CONCEPT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST.

De Protestantse Gemeenten van Olst, Raalte Wesepe en Wijhe
Overwegende:
-dat zij op basis van de intentieverklaring van 5 februari 2014 een weg tot samenwerking zijn
ingeslagen en daaraan in de afgelopen jaren verdere invulling hebben gegeven met het vaststellen
van
a. een Missie, Visie en Strategie (zie bijlage)
b. bereikte resultaten in juli 2021 (zie bijlage)
-dat zij meer en meer geconfronteerd worden met kwetsbaarheden in het besturen van de eigen
kerk en daarom verdergaande samenwerking noodzakelijk achten om, naar de toekomst toe, inhoud
te kunnen blijven geven aan de wens om in alle vier gemeenten een zichtbare christelijke
geloofsgemeenschap actief te laten zijn.
Besluiten:
Tot het formeel oprichten van het Samenwerkingsverband Klein Salland.
Doel van de samenwerking:
Vastgelegd in de Missie en Visie.
Vormgeving:
-de kerkenraden, elk afzonderlijk, weten zich verantwoordelijk voor de noodzaak tot het verder
vormgeven van de samenwerking.
-de vier gemeenten worden in het samenwerkingsverband vertegenwoordigd door de eigen
kerkenraad. De vier kerkenraden zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de nodige besluitvorming
die leidt tot verdere uitbouw van de samenwerking.
-de kerkenraden stellen een Breed Overleg Klein Salland in dat de taak krijgt om:
-een actieplan op te stellen
-toe te zien op de naleving van afspraken en bereikte resultaten
-een aanjaagfunctie te vervullen voor de verdere verdieping van de samenwerking
-elk jaar een zogenaamde ‘trekker’ aan te wijzen De trekker, één van de vier gemeenten,
neemt waar nodig initiatief tot gezamenlijk overleg van de verschillende geledingen.
-periodiek wordt door de kerkenraden vastgesteld, op basis van voorstellen van het Breed Overleg,
wat de volgende stappen in de samenwerking zijn,.
-de kerkenraden kunnen besluiten om taken over te dragen aan het Breed Overleg en leggen dit vast
in een apart document wat telkens gewijzigd kan worden (zie bijlage).
Het Breed Overleg (BO).
-is samengesteld uit door de vier kerkenraden aangewezen personen. Elke gemeente is
vertegenwoordigd met twee leden. Dit zijn bij voorkeur kerkenraadsleden, maar minimaal één
kerkenraadslid, per gemeente.
-de zittingstermijn van de leden is vier jaar en kan verlengd worden met maximaal twee termijnen.
Voor niet-kerkenraadsleden geldt twee termijnen als maximum .
-jaarlijks wordt namens het predikantenoverleg een vertegenwoordiger aangewezen in het BO. Door
omstandigheden (vacatures, langdurige afwezigheid, anderszins) kan het zijn dat deze
vertegenwoordiging maximaal met een jaar wordt verlengd
-het BO kiest uit hun midden een voorzitter en secretaris (dit kan dezelfde persoon zijn). Het BO kan
aan de kerkenraden ook voorstellen een onafhankelijk voorzitter aan te wijzen. Zij kunnen daartoe
een voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de kerkenraden.

