Voorgenomen besluit
Op 26 mei 2014 is er in aanwezigheid van de regionaal adviseur classicale
vergaderingen Zuid-Holland een gesprek geweest met vertegenwoordigers uit
Combinatie III en uit het moderamen. In dat gesprek is duidelijk gemaakt dat het
na een lang traject van intensief overleg voor de drie kerkenraden in combinatie III
niet mogelijk bleek om samen te werken en tot een samenvoeging van de
wijkgemeenten te komen.
Aan de AK is gevraagd met een oplossing te komen. In verband daarmee is er in de
periode van 10 juni t/m 3 november 2014 een aantal gesprekken gevoerd.
Uit al die gesprekken is het steeds duidelijker geworden dat het inderdaad niet
mogelijk is om de drie wijkgemeenten samen te voegen tot één wijkgemeente op
de wijze zoals is voorzien in het herstructureringsbesluit van 18 oktober 2011.
Vervolgens heeft het moderamen van de AK, gezien het voortraject en gehoord alle
partijen, in de vergadering van 4 november 2014 uitvoerig gesproken over de vraag
op welke wijze deze situatie opgelost kan en moet worden.
De wijkkerkenraden van Kerk in Laak, Marcuskerk en Juliana/Valkenboskerk zijn bij
brief van 5 november 2014 door het moderamen geïnformeerd over het voorstel dat
het moderamen op 18 november 2014 in de AK zou inbrengen.
Op 18 november 2014 is door het moderamen het volgende voorstel voor een te
nemen besluit met betrekking tot het samenvoegen van de wijkgemeenten Kerk in
Laak, Marcuskerk en Juliana-/Valkenboskerk ingebracht en besproken.
De wijkgemeenten Kerk in Laak, Marcuskerk en Juliana/Valkenboskerk
worden medio 2015 samengevoegd tot één geografische wijkgemeente met
twee vierplekken, Kerk in Laak/Oase en de Marcuskerk, conform het
bepaalde in Ordinantie 2-16-6, met inachtneming van het volgende:
 De formatie van ds. de Reuver (1.0) wordt ingezet in de hele
wijkgemeente;
 De leden van de wijkgemeente Juliana/Valkenboskerk worden (voor
zover zij nog geen nieuwe kerkplek gevonden hebben) door de
wijkkerkenraad begeleid naar een andere vierplek, binnen of buiten de
wijkgemeente;
 De predikant van de wijkgemeente Juliana/Valkenboskerk wordt voor
0,6 fte verbonden aan de PGG met een bepaalde opdracht (Ord.3-4-8).
Na het traject van raadpleging van wijkkerkenraden en gemeenteleden
van de wijken zal met ds. den Dulk worden overlegd over de invulling
van haar bepaalde opdracht. Er wordt een begeleidingscommissie
ingesteld en de predikant maakt als boventallig lid deel uit van de
Algemene Kerkenraad.
Na discussie is dit voorstel in stemming gebracht. De uitslag is: 9 stemmen voor en
4 onthoudingen. Daarmee is het voorstel (als voorgenomen besluit) aangenomen.
De betrokken wijkkerkenraden en de wijkgemeenten worden in kennis gesteld van
en gehoord over het voorgenomen besluit. Daarna wordt een definitief besluit
genomen door de AK.

