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Algemeen. 
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat een 

aantal zaken door een gemeente of haar kerkenraad zelf geregeld dient te worden binnen de kaders van 

de kerkorde. 

Hiervoor wordt in de modellen van de PKN het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. 

Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland dienen een dergelijke plaatselijke regeling op 

te stellen. 

 

Uitwerking Vroomshoop. 
Voor de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Vroomshoop is de plaatselijke regeling  

vanaf het begin al zo veel mogelijk gelijkluidend opgesteld. Daar waar er verschillen waren (bijv. met 

betrekking tot geboorteleden) is dat duidelijk zichtbaar gemaakt in verschillende besluiten door de 

beide kerkenraden onder het betreffende onderdeel. 

Met het oog op de vorming van een federatie van beide protestantse kerken in Vroomshoop met één 

kerkenraad zijn deze verschillen in het voorjaar van 2012 zo ver mogelijk weggewerkt. 

 

Deze plaatselijke regelingen voor de protestantse kerken in Vroomshoop heeft niet de vorm van één 

document; maar van een set van losse documenten met een vaste indeling, die door de betreffende 

kerkenraad per document zijn vastgesteld. 

Het geheel van losse documenten vormt gezamenlijk de plaatselijke regeling voor de Gereformeerde 

kerk en de Hervormde gemeente te Vroomshoop.   

 

 

 

Structuur / inhoud. 

De PR heeft de volgende structuur / inhoud:  

 

 

rubriek 

 

0 - Algemeen 

  0.1. Naamgeving 

  0.2. Plaatselijke regeling 

 

1 - Leden 

  1.1. Gemeenteleden 

  1.2. Ledenregistratie 

  1.3. Niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden 

  1.4. Met de gemeente verbondenen 

  1.5. Gastleden 

  1.6. Voorkeursleden (perforatie) 

  1.7. Landelijke ledenregistratie 

 

2 - Kerkenraad 

  2.1. Samenstelling kerkenraad 

  2.2. Verkiezing ambtsdragers 

  2.3. Verkiezing ouderlingen en diakenen 

  2.4. Rooster van aftreden 

  2.5. Verkiezing van predikanten 

  2.6. Werkwijze kerkenraad 

  2.7. Samenstelling moderamen 

  2.8. Commissies 
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3 - Besluitvorming 

  3.1. Besluitvorming 

  3.2. Stemrecht 

  3.3. Stemmen bij volmacht 

 

4 - Kerkdiensten 

  4.1. De eredienst 

  4.2. Toelating tot de doop 

  4.3. Toelating tot het avondmaal 

  4.4. Zegenen andere levensverbintenissen 

 

5 - Kerkrentmeesters 

  5.1. Vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk 

  5.2. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging - kerkrentmeesterlijk 

  5.3. Overige taken kerkrentmeesters 

 

6 - Diakenen 

  6.1. Vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal 

  6.2. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging - diaconaal 

  6.3. Overige taken diakenen 

 

7 - Overige vermogenrechtelijke aangelegenheden 

  7.1. Begrotingen, jaarrekeningen en collecterooster 

  7.2. Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) 

 

8 - Afvaardigingen 

  8.1. Afvaardiging naar de classis 

 

9 - Overige zaken 

  9.1. Ringverbanden 

  9.2. Consulentschap 

  9.3. Diensten en kerkelijk werkers 

    

 

Nabeschouwing - Praktische consequenties PKN 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    0.1.     Onderwerp:  Naamgeving   
 

 

Ordinantietekst 

Ord. 2 artikel 11.1 

Elke gemeente heeft haar door de kerk vastgestelde grenzen en wordt aangeduid als respectievelijk de 

Protestantse gemeente te...., de Hervormde gemeente te...., de Gereformeerde kerk te...., de 

Evangelisch-Lutherse gemeente te....., waar nodig met een bijzondere aanduiding om haar 

kerkordelijk, postaal en in het rechtsverkeer te onderscheiden van andere plaatselijke gemeente(n). 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De naamgeving dient plaats te vinden overeenkomstig het gestelde in ord. 2-11-1. 

Wel is een toevoeging mogelijk in de zin van: uitgaande van of deel uitmakend van de Protestantse 

Kerk in Nederland. 

 
Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  als naamgeving voor de protestantse kerken te Vroomshoop te hanteren: 

 Gereformeerde kerk te Vroomshoop 

 Hervormde gemeente te Vroomshoop 

met achter beide namen toegevoegd: deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

 
- Hervormde gemeente van 17 maart 2004 

 
 

- Gereformeerde kerk van 24  maart 2004 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    0.2.   Onderwerp: Plaatselijke 
regeling   

Ordinantietekst 

Ord. 4 artikel 7 lid 2 

De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en gewijzigd 

na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben en na overleg met het 

college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de organen van de gemeente voor zover een 

regeling op het functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks betrekking heeft. 

Deze regelingen zijn tenminste: 

- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers; 

- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad; 

- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. 

Deze regelingen worden na vaststelling en wijziging ter kennisneming toegezonden aan het breed 

moderamen van de classicale vergadering .  

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
In de kerkorde zijn allerlei regels voor het leven en werken van de gemeente te vinden. Te 
onderscheiden vallen (onder meer):    
A. bepalingen waarin een zaak voor alle gemeenten uniform is geregeld (bijv. dat de ambtstermijn 

van ouderlingen en diakenen vier jaar is).  

B. bepalingen die van de gemeente uitdrukkelijk vragen een bepaalde zaak zelf te regelen (bijv. de 

wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord). 

C. bepalingen die aangeven dat een gemeente de vrijheid heeft om al dan niet van een geboden 

mogelijkheid gebruik te maken (bijv. dat de gemeente de kerkenraad kan machtigen bij de 

verkiezing van ambtsdragers dubbeltallen op te stellen). 

 

Naast de elementen die tenminste in de plaatselijke regeling moeten zijn opgenomen, is er een aantal 

andere elementen van organisatorische en inhoudelijke aard die in de plaatselijke situatie in 

Vroomshoop vaststelling behoeven in verband met het ontstaan van de PKN en het daardoor van 

kracht worden van de nieuwe kerkorde van de PKN. 

 

Volgens een werkprogramma, opgesteld door de Commissie Overgangsbepalingen, is in de loop van 

het jaar 2004 onderdeel voor onderdeel de plaatselijke regeling door deze commissie uitgewerkt en 

door de kerkenraad vastgesteld. Voor 1 januari 2005 zijn alle elementen die in ordinantie 4-7-2 zijn 

vermeld en ook de overige elementen in de plaatselijke regeling opgenomen. 

