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Fusiedocument 
 

voor het gemeenteberaad/FORUM van 2 december 2018 
 
 
Dit document bestaat uit 3 delen, zie ook de inhoudsopgave onderaan deze pagina. 
Het eigenlijke fusiedocument is een document waarin op 2 bladzijden een aantal formele 
dingen van de gefuseerde wijkgemeente beschreven staan, zoals de naam, de wijkgrenzen 
en  de predikanten en kerkelijke werkers. Dat alles per 1 januari 2019.  
Er horen twee bijlagen bij.  
De eerste gaat vooral over de samenstelling en werkwijze van de wijkkerkenraad: de 
plaatselijke regeling. Ook wordt een aantal andere zaken vastgelegd, die gaan over de 
sacramenten.  
De tweede bijlage is een actuele versie van een stuk van mei 2016, waarin beschreven staat 
waarom we willen fuseren.  
Het geheel is besproken en goedgekeurd in de gezamenlijke vergadering van de 
wijkkerkenraden van beide  wijkgemeenten op 8 oktober 2018.  
De volgende stap is het voorleggen aan het gemeenteberaad/Forum na afloop van een 
zondagse viering op 2 december 2018.    
Tenslotte is goedkeuring nodig van  de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Groningen. 
 

Als dit alles is afgewikkeld gaan we vanaf 1 januari 2019 als één wijkgemeente Groningen-
Zuid verder. In het voorjaar komen dan inhoudelijke zaken aan de orde, zoals het Avondmaal 
en een nieuw beleidsplan voor de wijkgemeente. 
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PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE ARK 

en de PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE IMMANUELKERK  

TE GRONINGEN 

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  

Besluit: De wijkkerkenraden van de Protestantse wijkgemeente De Ark en Protestantse 
wijkgemeente de Immanuelkerk van de Protestantse gemeente te Groningen hebben besloten deze 
wijkgemeenten met ingang van 1 januari 2019 te verenigen tot één 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, artikel 4.8 en voor zover aan de orde artikel 10.1 van de 
Kerkorde in acht genomen.  
 
Regeling: Voor deze vereniging geldt de volgende regeling:  
1. De naam van de Protestantse wijkgemeente luidt: “Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid”  
 
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 2.3.1-2 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. A.A. Akkerman, zulks voor 50 % van de volledige werktijd 
- Ds. P.B. Buikema, zulks voor 50% van de volledige werktijd tot en met 8 augustus 2019 (emeritaat) 
- Ds . J.M.T. van der Spek, zulks voor 80% van de volledige werktijd, 
en als pastoraal werkers: 
- F. Jager, zulks voor 40 % van de volledige werktijd 
- S. Tjeerdsma,  zulks voor 40 % van de volledige werktijd 
 
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 4.8.5 is door de oorspronkelijke wijkkerkenraden 
in onderling overleg opgesteld en voorgelegd aan de leden van de oorspronkelijke wijkgemeenten. 
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De algemene kerkenraad gaat akkoord met deze regeling. Deze regeling treedt in werking op 1 
januari 2019 en wordt gehecht aan dit besluit.  
 
7. Voor het overige geldt Ark-Immanuelkerk fusieplan 1 oktober 2018 

 

Gedaan te Groningen op ………………………………… (datum).  

De Protestantse wijkgemeente De Ark te Groningen  

namens de wijkkerkenraad, 

voorzitter 

 

scriba 

 

De Protestantse wijkgemeente de Immanuelkerk te  Groningen 

namens de wijkkerkenraad, 

voorzitter 

 

scriba 

 

Gezien en voor zover nodig goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente te Groningen,  

 
 
voorzitter 
 
 
scriba 
 
 
 
 
In afschrift aan:  
- De wijkkerkenraden van de Protestantse Gemeente Groningen, 
- De algemene kerkenraad 
- Het breed moderamen van de classicale vergadering 
- Het moderamen van de Generale Synode 
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 PLAATSELIJKE REGELING 
 

 ten behoeve van het leven en werken van de  
 

 Wijkgemeente Groningen-Zuid van de  
 
   Protestantse Gemeente te Groningen 
 

 

Opmerkingen vooraf 
In de ordinanties van de kerkorde voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse 
plaatsen bepaald, dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de 
kerkorde zelf nader geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het 
begrip  “plaatselijke regeling” gebruikt. 
 
Deze plaatselijke regeling is derhalve een uitwerking van de kerkorde (ord.4.8.5), voor zover 
dat bepaald of gewenst is, maar zet kerkordelijke bepalingen niet buiten werking. 
Zie voor de tekst van de kerkordelijke bepalingen de “Kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland”, uitgave 2018.  

