Samenwerkingsovereenkomst tussen de
Protestantse Gemeente te Veere
en de Protestantse Gemeente te Gapinge

A.

Inleiding

De Protestantse Gemeente te Veere en de Protestantse Gemeente te Gapinge werken sinds jaar en
dag op veel terreinen van het gemeentewerk samen. Eerdere afspraken en regelingen over de
samenwerking zijn ingehaald door de praktijk, zodat het goed is om de samenwerking opnieuw vast
te leggen in een samenwerkingsovereenkomst en een samenwerkingsregeling die passend is voor
aard en karakter van de samenwerking.
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In deze notitie worden de afspraken samengevat, zodat deze -na besluitvorming in de kerkenradenin een definitieve samenwerkingsovereenkomst en -regeling worden omschreven.
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Het streven is dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2023 in gaat, samen met de
beleidskeuzen van het samenwerkingsverband voor de komende jaren.
Beide gemeenten blijven zelfstandig en werken optimaal samen in het samenwerkingsverband ten
behoeve van de erediensten, het pastorale, diaconale en missionaire werk, en de geestelijke vorming
(catechese, vorming & toerusting). Het leidende principe voor de samenwerking kan
omschreven worden als: samen waar het kan, afzonderlijk waar het noodzakelijk is.
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Daar waar afspraken en werkwijzen in de overeenkomst vanwege de huidige werkpraktijk nog niet
direct tot uitvoering kunnen komen, krijgt de realisatie ervan alle aandacht in 2023 en 2024..
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O
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Naast het samenwerkingsverband werken de gemeenten samen met de omliggende gemeenten in
het Cluster Vier! ten behoeve van de vorming & toerusting en de pastorale zorg in NieuwSandenburgh.
Afspraken en richtlijnen

1. Nauwe samenwerking, twee lokale gemeenschappen. Uitgangspunt bij alle (beleid)beslissingen is
dat, wanneer het maar enigszins mogelijk is, in beide plaatsen een levende geloofsgemeenschap
blijvend aanwezig is onder de zorg en betrokkenheid van de samenwerkende gemeenten.
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2. Samen en zelfstandig. In formeel juridische zin blijven beide gemeenten en beide diaconieën
rechtspersoonlijkheden met een eigen kerkenraad en een eigen diaconie. Recht doend aan de
intensieve samenwerking worden zoveel als mogelijk de taken uitgevoerd in de samenwerkende
kerkenraden, de samenwerkende diaconieën, de samenwerkende colleges van kerkrentmeesters en
samenwerkende werk- en taakgroepen. Het overleg van de samenwerkende kerkenraden, colleges,
werk- en taakgroepen wordt genoemd: de gezamenlijke kerkenraad van Gapinge en Veere,
gezamenlijke diaconie, het gezamenlijk college van kerkrentmeesters en gezamenlijke werk- en
taakgroepen.
3. Kerkenraad. Alle leden van de afzonderlijke kerkenraden maken deel uit van de gezamenlijke
kerkenraad. In de samenwerkingsregeling (die geldt als plaatselijke regeling) wordt de verdeling van
ambtsdragers van beide gemeenten opgenomen. De predikant is in formele zin predikant van beide
gemeenten en daarmee lid van beide kerkenraden.
De samenwerkende kerkenraden vormen een moderamen dat tenminste bestaat uit de voorzitters en
scriba’s van de afzonderlijke kerkenraden. In het moderamen zijn alle ambten vertegenwoordigd.

4. Werkwijze samenwerkende kerkenraden. De kerkenraden vergaderen in de regel …. keer per jaar
samen. De afzonderlijke kerkenraden vergaderen alleen afzonderlijk wanneer besluitvorming over
bepaalde onderwerpen dat nodig maakt. Een afzonderlijke vergadering is indien mogelijk aansluitend
aan de gezamenlijke kerkenraadsvergadering.
Beide gemeenten hebben veel gemeenschappelijks maar kennen op onderdelen ook verschillen in
traditie en gemaakte keuzes in het kerkelijk leven. De samenwerkende kerkenraden zullen zich
inspannen om keuzes te maken die bij de onderscheiden gemeenten passen en de verscheidenheid
daarin respecteren.
Ter plaatse kunnen ambtsdragers informeel met andere taakdragers bijeenkomen om
werkzaamheden in het gemeenteleven of andere onderwerpen te bespreken.
5. De predikant. De predikant wordt beroepen door en verbonden aan beide gemeenten. Werkplan
en jaargesprekken worden door de samenwerkende kerkenraden geregeld en in de gezamenlijke
kerkenraadsvergadering besproken. Voor de predikant is het werkgebied te beschouwen als één
gemeente met twee pastorale “wijken”: Veere en Gapinge.
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6. Erediensten Alle erediensten zijn gemeenschappelijk, ongeacht in welk kerkgebouw. In het jaarlijks
vast te stellen rooster voor de erediensten is de algemene en over het jaar genomen verdeelsleutel
3:1 leidend voor het gebruik van de kerkgebouwen.
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7. Ledenvergaderingen. De samenwerkende kerkenraden beleggen tenminste jaarlijks een
gezamenlijke bijeenkomst van gemeenteleden. Daarnaast beleggen de samenwerkende
kerkenraden jaarlijks een vergadering van gemeenteleden voor de afzonderlijke gemeenten.
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8. Financiën. De kerkelijke financiën (bezittingen, vermogens, inkomsten en uitgaven) van gemeente
en diaconie blijven via afzonderlijke fondsen en boekhoudingen per gemeente geoormerkt. Ze zullen
beheerd worden door de samenwerkende colleges van kerkrentmeesters en de samenwerkende
colleges van diakenen. Het eigendom en de eindverantwoordelijkheid ligt bij de lokale gemeente c.q.
de eigen kerkenraad.
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9. Begroting en jaarrekening. De samenwerkende colleges van kerkrentmeesters en de
samenwerkende colleges van diakenen zijn ieder afzonderlijk jaarlijks verantwoordelijk voor het
opstellen van de eigen begroting en eigen jaarrekening als ook het overzicht van de
gemeenschappelijke kosten en baten.
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10. Verdeelsleutel. Per begrotingsjaar en in de meerjarenbegroting worden aan de hand van de in de
samenwerkingsovereenkomst vastgelegde verdeelsleutel 3:1 afspraken gemaakt over de verdeling
van de kosten voor de gezamenlijke activiteiten zoals het pastoraat (predikantsformatie), de
erediensten en het gemeenschappelijke gemeentewerk.
11. Beleidsplan. De beide gemeenten hebben één beleidsplan, waarin de prioriteiten voor het
gemeentewerk zijn omschreven.
Ondertekening
Aldus te Veere vastgesteld op (datum) in de vergadering van de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Veere
…………………………, preses

…………………………, scriba

Aldus te Gapinge vastgesteld op (datum) in de vergadering van de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Gapinge

.………………………, scriba
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…………………………, preses

