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Samenwerking Opperdoes - Medemblik 

 
Welke weg te gaan? 
Deze notitie schetst een vorm van samenwerking tussen de Protestantse Gemeente te Opperdoes en 
de Protestantse Gemeente Medemblik, die ook recht wil doen aan verschillen tussen beide gemeen-
ten. Gemeenten kunnen dingen apart blijven doen en zo zichzelf blijven, zonder de voordelen van 
samenwerken op te geven. In de eenheid blijft elke gemeente wel zichzelf.  
 
De samenwerking wordt geregeld in een samenwerkingsovereenkomst, die voldoet aan de 
voorwaarden van KO 2.7.4 en 5:  
4. Bij bepaalde vormen van samenwerking is het mogelijk dat de kerkenraden en/of colleges de 
verzorging van de gemeenschappelijke belangen opdragen aan het samenwerkingsorgaan.  
5. Kerkenraden en/of colleges kunnen bevoegdheden overdragen aan het samenwerkingsorgaan. 
Overdracht en beëindiging van de overdracht kan alleen met goedvinden van het breed moderamen 
van de classicale vergadering. 
 
Deze notitie schetst een stand van zaken van dit moment, gaande de tijd kan de samenwerking 
intensiever worden of juist minder intensief. De samenwerking tussen beide gemeente, wil niet 
zeggen dat er geen samenwerking meer mogelijk zou zijn met andere gemeenten, bijvoorbeeld een 
gezamenlijke dienst met een andere gemeente dan Opperdoes of Medemblik.  
 
Leidende voorwaarden 
Bij de keuze voor het model van samenwerken moet leidend zijn dat  

1) het samenwerken leidt tot een aanzienlijke reductie van bestuurlijke werkzaamheden; 
2) de predikant wordt zo min mogelijk belast met bestuurlijk (dubbel) werk; 
3) beide vierplekken1 behouden blijven;  
4) de gelijkwaardigheid tussen beide gemeenten geen geweld wordt aangedaan. 

 
Uit voorwaarde 1 vloeit voort dat beide gemeenten taken delegeren naar samenwerkingsorganen 
(lees: een gezamenlijke kerkenraad, een gezamenlijk Cvk en CvD). De gemeente heeft twee vier-
plekken (= de beide gemeenten). De gezamenlijke kerkenraad voert gescheiden beleid ten aanzien 
van beide vierplekken op de terreinen waar dat is afgesproken.  
Voorwaarde 3 is in een eerder stadium afgesproken. Opheffen van de plaatselijke vierplek zal de 
kerkbetrokkenheid nog sneller doen afnemen dan nu al het geval is. Bovendien strookt behoud van 
de vierplek met classicaal beleid.  
Voorwaarde 4 zorgt voor gelijkheid van beide gemeenten. Een model dat ongelijkwaardigheid 
inbouwt, leidt tot een groot afbreukrisico. Deze voorwaarde vloeit ook voort uit de gedachte dat 
beide gemeenten de samenwerking nodig hebben. En in die zin beide van elkaar afhankelijk zijn.  
 
Eén kerkenraad met twee vierplekken …. 
Al met al kan er één gezamenlijke kerkenraad met 2 vierplekken ontstaan. Vierplekken kunnen in de 
praktijk een (iets) ander profiel hebben. Bij wijze van voorbeeld: het is goed mogelijk dat men in de 
ene vierplek andere liedbundels gebruikt dan de andere vierplek. Ook het pastoraat rondom de 
vierplek kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Rondom elke vierplek wordt een 
liturgiecommissie gevormd en voor het pastoraat rondom de vierplek (= het gebied van de huidige 

 
1 Wellicht dat voor het woord “vierplek” nog eens een alternatief wordt bedacht.  
 

“En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.” (uit 
lied 974: 2) 
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gemeente) een pastoraatsgroep. Behoud van vierplek wil niet zeggen dat er elke zondag dienst is op 
beide vierplekken.  
De andere drie hoofdtaken van elke gemeente, diaconaat, missionaire presentie en vorming & 
toerusting behoeven geen aparte groep voor elke vierplek.   
 
.. en één predikant 
Er is afgesproken om samen één predikant aan te stellen voor een realistisch deeltijdpercentage. 
Doordat er een gezamenlijke predikant komt, zal het gemak waarmee dingen samen opgepakt 
worden toenemen.  
 
Tot slot 
Het is van belang de gemeenten over de (intensiteit van) samenwerking te horen, alvorens de (dan 
nog) afzonderlijke kerkenraden het besluit nemen.  
 
Uitwerking 
I. De kerkenraad is gezamenlijk kerkenraad voor beide gemeenten en dus ook verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen op beide vierplekken. Net als de kerkenraad zijn CvK en het CvD gezamenlijk. 
Overige taken kerkenraad: zie KO 4-7-1 en 4-8. 

1) De kerkenraad voldoet aan de kerkordelijke vereisten voor een kerkenraad. Meest logisch is 
van elke vierplek minimaal 4 ambtsdragers, zodat de samenstelling als volgt wordt: 2 
ambtsdragers van elke ambtsgroep + een voorzitter, scriba. Aangevuld met een predikant. 
Zie KO 4-6-3 

- Als het ook maar enigszins mogelijk is, wordt de voorzitter gekozen uit de ambtsdragers van 
de ene vierplek terwijl de scriba wordt gekozen uit de ambtsdragers van de andere vierplek.  

- de colleges CvK en CvD kunnen aangevuld worden met respectievelijk een kerkrentmeester-
niet-ouderling en een diaconaal rentmeester.  

2) Vermogensrechtelijke aangelegenheden kerkrentmeesterlijk. Vermogens blijven gescheiden. 
Zolang het samenwerken geen samengaan is, is er voor elke gemeente (beide bestaan 
immers formeel nog steeds) een complete begrotingscyclus, die door het gezamenlijke CvK 
wordt opgesteld en door de gezamenlijke kerkenraad wordt vastgesteld. Het gezamenlijke 
CvK is verantwoordelijk voor de kerkbalans van beide gemeenten; de uitvoering vindt op 
plaatselijk niveau plaats.  

3) Vermogensrechtelijke aangelegenheden diaconaal. Vermogens blijven gescheiden. Zolang 
het samenwerken geen samengaan is, is er voor elke gemeente (beide bestaan immers 
formeel nog steeds) een complete begrotingscyclus, die door het gezamenlijke CvD wordt 
opgesteld en door de gezamenlijke kerkenraad wordt vastgesteld. 

 
Verder is de gezamenlijke kerkenraad verantwoordelijk voor:  
4) Aanstelling predikant tevens jaargesprek met de predikant 
5) Preekvoorziening  
6) Kerkblad en websites van beide gemeenten  
7) Vorming en toerusting, incl. catechese 
8) Missionaire presentie 
9) Ledenadministratie 

 
II. Liturgiecommissie.  
Buigt zich over en maakt keuzes ter zake van de vorm en inhoud van de liturgie, tevens over het 
gebruik van het kerkgebouw, in nauwe samenspraak met de predikant.  
 
III. Pastoraatsgroep 
Organiseert en verzorgt het pastoraat rondom de vierplek. Er is terughoudendheid om dat centraal 
te regelen: pastoraat hangt in sterke mate samen met de vierplek en heeft ook de nestgeur van de 
eigen vierplek. Denk aan de bloemengroet, het bidden voor zieken, het herdenken van overledenen.  