Over deze plaatselijke regeling is op 8 oktober 2018 door de gezamenlijke wijkkerkenraden 
van de beide wijkgemeenten De Ark en Immanuelkerk een voorgenomen besluit genomen. 
Na raadpleging van de leden van de beide wijkgemeenten wordt zij definitief vastgesteld. De 
regeling is geldig met ingang van 1 januari 2019.                                

 
 

INHOUD 
 

Paragraaf  Inhoud 

 

1   Samenstelling van de wijkkerkenraad 

2.1.   Verkiezing van ambtsdragers algemeen 

2.2.   Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

2.3   Verkiezing van predikanten 

3   De werkwijze van de wijkkerkenraad 

4   Besluitvorming 

5   De kerkdiensten 

Jubileumboek 
 
In 2002 heeft 
de 
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6.1.   De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 

6.2.   De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 

6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, 
jaarrekeningen 

7   Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 

   Ondertekening 

 

1. Samenstelling van de wijkkerkenraad  

1.1 Aantal ambtsdragers 

De wijkkerkenraad bestaat tenminste uit de volgende ambtsdragers: 

   wijkkerkenraad  verplicht minimum 

(ord. 4.6.4) 

predikant 2 1 

   

Ouderling / kerkelijk werker 4 2 

Ouderling- kerkrentmeester 2 1 

Diaken 4 2 

   

Totaal minimaal 12 6 

 

1.2 Wijkkerkenraad met secties 
De wijkkerkenraad vertrouwt vooralsnog tot 8 sept 2019 een deel van zijn taak toe aan een 
tweetal werkgroepen (ord. 4.9.2), hier nog secties genoemd.  
De wijkkerkenraad blijft eindverantwoordelijk. Ordinantietekst 4.9.5 geeft aan welke taken 
de wijkkerkenraad niet  kan toevertrouwen aan werkgroepen / secties.  
De wijkkerkenraad kan de werkgroepen / secties ook weer opheffen. 
 
1.3 Samenstelling secties 
De secties worden gevormd door de kerkenraden van de oorspronkelijke wijkgemeentes. 
De oorspronkelijke wijkgemeente Immanuelkerk kiest ervoor in een zekere frequentie te 
vergaderen in de samenstelling van de eerder ingestelde kleine kerkenraad. 
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1.4 Taken  secties 
De volgende taken, activiteiten en werkzaamheden worden aan de secties toevertrouwd: 
Pastoraat, Begeleiding predikanten en kerkelijk werkers, Organisatie van diensten in het 
eigen gebouw, Beheer van het eigen gebouw (behoudens ingrijpende besluiten), 
Wijkgebonden activiteiten en Cantorijen. 
 
2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 

2.1.1  Stemrecht  en verkiesbaarheid  (ord. 3.2.3 ) 
De belijdende leden en doopleden (vanaf 18 jaar) van de gemeente zijn stemgerechtigd.   
Verkiesbaar zijn de stemgerechtigden die de status van belijdend lid hebben, dan wel bij de 
bevestiging - met inachtneming van ordinantie 9.4.1 en 2 – onder de belijdende leden 
kunnen worden opgenomen.  
2.1.2  Regels voor het stemmen (ord. 4.5) 
Besluiten worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige 
stemmen genomen. De stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij enkelvoudige 
kandidaatstelling kan mondeling worden gestemd. Er kan gestemd worden bij volmacht. 
2.1.3  Stemmen bij volmacht 
Een stemgerechtigd lid kan ter vergadering ten hoogste twee gevolmachtigde stemmen 
uitbrengen. Een volmacht is schriftelijk en ondertekend en wordt voorafgaande aan de 
stemming aan de voorzitter getoond.  
 
2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen     
De gemeente kan worden uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen (ord. 3.6.2). 
Verkiezing door de stemgerechtenden van de gemeente vindt plaats indien er meer 
kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat door de 
wijkkerkenraad verkozen verklaard. 
 
2.2.1  Ambtstermijn 
De wijkkerkenraad stelt voor de ouderlingen en diakenen een rooster van aftreden op  (ord. 
3.7.4).  
 
2.3 Verkiezing van predikanten 

2.3.1 Verkiezing algemeen 
Bij de verkiezing van een predikant wordt het bepaalde in de kerkorde en de ordinanties in 
acht genomen (ord. 3.3-5). 
 
