Horen van de wijkgemeente
Op zondag 19 mei a.s. zullen de wijkgemeenteleden gehoord worden over het samengaan
met wijkgemeente West De Goede Reede. Daarna zal er op 3 juni a.s. een bijeenkomst zijn
van de moderamina van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Veenendaal
en de voltallige AK inzake het horen van de gemeenten over respectievelijk het samengaan
van De Goede Reede en Petrakerk, alsook het samengaan van Sola Fide en Aller Erf.
Op 19 mei a.s. zullen de gemeenteleden, per wijkgemeente, ook worden gehoord over de
concept-plaatselijke regeling van de nieuwe wijkgemeente Zuid-West.
Naast het horen over de plaatselijke regeling van de eigen nieuwe wijkgemeente zullen de
wijkgemeenteleden ook gehoord worden over het “beleidsplan” van de nieuwe wijkgemeente
Zuid-West. Die is nu nog kort: opgenomen zal worden dat zoveel mogelijk het huidige beleid
wordt voortgezet en dat deze binnen afzienbare tijd wordt omgezet naar een nieuw
beleidsplan. Zo wordt de gemeenteleden de kans gegeven om “werkende weg” en gericht op
de toekomst hun stem te laten horen.
Tenslotte zullen op 19 mei a.s. alle aanwezige gemeenteleden worden gehoord in hun
hoedanigheid van lid van de totale gemeente PGV over de concept-plaatselijke regeling van
de AK.
Tevens wordt in de bijeenkomst van 19 mei aan de aanwezigen gevraagd om de nieuwe
wijkkerkenraad te machtigen om kandidaten voor ambtsdragers te verkiezen. Deze
machtiging geldt dan weer voor 6 jaar. Zie artikel 2.2.4. van de Plaatselijke Regeling voor
Zuid-West.
Alle betreffende regelingen dienen op elkaar aan te sluiten. Daarom worden de regelingen
gelijktijdig aan de orde gesteld in zowel de Petrakerk als De Goede Reede.
Op 3 juni kunnen de wijkgemeenten verslag doen van het horen en het doen van
aanbevelingen aan de AK. Aansluitend komt dezelfde avond de AK in een extra vergadering
bij elkaar om de benodigde besluiten te nemen.
Als laatste stap zullen de stukken ter goedkeuring naar de classis / PKN worden gestuurd.
Met dit zgn. spoorboekje kunnen de processen van samengaan correct worden afgerond,
voordat wijkgemeenten Petrakerk en DGR daadwerkelijk formeel samengaan.

