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Raad van Kerken Maarssen 
Organisatie en Doelstelling 

De Raad van Kerken Maarssen (RvKM) is een overlegorgaan van plaatselijke kerken en 
geloofsgemeenschappen in Maarssen en Tienhoven, dat samenwerking en onderlinge contacten wil 
stimuleren. Hiermee wil de Raad begrip en respect voor elkaars opvattingen bevorderen en meer 
eenheid van ons gezamenlijk christelijk geloof uitstralen naar buiten toe. Door een gezamenlijke 
aanpak van diverse activiteiten probeert zij de gemeenteleden te  informeren en te inspireren.  

De RvKM waakt ervoor om niet als aparte kerkelijke gemeenschap over te komen en heeft dan ook 
voornamelijk tot doel een platformfunctie voor ontmoeting en bezinning te zijn. 

De aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen worden genoemd in de bijlage. Zij onderschrijven 
alle de Apostolische Geloofsbelijdenis.  

Samenstelling 

De RvKM  bestaat uit leden van iedere gemeenschap in Maarssen en Tienhoven die de Organisatie 
en Doelstelling onderschrijft. Zo laat ze de veelkleurigheid van Gods werk onder de mensen zien. 
Ieder van de deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen vaardigt idealiter twee 
vertegenwoordigers naar de RvKM af. 

Dagelijks bestuur 

De RvKM kiest uit haar midden een dagelijks bestuur van vier leden. Binnen dit dagelijks bestuur 
worden de functies van voorzitter, secretaris,  penningmeester en één of twee leden in onderling 
overleg verdeeld. Hierbij kunnen functies gecombineerd worden.  

De leden van het dagelijks bestuur hebben zitting voor vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. 
Personen die in een tussentijdse vacature zijn benoemd nemen in het rooster van aftreden de plaats 
in van hun voorgang(st)er. 

Het dagelijks bestuur is bij voorkeur een afspiegeling van de verschillende geloofsgemeenschappen.  
De leden komen regelmatig bij elkaar om lopende zaken te regelen, te coördineren en uit te voeren.  

(Zie de bijlage voor het dagelijks bestuur en het rooster van aftreden). 

Vergaderingen 

De RvKM heeft twee maal per jaar (in het voorjaar en in het najaar) een vergadering met alle 
afgevaardigde leden. Daarin worden de activiteiten van de RvKM en haar leden besproken. De leden 
van de RvKM informeren elkaar over zaken die kunnen bijdragen aan bovenstaande doelstelling.  

Stemmingen geschieden mondeling tenzij één van de leden schriftelijke stemming verlangt. 
Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk. 

Besluiten over zaken worden genomen met een gewone meerderheid (d.i. de helft plus één) van de 
geldig uitgebrachte stemmen. Besluiten over personen worden genomen met ten minste twee-derde 
van de geldig uitgebrachte stemmen. Als bij stemming over een benoeming geen van de kandidaten 
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de volstrekte meerderheid van stemmen behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee 
kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen 
beslist het lot. 

Belangrijke besluiten (zoals over het voortbestaan van de raad of een grote koerswijziging) worden 
eveneens genomen met ten minste twee-derde meerderheid. 

Geldmiddelen 

De kosten, die de RvKM maakt, worden gefinancierd door de aangesloten kerken en 
geloofsgemeenschappen. De hoogte van het bedrag per kerk/geloofsgemeenschap wordt in de 
najaarsvergadering van de RvKM vastgesteld.  

Publicaties 

De RvKM beheert de website, www.kerkpleinmaarssen.nl genaamd, en vraagt de leden om ruimte in 
de diverse kerkbladen en contactorganen voor mededelingen en informatie betreffende het werk 
van de RvKM. Via de website van de RvKM en de lokale media kan de publiciteit worden gezocht. 

Overige contacten 

Wanneer de burgerlijke overheid daar om vraagt, kan de RvKM de aangesloten kerken en 
geloofsgemeenschappen vertegenwoordigen als een kerkelijke afvaardiging. Diaconale zaken laat de 
RvKM over aan het Platform Diaconaal Overleg Maarssen waarmee contacten worden onderhouden. 

Ontbinding van de RvKM 

Indien de werkzaamheden van de RvKM op een geheel andere manier zullen worden voortgezet of 
indien de RvKM niet meer naar behoren kan functioneren, zal tot ontbinding van de RvKM kunnen 
worden besloten (zie onder Vergaderingen). Het resterende bedrag aan financiën zal in dat geval na 
gezamenlijk overleg worden geschonken aan een nader te bepalen ‘goed doel’.  
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BIJLAGE  

 

Deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen aan de RvKM zijn per datum: 

Protestantse wijkgemeente de Ark (PKN) Maarssenbroek 

Protestantse wijkgemeente Ichthus (PKN) Maarssen-Dorp 

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk (PKN) Maarssen-Dorp  

Protestantse Gemeente (PKN) Tienhoven 

Christelijke gereformeerde kerk de Hoeksteen Maarssen-Dorp 

Vrijzinnigen Nederland afd. Stichtse Vecht Wilhelminakapel Maarssen-Dorp 

Heilig Hart van Jezus kerk (RK) Maarssen-Dorp 

Verrijzenisgemeenschap (RK)  Maarssenbroek 

Cama Levend Water gemeenschap Maarssenbroek 

Pinkstergemeente Elim Maarssen 

 

Goede contacten zijn er met: 

Leger des Heils verzorgingshuis Merenhoef Maarssen-Dorp 

Snavelenburg verzorgingshuis Maarssen-Dorp 

Verzorgingshuis Maria Dommer Maarssen-Dorp 

De Spil retraitecentrum Maarssen-Dorp  

 

Dagelijks bestuur 

Voorzitter: mevr. I. van der Tweel 

Secretaris/penningmeester: vacant 

Lid: mevr. K. Mommers 

Lid: dhr. J.H. van Toor 

 

 



Reglement Raad van Kerken Maarssen mei 2020    4/4 

Rooster van aftreden 

1-11-2020: dhr. J. Plum (inmiddels afgetreden) 

1-11-2021: mevr. I. van der Tweel 

1-11-2022: mevr. K. Mommers 

1-11-2023: dhr. J.H. van Toor 

 

Activiteiten 

De RvKM stelt  het op prijs wanneer  gezamenlijk vieringen en/of activiteiten kunnen worden 
georganiseerd, maar respecteert het ook als iets (op enig moment nog) niet kan. Soms gebeurt een 
activiteit in een z.g. dynamische coalitie, een coalitie waarin niet allen vertegenwoordigd zijn.  

Enkele voorbeelden van activiteiten zijn:  

 Een jaarlijkse Dienst van de Eenheid en de aansluitende week van gebed voor de Eenheid 

 Een oecumenische vredesdienst 

 Aanwezigheid op de jaarmarkt en de openluchtviering op de zondag erna 

 Overleg kerkradio/tv uitzending 

 Oecumenische vespers in de advents- en veertigdagentijd 

 Oecumenische (leerhuis)avonden 

 Publicatie van een gezamenlijk kerst-, paas- en zomerrooster van vieringen 

 Publicatie van een regelmatig bijgewerkt jaarrooster van activiteiten 

 Beheer van de website www.kerkpleinmaarssen.nl 

 Uitwisselingsbezoeken aan kerken in de gemeenten Maarssen en Tienhoven 

 De bijeenkomst op 4 mei eens in de vijf jaar, voorafgaand aan de herdenking bij 
gemeentehuis Goudestein, in overleg met het 4/5 mei-comité. 

 