In afwijking van het bepaalde in ord. 3.4.6 kan de predikant verkozen worden door de 
wijkkerkenraad met toepassing van het bepaalde in ord. 3.4.8. 
 
3. De werkwijze van de wijkkerkenraad 
 
3.1 Frequentie van vergaderingen 
De wijkkerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking van het 
bepaalde in ord. 4.8.1 ten minste vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene 
beleid.  De secties vergaderen tenminste 6 keer per jaar (ord. 4.8.1). 
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3.2 Bijeenroeping  vergaderingen 
De vergaderingen worden gehouden volgens het vastgestelde schema. Indien hiervan om 
enige reden moet worden afgeweken zal dit minimaal 5 dagen van te voren worden 
aangekondigd aan de desbetreffende kerkenraadsleden.  
 
3.3 Verslaglegging  vergaderingen. 
Schriftelijke verslaglegging van een vergadering geschiedt door een notulist. Dit verslag 
wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Een beknopte samenvatting van dit 
verslag wordt gepubliceerd in het kerkblad van de wijkgemeente. 
 
3.4 Moderamen  (ord. 4.8.2) 
Het moderamen bestaat in eerste aanvang uit de leden van het bestaande moderamen van 
de Ark en de agendacommissie van de Immanuelkerk. 
Met ingang van 2020, kiest de kerkenraad tenminste vierjaarlijks uit zijn midden een 
moderamen bestaande uit tenminste een preses, een scriba en een assessor met dien 
verstande dat in ieder geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen. Tevens 
worden in deze vergadering de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.  
Het moderamen informeert de kerkenraad, resp. de secties in hun vergadering over de 
relevante zaken die aan de orde zijn geweest. 
 
3.5 Beleid 
Voor het arbeidsveld van de wijkkerkenraad en de relatie met de algemene kerkenraad zie 
ordinantie 4.7.1-2. 
De wijkkerkenraad stelt telkens voor een periode van vijf jaar een beleidsplan op, na 
daarover overleg gevoerd te hebben met de wijkraden van kerkrentmeesters en diakenen en 
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. Elk jaar pleegt de 
wijkkerkenraad met dezelfde wijkraden en organen overleg over eventuele wijziging van het 
beleidsplan. 
 
3.6 Raadplegen  van de gemeente. 
In de gevallen waarin op grond van de kerkorde (ord. 4.8.9)  de gemeente moet worden 
gekend en gehoord belegt de wijkkerkenraad een gemeentevergadering. Deze bijeenkomst 
wordt op de twee daaraan voorafgaande zondagen in de kerkdienst afgekondigd en in het 
kerkblad tijdig aangekondigd. In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad kenbaar 
over welke zaak, c.q. zaken, hij de gemeente wil horen. 
 
3.7 Openbaarheid van vergaderingen 
Tot de vergaderingen van de wijkkerkenraad worden wijkgemeenteleden als toehoorder 
toegelaten, tenzij de wijkkerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.  
De wijkkerkenraad kan echter besluiten andere belangstellenden als toehoorders tot een 
bepaalde vergadering of een deel daarvan toe te laten. In het geval dat de wijkkerkenraad 
van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt dat tevoren op de desbetreffende agenda 
kenbaar gemaakt. 
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3.8 Jaargesprekken 
Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk legt de wijkkerkenraad vast op welke 
wijze en met wie jaargesprekken worden gehouden. In de jaargesprekken komt aan de orde 
de kwaliteit van het werk van de wijkkerkenraad als geheel en van de betrokkenen in het 
bijzonder als ook het welbevinden van de betrokkenen (ord. 4.8.8). 
 
3.9 Archiefbeheer 
Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba met in achtneming van de 
verantwoordelijkheid van de wijkraad van kerkrentmeesters voor de archieven van de 
wijkgemeente conform ord. 11.2.7. 
 
4. Besluitvorming 
Besluitvorming vindt plaats volgens de regels vastgesteld in de desbetreffende ordinanties 
(met name ord. 4.5). Lid 4 bepaalt dat tenminste de helft van het aantal leden zoals dit voor 
het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van 3 leden, aanwezig moet zijn, wil 
er besluitvorming plaats kunnen vinden. Is dit ‘quorum’ er niet, dan kan een besluit worden 
genomen op een volgende vergadering die tenminste twee weken later wordt gehouden.  
Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. 
 
 
5. De Kerkdiensten         

 

5.1 Doop. 

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de vragen 
beantwoorden.  
 
