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Een tijd om onder je vijgenboom en druivenstok te zitten
Het is wonderlijk hoe de bijbelschrijvers reeds het levensritme van de
mensen voor ogen hadden. In het jodendom wordt naast het geschenk van
de zevende dag - de rustdag - ook het geschenk van de tijd en de ruimte
gevierd. Tijd omdat een mens tijd van leven krijgt en die tijd ook geordend
wordt in dagen en nachten, alsmede in dagen om te werken en een tijd om
te genieten. Ruimte omdat een mens een plaats gewezen wordt, een
makom, een gezegende plaats, tussen alle ruimte en leven op aarde.
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Bij de indeling in tijd volgen dan ook de seizoenen die gevierd worden met hun feesten.
Voor ons is het seizoen van de zomer aangebroken. Zon en warmte, soms te warm om te
werken, als om ons eraan te herinneren dat er meer is dan werken alleen. Daarom nemen
veel mensen vakantie. Dat woord komt van ‘vacare’ - dat is leeg worden, leeg zijn. Tijd
om uit te blazen, niet langer de hele tijd ‘aan staan’, rust vinden en genieten van al het
goede dat ons geschonken is. Ik vind dat altijd een mooie gedachte, de zomer als een
soort sabbat, om het leven te vieren, en om opnieuw te beseffen hoe wonderlijk het leven
is. Dat u allen een gezegende zomer heeft onder uw vijgenboom en druivenstok!

Gebed
Zonsopgang op de zevende dag.
Zondag.
Met recht een nieuwe dag.
Om stil te staan
bij al wat goed is.
Om dankbaar te zijn.
Laat ons thuis zijn bij U, o God,
geef ons rust
en breng ons tot onszelf
en elkaar.
Wij danken U
voor iedere nieuwe dag,
voor de kansen die Gij ons geeft:
het werk
dat het leven zinvol maakt,
de ontspanning
die ons verkwikt.
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Maak ons aandachtig, Heer,
voor de glimlach
die vertrouwen geeft,
voor de attentie
die blij maakt
en voor de ontmoeting
van hart tot hart.
Geef ons vrede,
bij zon en bij regen
bij succes en tegenspoed.
Laat niet toe, Heer,
dat onze vreugde
vertroebeld wordt
door angst
voor al wat gebeuren kan.
Wij weten ons geborgen in U,
omdat u aanwezig bent
in het hart van ons bestaan.
Amen.
In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de
Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

________________________________
Coronavirus en
versoepelingen
In de coronabrief 18 van 24 juni 2021 werden
de versoepelingen genoemd die het
moderamen van de Generale Synode
afkondigde. De laatste berichten staan hier:

https://protestantsekerk.nl/nieuws/versoepeling-tot-maximaal-aantal-aanwezigen-op-and
erhalve-meter-samenzang-mogelijk/
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Presentieplan
Onlangs is alle kerkenraden en voorgangers het presentieplan toegestuurd. In het nieuwe
seizoen na de zomer kunt u de classispredikant uitnodigen voor een gespreksavond over
Toekomstgericht kerk-zijn. Op de website van de classis kunt u het plan inzien:
TOEKOMSTGERICHTE PRESENTIE – Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne
(classisbrabantlimburg.nl)