-het BO wijst een sparringpartner aan voor de voorzitter als deze de taak van voorzitter en secretaris
beiden uitoefent.
-het BO vergadert zo vaak dat zij dat nodig acht maar minimaal één keer per kwartaal. De voorzitter
roept op tot vergaderen.
-stelt adviezen op waarvoor consensus bestaat.
-indien er geen consensus over adviezen ontstaat kan met meerderheid van 3/4 van de vier kerken
toch een advies opgesteld worden en ter besluitvorming voorgelegd aan de vier kerkenraden.
Communicatie tussen en met de kerkenraden.
-er is een jaarlijks een gezamenlijke kerkenraadsvergadering, bijeen te roepen door het BO. Ook
aandacht voor vorming c.q. behandeling van een thema.
-via de verschillende geledingen wordt er gecommuniceerd over de gewenste ontwikkelingen.
-de vertegenwoordigers van BO en geledingen rapporteren in elke eigen kerkenraadsvergadering
over de voortgang binnen het samenwerkingsverband.
Taak van de trekker.
-bijeenroepen van de verschillende geledingen om te komen tot nadere afspraken c.q. uitwerken van
voorstellen in het kader van het actieplan. De voorzitter van de betreffende geleding neemt daartoe
het initiatief.
-de trekker kan vraagstukken/voorstellen voorleggen aan het BO.
-de scriba van de betreffende ‘trekker’ legt stukken van classis c.q. synode ter behandeling voor aan
het BO en dus niet in eerste instantie aan de eigen kerkenraad. Via het BO kan het daar wel alsnog
terechtkomen.
Duur van de samenwerking:
Voor onbepaalde tijd, totdat één van de partijen dit samenwerkingsverband verlaat.

Aldus overeengekomen op …………

Te ondertekenen door de voorzitters en scriba’s van de vier kerkenraden

Bijlage 1.
De MISSIE van de vier Protestantse Gemeenten van Klein Salland is om gemeenten te zijn van en
voor mensen die zoeken naar God en die vanuit dat verlangen proberen te leven op zorgzame en
betrokken wijze. Daarbij vertalen ze de Bijbel naar de maatschappij in voor de huidige tijd
verstaanbare woorden en activiteiten. Zij staan open naar de samenleving en maken daar verbinding
mee.
De VISIE van de vier Protestantse Gemeenten van Klein Salland is om het vuur van het geloof
brandende te houden. En dat er daarom in het komend decennium in de vier dorpskernen
christelijke geloofsgemeenschappen blijven bestaan, in welke omvang dan ook, die een
maatschappelijk relevante plaats innemen in de locale gemeenschap.
De STRATEGIE van de vier gemeenten is om door intensivering van de samenwerking die locale
geloofsgemeenschappen daarbij te ondersteunen, onder anderen door:
-het faciliteren van het vieren, dienen en leren
-het centraliseren van bestuurlijke taken
-het optimaler benutten van de beschikbaarheid van het nu nog ruime en deskundige
vrijwilligerskader over de gemeentegrenzen heen
-het meer en meer delen van professionele menskracht over de gemeentegrenzen heen
-de eigen locale belangen (met name ook de financiële) ondergeschikt te maken aan het
gezamenlijke belang, binnen een toepasselijk juridisch kader
-in gezamenlijkheid te functioneren binnen het verband van de PKN.

Bijlage 2.

Afspraken samenwerkingsverband Klein Salland d.d. juli 2021
Pastoraat/leren/vieren
-Waarneming voor elkaar door predikanten/kerkelijk werkers incl. uitvaarten.
-6 Klein Salland diensten incl. 1 gezamenlijke dienst met Pinksteren en 2 gezamenlijke diensten in
vakantietijd. Vrije keuze van kerken om elders te ‘kerken’ en geen eigen dienst te houden in
afstemming met één van de andere kerken.
-Bij toerbeurt schrijven van een meditatie voor de 4 kerkbladen.
-Een boegbeeld (predikant) per gemeente, waarbij nu 2 gemeenten (Wesepe en Olst) een predikant
delen.
-Indien gewenst, gezamenlijk maken van paaskaars.
-Preekroosters worden tijdig op elkaar afgestemd.
-Gezamenlijke activiteiten Vorming en Toerusting/APP.
-Gebruik maken van elkaars online diensten (Wesepe en Olst) en indien gewenst (bijvoorbeeld
plotselinge uitval van een predikant of in zomertijd) verwijzing naar een (de) andere gemeente(n)
voor een online dienst.
Diaconie
-Samenwerking diaconieën met o.a. een gezamenlijk ZWO project, waaronder
nader analyseren van de ZWO-taken.
-Penningmeesters kijken naar elkaars werkwijzen.
-Afstemming mbt collectedoelen.
Beheer
-Afstemming mbt actie kerkbalans.
-De meer algemene werkzaamheden afstemmen, zoals:
Kerkmunten/betalings app
Aanvangstijden kerkdiensten
Aantal collectes tijdens diensten
-Eén kerkelijk bureau (mogelijk met een betaalde kracht) ontwikkelen.
-Benutten van beschikbaarheid van o.a. organisten bij ziekte etc.
Organisatorisch.
-Overlegorgaan (met mandaat) handhaven.
-Missie en Visie blijven toetsen.
-Klein Salland dagen (zaterdag of zondag) houden.
-Met elkaar afstemmen betreffende vacatures bij professionele taken.
-Consulentschap in vacaturetijd onderling oplossen.
-Vertegenwoordiging vanuit Klein Salland bij beroepingsprocessen.
-Een vertegenwoordiger in de classis aanwijzen (namens subring Klein Salland).
-Afstemming bij bijzondere omstandigheden mbt hoe om te gaan met kerkdiensten, incl. persbericht
en info classis.
-Gezamenlijk reageren op consideraties.
-Samenwerking in het Roemenië project.
-De gezamenlijke kerkenraden houden jaarlijks een bezinningsmoment om mede de vinger aan de
pols te houden voor het geestelijke deel van onze samenwerking.
-Een voorstel ontwikkelen voor een meer formele vorm van samenwerking.
-Waar nodig classispredikant betrekken bij sommige vraagstukken, zoals een formele vorm van
samenwerking.