 

Via de kerkbladen is de gemeente geïnformeerd over de opzet en inhoud van de plaatselijke regelingen 

en op gemeenteavonden die in 2004 zijn gehouden, zijn – waar nodig – inhoudelijke zaken aan de 

leden van de gemeente voorgelegd om hen daarover te horen. 

 

Het breed moderamen van de Classis Ommen is van de aanpak van de plaatselijke regelingen in 

Vroomshoop en van de resultaten op de hoogte gesteld. 

 

Besluit kerkenraad: · 
De kerkenraad besluit de plaatselijke regelingen voor de Gereformeerde kerk en de Hervormde 

gemeente te Vroomshoop volgens het voorgestelde werkprogramma door de Commissie 

Overgangsbepalingen te doen uitvoeren.  
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Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

- Hervormde gemeente van 17 maart 2004   

- Gereformeerde kerk van 24  maart 2004   
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    1.1.   Onderwerp: Gemeenteleden    
 

Ordinantietekst 

Ord. 2 artikel 2 De leden van de gemeente 

lid 1 Tot een gemeente behoren 

als doopleden: 

- zij die in een gemeente van de kerk de doop hebben ontvangen of die in een andere kerk de doop 

hebben ontvangen en naar de Protestantse kerk in Nederland zijn overgekomen 

- en die als zodanig zijn ingeschreven in het register van deze gemeente; 

als belijdende leden: 

- zij die in een gemeente van de kerk belijdenis van het geloof hebben gedaan of die de doop hebben 

ontvangen, belijdenis van het geloof hebben gedaan in een andere kerk en naar de Protestantse kerk in 

Nederland zijn overgekomen 

- en die als zodanig zijn ingeschreven in het register van deze gemeente.  

lid 2 De leden zijn – behoudens toepassing van het in art. 5-3 (betreft leden woonachtig binnen 

andere tot de kerk behorende gemeente) bepaalde – ingeschreven in het register van de gemeente, 

binnen welker grondgebied zij hun vaste woonplaats hebben.  

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De leden van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Vroomshoop zijn per 1 mei 2004 

tevens lid van de PKN.  

 

De leden behoren binnen een bepaald grondgebied hun woonplaats te hebben. (zie ook ord. 2-11-1 bij 

onderdeel 0.1.) 

 
Besluit kerkenraad:  
 
De kerkenraad stelt  vast dat de bij de plaatselijke gemeente ingeschreven doopleden en 

belijdende leden tevens lid zijn van de PKN. 

Voorts besluit de kerkenraad dat dient te worden nagegaan of de inschrijving van de leden 

voldoet aan het bepaalde in ord. 2-2-2 voor wat betreft het grondgebied waar zij hun vaste 

woonplaats hebben. 
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

- Hervormde gemeente van 17 maart 2004  

 
- Gereformeerde kerk van 24 maart 2004  
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    1.2.   Onderwerp: Ledenregistratie    

Ordinantietekst 

Ord. 2  artikel  6 De registers van de gemeente en de kerk 

lid 1. Ten behoeve van het leven en werken van gemeenten en kerk worden de volgende registers 

bijgehouden: 

        a. het register van de gemeente dat bestaat uit 

 - het register van de gemeenteleden 

 - het register van de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van degenen die 

 blijk geven van verbondenheid met de gemeente; 

        b. het register van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland; 

        c. het register van de evangelisch-lutherse leden. 

lid 2. Het doel van de registratie is het kunnen beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van 

het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. 

lid 3. De in lid 1 bedoelde registers worden ingericht en bijgehouden naar regels bij generale 

regeling vastgesteld. 

lid 4. Ieder die in een register als bedoeld in lid 1 is opgenomen heeft recht op inzage van hetgeen 

omtrent betrokkene is geregistreerd en op correctie van onjuistheden in de geregistreerde gegevens. 

lid 5. Van de gegevens van de registers wordt geen gebruik gemaakt dan met voorafgaande 

toestemming van de houder van het register, behalve voor het verstrekken van gegevens voor de 

kerkvisitatie of voor de tenuitvoerlegging van andere bij of krachtens ordinantie voorgeschreven werk-

zaamheden. Ten aanzien van het gebruik van gegevens van de door of vanwege de kerkenraad 

bijgehouden registers kan de in dit lid bedoelde toestemming alleen worden gegeven door deze ker-

kenraad. 

 
Ord. 2 artikel 7 Het register van gemeenteleden 
lid 1. Ten behoeve van het leven en werken van de gemeente wordt door of vanwege de kerkenraad 

een register van gemeenteleden ingericht en bijgehouden. In deze registers worden ingeschreven de 

doopleden en belijdende leden die tot de gemeente behoren. 

Lid 2. Allen die als leden zijn ingeschreven in het register van een gemeente, blijven tot haar behoren 

zolang zij niet 

- in een andere gemeente worden opgenomen door verandering van woonplaats 

- ingeschreven worden in een andere gemeente van de kerk 

- metterwoon zich vestigen in het buitenland 

- tot een ander kerkgemeenschap overgaan 

- zichzelf onttrekken aan de gemeenschap van de kerk door middel van een uitdrukkelijke verklaring    

aan de kerkenraad. 

Lid 3. 
Bij vertrek dan wel overschrijving van een lid van een gemeente naar en andere gemeente worden de 

desbetreffende gegevens uit het register van de gemeenteleden toegezonden aan de gemeente van 

inschrijving. 

 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De gemeente / de kerk dient voor de registratie van de leden registers  bij te houden die zijn 

ingericht volgens de Generale Regeling voor het inrichten en bijhouden van de registers van 

de gemeente en de kerk.  