Afscheid vicevoorzitter van de classisvergadering
Het officiële afscheid van mevrouw Elly de Haan als assessor van de classisvergadering is
verschillende keren verplaatst als gevolg van de coronamaatregelen. Maar op 2 mei 2021
was het zo ver te Maastricht. Na de kerkdienst was er o.m. een laudatio door de voorzitter
van de kerkenraad de heer Cor Spreeuwenberg, alsmede door de voorzitter van de classis
de heer Arie Haasnoot. De laatste sprak onder meer de volgende woorden: “Ik heb je leren
kennen als een toegewijd ambtsdrager en een bevlogen bestuurder. Je was dat in synode,
classis en gemeente. Wat opviel is, dat je het hart steeds op de tong draagt, altijd uit
liefde voor de kerk, en als het gaat over de gemeenten uit het Zuiden uit een soort heilige
verontwaardiging. Vele functies en rollen heb jij tientallen jaren lang vervuld in het
spanningsveld tussen regio en “Utrecht”. Strijdlustig als je bent, leek je wel een soort
Jeanne d’Arc tussen de mannenbroeders! Begrippen als macht en tegenmacht lijken door
jou uitgevonden te zijn! Altijd met een passie die best wel eens irritant zal zijn gevonden,
maar steeds zó zuiver, dat je op jou nooit kwaad kon worden.”
“Je hebt oog voor het geheel van de kerk, en kijkt over grenzen heen. Je hebt hart voor
de oecumene, en dat niet alleen in de eigen omgeving, waar je steeds samen met
classispredikant Marco Luijk gesprekspartner was voor de drie katholieke bisschoppen in
het gebied van onze classis, en waar je secretaris bent van de Raad van Kerken in
Maastricht. Ook internationaal zet je je in voor de oecumene, door bijvoorbeeld de
organisatie van de jaarlijkse Euregio-conferenties, en de contacten, samen met het
bisdom Den Bosch, met het Lutheraanse bisdom Kurhessen-Waldeck in Duitsland.”
Als blijk van waardering is mevrouw De Haan een erepenning van de Protestantse Kerk in
Nederland uitgereikt en een gouden insigne met briljant opgespeld.

Nieuw Kerkelijk Peil

PThU helpt gemeenten zichzelf onder de loep te nemen
Wat heeft u als gemeente allemaal in huis? Dat ontdekt u met Nieuw
Kerkelijk Peil (NKP). Peil in uw gemeente wat er mogelijk is, door
gemeenteleden te vragen wat zij de kracht van uw gemeente vinden of
waar zij naar verlangen. Met NKP denkt u na over de toekomst van uw
gemeente – niet vanuit tekort, maar vanuit wat u in huis heeft. Wilt u
weten waar u staat? Doe dan mee.
Hoe gaat het met u? De Protestantse Theologische Universiteit biedt sinds 1 februari een
‘gezondheidsscan’ aan, die een beeld geeft van de vitaliteit van de plaatselijke kerk. Waar
zitten de kwaliteiten? Wat zijn de kansen en de kwetsbaarheden? Is de gemeente naar
buiten gericht? ‘Dit zelfonderzoek helpt je als gemeente om te zien wat je in huis hebt’,
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vertelt initiatiefnemer dr. Marten van der Meulen, universitair docent godsdienstsociologie
aan de PThU. De scan, getiteld Nieuw Kerkelijk Peil (NKP), is een instrument voor het
ontwikkelen van beleid voor de langere termijn.
Hoe het werkt? De kerkelijke gemeente kan via nieuwkerkelijkpeil.nl het NKP-pakket
aanvragen, met daarin enquêteformulieren en een handleiding om de scan plaatselijk te
organiseren. De enquête kan door gemeenteleden zowel fysiek als online worden ingevuld.
De enquêtes worden verwerkt en geanalyseerd door specialisten van de universiteit. De
gemeente krijgt vervolgens een rapport van 28 pagina’s toegezonden met daarin de
resultaten van het onderzoek en een overzicht van hoe de eigen leden het kerkzijn, op
een groot aantal terreinen, beleven. De scan kost ongeveer € 600,- per gemeente. Voor
begeleiding van het verwerken van de resultaten naar beleid kan subsidie gevraagd
worden bij de commissie steunverlening.
U kunt dit instrument gebruiken naast het gesprek over toekomstgericht kerk-zijn zoals in
het presentieplan is aangegeven. Verdere informatie, zie: Nieuw Kerkelijk Peil Protestantse Theologische Universiteit (pthu.nl)