-Eenduidige en meer frequente communicatie betreffende de voortgang binnen Klein Salland. O.a.
op de Klein Salland pagina in de kerkbladen.
-Naar elkaar linken op websites.
-Klein Salland als vast agendapunt op de kerkenraadsvergadering.
En verder als aandachtspunten, zonder actieve taakstelling, in beeld houden:
-gezamenlijke website als onderdeel van de communicatiemiddelen
-gezamenlijk kerkblad.
-verkennen van de mogelijkheden die de PKN biedt op het terrein van samenstelling van
kerkenraden, inzet van HBO-opgeleide theologen, vormen van kerk zijn, etc. Maw: benutten van
vernieuwingsmogelijkheden.

Aldus geaccepteerd door de vier kerkenraden in juli 2021.

Bijlage 3. Concept
Overgedragen taken aan het Breed Overleg.
1. periodiek toetsen of er blijvend invulling gegeven wordt aan de afspraken van het
samenwerkingsverband en waar nodig betrokken kerk(en) daarop wijzen.
2. jaarlijks de ‘trekker’ aanwijzen. De ‘trekker’ tot actie aanzetten indien noodzakelijk
3. op voorstel van de overleggroep predikanten het aantal en de data voor gezamenlijke diensten per
jaar vaststellen.
4. gezamenlijk diaconaal projectdoel vaststellen op voorstel van overleggroep diaconieën.
5. het gezamenlijke activiteitenprogramma in kader van Vorming en Toerusting vaststellen.
6. toetsen van Missie en Visie en waar nodig voorstel tot wijziging voorstellen
7. advies uitbrengen aan de vier kerken betreffende bijzondere omstandigheden
8. communicatie verzorgen naar classis en pers betreffende maatregelen bij bijzondere
omstandigheden c.q. met betrekking tot de samenwerking
9. advies opstellen mbt consideraties (synode) of vragen vanuit classis en na akkoord reageren naar
classis namens de vier kerken
10. jaarlijks organiseren en leiden van een gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de vier kerken,
inclusief ‘vorming’. Dit tijdig plannen zodat dit in de roosters kan worden opgenomen.
11. classispredikant betrekken bij sommige vraagstukken
12. adviezen opstellen ten behoeve van verdieping/voortgang van de samenwerking
13. een actieplan (voor komend jaar) opstellen
14. selecteren en benoemen van een vertrouwenspersoon, bespreking van rapportages van de
vertrouwenspersoon en op basis daarvan mogelijk kerkenraad cq kerkenraden adviseren, eerste
aanspreekpunt zijn voor de vertrouwenspersoon.
15. ondertekenen van declaraties van de vertrouwenspersonen en deze indienen bij het cvk van de
trekker.