5.2 Avondmaal. 
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende als doopleden toegelaten.  
 
5.3 Levensverbintenis 
Levensverbintenissen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een  verbond  
van de liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.  
Daarbij gelden de kerkordelijke bepalingen gelijk aan die bij een huwelijk van man en vrouw. 
Tenminste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst waarin de zegening zal 

plaatsvinden, 
wordt hiervan mededeling gedaan aan de gemeente door middel van afkondigingen in de 
kerkdienst en bekendmaking in het kerkblad. 
 
 
5.4 Plaats en aantal kerkdiensten  
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de  wijkkerken-
raad vastgesteld rooster gehouden in de Immanuelkerk en (tot 8 september 2019) in de Ark 
(hierna wordt daar desgewenst en zo mogelijk overgegaan naar maandelijkse vieringen). 
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6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 

6.1.1 De wijkraad van kerkrentmeesters  (werkveld  ord. 11.2.7) 
De kerkrentmeesters die lid zijn van de wijkkerkenraad vormen tezamen met de andere 
kerkrentmeesters die benoemd zijn door de wijkkerkenraad, de wijkraad van 
kerkrentmeesters (ord. 11.3.3). De wijkraad  wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris 
en penningmeester aan en wijst tevens de plaatsvervangers van de voorzitter en de 
secretaris aan. De voorzitter is een ouderling-kerkrentmeester. De wijkraad wijst uit zijn 
midden eveneens een administrerend kerkrentmeester aan, die belast wordt met de 
boekhouding van de wijkraad. De wijkraad van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de 
boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn. 
 

6.1.2 De bevoegdheden  van de penningmeester  
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal be-
drag van 2.500 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en 
penningmeester of secretaris en pen-ningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of 
ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger. 
 

6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 

6.2.1  De wijkraad van diakenen  (werkveld  ord. 11.2.8)   
 De diakenen die lid zijn van de wijkkerkenraad vormen tezamen met de diaconale rent-          
meesters die benoemd zijn door de wijkkerkenraad, de wijkraad van diakenen (ord. 11.3.4).  
De wijkraad wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan en wijst  
tevens de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan. De voorzitter is een 
diaken. De wijkraad wijst uit zijn midden eveneens een administrerend diaken of diaconaal 
rentmeester aan, die belast wordt met de boekhouding van de wijkraad.  
 
6.2.2  Penningmeester 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming 
van het vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 1500 euro 
per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of 
secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de 
penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.  
 

6.3  De vermogensrechtelijke aangelegenheden: begrotingen, jaarrekeningen 

6.3.1 Publicatie en inzage van begroting en jaarrekening 
De wijkkerkenraad stelt de gemeenteleden in de gelegenheid hun mening kenbaar te maken 
over begroting en jaarrekening. Daartoe kunnen de volledige stukken gedurende een week 
worden ingezien. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de terinzagelegging 
worden gestuurd aan de scriba van de wijkkerkenraad. 
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In aanvulling op het vorenstaande kan de wijkkerkenraad dan wel een wijkraad een 
bijeenkomst of een spreekuur organiseren waar gemeenteleden toelichting kunnen vragen 
en verkrijgen. 

 

7 Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 

7.1 wijzigingsprocedure 
Aanpassing van deze plaatselijke regeling vindt plaats volgens de regels vastgesteld in de 
betreffende ordinanties 4.8.5 en 4.8.9.  
 
7.2 Ondertekening 
Aldus te Groningen vastgesteld in de vergadering van de gezamenlijke wijkkerkenraden van 
de protestantse wijkgemeenten De Ark en Immanuelkerk op …..............  2018 
 
 

………………………………………………………….. preses  wijkgemeente De Ark                                                  

 

 

…………………………………………………………   scriba wijkgemeente De Ark 

 

 

…...................................................................  preses wijkgemeente Immanuelkerk 

 

 

 …..................................................................   scriba wijkgemeente Immanuelkerk 
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De fusie tussen de Immanuelkerk en De Ark.1 

 
 
1. Waarom deze fusie? 
 
De fusie kent twee belangrijke aanleidingen: 
 
1  De wijkgemeente rond De Ark maakt zich, reeds langere tijd, zorgen over haar 
toekomst en vraagt zich af hoe lang zij nog in staat zal zijn als zelfstandige en levendige 
gemeente te functioneren. 
 
2 De Protestantse Gemeente te Groningen heeft het Beleidsplan Protestantse 
Gemeente te Groningen 2016-2019 voor de stad geschreven met daarin de opdracht aan de 
wijkgemeenten Immanuelkerk en De Ark om te gaan samenwerken. De wijkgemeenten 
hebben daar concrete invulling aan gegeven door steeds meer samen te werken en te 
besluiten tot een fusie.  
 