Zijn er ambtsdragers nodig bij een kerkdienst?
Onlangs werd ik gevraagd hoe het zit met de aanwezigheid van ambtsdragers bij
kerkdiensten. Hierbij het antwoord dat we gegeven hebben.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de eredienst. De kerkorde stelt dat in de
‘ambtelijke aanwezigheid van kerkenraadsleden tijdens de kerkdiensten’ deze
verantwoordelijkheid van de kerkenraad tot uitdrukking komt, ord. 5-1-5. De kerkorde
kent de term ‘ouderling van dienst’ niet, maar er wordt in de praktijk aangenomen dat
deze verantwoordelijkheid specifiek tot uiting komt in de aanwezigheid van de ouderling
van dienst bij de eredienst.
De kerkorde verplicht echter de aanwezigheid van ouderlingen of diakenen bij een
eredienst niet. Als het onverhoopt niet mogelijk is dat er bijvoorbeeld wel een ouderling,
maar geen diaken is, maakt dat het houden van de dienst niet onmogelijk. Zelfs als –
bijvoorbeeld door overmacht – helemaal geen ambtsdrager aanwezig is, is dat geen reden
de dienst niet te laten doorgaan. De kerkenraad blijft dus wel ten alle tijden
verantwoordelijk voor de eredienst. Ook indien naast de predikant geen enkele
ambtsdrager aanwezig is, blijft de kerkenraad verantwoordelijk.
Bij rouwdiensten kan er worden volstaan met één ambtsdrager naast de voorganger. Indien
er geen ouderling beschikbaar is, mag de taak van ‘ouderling van dienst’ ook worden
waargenomen door een diaken. De hoofdregel is dus bij uitvaartdiensten die kerkdiensten
zijn, dat er één ouderling of diaken aanwezig moet zijn. Mocht deze onverhoopt niet
aanwezig kunnen zijn, is dat geen reden om de dienst niet door te laten gaan.
Er zijn ook uitvaartdiensten die geen kerkdienst zijn. De kerkenraad is voor dit soort
diensten niet verantwoordelijk. Er hoeft bij dit soort diensten dus ook geen ambtsdrager
aanwezig te zijn. Iedereen mag deze dienst dan ook leiden, dat hoeft geen voorganger of
iemand met een preekconsent te zijn.
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Ord. 5-1-5 stelt: 'ambtelijke aanwezigheid van kerkenraadsleden tijdens de kerkdiensten'.
Dit impliceert de aanwezigheid van meerdere kerkenraadsleden, minimaal twee. Het
Rapport 'Geroepen en Gezonden' dat door de synode deze maand is aangenomen, zegt
hierover het volgende: 'Soms weegt ook de verplichting zwaar om regelmatig en soms (bij
een kleine kerkenraad) zelfs veelvuldig ‘dienst te doen’ op zondag. Ook hier biedt de
kerkorde meer ruimte dan soms wordt beseft. De naar ord. 5-1-5 vereiste ‘ambtelijke
aanwezigheid van leden van de kerkenraad naast de voorganger’ lijkt te impliceren dat
minstens twee ambtsdragers aanwezig dienen te zijn. In eerste instantie zal men dan
denken aan een ouderling en een diaken, maar er is ook niets op tegen als een ouderling
(of wie dan ook uit de gemeente) collecteert of als een diaken het consistoriegebed
uitspreekt en de predikant de hand drukt. Om duidelijk te maken dat dit een reële
mogelijkheid is, is aan te bevelen om in de tekst van ord. 5-1-5 te spreken van de
‘ambtelijke aanwezigheid van een of meer leden van de kerkenraad naast de voorganger’.'
Dit voorstel heeft nog niet tot een concreet voorstel tot een wijziging in de kerkorde
geleid, maar, mede gelet op het bovenstaande, is op basis hiervan goed te rechtvaardigen
dat er volstaan wordt met één ambtsdrager per eredienst en daarnaast een taakdrager of
oud-ouderling, die taken binnen de eredienst verricht.
Over het opnemen in de plaatselijke regeling: in het model voor de plaatselijke regeling is
niets opgenomen over de (verplichte) aanwezigheid van ambtsdragers tijdens de
kerkdienst of tijdens bijzondere diensten, zoals rouwdiensten. Ik zou adviseren dit ook
niet in de plaatselijke regeling op te nemen. Dan wordt de mogelijkheid behouden dit per
situatie te bekijken. Een rooster e.d. is hiervoor een praktisch en voldoende middel om dit
vast te leggen.
Ik hoop dat u hiermee verder kunt,
Met een hartelijke groet,
Ds. Marco Luijk