 

Besluit kerkenraad:  
De kerkenraad stelt vast dat de ledenregistratie plaatsvindt volgens de Generale Regeling voor 

het inrichten en bijhouden van de registers van de gemeente en de kerk.  
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Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van  de 

- Hervormde gemeente van 17 maart 2004 

- Gereformeerde kerk van 24 maart 2004 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    1.3.  Onderwerp: Kinderen van 
gemeenteleden 

Ordinantietekst 

Ord. 2. artikel 8. Het register van de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van 

degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente 
lid 1. Ten behoeve van het leven en werken van de gemeente wordt voorts door of vanwege de 

kerkenraad een register bijgehouden van degenen die de gemeente tot haar gemeenschap rekent. 

lid 2. In dit register worden ingeschreven de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en zij die 

blijk geven van verbondenheid met de gemeente, tenzij daartegen door of namens betrokkenen of hun 

wettelijke vertegenwoordigers bezwaar wordt gemaakt. 

lid 3. Van de inschrijving van niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van degenen die blijk 

geven van verbondenheid met de gemeente worden  betrokkenen of hun wettelijke vertegenwoordigers 

binnen vier weken op de hoogte gesteld. Voor deze ingeschrevenen is het bepaalde in artikel 7-3 

(betreft overschrijving naar een andere gemeente) van toepassing. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De NHK kende voorheen geboorteleden. Dat begrip is in die vorm verdwenen. 

De Hervormde gemeente te Vroomshoop telt eind 2007 504 niet-gedoopte kinderen van 

gemeenteleden. 

De Gereformeerde kerk te Vroomshoop heeft  geen personen als zodanig geregistreerd staan.  

Zie verder de toelichting bij onderdeel 1.4. 

 

Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  de leden die op 30 april 2004 zijn ingeschreven als geboorteleden per  

1 mei 2004 in te schrijven in het register van niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van 

degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente als bedoeld in ord. 2-8 alsmede in 

de landelijke ledenregistratie als bedoeld in ord. 2-9. 
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

- Hervormde gemeente van 17 maart 2004 
 

- Gereformeerde kerk van 24 maart 2004 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Vroomshoop, 

deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel   1. 4.   Onderwerp: met de gemeente 
verbondenen  

Ordinantietekst 

Ord. 2 Artikel 4. Zij die met de gemeente verbonden zijn 

lid 1. Tot de gemeenschap van een gemeente worden - naast de in artikel 2 bedoelde leden van de 

gemeente en de in artikel 3 bedoelde gastleden - voorts gerekend de niet-gedoopte kinderen van 

gemeenteleden alsmede degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De ordinantieteksten spreken over het registreren in één register als bedoeld in ord. 2-8 van de niet-

gedoopte kinderen van gemeenteleden en overige personen die er blijk van geven met de gemeente 

verbonden te zijn.  

Voor met de gemeente verbondenen en voor allen, die in welk register dan ook staan, geldt dat 

uitschrijving mogelijk is op eigen verzoek dan wel op voordracht van de kerkenraad. Hierbij is van 

toepassing art. 9 van de Generale Regeling Ledenregistratie, die vooral een zorgvuldige procedure 

voorschrijft wanneer iemand die in het register van de kerk staat ingeschreven en zich wil onttrekken 

of zich daaraan reeds heeft onttrokken, maar niet bereid is daaromtrent een schriftelijke verklaring af 

te geven. Dan wordt het besluit van de kerkenraad tot uitschrijving uit het register via de generale 

synode ter kennis gebracht van betrokkene en kan deze daarop reageren.  

 

De Hervormde gemeente telde in 2004 180 overige leden die met de gemeente verbonden zijn.  

Dit aantal is verkleind door dit bestand “op te schonen”. 

 

De Gereformeerde kerk telde in 2009 9 personen die met de gemeente verbonden zijn. 

 

Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  per 1 mei 2004 de overige met de gemeente verbondenen in te schrijven 

in het register bedoeld in ordinantie 2 artikel 8.  
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

 
- Hervormde gemeente van 17 maart 2004 (tekst toelichting bijgesteld op 15 september 2004) 

 

- Gereformeerde kerk van 24 maart 2004  
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    1.5.   Onderwerp: Gastleden 
Ordinantietekst 

Ord. 2. artikel  3. Gastleden 

lid 1. Tot een gemeente behoren - naast de in artikel 2 bedoelde leden van de gemeente - tevens zij 

die in het register van deze gemeente als gastlid zijn ingeschreven. 

lid 2. In het register van een gemeente kunnen als gastlid worden ingeschreven leden van kerken 

waarmee de Protestantse Kerk in Nederland bijzondere betrekkingen onderhoudt, alsmede van andere 

kerken ten aanzien waarvan de generale synode dit heeft bepaald, onder overeenkomstige toepassing 

van artikel 2-2. 

lid 3. Het gastlidmaatschap wordt nader geregeld bij generale regeling. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Het begrip ‘gastlid’ is een nieuw gegeven in de PKN; het komt binnen de huidige 

ledenregistratie van Hervormde gemeente niet voor.   

Ook binnen de Gereformeerde kerk staan geen personen als gastleden geregistreerd. 

Dat neemt niet weg dat er na 1 mei 2004 binnen de gemeenschap van de Gereformeerde kerk 

en / of de Hervormde gemeente te Vroomshoop mogelijk personen zijn of komen die feitelijk 

als gastleden zijn te beschouwen en formeel als zodanig geregistreerd dienen te worden.  

 

Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit personen die volgens de generale regeling als gastleden zijn te 

beschouwen na 1 mei te registreren als gastleden als bedoeld in ord. 2-3. 

 
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend  in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

- Hervormde gemeente van 17 maart 2004 
 

 

- Gereformeerde kerk van 24 maart 2004 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    1.6.           Onderwerp: 
Voorkeursleden (Perforatie) 

Ordinantietekst 

Ord. 2  artikel 5 lid 3. 

a.  Als lid van een gemeente kunnen - op hun schriftelijk en gemotiveerd verzoek en met instemming 

van de kerkenraden van de betrokken gemeenten - in het register van een gemeente ook worden 

ingeschreven de in artikel 2-2 bedoelde leden van de kerk die hun vaste woonplaats hebben binnen 

een andere tot de kerk behorende gemeente. 

 Voor de gedoopte en niet-gedoopte kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar wordt het verzoek tot 

inschrijving in een andere gemeente dan de woongemeente ingediend door de ouders of 

verzorgers. 

b. Weigert een van de betrokken kerkenraden de gevraagde instemming, dan kunnen betrokkenen 

een beslissing ter zake vragen aan het breed moderamen van de classicale vergadering van de 

classis, waartoe de gemeente waarbinnen zij hun vaste woonplaats hebben, behoort. Alvorens een 

beslissing te nemen, hoort dit breed moderamen - indien de gemeente waarbij de inschrijving 

wordt verzocht, tot een andere classis behoort - het breed moderamen van de classicale 

vergadering van die andere classis. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 

 
Dit onderdeel is ter informatie opgenomen. Het behoeft geen besluitvorming. 