In dit stuk zal ingegaan worden op deze beide aanleidingen. 
 
Het zuiden van de stad Groningen kent 2 wijkgemeenten te weten de gemeente rond de 
Immanuelkerk en die rond De Ark.  Beide gemeenten kennen een ongeveer vergelijkbare 
leeftijdsopbouw waarbij moet worden aangetekend dat de gemeente rond De Ark 
beduidend kleiner is en  steeds meer moeite zal ondervinden haar organisatie overeind te 
houden. Het aantal kerkgangers neemt af en gezien hun gemiddelde leeftijd moet worden 
aangenomen dat die afname de komende jaren door zal gaan.  
 
De groep mensen die de vieringen in De Ark mogelijk maken, zondagskosters en 
ambtsdragers, wordt ook kleiner en het is moeilijk vervanging te vinden. Sommigen van hen 
zetten zich al heel lang in en gaan daar mee door omdat ze er van uitgaan dat het nog voor 
een paar jaar is en ze er graag aan bijdragen de diensten in De Ark in die tijd nog vorm te 
geven. Maar we mogen er niet van uitgaan dat zij dit blijvend kunnen en willen doen. De 
gemeente rond De Ark is erg aan haar saamhorigheid gehecht. Zij wil zo lang mogelijk als 
eigen gemeenschap blijven bestaan tot het moment dat zij zo klein is geworden dat een 
bloeiend gemeenteleven niet meer mogelijk kan zijn. De wijkkerkenraad van De Ark heeft 
uitgesproken dat dit moment zich zal voordoen rond het emeritaat van ds. Peter Buikema in 
augustus 2019. Indien de vitaliteit van de gemeente dit toelaat kunnen dan nog 
wijkactiviteiten worden ondernomen. Te denken valt bij voorbeeld aan de maaltijdgroep en 
de maandelijkse vieringen. In voorkomende gevallen kan worden gekeken naar de 
mogelijkheden in de omgeving van De Ark ruimte te huren. Het aanhouden van De Ark is 
voor deze activiteiten niet per se noodzakelijk. Er is voor gekozen voor het samenkomen in 
één kerkgebouw. Naar verwachting zullen beide gemeenten september 2019 van een 
zodanige omvang zijn dat zij samen in één gebouw hun gemeenteleven kunnen beleven. De 
keuze welk gebouw daarvoor dan niet meer wordt gebruikt, wordt in het vervolg van dit stuk 
toegelicht. 
 
                                                             
1  Dit document is een actualisering van de Beleidsnota “De samenwerking tussen de Immanuelkerk en De Ark” van 6 mei 2016 
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Ter voorbereiding op deze ontwikkeling is  reeds een samenwerkingsproces in gang gezet 
dat tot doel heeft de beide gemeenten per september 2019 tot één te laten samenvloeien. 
Concreet betekent dit nu dat er regelmatig gezamenlijke diensten zijn, dat de 
wijkkerkenraden regelmatig samen vergaderen en dat waar mogelijk activiteiten samen 
worden ondernomen. Later in dit stuk wordt ingegaan op de benodigde organisatie en  
formatie. 
 
De tweede aanleiding is het Beleidsplan Protestantse Gemeente te Groningen 2016-2019, 
vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Een beleidsplan dat vooral in het teken staat van 
een herbezinning in het licht van krimpende ledenaantallen en financiële middelen. Het 
draagt het karakter van een niet vrijblijvend (financieel) raamwerk en de wijkgemeenten 
worden uitgenodigd dit op hun niveau te concretiseren. Het is noodzakelijk te komen tot 
bezuinigingen. De wens van de wijkkerkenraad van De Ark om te komen tot een vereniging 
met de Immanuelkerk komt echter niet voort uit die noodzaak, maar uit de overtuiging dat 
het op termijn niet mogelijk is als zelfstandige gemeente te blijven functioneren. 
 
 
2. Visie op kerk zijn 
 
De wijkgemeentes De Immanuelkerk en De Ark hebben een eigen karakter, maar er zijn geen 
fundamentele theologische of liturgische verschillen, er bestaat een duidelijke 
verwantschap. 
 
De Immanuelkerk heeft haar identiteit in haar beleidsplan als volgt geformuleerd: 
 

Wie zijn wij? 
 