Bidden in het pastoraat
Soms vinden ouderlingen, bezoekmedewerkers, kerkelijk werkers of predikanten vinden
het lastig om het gebed een plaats te geven in een pastoraal gesprek, terwijl het een van
de krachtigste communicatiemogelijkheden is met God en met elkaar. Wat houdt mensen
(terecht) tegen? Welke mogelijkheden zijn er om gebed gepast en gericht in te zetten?
Zie verder:
https://protestantsekerk.nl/verdieping/bidden-in-het-pastoraat/?utm_source=nieuwsbrief
_protestantse_kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nbpkn280621

Veiligheid en inclusiviteit
In juni bracht het Nederlands Dagblad na onderzoek aan het licht dat negen op de tien
vrouwelijke voorgangers seksisme ervaart in haar werk in de kerk. Op de facebookpagina
van Predikanten&pastores deelden vrouwen haar ervaringen.
Scriba René de Reuver is ingegaan op het onderzoek en op de reacties op het onderzoek.
Hij verwijst daarbij naar de visienota Van U is de toekomst, waarin staat dat er gewerkt
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gaat worden aan ‘een kerk die bestaat uit inclusieve en veilige gemeenten’. Zie ook deze
link. Er komt een werkgroep die dit oppakt. Dat is mooi. Ds. Angeliek Knol en ds. Sietske
Blok stuurden een ingezonden brief naar Trouw, en een brief aan de classis die ik onder de
aandacht heb gebracht van het moderamen van de synode.
Maar misschien hebben jullie - en dan spreek ik in eerste instantie de vrouwelijke
voorgangers en kerkelijk werkers aan - nu behoefte om te praten over jullie ervaringen in
de kerk als het gaat om veiligheid en inclusiviteit en die te delen met elkaar. Ook om
elkaar te versterken. Laat het me weten. Dan zal ik bekijken of en wanneer we een
ontmoeting kunnen organiseren.

Critical Friends
In allerlei kringen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de Critical Friend methode, zo
ook in kerken. Het is een heel aardige methode om mensen van buiten te betrekken bij
het kerkenwerk. In de protestantse gemeente Den Bosch is een schets voor het nieuwe
beleid opgesteld en een bijeenkomst georganiseerd met kritische vrienden uit de stad als
ondernemers en bestuurders. Bij een hapje en een drankje zijn deze mensen uitgenodigd
te reageren op het beleidsplan van de kerkelijke gemeente. Het is een mooie methode om
in je plaats aanwezig te zijn en het gesprek te zoeken met buitenkerkelijken. De ervaring
in Den Bosch leert dat mensen heel welwillend staan ten opzichte van de kerk en
interessante ideeën aandragen. Door deze mensen te vragen komt de kerk meer in beeld,
en worden de kerken ook eerder gevraagd ergens aan mee te doen zoals bijvoorbeeld met
een kerkdienst op de Parade in de zomer.

