
 

 

 

 
Intentieverklaring  

 
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Does en Wetering, in het besef dat samen met de 
Gereformeerde kerk van Woubrugge vanuit het geloof veel activiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd, zoals 
 

- Het jeugd- en jongerenwerk  
- De catechisaties 
- Het startweekend 
- Bijbelkringen en activiteiten van het Dorpsleerhuis 
- Huiskamerontmoetingen 
- Gezamenlijke diensten in de zomer en op christelijke feestdagen 
- Ontwikkeling van nieuwe vormen van kerkdiensten (Experience) 
- Diaconale en missionaire activiteiten 

 
en overwegende dat 
 
de Protestantse gemeente Does en Wetering verlangt naar een inspirerende, vitale en toekomstbestendige 
protestantse geloofsgemeenschap in Woubrugge en Hoogmade, waarin mensen, jong en oud, zich thuis 
voelen, ruimte krijgen hun geloof te beleven en uit te dragen en waartoe mensen van buiten de kerk zich 
aangetrokken voelen, 
 
besluit een traject met de Gereformeerd kerk van Woubrugge aan te gaan dat moet leiden tot een fusie per 1 
januari 2025. 
 
Daartoe wordt een stuurgroep ingesteld, die een onderzoek start dat volgens een stappenplan op alle aspecten 
van beleid inzichtelijk maakt op welke wijze de beoogde fusie tot stand kan komen en waarop eind 2023 door 
beide kerkenraden een definitief besluit kan worden genomen. 
 
De aspecten die onderzocht worden zijn: 

- Een gezamenlijke toekomstvisie met daarin een apart hoofdstuk over jongeren 
- Bestuurlijke en organisatorische inrichting 
- Liturgische en muzikale vormgeving van kerkdiensten en vieringen die aansluiten bij de geest van deze 

tijd en al gestarte gezamenlijke ontwikkelingen 
- Activiteiten die gemeenschapsvorming binnen en buiten de kerk bevorderen 
- Pastoraat en pastorale activiteiten voor binnen de kerkelijke gemeente maar ook daarbuiten 
- Diaconaat in de directe omgeving en wereldwijd 
- Een toekomstvisie op het gebruik van de kerkelijke gebouwen en duurzaamheid 
- Een financiële toekomstverkenning van de fusiegemeente die ontstaat. 

 
Voor het onderzoek en het besluitvormingsproces wordt een communicatieplan opgesteld dat erin voorziet 
beide kerkgemeentes tegelijkertijd en op dezelfde wijze te informeren en te laten reageren op de 
onderzoeksresultaten en de voorgenomen besluiten. Daarnaast worden de beide kerkgemeentes actief 
gevraagd input te geven op de beleidsrichtingen die op basis van het onderzoek gekozen kunnen worden. 
 
Aldus besloten in de kerkenraadsvergadering van de Protestantse gemeente Does en Wetering op 29 juni 2022
       
 
Femke Kortekaas (voorzitter)     Marianne Zandstra (scriba)  