 

Bij de Hervormde gemeente te Vroomshoop staan in 2004 63 leden geregistreerd als zogeheten 

voorkeursleden die woonachtig zijn binnen het grondgebied van een andere hervormde gemeente. 

Deze leden blijven in Vroomshoop ingeschreven.  

Daarnaast zijn er 96 leden van de Hervormde gemeente Vroomshoop die geregistreerd staan in een 

andere hervormde gemeente. 

 

Verzoeken voor “perforatie”die voor 1 mei 2004 binnen komen, zijn aangehouden tot na 1 mei 2004 

de nieuwe kerkorde met de daarin opgenomen “perforatieregeling” van kracht is geworden. 

De nieuwe “perforatieregeling” heeft minder beperkende bepalingen dan de oude regeling, in die zin 

dat het niet meer hoeft te gaan om een gemeente uit de classis of een aangrenzende gemeente. 

 

Besproken en behandeld in de vergadering van de kerkenraad van 

 

- de Hervormde gemeente van 17 maart 2004  

 

- de Gereformeerde kerk van 24 maart 2004 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    1.7.   Onderwerp:  landelijke 
ledenregistratie 

 

Ordinantietekst 

Ord. 2 artikel 9 De landelijke ledenregistratie 

1. Ten behoeve van de continuïteit van de registratie van de leden van de gemeenten en van de 

onderlinge uitwisselbaarheid van de verzamelde gegevens doet de generale synode een registratie 

onderhouden van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. 

2. De gemeenten zijn gehouden ten behoeve van de landelijke ledenregistratie alle mutaties op het 

ledenbestand van de gemeente die haar ter kennis komen, aan de generale synode ter beschikking 

te stellen, terwijl de gemeenten een opgave ontvangen van de in de landelijke ledenregistratie 

aangebrachte mutaties die hun gemeente betreffen. 

3. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het register als 

bedoeld in artikel 8 van deze ordinantie (betreft het register van de overige met de gemeente 

verbondenen). 

 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De Hervormde gemeente en de  Gereformeerde kerk te Vroomshoop zijn aangesloten bij het landelijke 

ledenregistratiesysteem van de PKN. 

 
Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk besluit  het ledenbestand zo spoedig mogelijk ter 

beschikking te stellen aan de generale synode van de PKN, met het doel deel te gaan nemen aan 

de landelijke ledenregistratie. 

Zo lang dat nog niet is geregeld, worden mutaties in het ledenbestand doorgegeven aan de 

landelijke ledenregistratie van de PKN. 
 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van  de 

Gereformeerde kerk van 24 maart 2004 

 
Met de aansluiting van de ledenregistratie van de Gereformeerde kerk bij de landelijke 

ledenregistratie is dit onderdeel ter informatie blijven staan.  

Het behoeft geen verder besluitvorming.  
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 
Onderdeel    2.1.   Onderwerp:  Samenstelling 
Kerkenraad  

Ordinantietekst 

Ord. 4 artikel 6 Samenstelling 
1. Elke gemeente heeft een kerkenraad. 

2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 

D. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het 

aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en wel 

naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee 

ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn en drie diakenen. 

E. In een gemeente met minder dan 300 leden kan de kerkenraad een kleiner aantal ambtsdragers 

vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling - met 

medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na in 

daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord - is 

voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht. 

F. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed 

moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en 

na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben 

gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht. 

6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn gesteld, 

als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen. 

7. De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en 

dienstdoende predikanten die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad. 

Ord. 11  artikel 2 Het college van kerkrentmeesters 
1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de 

kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters. 

2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van het 

college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters. 

3 De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de 

gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te 

verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen. 

4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing 

hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te 

maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De kerkenraad dient het aantal ambtsdragers vast te stellen (ord. 4-6-3). Het is belangrijk, dat dit 

besluit van de kerkenraad makkelijk te vinden is, vanwege de bepaling van Ord. 4-5-4, dat  

‘geen besluiten genomen kunnen worden indien niet tenminste de helft van het aantal leden van het 

kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is’. 

Het is daarom zinvol  het aantal vast te leggen in de plaatselijke regeling. 

 

De kerkenraden van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Vroomshoop voldoen 

ruimschoots aan de in ord. 4-6-3 genoemde minimum aantallen.  

Wel is in de Gereformeerde kerk het College van Kerkrentmeesters aangepast aan het bepaalde in ord. 

11 artikel 2. 

 

Voor eventuele kerkrentmeesters-niet-ouderling wordt verder verwezen naar onderdeel 5.1. 
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Samenstelling kerkenraad van de Hervormde gemeente  

 
De voltallige kerkenraad van de Hervormde gemeente telt de volgende aantallen ambtsdragers: 

 predikanten    2 

 ouderlingen   16  

 ouderlingen-kerkrentmeester   7 

 diakenen    10 

     totaal 35 

 
De feitelijke samenstelling van de kerkenraad is in januari 2012 als volgt:Het feitelijk aantal 

ambtsdragers wordt bijgehouden in dit onderdeel van de plaatselijke regeling en bedraagt  thans 43, 

bestaande uit de navolgende personen:  

 

predikanten diakenen 

Ds. J.A. Antonides Mw. J. Dogger- ten Napel, secr./notuliste 

Ds. F. Schipper Dhr. G. Drent 

 Mw. J. Hoekstra-Middag 

ouderlingen Mw. R. Kamermans 

Mw. C.A. Brunnink-Roepers Dhr. B.J. Kleinjan 

Mw. J. Heideman-Gerrits.Brinkman G. Dhr. K. Knol 

Brunnekreef J.H.Mw. A. Knol-Ribberink Mw. J.H.P. Netters-Hakkers. voorzitter 

Mw. L. Kolkman-Marsman Dhr. M. Nieuwlaar 

Dhr. H. Lantink, voorzitter kerkenraad Mw. J. Petter-Bakhuis. 

Mw. M. van der Linden Mw. M.W. Rotman-Mollenhorst 

Dhr. B.H. Lüchies, scriba  

Dhr. H.J. Masselink ouderlingen-kerkrentmeester 

Dhr. J. van Orden Dhr. W. Huijgen 

Dhr. H. Otten Mw. J. Jansen-Stokvisch 

Mw. A. M. Timmer, 2e scriba Dhr. A.G. KleinJan 

Dhr. M. Veenhof Dhr. J. Lambers 

 Dhr. J. Nijmeijer, voorzitter 

 Dhr. B. Sok. 

