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1.

Samenstelling van de kerkenraad en werkgroepen

1.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers
Predikant
Ouderlingen

1
10

Ouderlingen- kerkrentmeesters

3

Diakenen

7

TOTAAL

21

1.1.a.
Toegevoegde leden bij
•

college van ouderlingen 1 met speciale opdracht voor het jeugdwerk

•

college van diakenen 1 met speciale opdracht het coördineren van projecten

•

college van kerkrentmeesters, 1 archivaris, 1 ledenadministrateur/lokaal beheerder

1.2. Predikanten en kerkelijk werkers
Predikanten met een bijzondere opdracht en kerkelijk werkers zijn geen lid van de
kerkenraad. Wel kunnen zij door de kerkenraad gevraagd worden als boventallige leden deel
te nemen aan de vergaderingen van de kerkenraad.
1.3. Werkgroepen
De volgende werk-, taakgroepen zijn ingesteld:
• 8 sectieteams, bestaande uit: ouderling, diaken, contactpersoon
• 1 jeugdraad, bestaande uit: jeugdouderling, jeugddiaken, clubleiding, kindernevendienst,
koken en kletsen
• 1 liturgiecommissie
• 1 commissie voor vorming en toerusting
2. De verkiezing van ambtsdragers
Ordinantie 3.2 en 3.6.
2.1. Verkiezing – algemeen
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden worden in deze gelijkgesteld met
de leden.
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Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee
gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde
stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van
te voren aan de kerkenraad getoond.
2.2. Verkiezing ouderlingen en diakenen
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats volgens Ordinantie 3.6 en 3.7..
2.2.1.
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt in de regel plaats in de maand
september/oktober.
2.2.2.
De kerkenraad brengt bestaande vacatures regelmatig onder de aandacht van de gemeente
en verder worden nieuwe vacatures ten minste zes weken voor het verlopen van de
ambtstermijn aan de gemeente gemeld. De gemeente wordt daarbij uitgenodigd namen van
geschikte kandidaten naar voren te brengen.
2.2.3.
Als er voor een vacature meerdere kandidaten zijn, worden ouderlingen en diakenen
gekozen door een vergadering van stemgerechtigde leden. Ten minste zes weken voor deze
vergadering nodigt de kerkenraad de leden uit. Van de kandidaten zijn verkozen diegenen op
wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor
een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken
de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
2.2.4.
In overleg met de betrokken taakgroepen kunnen kandidaten worden aangezocht.
2.2.5.
Als er voor een vacature één kandidaat is, dan kan deze door de kerkenraad, na overleg met
de leden van de kerkenraad, verkozen verklaard worden.
2.2.6.
De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn aan de gemeente bekend om haar
goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging. Het indienen en behandelen van
de bezwaren vindt plaats volgens de procedure aangegeven in Ordinantie 3.6.9 en 3.6.10..
2.3. Verkiezing – predikanten
Ordinantie 3.4.5.
3. De werkwijze van de kerkenraad
Ordinantie 4.8 en 4.10.
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3.1.
De kerkenraad vergadert minimaal 6 maal per jaar. De kerkenraadsvergaderingen zijn in
principe openbaar. Wanneer een kerkenraadsvergadering in beslotenheid wordt gehouden,
kunnen taakdragers alleen op uitnodiging aanwezig zijn.
3.2.
De vergaderingen van de kerkenraad worden ten minste 7 dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde
zullen komen (de agenda). Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag met actielijst
opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
3.3. Verkiezing moderamen
De in ordinantie 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen wordt in de
eerste vergadering van de kerkenraad na het zomerreces geagendeerd.
3.4. De gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een
bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de
(betreffende) leden van de gemeente. Deze wordt aangekondigd in het kerkblad dat
voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en wordt afgekondigd op ten minste twee
zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf maakt de
kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.
3.5.
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en andere
belangstellenden als toehoorder toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in
beslotenheid te behandelen. De kerkenraad maakt zijn besluiten openbaar: via het
kerkblad, het mededelingenblad, de website, een afkondiging tijdens een kerkdienst, op een