Naamgeving gemeenten
Hoewel elke gemeente zal kunnen vertellen ‘hoe zij heet’, blijken er in de praktijk van
ons werk toch wel eens problemen te ontstaan, met name als gemeenten samengaan.
Team JUZA en team LRP hebben samen aan een ‘Leidraad’ over dit onderwerp gewerkt,
waaruit ik hieronder citeer. In deze Leidraad wordt de aanleiding, de manier hoe de
officiële naam van een gemeente bepaald dient te worden en ook welke variaties er
mogelijk zijn beschreven.
In het gewone kerkelijk leven van onze gemeenten komen allerlei namen en aanduidingen
voor van deze gemeenten, en meestal zijn zij voor alle betrokkenen volkomen duidelijk.
Als in die praktijk iemand aangeeft dat hij behoort tot ‘wijk 1 van de hervormde
gemeente’, of tot de ‘Ichthuskerk’ begrijpt meestal iedereen wat hij bedoelt. Dit geldt
echter niet altijd en overal: soms moeten we preciezer zijn.
De gemeenten van de Protestantse Kerk krijgen steeds meer te maken met regelgeving die
leidt tot bijvoorbeeld registratie in het ANBI-register, bij de Belastingdienst en de Kamer
van Koophandel. Daarbij worden gegevens van de kerk en overheidsdiensten aan elkaar
gekoppeld. Een kerkordelijk juiste tenaamstelling van gemeenten van onze kerk is
wezenlijk, juist omdat de gemeenten en de dienstenorganisatie beide contacten met de
overheid over genoemde registraties hebben. Er mogen geen misverstanden ontstaan
doordat een gemeente onder verschillende namen bekend is.

De kerkorde
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De belangrijkste aanwijzing voor de naam van de gemeenten van onze kerk is te vinden in
ord. 2-4-1:
Elke gemeente heeft haar door de kerk vastgestelde grenzen en wordt aangeduid
als respectievelijk de Protestantse gemeente te ...., de Hervormde gemeente te
...., de Gereformeerde kerk te ....., de Evangelisch-Lutherse gemeente te .....,
waar nodig met een bijzondere aanduiding om haar kerkordelijk, postaal en in het
rechtsverkeer te onderscheiden van de andere plaatselijke gemeente(n).
Wat hier staat kan schematisch als volgt worden weergegeven:

De officiële (= kerkordelijke) * naam van een gemeente is opgebouwd uit (max.) vier elementen

1

2

3

4

Type

Eventueel: toevoeging

te

Plaatsnaam of geografische aanduiding

Protestantse
gemeente,

van bijzondere aard,

te

Naam burgerlijke gemeente of
plaatsnaam,

Ichthus, Noorderkerk, enz.
Hervormde gemeente,
enz.

evt. twee plaatsnamen,
evt. geografische aanduiding.