Op grond van het evangelie 
op zoek naar God en de nieuwe aarde 
betrokken op de buurt, Stad, wereld 
Daar hebben we elkaar bij nodig 
in goede en kwade dagen 
 
 
Immanuelkerk heeft een paar dierbare paradoxen 
Juist het evangelie (Schrift, traditie ) geeft de ruimte voor onze diversiteit 
Zoekers zullen we ons wel blijven noemen, maar ook zieners soms even 
Geloven in de nabije God, maar wel in beweging, we zijn onderweg 
Ruimte voor experiment én ruimte voor wie daar niets mee heeft 
Betrokken op de samenleving in kerkelijk verband 
óf op andere wijze, in ons werk, als lid van een politieke partij, actief op school, 
betrokken op buren, enzovoorts 
We hebben elkaar nodig: 
om elkaar en onszelf bij het geloof, de hoop en de liefde te bewaren en aan onze 
kinderen voor te leven, uit te dagen, te vieren, te rouwen, ervaringen te delen, in 
elke levensfase weer op specifieke wijze 
en toch willen we er ook zijn voor de vrije vogel en de eendagsvlieg 
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Over andere zaken zijn we meer eenduidig 
Kwaliteit (gebouw, organisatie, relaties, prediking) 
Diversiteit (met name in geloofsbeleving) 
Open, gastvrij 
Open voor samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en andere 
organisaties in de buurt. 
Verlangen toekomst 
Blijvende aandacht voor ontmoeting/gemeenschap voor onder de 50 
(al was dat bij elkaar zitten met diverse leeftijden juist ook wel leuk toch) 
Lichtere organisatie 
 

De Ark heeft zichzelf in Arknieuws als volgt beschreven: 
 
De Protestantse Wijkgemeente De Ark in Helpman is een geloofsgemeenschap die, 
staande in de christelijke traditie, zoekt naar mogelijkheden van geloven en leven in 
deze wijk en deze wereld. Een verband van mensen om te vieren, zorgen en dienen: 
liturgie en zang, diaconaat en pastoraat. Met ruimte voor gesprek en ontmoeting: 
kringen, maaltijden en inloopmorgens, met aandacht voor beeldende kunst en 
muziek. 
 

Wanneer beide wijkgemeentes verenigd zijn, zal de gemeente een nieuw beleidsplan 
opstellen en daarbij zich opnieuw bezinnen op de eigen identiteit, doelen en organisatie. 
 
3. Pastoraat 
 
Ontwikkeling ledenbestand 
Wij hebben ons de vraag gesteld hoe de gemeente in Zuid zich ontwikkelt op weg naar 2019 
en in de jaren daarna. Over een aanwas met nieuwe leden durven we niet met zekerheid te 
spreken. Wat niet wegneemt dat er in Zuid toch steeds weer nieuwe gezichten opduiken. 
Wat met meer zekerheid kan worden gesteld is dat ons in de komende jaren tal van oudere 
leden zullen ontvallen.  
We hebben geprobeerd op basis van beschikbare gegevens de ontwikkeling van de 
ledentallen te analyseren. Dat bleek maar beperkt mogelijk.   
   
De beschikbare gegevens betreffen het aantal belijdende en doopleden.  
 

 2005 
 

2010 2016 2017 

De Ark 1.272 1.229 1086 998 
Immanuelkerk 3.015 2.916 2525 2421 

Totaal Zuid 4.287 4.145 3611 3419 
 
 
Hier is te zien dat dit aantal gestaag afneemt. De afname in ledental vindt (logischerwijs) 
vooral plaats in de groep 60+. Desondanks blijft deze groep ongeveer 50% van het 
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ledenbestand in Zuid uitmaken. Dat is uiteraard niet zonder consequenties voor het 
pastoraat.  
Opvallend is verder de groei in de groep <25 jaar van het ledenbestand. Een beeld dat ook 
voor de Protestantse Gemeente te Groningen als geheel geldt. De toename van het aantal 
studenten zal hier een belangrijke verklarende factor zijn. 
 
Formatie pastoraat: nu en in de toekomst  
Op dit moment is er 1,8 fulltime-equivalent (fte) predikant in Zuid (0,5 fte ds. Peter Buikema, 
0,5 fte ds. Anita Akkerman en 0,8 fte ds. Jannet Van der Spek) en 0,8 fte pastoraal werker 
(0,4 fte Sjettie Tjeerdsma en 0,4 fte Frieda Jager). Deze capaciteit is nu toereikend.  
 
