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Besluit 
De wijkkerkenraden van de Protestantse wijkgemeente de Ontmoeting, de Bron en de 
Zuiderkerk van de Protestantse gemeente te Assen hebben besloten deze wijkgemeenten 
met ingang van 1 oktober 2014 te verenigen tot een Protestantse wijkgemeente . 
 
Overwegingen 
Bij dit besluit hebben zij het volgende overwogen: 
1. De afzonderlijke wijkkerkenraden van deze wijkgemeenten willen overgaan tot de 

vorming van een Protestantse wijkgemeente door middel van vereniging van deze 
wijkgemeenten. 

2. De leden van de wijkgemeenten zijn in het besluit gekend en daarover gehoord. 
3. De algemene kerkenraad is bereid aan dit besluit zijn medewerking te verlenen en stemt 

ermee in. 
 
Bij dit besluit is het bepaalde in Ordinantie 2, de artikelen 12 en 19 van de Kerkorde in acht 
genomen. 
 
 
Regeling 
Voor deze vereniging geldt de volgende regeling: 
 
1. De naam van de Protestantse wijkgemeente luidt: “Protestantse wijkgemeente  XXXXX” 
 
2. De grenzen van de wijkgemeente zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens 
vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen en postcodes die de grenzen van 
de wijkgemeente vormen, van welke documenten een afschrift aan dit besluit wordt gehecht. 
 
3. Allen die zijn ingeschreven in het register als bedoeld in ordinantie 2-7-1 van de 
afzonderlijke wijkgemeenten worden met ingang van de datum van de vereniging geacht te 
zijn ingeschreven in het dienovereenkomstige register van de verenigde wijkgemeente. 
 
 
4. Aan de Protestantse wijkgemeente zijn per datum van de vereniging als predikant(en) 
verbonden:  
Ds. L.P.J. van de Peppel, zulks voor 100% van de volledige werktijd, 
Mw. Ds. N.E. Veldman, zulks voor 50% van de volledige werktijd, 
Mw. Ds. E.A.R.F. Struikmans, zulks voor 50% van de volledige werktijd 
Ds. H. Harmsen, zulks voor 100% van de volledige werktijd. 
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5. De zittende ambtsdragers in de wijkkerkenraden van de oorspronkelijke wijkgemeenten 
vormen op de datum van inwerkingtreden van de vereniging de wijkkerkenraad van de 
nieuwe wijkgemeente. 
 
6. De plaatselijke regeling, als bedoeld in ordinantie 4-7-2, is door de oorspronkelijke 
wijkkerkenraden in onderling overleg opgesteld en voorgelegd aan de leden van de 
oorspronkelijke wijkgemeenten. De algemene kerkenraad gaat akkoord met deze regeling. 
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2014 en wordt gehecht aan dit besluit. 
 
7. Verschil van inzicht over de interpretatie van deze regeling zal door de wijkkerkenraad 
worden voorgelegd aan de algemene kerkenraad, dat daarin een beslissing geeft. 
 
 
Gedaan te Assen op ………………………………… (datum). 
 
 
 
1. De Protestanse wijkgemeente de Ontmoeting te Assen 
 
a. De wijkkerkenraad 
……………………………………………………………………………, preses, 
……………………………………………………………………………, scriba. 
 
 
2. De Protestantse wijkgemeente de Bron te Assen 
 
a. De wijkkerkenraad 
……………………………………………………………………………, preses, 
……………………………………………………………………………, scriba. 
 
4. De Protestantse wijkgemeente Zuiderkerk te Assen 
 
a. De wijkkerkenraad 
                                                                                                          , preses 
                                                                                                          , scriba 
 
Gezien en voor zover nodig goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad van de 
Protestantse gemeente te Assen, 
……………………………………………………………………………, preses, 
……………………………………………………………………………, scriba. 
 
 
Datum:………………………… te Assen. 
 
 
 
In afschrift aan: 
§ De wijkkerkenraden,  
§ De algemene kerkenraad 
§ Het breed moderamen van de classicale vergadering(en) 
§ Het Steunpunt van de Dienstenorganisatie t.b.v. het regionale college van visitatoren en 

de RACV 
§ Het moderamen van de Generale Synode 


