
Daarnaast wordt vanaf medio februari een CGKV kerkenraad i.o. gevormd. Deze zal bestaan uit de toekomstige GKV
wijkkerkenraad Woerden en (een deel van) de CGK kerkenraad. Deze raad i.o. zal de feitelijke voorbereiding van de
samenwerkingsgemeente ter hand nemen en ook een voorlopige kaderregeling opstellen over allerlei meer praktische
zaken.
Vanaf september (of zoveel later als voor een ordelijke voorbereiding en besluitvorming nodig is) zal de GKV kerkenraad
worden gesplitst en de twee wijkkerkenraden. Elke GKV wijkkerkenraad benoemd een voorzitter uit zijn midden. De
wijkkerkenraden opereren in hoge mate zelfstandig. Alleen voor zaken betreffende het kerkverband, voor bezwaar- en
beroep procedures en voor zaken rond de vormgeving van de nieuwe structuur waaronder de hoofdlijnen van het financieel
beleid, zal de GKV kerkenraad nog voltallig bijeen komen. Voor het overige vergadert de wijkkerkenraad Bodegraven
apart en de wijkkerkenraad Woerden als onderdeel van de CGKV kerkenraad.
De procedure voor de verkiezing van ambtsdragers zal voor de CGKV opnieuw worden vastgesteld met in achtneming van
de bepalingen van de KO van beide kerkverbanden. De nieuw te vormen CGKV kerkenraad zal verschillende regelingen
treffen m.b.t. scribaat, moderamen, (wijk)commissies, etc. en zal uit zijn midden een voorzitter benoemen.
Tussen de GKV Bodegraven en de CGK(V) samenwerkingsgemeente blijft een relatie als samenwerkende kerken bestaan,
hetgeen betekent dat op allerlei terrein samen activiteiten kunnen worden ondernomen als beide gemeenten dat passend
vinden. Enkele keren per jaar zullen daarom (delegaties van) beide kerkenraden met elkaar een afstemoverleg hebben.
Na de vorming van de nieuwe CGKV Woerden en de GKV wijk Bodegraven zullen door de kerkenraden regelingen
worden getroffen m.b.t. de organisatie van het kerkblad, de gemeentegids, de website, de interne en externe communicatie.
In geval er problemen binnen de CGKV samenwerkingsgemeente ontstaan dan kunnen de GKV leden in die gemeente een
beroep doen op de GKV kerkenraad.
Dit geldt ook voor de CGKV kerkenraad waarbij zowel het GKV deel als het CGK deel op basis van de formele relaties
met de GKV kerkenraad in voorkomende gevallen een beroep op deze raad kunnen doen.
Nadere uitwerking relatie tot de kerkverbanden
De nieuwe CGKV samenwerkingsgemeente te Woerden wil zoveel mogelijk functioneren als één gemeente binnen beide
kerkverbanden.
Leden die zich door overhandiging van een (doop)attest voegen bij de CGKV worden ingeschreven onder de kerk van
herkomst, tenzij betrokkene zelf een andere keuze wenst te maken.
Nieuwe leden uit andere kerkgemeenschappen of zonder kerkelijke achtergrond zullen op een open wijze gevraagd worden
een keuze te maken. Als daarin geen keuze wordt gemaakt, dan worden deze leden om beurten ingeschreven bij genoemde
kerken, rekening houdend met het bij elkaar houden van gezinnen.
Voor opzicht en tucht geldt onverkort de Heilige Schrift en het in de kerkorden van de CGK en GKV bepaalde. Voor zover
er sprake is van verschillen over de toepassing hiervan zal de CGKV kerkenraad een plaatselijke regeling treffen.
Tot het moment van ontkoppeling worden synodebesluiten van de CGK door het CGK deel van de CGKV kerkenraad
geratificeerd. Synodebesluiten van de GKV synode worden door de GKV kerkenraad (inclusief het GKV deel van de
CGKV samenwerkingsgemeente) geratificeerd.
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In Bodegraven speelt dit t.a.v. de CGK nauwelijks gelet op het minimaal aantal leden van de CGK dat daar woont. Ten
aanzien van deze broeders en zusters is het beleid als volgt. Leden van de CGK te Bodegraven worden aangemoedigd zich aan
te sluiten bij de GKV wijkgemeente Bodegraven, maar hebben vanzelfsprekend de vrijheid zich aan te sluiten bij de CGKV
samenwerkingsgemeente Woerden . De GKV Bodegraven is bereid deze leden ook als gastlid te ontvangen, als deze leden er
de voorkeur aan geven officieel tot het CGK kerkverband te willen blijven behoren.