Wij denken dat, na het emeritaat van ds. Peter Buikema in 2019, er in een situatie van één 
geloofsgemeenschap in Zuid, 1,3 fte predikant (0, 8 fte ds. Jannet Van der Spek en 0,5 fte ds. 
Anita Akkerman) voldoende is als het gaat om zaken als liturgie, Vieringen op Weg, 
ondersteunen kinderkerk, kliederkerk, tienerkerk, beleid maken/besturen, en dat het hele 
scala aan activiteiten gericht op leren/spiritualiteit en de integratie van geloof en leven, kerk 
zijn in de buurt/wereld. Dit werk is evenwel binnen deze capaciteit niet mogelijk in 
combinatie met het uitgebreide (ouderen)pastoraat en de daarbij horende uitvaarten.  
 
Het is om die reden dat de Algemene Kerkenraad heeft besloten in de periode van oktober 
2017 tot 1 januari 2021 een extra formatieruimte van 0,8 kerkelijk werker aan de 
wijkgemeenten in Zuid toe te kennen, op dit moment ingevuld door de pastoraal werkers 
Frieda Jager en Sjettie Tjeerdsma, ieder voor 0,4 fte. Een kwart van de kosten hiervan wordt 
door de wijkgemeente gedragen. 
Een en ander resulteert in een bezetting van 1,3 fte predikant en 0,8 fte kerkelijk werker na 
het emeritaat van Peter Buikema.  
 
 
4. Welk gebouw? 
 
Wanneer de Immanuelkerk en De Ark samengaan is er maar één kerkgebouw nodig. De 
noodzaak tot bezuiniging in de Protestantse Gemeente te Groningen maakt het voor de 
hand liggend om dan ook een gebouw af te stoten. Maar welke kerk? Beide wijkgemeentes 
zijn aan hun gebouw gehecht en willen daar graag blijven. Hieronder wordt een aantal van 
de argumenten die bij de keuze een rol hebben gespeeld besproken. 
 
De geschiktheid van het gebouw 
Beide kerkzalen zijn geschikt en groot genoeg. Welke zaal het mooist is, is moeilijk objectief 
vast te stellen. De akoestiek en het orgel in De Ark zijn beter dan in de Immanuelkerk. De 
akoestiek is bijv. reden voor de twee grootste koren van Groningen om wekelijks in de Ark te 
repeteren. Het is mogelijk in de Immanuelkerk een goed orgel te plaatsen  en enige 
verbeteringen aan te brengen in de akoestiek. De Immanuelkerk heeft meer en grotere 
bijzalen, maar de bijzalen van De Ark zijn ook goed genoeg voor de verenigde gemeenten. 
De beide wijkkerkenraden hebben geen oordeel over de staat van onderhoud van beide 
gebouwen. 
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De bereikbaarheid en de plaats van het gebouw 
Het is voor de uitstraling van het gebouw een voordeel dat de Immanuelkerk op een 
opvallende plek ligt, aan een plein met winkels. Beide gebouwen liggen redelijk centraal in 
hun wijk, maar in de verenigde kerkelijke gemeente zou De Ark duidelijk excentrischer liggen 
dan de Immanuelkerk (zie daarvoor ook de bijgevoegde kaart). De parkeergelegenheid bij de 
Immanuelkerk is beter dan bij De Ark. 
 
De verkoopbaarheid en de opbrengst van het niet gekozen gebouw 
De beide wijkkerkenraden achten zich niet in staat op dit punt een oordeel te vormen. 
 
De effecten van het sluiten van een gebouw op het kerkelijk leven 
Wanneer een van de gebouwen wordt gesloten moeten de kerkgangers ‘verhuizen’ naar het 
andere gebouw. De ervaring leert dat een deel van de gemeenteleden dan afhaakt en de 
overstap niet maakt. Omdat medio 2019 het aantal kerkgangers in De Ark veel kleiner zal zijn 
dan in de Immanuelkerk, zal de achteruitgang in het totaalaantal kerkgangers duidelijk 
groter zijn, wanneer de Immanuelkerk wordt gesloten, dan wanneer De Ark dicht gaat. Beide 
kerken hebben op de eromheen liggende buurt gerichte activiteiten, maar het aantal van 
deze activiteiten is in de Immanuelkerk groter, met een wekelijkse open kerk op 
woensdagmorgen, activiteiten voor vluchtelingen, het maandelijks Pleindiner (in de Ark eens 
in de zes weken), de mijmerwandelingen, het Ruilertje en de kliederkerk. Op dit punt is het 
sluiten van de Immanuelkerk nadeliger dan het sluiten van De Ark.  
 
