Bijlage I

BESLUIT TOT HERINDELING IN WIJKGEMEENTEN

Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente te Zwolle

BESLUIT TOT HERINDELING IN WIJKGEMEENTEN
De Algemene Kerkenraad
Overwegende het verzoek van de kerkenraden van de wijkgemeenten Sionskerk en
Emmaüskerk tot samenvoeging van deze wijkgemeenten tot één wijkgemeente,
Overwegende dat de leden van de wijkgemeente gelegenheid hebben gekregen hun
oordeel te geven,
Overwegende dat door de samenvoeging van beide wijkgemeenten de plaatselijke
regeling van Protestantse gemeente dient te worden aangepast,
Besluit
De wijkgemeenten Sionskerk en Emmaüskerk worden met ingang van 1 januari 2018
samengevoegd.
Bij dit besluit behoren de volgende regeling:
Art. 1. De naam van de wijkgemeente na samenvoeging is Protestantse wijkgemeente Sionskerk, Berkum en Zwolle-Noord te Zwolle.
2. De grenzen van de wijkgemeente zijn ingetekend op een topografische kaart en
tevens vastgelegd door middel van een lijst postcodes met bijbehorende straatnamen en zo nodig huisnummers, die het gebied van de wijkgemeente vormen. Een
afschrift van deze documenten wordt aan dit besluit gehecht.
3. Allen die zijn ingeschreven in de registers van de afzonderlijke wijkgemeenten als
bedoeld in ordinantie 2-6-1sub a en 2-16-9 worden met ingang van de datum van de
samenvoeging geacht te zijn ingeschreven in het dienovereenkomstige register van
de samengevoegde wijkgemeente.
4. Aan de wijkgemeente Sionskerk, Berkum en Zwolle-Noord, zijn per datum van
samenvoeging als predikanten verbonden:
Ds. H. Evers, zulks voor 100% van de volledige werktijd (1,0 fte).
Voorts hebben de beide wijkgemeenten momenteel als kerkelijk werker in dienst:
De heer G. van Vulpen, zulks voor 44 % van de volledige werktijd (0,44 fte) als ouderenwerker in de Emmaüskerk.

De heer W. Klapwijk, zulks voor 40 % van de volledige werktijd (0,4 fte) als jongerenwerker in de Sionskerk.
De heer J. Knol, zulks voor 0,2 % van de volledige werktijd (0,2 fte) als ouderenwerker in de Sionskerk.
5. De zittende ambtsdragers in de kerkenraden van de wijkgemeenten Sionskerk en
Emmaüskerk vormen op de datum van inwerkingtreden van de samenvoeging de
kerkenraad van de nieuwe wijkgemeente.
6. De plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente Sionskerk, Berkum en
Zwolle-Noord, vastgesteld op …………. .is vanaf de samenvoeging van de wijkgemeenten van kracht.
7. De aangepaste plaatselijke regeling van de Protestantse gemeente te Zwolle,
vastgesteld op………..… is eveneens vanaf de samenvoeging van de wijkgemeenten
van kracht.
8. Zo spoedig mogelijk na het van kracht worden van het besluit tot samenvoeging
van de wijkgemeenten zal de kerkenraad van de samengevoegde wijkgemeente bijeenkomen, een moderamen kiezen, de leden van de algemene kerkenraad aanwijzen en de afgevaardigden naar de classicale vergadering kiezen.
9. De legaten die ten behoeve van de oorspronkelijke wijkgemeenten zijn ontvangen,
zijn vanaf de datum van samenvoeging geoormerkt ten behoeve van de wijkgemeente Sionskerk, Berkum en Zwolle-Noord-oost. Zij worden beheerd door het College
van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Zwolle.
Bij de besteding van een legaat – of een gedeelte hiervan – zal dit zo veel als mogelijk moeten geschieden overeenkomstig het (oorspronkelijke) doel van het legaat. Het
legaat wordt daarmee met het oog op de toekomst nader ‘geoormerkt’.
De besteding van een legaat – of een gedeelte hiervan – zal door een meerderheid
van twee derden (2/3) van de kerkenraad van de wijkgemeente Sionskerk, Berkum
en Zwolle-Noord moeten worden goedgekeurd, met toestemming van het College
van Kerkrentmeesters.
Het College van Kerkrentmeesters zal genoemde besteding opnemen in de conceptbegroting van de Protestantse Gemeente of in een voorstel tot wijziging van de begroting, welke door de algemene kerkenraad wordt vastgesteld.
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Wijziging aantal wijkgemeenten goedgevonden door het breed moderamen van de
classicale vergadering Zwolle d.d. ….2016.
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In afschrift aan
Het breed moderamen van de Classicale Vergadering Zwolle…
Het Protestants Landelijk Dienstencentrum t.b.v. het synodesecretariaat en LRP
Het Steunpunt Noord te Rouveen t.b.v. RCBB en RCV, gemeenteadviseur en regionaal adviseur
Bijlagen:

topografische kaart en lijst postcodes etc.
de plaatselijke regeling van de wijkgemeente
eventueel: beleidsplan (kan ook na samenvoeging vastgesteld worden)