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Nadat ontkoppeling van de GKV gemeente heeft plaatsgevonden zal de CGKV kerkenraad de synode besluiten van beide
kerkverbanden ratificeren, tenzij er een tegenstrijdigheid blijkt tussen de besluiten (hieronder vallen ook zaken die door de
ene synode worden open gelaten en door de andere worden voorgeschreven). In dat laatste geval zal de kerkenraad een
plaatselijke regeling treffen.
Bij CGK kerkvisitaties zal ook het GKV deel van de samenwerkingsgemeente aanwezig zijn. GKV kerkvisitaties zullen
door (delegaties van) beide wijkkerkenraden worden ontvangen. GKV leden te Woerden blijven vanzelfsprekend
gerechtigd visitatoren te spreken te vragen.
Afgevaardigden naar meerdere vergaderingen zullen in beginsel leden zijn van dat kerkverband. Bij de GKV wordt
gestreefd naar een delegatie uit beide wijkkerkenraden.
Kerkelijke afdrachten vinden plaats op basis van het aantal leden dat zich laat inschrijven als behorend bij dat kerkverband.
Erediensten en predikanten
De CGKV samenwerkingsgemeente en de GKV wijkgemeente te Bodegraven houden afzonderlijke erediensten.
Gelet op de samenwerkingrelatie tussen deze gemeenten zullen enkele keren per jaar gemeenschappelijke diensten worden
belegd. De kerkenraden denken daarbij aan het volgende:
• Het combineren van de diensten in de zomervakantieperiode.
• Het daarnaast vier keer per jaar houden van een gecombineerde middagdienst, afwisselend in Woerden en in
Bodegraven.
Beide gemeenten (CGKV en GKV Bodegraven) hebben -in beginsel- een eigen predikant. Het is de verantwoordelijkheid
van beide kerkenraden (CGKV en GKV Bodegraven) om in de ontstane vacatures te voorzien. Een nieuw te beroepen
CGKV predikant kan uit elk van beide kerkverbanden komen..
De predikant(en) worden geacht te blijven behoren tot hun eigen kerkverband. Dit geldt ook voor beroepbaarstelling en
emeritaatregeling. Bij een geschil tussen predikant en kerkenraad zal dit worden voorgelegd aan het kerkverband waartoe
de predikant behoort.
Uitwerking financiën
Uitgaande van een start van de CGKV samenwerkingsgemeente per mei of september 2008 zullen er voor het jaar 2008
tussen de GKV en CGK praktische afspraken worden gemaakt over de verrekening van diensten die over en weer worden
geleverd en extra kosten die eventueel worden gemaakt, binnen het kader van de huidige begrotingen die qua structuur
ongewijzigd zullen blijven.
Vanaf 1 januari 2009 wordt de financiële exploitatie van de CGK en de wijk Woerden van de GKV geïntegreerd in een
gezamenlijke begroting. De financiële exploitatie van GKV Bodegraven wordt verzelfstandigd.
Dit betekent dat de VVB van de woerdense GKV leden die zich aansluiten bij de CGKV samenwerkingsgemeente als
inkomsten aldaar zullen worden gerekend.
In de financiële exploitatie van de CGKV samenwerkingsgemeente zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen GKV
en CGK. Deze gezamenlijke exploitatie bevat alle onderscheiden elementen (kerk, diaconie, bijdrage T.U, e.d.) behoudens
de bijdrage voor de zending. Deze wordt door de gemeenteleden als afzonderlijke bijdrage verstrekt aan de zending van het
eigen kerkverband.
Zolang GKV Bodegraven en CGKV Woerden officieel bij elkaar horen en niet losgekoppeld zijn, zullen zij zo nodig
elkaar in financiële zin steunen. Hierover zullen tussen beide wijken nadere afspraken worden gemaakt, zodra de noodzaak
zich hiertoe aandient. Dit houdt direct verband met de voortgang van het beroepingswerk in Bodegraven en het beleid dat
hiervoor wordt uitgestippeld.
De GKV leden te Woerden hebben bij toekomstige verzelfstandiging principieel recht op een deel van de gezamenlijke
boedel. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat deze ontkoppeling met name financieel zal gaan drukken op de
toekomstige GKV Bodegraven gemeente, omdat de samenwerkingsgemeente te Woerden gelet op haar omvang over
voldoende financiële middelen zal kunnen beschikken. Deze aspecten zullen door de GKV broeders en zusters in
samenhang moeten worden gewogen en leiden tot nadere financiële afspraken voor de langere termijn.
De GKV wijken Bodegraven en Woerden streven ernaar voor 1 januari 2009 afspraken te maken over het splitsen van de
boedel en de financiële afspraken voor de lange termijn.
De bezittingen (geldmiddelen en onroerende goederen) van de CGK en GKV kerk blijven gescheiden tot ontkoppeling van
de GKV gemeente heeft plaatsgevonden.
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