*) In het spraakgebruik gaat het vaak over de ‘officiële’ naam. Daarmee bedoelen we in
deze context: de naam volgens de kerkorde.
Toelichting schema:
1. Type:
Met ‘type’ gemeente bedoelen we de vier mogelijkheden die er zijn in onze kerk: een
Protestantse gemeente, een Evangelisch-Lutherse gemeente, een Gereformeerde kerk of
een Hervormde gemeente. Let daarbij op het gebruik van hoofdletter en kleine letter, in
de officiële naam hoort het precies zo te zijn.
Andere typeringen zijn in de officiële naam niet mogelijk.
Hierna zullen we nog bespreken, dat er in de dagelijkse praktijk meer mogelijk is,
nu gaat het over de officiële naam.
2. Toevoeging (tweede volzin ord. 2-4-1)
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Ord. 2-4-1 zegt dat een bijzondere aanduiding aan de naam wordt toegevoegd, als dat
nodig is om een gemeente kerkordelijk, postaal en in het rechtsverkeer te onderscheiden
van de andere plaatselijke gemeente(n).
Toevoegingen in de officiële naam zijn alleen aan de orde in één van de hieronder
beschreven situaties.
a) Is er op hetzelfde grondgebied sprake van meerdere gemeenten van hetzelfde type
(niet zijnde van bijzondere aard, zie 2b), dan is een toevoeging nodig, om de gemeenten
van elkaar te kunnen onderscheiden. Zo’n toevoeging wordt toegepast bij ‘de tweede /
volgende gemeente’. Ook kunnen álle gemeenten van hetzelfde type op hetzelfde
grondgebied een toevoeging krijgen voor “te” (bijvoorbeeld Protestantse gemeente
Crosspoint te Nieuw-Vennep, Protestantse gemeente De Rank te Nieuw-Vennep,
Protestantse gemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep).
b) In ord. 2-5-5 gaat het over de vorming van gemeenten van bijzondere aard.
In ord. 2-5-5 wordt niet met zoveel woorden gezegd, dat de aanduiding ‘van bijzondere
aard’ in de naam moet zijn opgenomen. Het kàn wel -LRP kent diverse voorbeelden- en
dan is daarmee meteen voldaan aan ord. 2-4-1, tweede volzin (dan is er naast
bijvoorbeeld de ‘Hervormde gemeente te <plaatsnaam>’ een ‘Hervormde gemeente van
bijzondere aard te <plaatsnaam>’).
Om de gemeente van bijzondere aard te onderscheiden kan er ook een andere
toevoeging gebruikt worden ( bijvoorbeeld: ‘Hervormde gemeente Eben Haëzer te
<plaatsnaam>’) en in LRP wordt ook een combinatie aangetroffen ( bijvoorbeeld:
‘Hervormde gemeente van bijzondere aard Rehoboth te <plaatsnaam>’). Hoewel
dit laatste dubbelop is, is het akkoord.
3. Tussenvoegsel ‘te’
Het tussenvoegsel is volgens ord. 2-4-1 verplicht onderdeel van de naam en mag daarom in
officiële documenten niet ontbreken.
In de dagelijkse gemeente-praktijk (zie Patroon en Praktijk) kan “te” weggelaten worden.
4. Plaatsnaam
Rond het element ‘plaatsnaam’ komt veel variatie voor.
4.1. In principe staat hier de naam van de burgerlijke gemeente.
4.2. Dit is anders als de burgerlijke gemeente het resultaat is van de samenvoeging van
meerdere woonplaatsen. In dat geval wordt de naam van de woonplaats vermeld.
Gemeentelijke herindelingen kunnen ervoor zorgen dat de naam van een gemeente niet
meer overeenkomt met de naam van de burgerlijke gemeente. Bijvoorbeeld: in de naam
van de Protestantse gemeente te Huissen was was ‘Huissen’ ooit een zelfstandige
burgerlijke gemeente, maar deze valt inmiddels onder de burgerlijke gemeente
Lingewaard. In het jaarboek staat deze gemeente als Protestantse gemeente te Huissen,
de notaris zal schrijven Protestantse gemeente te Huissen, gevestigd te Lingewaard.
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Als uitzondering op ‘één plaatsnaam’ is denkbaar dat door de samenvoeging van twee
kerkelijke gemeenten twee plaatsnamen worden opgenomen, bijvoorbeeld: Hervormde
gemeente te IJsselmuiden - Grafhorst.
4.3. Grote steden kunnen meerdere basis gemeenten hebben, elk met een eigen
grondgebied. Dan is het te weinig onderscheidend om (alleen) de plaatsnaam te vermelden
en kan gebruik gemaakt worden van een geografische aanduiding, bijvoorbeeld:
Protestantse gemeente te Rotterdam-Noordrand, … te Rotterdam-Zuid, … te
Rotterdam-Kralingen, .. te Rotterdam-IJsselmonde, etc. In de notariële akte staat achter
deze officiële naam in dit voorbeeld nog “ gevestigd te Rotterdam”.
4.4. Dan is er nog de variatie, dat door fusies van meerdere kerkelijke gemeenten een
opsomming van alle betrokken gemeenten in de naam niet meer praktisch is, en er
behoefte is aan een ‘geografisch getinte aanduiding’, bijvoorbeeld ‘Maas Heuvelland’.
Moet deze ‘geografisch getinte naam’ nu geplaatst worden achter ‘te’ (op de plaats waar
normaal gesproken de diverse woonplaatsen zouden staan)? of daarvoor, als een soort
toevoeging, die eigenlijk niet is toegestaan (zie hiervoor sub 2)? Maar wat komt er dan
achter ‘te’?
Omdat hierover in de praktijk nogal verschillend wordt gedacht en het vraagstuk aan de
hand van ord. 2-4-1 niet heel precies is te beantwoorden, hebben wij de volgende
beleidslijn vastgesteld:
- de gemeente mag kiezen tussen:
De [type] gemeente (eventueel: TOEVOEGING) te GEOGRAFISCH GETINTE NAAM of
De [type] gemeente (eventueel: TOEVOEGING) GEOGRAFISCH GETINTE NAAM te
PLAATSNAAM.
Die keuze wordt vervolgens consequent gevolgd.
3. Patroon en praktijk
Net zo goed als niet iedereen in het dagelijks leven met zijn voltallige geboortenamen
wordt aangesproken, kan er in de praktijk (website, kerkblad, logo, plaatselijke kranten)
uiteraard soepel omgegaan worden met de naam van een gemeente.
Belangrijk is wel dat de gemeente ervoor waakt dat duidelijk blijft wat haar identiteit is.
Daarbij moet de naam onderscheidend zijn van andere kerkelijke gemeenten.
Het is ook mogelijk dat in LRP, naast de officiële gemeentenaam, een niet-officiële naam
wordt vastgelegd als aanschrijfnaam. Deze wordt door LRP gebruikt bij bv. het afdrukken
van de gemeentenaam op toezeggingsformulieren.
Dit gezegd zijnde benadrukken wij, dat in officiële stukken de officiële naam gebruikt
moet worden.Dat is bijvoorbeeld bij de fusie (voorheen: ‘ vereniging’, nu ‘samengaan´)
van gemeenten. In de officiële documenten (besluit van de kerkenraden, goedkeuring
classicale vergadering, publicatie, notariële akte) moet dan consequent de juiste naam
worden gehanteerd, ter voorkoming van verwarring.
Let op dat in de besluiten niet alleen de naam van de fuserende gemeenten wordt
genoemd, maar ook de naam van gemeente die daaruit ontstaat! En conform deze
Leidraad.
Hetzelfde geldt voor het jaarboek.
4. Hulp bij moeilijke gevallen
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Als medewerkers van de dienstenorganisatie (LRP, bureau Juridische zaken) bemerken wij
dat het bovenstaande niet altijd duidelijk is, en het is in sommige gevallen ook niet
eenvoudig. En dan kan het gebeuren dat er een naam in een notariële akte terecht komt,
en daarmee soms in het kadaster, die niet overeenkomt met de officiële naam. Of dat de
Kamer van Koophandel vragen stelt over de identiteit van een gemeente bij het aanmaken
van een KvK-nummer. En zo meer.
Om misverstanden te voorkomen stellen wij voor, dat gemeenten en classicale
vergaderingen, die vragen over dit onderwerp hebben, contact kunnen opnemen met
bureau JUZA (juza@protestantsekerk.nl). Dat bureau stemt zo nodig af met Team LRP en
geeft vervolgens aan wat de officiële naam is. Op die manier kan in vroegtijdig stadium
eenduidigheid bereikt worden.

Landelijk steunpunt gemeentecontacten
Er is een backoffice ingesteld waar u met al uw vragen over uw gemeente en de kerk
terecht kunt. De garantie is dat u binnen 48 uur een gedegen antwoord krijgt. U kunt van
deze service gebruik maken door het Landelijk Dienstencentrum te bellen en dan keuze
optie 1 in te toetsen.

Telefoon 030 880 1880

Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 20.00 uur en vrijdag 9.00 – 16.00 uur.

__________________________________
GELOOF
HOOP
LIEFDE
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