Vacatures:  3   Mw. G. Zomer-Smit 
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Samenstelling kerkenraad van de Gereformeerde kerk. 

 
De voltallige kerkenraad van de Gereformeerde kerk telt de volgende aantallen ambtsdragers: 

 predikanten     2   

 ouderlingen     3 

 ouderlingen-bestuur    8 

 ouderlingen-pastoraat  10       

 ouderlingen-jeugd    4 

 ouderling-kerkrentmeesters   8 (+ 2 kerkrentmeester niet-ouderling) 

 diakenen    12 

     totaal   47 

 

De feitelijke samenstelling van de kerkenraad is per januari 2012  als volgt:  

 

predikanten ouderling-kerkrentmeesters  

Ds. D.J.D. Kroeze Kaas, D. 

 Timmer, F. 

 Ekkel, J.                

ouderlingen Staarman, F. 

Westerink, G. (preses) Kamphuis, J. 

 Olde,  P.K. de 

Visserman, A. (2
e
 scriba) Veen-Brons, H. van der 

 1 vacature 

  
ouderlingen-bestuur  kerkrentmeesters-niet-ouderling 
Bossenbroek, W. G.J. ten Brinke (penningmeester) 

Heersmink, H.B. R. van der Kolk-Moddejonge (ledenadm.) 
Heuver, G.  

Kottier-Hekman, F.J.  

Treep-Arends, H.J. diakenen 

Walinga, E. Ruiter, P. de 

2 vacatures Brouwer, I. 

 Graaf, D.J. de 

ouderlingen-pastoraat Kolkman, J. 

Nieuwlaar, H.J. Veldhuizen-van Munster, W.J. van 

Jansen, G.J.R. Jansen , J. 

Gritter, D.J Staarman, G. 

Middag-van de Riet, H. Regeling, B. 

Borger, J.H. Schutte, J.H. 

Borger-Bos, A.C.E. Meijerink, A. 

Brinkman-Slaat, T.G. Nieuwlaar, G. 

Dubbink, L. Dubbink, F. 

2 vacatures Reefhuis-Soepenberg, M. 

  

ouderlingen-jeugd  

Eisink-Eertink, J.  
Koelewijn-Oordt, E.  

Sanderman, G.J.  
1 vacature  
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    2.2.   Onderwerp: verkiezing 
ambtsdragers   

 

Ordinantietekst 

Ord. 3. Artikel 1. De roeping tot het ambt 
1.   De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christuswege door de gemeente bij monde 

van de kerkenraad. 

2. De ambtsdragers worden geroepen op grond van een onder leiding van de kerkenraad gehouden 

verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente, dan wel, indien de orde van de kerk 

dit aangeeft, op grond van verkiezing door de kerkenraad.  

3. Met het oog op de verkiezing herinnert de kerkenraad de gemeente aan de plaats en het 

werk van het ambt in de gemeente van de Heer.  

 
Ord. 3 artikel 2 De verkiezingsregeling   

1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling. 

2.  Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van 

het bepaalde in ordinantie 4-7-2.(betreft: wijzigingen doorgeven aan classicale vergadering) 

3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben, of 

alleen belijdende leden dan wel ook doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1 

genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar 

te hebben bereikt. 

4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien 

verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen 

stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. 

5.  

Generale regeling gastlidmaatschap art. 6 Rechten van gastleden 
lid 4 Gastleden kunnen lid zijn van kerkenraadscommissies en organen van bijstand van ambtelijke 

vergaderingen. Alleen indien de in ord. 3-2 bedoelde verkiezingsregeling van de gemeente daarin 

expliciet voorziet, hebben zij passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden afgevaardigd naar 

een meerdere vergadering. 

 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
In de nieuwe kerkorde, ordinantie 3 gaat het over de roeping en verkiezing van ambtsdragers.  

De verkiezing  kan op grond van ord 3-1-2 door de stemgerechtigde leden van de gemeente, dan wel, 

indien de orde van de kerk dit aangeeft, op grond van verkiezing door de kerkenraad. (Dat laatste is 

evenwel alleen het geval bij ambtsdragers met een bijzondere opdracht - zie ord. 3-6-7) 

 

In het landelijk model wordt bij de  aangereikte modelregeling de navolgende toelichting gegeven: 

 

In de plaatselijke regeling dienen de volgende punten door de kerkenraad zelf geregeld te 
worden: 
1.  Wie zijn stemgerechtigd? De kerkenraad dient op dit punt een keuze te maken (ord. 3-2-3). De 

verschillende opties vindt u in de voorgestelde regeling en u moet een daarvan kiezen. 

 Dit is een punt, waarover u de gemeenteleden dient te raadplegen. 

2.  Een ander punt, dat de kerkenraad expliciet moet regelen, is of gastleden stemrecht hebben 

(passief en actief). Dit is bepaald in art. 6 van de generale regeling gastlidmaatschap. 

 Ook deze keuze vindt u in de voorgestelde regeling terug. 

3.  De kerkorde kent een algemene procedure voor besluitvorming in ‘alle kerkelijke lichamen’. Deze 

is te vinden in Ord. 4-5. (zie  onderdeel 3.1. voor algemene uitwerking besluitvorming) 
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 Deze procedure geldt dus voor de kerkenraad, maar ook voor het college van diakenen en het 

college van kerkrentmeesters. Om die reden is de procedure –gemakshalve- opgenomen in het 

voorstel voor de plaatselijke regeling. 

 Verkiezing van ambtsdragers geschiedt door gemeenteleden, en wel die gemeenteleden, die 

daadwerkelijk aan de stemming deelnemen. Die ‘verzameling’ van gemeenteleden is niet een 

kerkelijk lichaam. Daarom is ord. 4-5 niet van toepassing op verkiezing van ambtsdragers. Toch is 

in art. 2 een aantal elementen van ord. 4-5 opgenomen.  

Daarmee wordt invulling gegeven aan de kerkordelijke verplichting, dat de kerkenraad de 

verkiezingsregeling vastlegt in de plaatselijke regeling (ord. 3-2 en 4-7-2). 
4.   Stemmen bij volmacht bij de verkiezing van ambtsdragers kan, indien de kerkenraad dit zo bepaalt 

(zie onderdeel 3.3  over stemmen bij volmacht). 