gemeenteavond of anderszins.
3.6.
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van Ordinantie 11.2.7. sub g.
3.7. Taken van de werkgroepen
Sectieteams
Liturgiecommissie
Commissie voor vorming en toerusting
De instructies voor de werkgroepen zijn door de kerkenraad vastgesteld.
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3.8.
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bovendien bijstaan door de navolgende (tijdelijke)
commissies:
• werkgroep beleidsnotitie
• beroepingscommissie
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies,
de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de
rapportage aan de kerkenraad e.d., zijn per commissie vastgelegd in een instructie.
4.
De besluitvorming
Ordinantie 4.5.
5.
De kerkdiensten
Ordinantie 5.1, 5.4, 6.2, 7.2.
5.1.
Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden door de kerkenraad vastgesteld.
De gang van zaken rond de kerkdiensten wordt beschreven in de bijlage bij deze plaatselijke
regeling.
5.2.
In geval van de doop van een kind dient ten minste één van de doopouders dooplid te zijn.
5.3.
Het Heilig Avondmaal wordt 4 tot 6 keer per jaar gevierd. Alle aanwezigen worden
uitgenodigd deel te nemen: belijdende leden, doopleden en ook degenen die geen lid zijn
van de Protestantse gemeente.
5.4.
Over een huwelijk, als verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht, kan in een
kerkdienst een zegen worden gevraagd. Ook over levensverbintenissen van twee personen,
anders dan een huwelijk van man en vrouw, kan een zegen worden gevraagd.
6. Het college van kerkrentmeesters
Ordinantie 11.2.
6.1.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden. Van de kerkrentmeesters is minimaal
de helft ouderling kerkrentmeester; bij een oneven aantal is de meerderheid ouderling
kerkrentmeester.
6.2.
De benoeming van de leden die geen ouderling zijn, vindt in de regel plaats in de maanden
september/oktober. De verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester
vindt plaats in de eerste vergadering na het zomerreces.
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6.3.
Het college vergadert minstens 6 keer per jaar. De vergadering wordt ten minste vijf dagen
vooraf bijeengeroepen door de voorzitter en de secretaris, onder vermelding van de zaken
die aan de orde zullen komen.
7. Het college van diakenen
Ordinantie 11.3.
7.1.
Het college van diakenen bestaat uit alle diakenen (en taakdragers) en vergadert in de regel
5 keer per jaar in de maanden januari, maart, mei, september en november. De verkiezing
van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester vindt plaats in de eerste vergadering
na het zomerreces. Hoofdtaken van het college: instemmen met de opgestelde begroting,
jaarrekening, beleidsplan, jaarplan, collecterooster (diaconaal deel).
7.2.
Vergaderingen worden ten minste vijf dagen vooraf bijeengeroepen door de voorzitter en de
secretaris, onder vermelding van de zaken die aan de orde zullen komen. De
penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van
de door het college vastgestelde en door de kerkenraad goedgekeurde begroting. Bij
afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter of secretaris op als
diens plaatsvervanger.
8. De begrotingen, jaarrekeningen en het collecterooster
Ordinantie 11.6 en 11.7.
8.1.
De ontwerpbegrotingen en de ontwerpjaarrekeningen, zoals bedoeld in Ordinantie 11.6 en 7
worden besproken door de kerkenraad. Desgewenst treedt de kerkenraad over wijzigingen
in overleg met de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, en vraagt zij, zo nodig,
bemiddeling van het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. De
kerkenraad stelt de begrotingen en jaarrekeningen voorlopig vast en legt ze voor aan de
gemeente. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en jaarrekeningen met het
collecterooster vast.
8.2.
Voor de vaststelling van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden de
gemeenteleden, via het kerkblad, in kennis gesteld dat deze ter inzage ligt op de gemeenteavond. Een samenvatting van deze stukken wordt uitgedeeld tijdens de te houden
gemeenteavond. De gemeenteleden worden op deze avond in de gelegenheid gesteld om
hun mening over de aangeboden stukken kenbaar te maken.
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Vaststelling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad

op d.d.

……………………………………………………………

en is geldig vanaf

…………………………………………………………...

Ondertekening
R. Boeschoten, voorzitter

E.W. van Ballegooijen - van den Oever, scriba
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