
Verslag gemeenteberaad 13 maart 2022 

Na de kerkdienst van zondag 13 maart vond een gemeenteberaad plaats met als onderwerp de 

samenwerking met de Protestantse Gemeente Medemblik. Het beraad vond plaats in de kerkzaal, 

zodat gemeenteleden het ook thuis via de faciliteiten van Kerkdienst Gemist konden volgen. Leidraad 

was het in 2020 opgestelde stappenplan. Dit plan was eerder in de Graankorrels opgenomen en 

gepubliceerd op de website. De hoofdzaken waren verwerkt in een PowerPoint presentatie.  

Aan de hand daarvan lichtte voorzitter Jan Smit het stappenplan toe. Daarbij kwam ook de actuele 

stand van zaken aan de orde. Het bespreken van het stappenplan voor de voorgestelde 

samenwerking van de Protestantse Gemeente te Opperdoes (PGO) met de Protestantse Gemeente 

Medemblik (PGM) werd gevolgd door het beantwoorden van vragen.  Al op 7 november 2018 

stemde het overgrote deel van de op een gemeenteavond aanwezige leden in met het aangaan van 

gesprekken met de PGM over mogelijke vormen van samenwerking. 

Uitgangspunt is vooralsnog behoud van de juridische zelfstandigheid van elke gemeente en behoud 

van een vierplek in elke gemeente. Er wordt op dit moment bewust niet gekozen voor één vierplek 

voor beide gemeenten samen. Dit zou ten koste kunnen gaan van de betrokkenheid van de 

gemeenteleden in de plaats waar de vierplek niet is. Ook het om de week kerken in een van de beide 

plaatsen houdt het risico in van afnemend kerkbezoek in.   

Het stappenplan is in 2020 gemaakt. Gevraagd werd waarom het allemaal zo traag gaat. 

Mede door corona is het proces vertraagd. Gezamenlijke vergaderingen van moderamina, 

kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters en diakenen waren lastig te organiseren. Bovendien 

kreeg de PGM te maken met het plotselinge vertrek van achtereenvolgens voorzitter Kees van 

Noorloos en predikant Hetty Boot.   

Het op 16 januari 2022 geplande gemeenteberaad in onze gemeente is op verzoek van 

gemeenteleden uitgesteld tot een moment dat de coronamaatregelen dat mogelijk zouden maken. 

De kerkenraad vond het belangrijk om voordat er verdergaande stappen gezet zouden worden de 

gemeenteleden te raadplegen over het stappenplan.  

Ook de vraag of onze gemeente niet zelfstandig kan doorgaan zonder samenwerking met de PGM 

kwam aan de orde. Volgens de voorzitter is een parttime functie voor 40 % niet aantrekkelijk. Daar 

komt bij dat de PGO geen ambtswoning kan aanbieden. De PGM heeft nog wel een pastorie.  

Het is wenselijk het aantal vergaderuren te beperken wanneer een predikant twee gemeenten 

bedient. Dit maakt bestuurlijke samenwerking nodig. Bij bestuurlijke samenwerking is het 

eenvoudiger om aan de landelijke eisen van het aantal ambtsdragers te voldoen. 

De voorzitter vroeg om niet alleen te denken aan de het eigen belang van onze gemeente, maar om 

ook te denken aan het belang van onze buurgemeente. Het hele proces is immers op gang gekomen 

doordat onze gemeente als enige van de gemeenten in de omtrek positief gereageerd heeft op een 

verzoek om ondersteuning door de PGM. Er mag niet alleen gekeken worden hoe lang onze 

gemeente het financieel nog kan uitzingen. 

Er is bij een aantal mensen zorg of samenwerking met een gemeente die nog meer dan onze 

gemeente last heeft van vergrijzing wel voldoende is om een gezonde toekomst met een bloeiend en 

vitaal gemeenteleven te garanderen. Is er nog wel ruimte voor vernieuwing? 

Die zorg kan niet worden weggenomen. Dat neemt niet weg dat samenwerking in het belang kan zijn 

van beide gemeenten en kan helpen om continuïteit in bestuur, pastorale zorg en prediking voor de 

eerstkomende jaren te garanderen. Toch wordt door sommige gemeenteleden benadrukt dat het 

noodzakelijk is een toekomstvisie te ontwikkelen die zo mogelijk ook vernieuwing inhoudt. 

  



In het stappenplan staat dat onderzocht moet worden of eventuele inhoudelijke verschillen in 

geloofsbeleving tussen beide gemeenten niet te groot zijn voor een vruchtbare samenwerking bij het 

beroepingswerk. Diverse gemeenteleden gaven aan dat dit niet het geval hoeft te zijn. Ook in onze 

eigen gemeente zijn er verschillen in geloofsbeleving. In Medemblik zullen er ook verschillen zijn. Het 

gaat om openheid, wederzijds respect, vertrouwen en luisteren naar elkaar. 

Hoe succesvol een samenwerking is hangt mede af van het functioneren van de nieuw te beroepen 

predikant en de steun die hij of zij krijgt vanuit de kerkenraden en gemeenteleden van beide 

gemeenten. De nieuwe predikant moet in beide gemeenten zichtbaar zijn. Dan kan bijvoorbeeld door 

in elke gemeente in de kerk een goede werkruimte voor de predikant te creëren waarin hij of zij op 

vaste tijden in de week aanwezig is.  Gevraagd wordt of het nodig is dat de gemeenten elkaar 

openheid van zaken geven over financiële zaken. Volgens de voorzitter is dat onontbeerlijk voor een 

succesvolle samenwerking. Bovendien is een deel van de cijfers al openbaar door publicatie van de 

ANBI gegevens op de websites van beide gemeenten. We mogen niet uitsluiten dat in de toekomst er 

alsnog gekozen moet worden voor één vierplek of voor samenwerking met nog meer naburige 

gemeenten.  

Een van de zorgen waar we net als andere gemeenten mee te maken hebben is de beschikbaarheid 

van voldoende vrijwilligers. Een gebrek aan vrijwilligers kan net als het gebrek aan ambtsdragers ook 

een reden zijn om samenwerking met andere gemeenten aan te gaan. 

Bij het onderwerp communicatie wordt door een van de gemeenteleden geadviseerd om te streven 

naar één kerkblad voor de beide gemeenten. Dit wordt nader onderzocht. Van de aanwezige 

gemeenteleden is er niemand die aangeeft onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen het 

voortzetten van de besprekingen met de PGM. Daarbij hoort ook het onderzoeken van de 

mogelijkheden voor het gezamenlijk beroepen van een predikant.  

Het stappenplan is ook in de PGM besproken. De kerkenraad van die gemeente heeft toestemming 

om verder te gaan met de besprekingen. De PGM onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om 

het monumentale kerkgebouw onder te brengen bij een stichting, zodat zij van de zorg voor het 

gebouw bevrijd wordt. 

De voorzitter zegt toe dat de gemeenteleden betrokken zullen worden bij alle belangrijke besluiten in 

het proces van samenwerking.  

Nadat een gemeentelid zijn waardering had uitgesproken voor het feit dat dit gemeenteberaad op 

zondagochtend na de kerkdienst in de kerkzaal plaatsvond, sloot de voorzitter de bijeenkomst. 