 Een ordentelijke volmacht-procedure is, dat de volmacht schriftelijk en ondertekend is, en dat de 

gevolmachtigde vóór de stemming laat zien, dat hij een volmacht heeft. 

 

 

Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit de navolgende regeling voor de verkiezing van ambtsdragers vast te stellen.  

 

Regeling voor de Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 

 

1. Stemrecht (zie ook onderdeel 3.2. met regeling stemrecht) 

 

De belijdende leden zijn stemgerechtigd. 

Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. 

Gastleden worden in dezen gelijk gesteld met de leden.  

 

2. Regels voor het stemmen 

  

G. De stemming geschiedt schriftelijk. 

H. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen 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. 

I. 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. 

J. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het 

lot. 

 

3. Stemmen bij volmacht  

 

Er kan bij volmacht worden gestemd 

 

 

 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de Gereformeerde 

Kerk en gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 18 april 2012.     

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de Hervormde 

Gemeente en gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 25 april 2012. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    2.3.  Onderwerp: verkiezing ouderlingen 
en diakenen  

Ordinantietekst 

Ord. 3 artikel 6 De verkiezing van ouderlingen en diakenen 

lid 1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de 

(wijk)gemeente. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale 

vergadering kan de kerkenraad een stemgerechtigd lid van een andere (wijk)gemeente kandidaat 

stellen met het oog op de verkiezing tot ouderling of diaken. 

lid 2. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. 

lid 3. Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en 

ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor 

verkiezing in aanmerking komen. 

Aanbevelingen van personen die naar de mening van gemeenteleden voor verkiezing in aanmerking 

komen, gaan vergezeld van een vermelding bij elke aanbevolene van het ambt waarvoor de 

aanbevolene in aanmerking komt. 

lid 4. De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een verkiezingslijst 

op met daarop de namen van hen 

- die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor dat ambt zijn aanbevolen 

- die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen. 

Doopleden worden eerst op de verkiezingslijst opgenomen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist 

heeft, met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat zij onder de belijdende leden kunnen worden 

opgenomen. 

lid 5. Indien de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt 

verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Indien het aantal kandidaten niet 

groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard. 

lid 6. De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode van ten 

hoogste zes jaar - de kerkenraad machtigen om, na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen 

voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen, voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te 

stellen, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente plaatsvindt. 

lid 7.  In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de 

verkiezing van ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in 

haar geheel, door de algemene kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, nadat de 

leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun mening 

voor verkiezing in aanmerking komen. Zij maken als boventallig lid deel uit van de algemene 

kerkenraad. Zij kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij 

behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad. 

lid 8. 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. 

lid 9. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene 

kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week 

na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 

lid 10. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn 

verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - indien het gaat om een bezwaar 

tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behandeling van 

bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging van de gekozene, 

naar het regionale college voor het opzicht. 

Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet terzake een einduitspraak. 

Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, een 
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einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht om de bezwaren gegrond 

te verklaren is beroep mogelijk. 

lid 11. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, 

vindt - met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging plaats in een kerkdienst 

met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder handoplegging 

geschieden. 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Het landelijke model geeft bij de voorgestelde regeling de navolgende toelichting; 

 
Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
1.  Ord. 3-7-6 bepaalt, dat in de plaatselijke regeling moet worden vastgesteld in welke maand de 

verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden. 

In lid 4 van hetzelfde artikel wordt de kerkenraad verplicht een rooster van aftreden op te stellen. 

Deze zaken hangen uiteraard met elkaar samen: de verkiezingen worden kort voor of kort na het 

aftreden van de betreffende ambtsdragers gehouden. 

 

2. Ten behoeve van de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt de gemeente in de gelegenheid 

gesteld aanbevelingen te doen. Het ligt voor de hand hiervoor een termijn op te nemen. Zie het model. 

Als de verkiezing daadwerkelijk plaatsvindt, worden gemeenteleden uitgenodigd om daaraan deel te 

nemen (door naar de verkiezingsvergadering te komen of door hun stembiljet in de stembus te 

deponeren, zie hierna onder 3.). Ook voor deze uitnodiging kan in de plaatselijke regeling een termijn 

opgenomen worden. 

 

3. Verkiezing van ouderlingen/diakenen kan tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden, maar 

ook in de vorm van een stembusverkiezing. De kerkenraad kan de keuze voor een van beide vormen 

vastleggen in de plaatselijke regeling. Zie de modeltekst. 

 

4. Het ‘gewone’ verkiezingssysteem is, dat per ambt een lijst opgesteld wordt, waarop namen 

voorkomen van personen, die door gemeenteleden zijn aanbevolen en namen van personen, die de 

kerkenraad voordraagt (zie Ord. 3-6-4) 

Bij het stemmen kan dan gekozen worden uit de namen, die op deze lijst voorkomen. 

De gemeenteleden kunnen –eventueel op initiatief van de kerkenraad- kiezen voor een ander systeem. 

Dit systeem is beschreven in Ord. 3-6-6. 

De afwijkingen van het gewone systeem zijn: 

K. de gemeente doet wel aanbevelingen, maar de kerkenraad is niet verplicht de namen op de lijst te 

plaatsen; 

L. per vacature geeft de kerkenraad de keuze uit twee kandidaten. 

 

Het is aan de gemeente om voor dit systeem te kiezen. Indien deze keuze gemaakt wordt, geldt deze 

voor zes jaar. Het dubbeltalsysteem komt dan in de plaats van het gewone -in Ord. 3-6-4 beschreven- 

systeem. 

Het voorgaande leidt in het landelijk model voor de plaatselijke regeling tot het navolgende voorstel: 

 

Regeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen 

 
1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in …. (maand).  

 

2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste … (aantal) 

weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. 

De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste … (aantal) weken voordat de verkiezing plaats heeft, 

door de kerkenraad gedaan. 

 

3. Ouderlingen en diakenen worden gekozen  

4. tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden of 
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5. door middel van een stembusverkiezing 

 

4. Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen 

stelt de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit de verkiezing door de 

stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. 

De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor een periode van … 

(maximaal zes) jaar gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de ‘machtiging uit hoofde van Ord. 

3-6-6’, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht. 