Er zijn zowel argumenten die pleiten voor het behoud van De Ark als die pleiten voor het 
openhouden van de Immanuelkerk. Deze wegend komen de gezamenlijke wijkkerkenraden 
tot het oordeel dat het de voorkeur heeft de Immanuelkerk te kiezen als het toekomstige 
gebouw. De effecten van het sluiten van de gebouwen op het kerkelijk leven zijn daarbij het 
meest zwaarwegend.  
En op de tweede plaats dat wat genoemd is onder het kopje bereikbaarheid en plaats van 
het gebouw.  
 
Voor een keuze voor De Ark pleiten vooral de betere akoestiek en het orgel daar, maar 
gezien de mogelijkheden tot verbetering op dat punt van de Immanuelkerk, wegen die 
voordelen ons inzien niet op tegen de nadelen van een keuze voor De Ark.  
Om de gemeenteleden van de Ark die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het 
bezoeken van de Immanuelkerk tegemoet te komen is besloten om zolang als het mogelijk is 
maandelijks op zondag een viering te blijven houden in de Ark. Jaarlijks wordt de 
wenselijkheid en mogelijkheid van deze viering geëvalueerd. 
 
 
5. Organisatie  
 
Het streven van de gezamenlijke wijkkerkenraden was en is dat de kerkenraden, de 
kerkrentmeesters, de diaconieën en andere werkgroepen overwegen waar wenselijk en 
mogelijk hun activiteiten samen te voegen ten einde de samenvloeiing van de beide 
wijkgemeenten zo soepel mogelijk te doen verlopen.  
Voor een goede overgang naar de nieuwe situatie was het voorstel om medio 2018 te 
fuseren en daarbij twee vierplekken te handhaven tot medio 2019. De fusie medio 2018 
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bleek niet haalbaar en is verschoven naar 1 januari 2019. Een gedeeltelijk gebruik van de Ark 
voor maandelijkse vieringen en activiteiten zoals de maaltijdgroep en het Arkkoor is hiervoor 
al genoemd. Voor de maandelijkse vieringen zijn een coördinator en vooralsnog voldoende 
vrijwillige helpers gevonden. De coördinator wordt lid van de nieuwe wijkkerkenraad.  
 
Zodra De Ark wordt afgestoten als wekelijkse  vierplek is een formatiereductie bij de 
organisten en cantors een logisch gevolg. Deze zal in goed overleg tussen de wijkgemeente, 
de betrokkenen en het College van Kerkrentmeesters tot stand moeten worden gebracht.  
 
Samenvoeging van de cantorijen is onderzocht, maar voorlopig niet wenselijk gebleken. Het 
Arkkoor blijft meewerken aan de maandelijkse vieringen na september 2019 in de Ark. De 
huidige twee cantorijen van de Immanuelkerk blijven ook zelfstandig.  
 
Het huidige team van predikanten en pastorale werkers rekent het tot zijn taak de overgang 
tot een wijkgemeente soepel te laten verlopen en het pastoraat op niveau te handhaven. 
 
De Ark heeft voor de financiële  ondersteuning van de wijkactiviteiten de stichting Wijkfonds 
Helpman.  De Immanuelkerk  ondersteunt de activiteiten met de stichting Wijkfonds 
Immanuelkerk en de wijkkas voor de lopende uitgaven. De stichtingen gaan fuseren. 
 
 
6. Financiën 
Door de korting op de predikantsformatie wordt de bijdrage in Groningen Zuid aan de 
bezuinigingsdoelstelling van de Protestantse Gemeente grotendeels gehaald.  De wijkraden  
hebben ingestemd met het openhouden van de Ark voor waarschijnlijk een beperkte tijd 
voor een beperkt aantal kerkelijke activiteiten (maandelijkse vieringen, maaltijdgroep, 
lied(mid)dagen, …).  Voor de financiering hiervan kan een beroep gedaan worden uit de 
geoormerkte legaten en het wijkfonds. 
Het wijkfonds van de Immanuelkerk zal ook een deel  van de vervanging van het orgel van de 
Immanuelkerk financieren. 
 
In dit kader past een opmerking over de legaten, met name van en voor de wijkgemeente 
van De Ark. Het spreekt vanzelf dat bij een fusie in gemeenschap van goederen deze legaten 
in de balans op naam van de gefuseerde wijkgemeente Zuid worden gesteld. Voor ons 
spreekt het ook vanzelf dat deze waar nodig in de eerste plaats ten goede komen aan de 
groep waaruit deze zijn voortgekomen en die in de bestemming door de gevers is genoemd.  
 
Bijlage: kaart van het werkgebied van de nieuwe wijkgemeente. 
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