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Het laatste fusieoverleg is een feit. Vanaf nu hebben we volgens de kerkorde niet meer te maken met een fusie maar met een 

samenvoeging. Behalve deze kerkordelijke veranderde benaming was het sowieso het laatste fusieoverleg want vanaf 1 januari 

2018 starten we immers als 1 kerk. Officieel is dat nog niet door de classis uitgesproken maar in de praktijk gaan we alvast de 

samenwerking handen en voeten geven. Dat is op vele vlakken soms zoeken, maar we hebben besloten dat bij twijfel de oude lijnen 

worden opgepakt. En dan moet het goed komen. 

  

Nieuwe kerkenraad 

De nieuwe kerkenraad vergadert in een grote groep voor het 

eerst op 16 januari en daarna zal geleidelijk een automatische 

afvloeiing in gang gezet worden. Met de bestaande 

voorzitters, scriba’s en ouderlingen en diakenen zullen in de 

eerste of komende vergadering de rollen duidelijk worden. 

 

Samenwerking inhoudelijk 

In ons overleg kwam de ledenadministratie aan de orde; er 

zijn op dit moment 3 administrateurs en dat wordt 

waarschijnlijk uitgedund naar 1. Voor de preekvoorzieners 

wordt een dropbox aangemaakt en is het de bedoeling dat 

ieder die werkt met roosters en planning van diensten, kan 

werken in de bestanden. Verder zijn de redacties van 

kerkbladen en websites met elkaar in gesprek en ook daarin 

worden flinke stappen gezet. In alle taakgroepen zijn 

inmiddels ontwikkelingen zichtbaar die zijn ontstaan na het 

ingezette fusietraject. Een extra onderdeel gaat het 

jeugdwerk vormen, er is gekeken naar een overkoepelende 

jeugdraad en duidelijk is, dat in een aantal diensten vooral de 

kinderen centraal worden gesteld. 

 

Plaatselijke regeling 

De Plaatselijke Regeling is in elke kerkenraad vastgesteld en 

de regeling is vanaf nu het uitgangspunt voor de nieuwe 

gemeente. Dit is uitgelegd op zondag 5 november. In elke 

kerk werden de gemeenteleden uitgenodigd voor een 

bijeenkomst en ontvingen ze een voorlichting over het 

fusieproces en de te maken stappen. In alle kerken is deze 

bijeenkomst heel goed bezocht! 

 

Tijdspad en documenten 

Gemeentegrenzen: de classis heeft ontdekt dat TP een 

grotere gemeente is dan aangenomen werd want leden 

wonen aan de overzijde Eemskanaal. Dit betreft een gebied, 

toebehorend aan een andere classis. Met deze ontdekking 

werd ook een fout ontdekt bij een eerdere fusie van de 

Woldkerken dat te boek staat als een protestantse gemeente 

dat voor een deel gesitueerd is op grondgebied van GK TP.  

Toen die Protestantse Gemeente gevormd is, is er 

waarschijnlijk geen contact geweest met TP. Het betreft een 

fout van de andere classis Noord-Oost Groningen, die nu 

hersteld moet worden. De classis houdt zich hiermee bezig. 

Het uiteindelijke besluit tot samenvoeging ontvangen we in 

een brief van de classis. 

 

Naamgeving van de Protestantse gemeente  

te Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post 

Iedere kerkenraad kreeg het verzoek met een top zes uit de 

aangereikte namen terug te komen. Dit was echter zo divers, 

dat de fusiepartners er geen besluit over konden nemen en 

bovendien werd er nog weer een nieuwe naam aan 

toegevoegd. Uiteindelijk wordt in de samenvoegings-

vergadering in januari het besluit voor wel of geen nieuwe 

naam genomen.   

 

Financiën 

Het wachten is nu op de begroting, die vooral afhangt van de 

kosten van herstel dak in Stedum. Zodra dat bekend is wordt 

de begroting compleet gemaakt en wordt ook duidelijk – heel 

belangrijk – hoeveel geld resteert voor het werk in het 

pastoraat. 

 

Tenslotte 

De bijdrage in kennis en gevoel voor verhoudingen is 

ontzettend belangrijk geweest voor de voortgang in het 

fusieproces en dit is zeker toe te schrijven aan Tineke Klei en 

Ds. René Kok. Zij hebben het proces een flinke boost gegeven 

en de 3 fusiekerken hopen dat we nog een tijd van hun 

expertise kunnen profiteren. Dit is afhankelijk van 

subsidieverstrekkers. René is nog tot oktober in dienst en het 

clusterwerk voor Tineke is al eerder aflopend en afhankelijk 

van subsidie. Het is opmerkelijk dat het hele traject nagenoeg 

probleemloos is verlopen. Opvallend was de bereidheid tot 

samenwerken, de noodzaak werd gezien en het vertrouwen 

hierin was aanwezig. Duidelijkheid werd gegeven door het 

stappenplan inclusief een einddatum. Het is een 

tijdsinvestering geweest en het heeft veel van mensen 

gevraagd in de vorm van vergaderen of afstemmen. We 

concluderen dat het voorspoedig is gegaan en dat geeft 

vertrouwen voor de toekomst. 
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