De procedure beschreven in dit artikel komt in de plaats van het bepaalde in Ord. 3-6-4, 
eerste deel.  
De in ordinantie 3 artikel 6 voorgeschreven en in het model uitgewerkte regeling voor de verkiezing 

van ambtsdragers en diakenen wijkt nogal af van de praktijk zoals de verkiezing thans - met name in 

de Hervormde gemeente - in Vroomshoop verloopt. 

Op grond hiervan besluiten de kerkenraden van beide gemeenten om niet bovenstaand model te 

hanteren, maar voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen een eigen regeling vast te stellen, die 

aansluit bij de huidige praktijk.  

 

Op basis van de praktische ervaringen in Vroomshoop wordt door de kerkenraden besloten de 

volgende regeling vast te stellen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen in de kerkenraad van 

de federatie GK en HG in Vroomshoop. Deze regeling wordt praktische verder uitgewerkt met onder 

meer een tijdpad, bij de eerste verkiezing van ouderlingen en diakenen voor de gefedereerde 

kerkenraad.     

 

6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt  jaarlijks plaats (zie ook 2.4. - rooster 

van aftreden).  

7. In de maand                    herinnert de kerkenraad de gemeente aan de plaats en het werk 

van het ambt in de gemeente van de Heer (ord. 3-1-3) en de gemeenteleden worden 

uitgenodigd tot het per ambt doen van aanbevelingen, genoemd in ord. 3-6-3. 

8. De wijkpredikanten en de sectorouderlingen vragen aan aanbevolen kandidaten of zij 

bereid zijn het ambt waarvoor de aanbevolene in aanmerking komt, bij verkiezing te 

aanvaarden. Tevens zoeken de wijkpredikanten, ouderlingen en verdere ambtsdragers met 

en in de taakgroepen ook zelf naar geschikt te achten kandidaten die bereid zijn een ambt te 

aanvaarden. 

9. Indien er meer kandidaten zijn dan het aantal vacatures dat in de kerkenraad vervuld 

moet worden, vindt in de maand                 een verkiezing plaats door de stemgerechtigde 

leden van de gemeente.  

10. Indien het aantal kandidaten kleiner of gelijk is aan het aantal vacatures, worden de 

kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard (ord. 3-6-5). 

11. De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijnen die hun benoeming hebben 

aangenomen, aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op 

hun bevestiging. 

 

 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de Gereformeerde 

Kerk en gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 18 april 2012.     

 

 
Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de Hervormde 

Gemeente en gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 25 april 2012. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    2.4.   Onderwerp: rooster van 
aftreden   

 

Ordinantietekst 

Ord. 3  artikel 7 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen 

1. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij zijn eenmaal terstond als 

ambtsdrager herkiesbaar. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere 

omstandigheden afwijken na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering. 

2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de 

datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar. 

3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting 

heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het 

einde van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd. 

4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer het 

gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrekking 

tot de datum van aftreden naar bevind van zaken. 

5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn 

bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn 

volgens het rooster van aftreden verstreken is. 

6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke maand 

de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 

Volgens ord. 3-7-4 dient een rooster van aftreden van de ouderlingen en diakenen te zijn 

vastgesteld. Dit rooster van aftreden maakt onderdeel uit van de plaatselijke regeling. 
 

 
Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  het bij dit onderdeel van de plaatselijke regeling gevoegde rooster van 

aftreden vast te stellen. 

 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

 
- Hervormde gemeente van 17 oktober 2010 

 
- Gereformeerde kerk van 16 juni 2010 

 
 



Plaatselijke regeling – 0.0. voorblad / inhoudsopgave      versie 6         9/6/2012                                                                                           25               

 

ROOSTER VAN AFTREDEN  

Hervormde gemeente Vroomshoop 

Ouderlingen 
 gekozen herkiesbaar aftredend 

    

mw. C.A. Brunnink-Roepers juli 2008 2012 2016 

mw. J. Heideman-Gerrits 2007 2011 2015 

mw. A. Knol-Ribberink Eind 2010 2015 2019 

mw. J. Kottier-Huijgen maart 2004 2007 2011 

mw. L. Kolkman-Marsman  2008 2012 2016 

Dhr. H. Lantink eind 2010 2015 2019 

mw. M. van der Linden eind 2010 2015 2019 

dhr. B.H. Lüchies 2005 2009 2013 

dhr. J. van Orden 2007 2011 2015 

dhr. H. Otten jan. 2004 2007 2011 

dhr. W. Ploeger 2007 2011 2015 

mw. A.M. Timmer eind 2010 2015 2019 

dhr. M. Veenhof 2007 2011 2015 

    

    

    

    

 
Diakenen 

dhr. B.J. Kleinjan 1999 2003/2007 2011 

mw. R. Kamermans 2005 2009 2013 

dhr. M. Nieuwlaar 2005 2009 2013 

mw. M.W. Rotman-Mollenhorst 2005 2009 2013 

mw. J. Petter-Bakhuis 2007 2011 2015 

dhr. K. Knol 2007 2011 2015 

mw. J.H.P. Netters-Hakkers 2007 2011 2015 

mw. J. Hoekstra-Middag juli 2008 2012 2016 

mw. J. Dogger – ten Napel 2009 2013 2017 

    

 
Ouderlingen-kerkrentmeester 

Dhr. A. Lambers eind.2010 215 219 

mw.  G. Zomer-Smit 2011 215 219 

dhr. A.W.J. Benus 2005 2009 2011 

mw. J. Jansen-Stokvisch 2007 2011 2015 

dhr. A.G. KleinJan 2007 2011 2015 

dhr. J. Nijmeijer jan. 2007 2011 2015 

dhr. B. Sok 2007 2011 2015 
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ROOSTER VAN AFTREDEN (per mei 2010) 

Gereformeerde kerk Vroomshoop 

Ouderlingen met bijz. opdr. gekozen herkiesbaar aftredend bijzonderheden 

Westerink, G.  2005 2009 2013  

Limbeek, H.  2007  2011  

     

Ouderlingen-bestuur     

Bossenbroek, W. 2009  2013  

Heersmink, H.B. 2009  2013  

Heuver, G. 2009  2013  

Kottier-Hekman, F.J. 2009  2013  

Treep-Arends, H.J. 2009  2013  

Walinga, E. 2009  2013  

     

Ouderlingen     

Borger, J.H. 2007  2011 ontheffing najaar 2010 

Borger-Bos, A.C.E 2007  2011  

Brinkman-Slaat, T.G. 2008  2012  

Middag-van der Riet, H. 2008  2012  

Dubbink, L. 2009  2013  

Jonde, W. de  2010  2014  

     

