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Programma gemeente avond 12 oktober 2022

19:30 uur Opening door John Kirpestein

19:40 uur Presentatie Roelof van den Broek

20:30 uur Pauze

20:45 uur Presentatie Peter van Leenen

21:15 uur Rondvraag

21:30 uur Sluiting John Kirpestein

Tot 22:00 uur Koffie, thee of …
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Horen van de Gemeente

De kerkenraden hebben op de volgende punten een voorgenomen 
besluit ontwikkeld en vragen uw mening hierover: 

• De fusie van 5 gemeente tot de Protestantse Gemeente te 
Lingestreek

• De ontbinding/uittreden Streekgemeente te “Tussen Lek en Linge”

• De plaatselijke regeling

• Het beleidsplan
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Organisatie oud naar 
nieuw

Organisatie transitie / fusie traject van:

Protestantse gemeente Asch

Protestantse gemeente Erichem

Protestantse gemeente Kerk & Kapel Avezaath

Protestantse gemeente Zoelen

Hervormde gemeente Buren

naar

Protestantse gemeente te Lingestreek

per 1-1-2023

13-10-2022 4



Presentatie fusie

In het beleidsplan 2023 – 2028 vind u :

• Wie zijn we en waar staan we voor

• Wat doen we samen

• Kerken en kernen

• Vieringen

• Pastoraat en gemeenteopbouw afspraken

• Colleges Diaconie, kerkrentmeesters, 

• Kerkenraad, Kernraden en commissies 
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Vervolg officiële documenten

In de plaatselijk regeling vind u informatie over :

Samenstelling van de kerkenraad;

Verkiezingen

Werkwijze kerkenraad

Vermogensrechtelijke aangelegenheden

Begrotingen en jaarrekeningen
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Organisatie
Kerkenraad

Protestantse  gemeente te Lingestreek

(CVD) diakenen
& diaconale
rentmeesters

(CVK) ouderling
Kerkrentmeesters,
kerkrentmeesters

Pastoraat
Predikant(en)

Kerkelijk werker

Moderamen
(dagelijks bestuur)
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Kernraden

Commissies:
- Vorming en toerusting
- Eredienst, (gast)predikanten, organisten & kosters
- Communicatie, website, kerkblad, 
- Jeugdwerk
- Cie. van Bijstand, Ledenadministratie, gebouwen
- Diaconale, ontmoetingen en vieringen



Gevolgen

• Geen vijf kerkenraden, maar één kerkenraad met colleges 

• Er komen vier kernen:
• Asch – Erichem
• K&K Avezaath
• Buren
• Zoelen

• Alle bezittingen zoals landbouwgrond, goederen, geldmiddelen gaan 
over naar de nieuwe gemeente
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Kern en kernraad

• Iedere kern heeft een kernraad

• Een kernraad heeft minimaal één ambtsdrager 
• Die onderhoud de contacten van en naar de kerkenraad

• Daarnaast meerdere vrijwilligers die in de kern een taak hebben
• Pastoraat in de kern
• Organiseren van kernactiviteiten zoals rommelmarkt 
• Administratie en beheer van de kern, doen van kleine betalingen e.d.
• Verzorgen kerkdienst, zorgen voor koster, bloemen en collecteren

• Deze vrijwilligers kunnen ook niet-leden van de kerk zijn!
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Kern en Financiën

• Iedere kern heeft een eigen bankrekening
• Voor zowel diaconie als kerk (bloemen en klein onderhoud)
• Gescheiden administratie

• Opbrengsten van lokale acties zoals rommelmarkt e.d.  
• Worden gereserveerd voor het lokale kerkgebouw en/of activiteiten

• Voor onderhoud en instandhouding van de kern en kerk
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Leden per Kern
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Asch – Erichem Avezaath Buren Zoelen Totaal

Leden

Belijdende leden 76 148 108 114 446

Doopleden 197 271 221 202 891

Totaal aantal leden 273 419 329 316 1.337



Beheer en Administratie

• Leden administratie
• Er komt één centrale ledenadministratie in LRP
• Het samenvoegen verschillende administraties eind eerste kwartaal 2023

• Aktie Kerkbalans 2023
• Voor 2023 gebeurt dit op de oude manier in iedere kern
• In 2024 wordt dit centraal geregeld voor alle kernen

• Energiecontracten en verzekeringen centraal

• Begraafplaatsen in 2023 lokaal
• In 2023 onderzoeken of het centraal kan
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Formatie predikant en kerkelijk werker

Huidige formatie in de vier kernen:

Predikant Everdien Hagen 0,55

Ambulant-predikant Buren 0,20

Ambulant-predikant Asch-Erichem 0,30

Totaal predikantsformatie 1,05

Kerkelijk werker Sandra 0,25
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Formatie predikant en kerkelijk werker

Voorstel formatie

Predikant Everdien Hagen 0,55

Vacature 0,50

Totaal predikantsformatie 1,05

Kerkelijk werker (Sandra?) 0,50
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Mogelijke inrichting Commissies in Buren

Commissie Diaconie
Elly & Marcel

Gerard, Vacatures
Pemama
EgerLövö

Pachten (KKG)
Communicatie intern

?

Commissie
Kerkrentmeesters

Rob & Peter
Vacatures
Gebouwen 

Energie
Verzekeringen

LRP / Fris
Kosters / organist

?

Commissie
Pastoraat

John & Dorien
Vacatures

Scriba
Liturgie, Oranjehof
Contacten extern

?
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Diaconie

Wat is er anders voor de diakenen?
• 1 collecterooster (inzamelen)
• Uniforme kerstgift via de lijst van de gemeente 

Buren
• In de andere kerken avondmaal bedienen
• Leiding geven aan Commissie (s)
• Verzorging van de vermogens en bezittingen van de 

diaconie (contacten met de KKG)
• Teams zouden kunnen zijn Oranjehof, Pemama, 

EgerLövö, voedselbank, ?
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Pastoraat

• Beleid

• Pastorale zorg (Ouderen- en jeugdwerk)

• Bezoekwerken

• Begeleid rouw en trouwdiensten

• Lid van het moderamen

• Crisispastoraat

• Zondagschool

13-10-2022 17



Kerkrentmeesters

• Kerkbalans 2023 nog via de kern, 2024 
centraal

• LRP (ledenadministratie) , na 1 maart 
centraal

• Fris administratie t/m 2022 lokaal, 
2023 centraal

• Pachten (KKG) per 1-1-2023 centraal
• Pastorie en kerkhuur , via een Fonds 

(onderhoud en huur)
• Verzekeringen , centraal
• Energie contracten, centraal
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Ambtsdragers

Beschikbaar voor de nieuwe kerkenraad van de PG 
te Lingestreek
• John Kirpestein , Ouderling
• Dorien Rots, Ouderling en hulp scriba voor 2 jaar
• Elly de Jongh v Malsen, Diaken voor 2 jaar
• Rob Veenis, Kerkrentmeester
• Peter van Leenen ouderling Kerkrentmeester
Zijn er bezwaren bij de gemeenten?
Zijn er nieuwe kandidaten voor de kerkenraad?
Wie wil er in de kerncommissies meewerken / 
denken? 
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Vragen?
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