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Opdracht van de kerkenraad Do-Re  
“Onderzoeken hoe wij met elkaar tot een hechter verband kunnen komen, als het ware als één 
vrijzinnige geloofsgemeenschap, met een sterke uitstraling naar de “buitenwacht” en in verbinding 
met andere vrijzinnig-georiënteerde geloofsgemeenschappen in de regio. 
Daarbij zowel de inhoudelijke aspecten bekijken, zoals identiteit, als organisatorische aspecten zoals 
vereenvoudiging van de bestuursstructuur, beperken resp. delegeren van bestuurstaken, helderheid 
omtrent de taken van de predikant.” 
 
Werkwijze: 
De werkgroep heeft in een plezierige en constructieve sfeer bovenstaande problematiek besproken, 
en komt tot de volgende conclusies: 

1) Algemeen: We willen een vrijzinnige kerk zijn waar we in positieve zin “leven en laten leven”. 
Alle leden en vrienden  dragen bij tot nieuw leven  en moeten daarvoor ook de ruimte  
krijgen. In onze geloofsgemeenschap willen wij een ieder een vertrouwde en inspirerende  
omgeving bieden.  

2) Toekomst: De werkgroep vreest dat de Do-Re gemeente gezien het aantal  en de leeftijd van 
de leden op langere termijn geen levensvatbaarheid heeft. 

3) Bestuursstructuur: We willen een open, heldere, vrijzinnige en vooral  werkende 
bestuursorganisatie met een goede  communicatie.  
 

Advies: De Werkgroep  adviseert 2  taakgroepen samen te stellen, die op de ALV in april 2014 
rapporteren: 
I  Taakgroep ‘toekomst Externe structuur’, met een verkennende taak. 
De richting die de werkgroep mee wil geven is: regionale samenwerking met andere vrijzinnige 
kerken in de omgeving. 
 
II Taakgroep : ‘toekomst Interne structuur’. Deze taakgroep zou samen met de KR tot een concreet 
voorstel moeten komen voor een aanpassing van de organisatiestructuur, waar aanpassingen in het 
kader van ontwikkelingen als geschetst onder I in te passen zijn. 
De werkgroep adviseert hierbij de volgende constructie te onderzoeken: 
 
De KR is als het ware de paraplu waar commissies met activiteiten, en stichting(en) onder hangen.  
Juridisch zijn en blijven beide kerkgenootschappen (remonstrants en doopsgezind) zelfstandig in 
stand. 
De  KR bestaat uit één voorzitter, één secretaris, één penningmeester, een vertegenwoordiger 
bestuur Do, een vertegenwoordiger bestuur Re. Deze vertegenwoordigers ‘bewaken’ de inbreng 
vanuit beide moederkerken. De predikant is adviseur van de KR.  
Alle uitvoerende taken worden verricht door commissies met een duidelijk omschreven en 
afgebakende taak, die onder de KR ressorteren en zoveel mogelijk autonoom functioneren  binnen 
hun werkveld. Alle activiteiten worden onder de ‘paraplu’ van de KR, al dan niet onder gebracht in 
een commissie, zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd.  
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