     

Jeugdouderlingen     

Eising-Eertink, J. 2008  2012  

Koelewijn-Oordt, E. 2009  2013  

Sanderman, G.J. 2009  2013  

     

Ouderlingen-kerkrentmeesters     

Ekkel, J.  2002 2010 2011 = verlenging met 1 jr 

Timmer, F.  2002 2010 2011 = verlenging met 1 jr 

Kaas, D. 2007  2011  

Kamphuis, J. 2007  2011  

Olde, P.K. de 2007  2011  

Veen-Brons, H. van der 2008  2012  

     

     

Diakenen     

Veldhuizen-van Munster, W. van  2004 2008 2011 = verlenging  

Regeling, B. 2007  2011  

Staarman, G. 2007  2011  

Reefhuis-Soepenberg, M. 2008  2012  

Meijerink, A. 2008  2012  

Schutte, J.H. 2008  2012  

Nieuwlaar, G. 2009  2013  

Dubbink, F. 2009  2013  

A. Otter-Smit 2010  2014  

H.W. Nieboer 2010  2014  

H.H. Wemekamp-Kamphuis 2010  2014  
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    2.5.   Onderwerp: Verkiezing van 
predikanten   

Ordinantietekst 

Ord. 3. artikel  3 De voorbereiding van de verkiezing van predikanten 

1. Voordat overgegaan wordt tot de verkiezing en beroeping van een predikant vraagt de kerkenraad 

ter zake advies aan het daartoe aangewezen orgaan van de kerk.  

2. De kerkenraad gaat alleen over tot beroepingswerk indien de gemeente, blijkens een verklaring 

van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken, in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. 

6. De kerkenraad van een wijkgemeente begint de voorbereiding van de verkiezing en beroeping van 

een predikant eerst nadat de instemming van de algemene kerkenraad is verkregen. 

4. In (wijk)gemeenten waaraan geen predikant voor gewone werkzaamheden is verbonden, 

geschieden de verkiezing en de beroeping van een predikant onder begeleiding van de door het 

breed moderamen van de classicale vergadering of door het ringverband aangewezen consulent.  

5. Ter voorbereiding van de verkiezing en de beroeping van een predikant stelt de kerkenraad een 

beroepingscommissie in waarin naast leden van de kerkenraad in de regel een aantal andere 

gemeenteleden zitting heeft. In een gemeente met wijkgemeenten wijst ook de algemene 

kerkenraad uit zijn midden een lid aan. 

6. De gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te 

dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. 

 

Ord. 3 artikel 4   De verkiezing van predikanten 

1. Voor de verkiezing tot predikant van een gemeente komen in aanmerking zij die in de Protestantse 

Kerk in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn. 

2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar de 

gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend. Afwijking hiervan is slechts mogelijk met 

instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering van de classis waartoe de 

gemeente behoort waaraan de betrokken predikant verbonden is. 

3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde 

vacature. 

4. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. De kerkenraad 

van een wijkgemeente verricht de kandidaatstelling tezamen met de algemene kerkenraad in een 

gezamenlijke vergadering, waarbij elke van beide kerkenraden met de kandidatuur dient in te 

stemmen. 

5. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van 

de stemgerechtigde leden van de gemeente. Gaat het om de verkiezing van een predikant die als 

predikant voor gewone werkzaamheden verbonden zal worden aan een wijkgemeente, dan 

geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente. 

6. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is een 

meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze gekozen te 

kunnen verklaren. 

7. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan - met medewerking en goedvinden 

van het breed moderamen van de classicale vergadering - in de in artikel 2-1 bedoelde regeling 

worden bepaald dat in afwijking van het in lid 5 voorgeschrevene de verkiezing van de predikant 

geschiedt door de kerkenraad. 

8. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de 

verkiezing van een predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar 

geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de algemene kerkenraad. Deze 

predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad. 
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M. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te 

verkrijgen met het oog op de beroeping. 

10. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door 

stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking 

schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 

11. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn 

verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - door naar het regionale college 

voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
In ordinantie 3, de art. 3 t/m 5 wordt het beroepingswerk predikanten beschreven, met 
aandacht voor bijvoorbeeld de beroepingscommissie en de financiële randvoorwaarden. In 
de plaatselijke regeling worden twee zaken rond het beroepingswerk genoemd. 
Ord. 3-4-5 bepaalt, dat de kerkenraad een verkiezingsvergadering belegt. Het landelijk model beveelt 

aan in de plaatselijke regeling een termijn op te nemen, die de kerkenraad bij de uitnodiging in acht 

dient te nemen. 

‘Gewoon’ is dat de verkiezing van een predikant door de stemgerechtigde gemeenteleden 
geschiedt (zie Ord. 3-4-5). 
Indien een gemeente meer dan 200 stemgerechtigde leden telt, dan kan de verkiezing van predikanten 

in de plaatselijke regeling anders geregeld worden, namelijk dat deze verkiezing door de kerkenraad 

plaatsvindt (zie Ord. 3-4-7). 

Het breed moderamen van de classicale vergadering dient deze regeling goed te keuren  
terwijl de gemeente krachtens Ord. 4-7-2 over deze wijziging gehoord dient te worden. 
Indien de kerkenraad hiervoor kiest en de classicale vergadering goedkeurt, leidt dit tot de in het 

model opgenomen tekst. 

 

 

 

Besluit Gereformeerde kerkenraad:  
 

De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, 

door de kerkenraad gedaan. 
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Gereformeerde kerk van 19 mei 2004. 

 

 

 

Besluit Hervormde  kerkenraad:  
 

(De kerkenraad van de Hervormde gemeente heeft aanvankelijk besloten dat in afwijking van het 

bepaalde in Ord. 3-4-5 in beginsel predikanten worden verkozen door de kerkenraad.  

Aangezien in de op 4 november 2004 gehouden gemeenteavond een niet onbelangrijk deel van de 

leden de voorkeur blijkt te geven aan verkiezing van de predikant door de leden, besluit de 

kerkenraad in tweede instantie dat overeenkomstig ord. 3-4-5 de verkiezing van een predikant 

plaatsvindt in een door de kerkenraad belegde vergadering van de stemgerechtigde leden van de 

gemeente.)  

 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, 

door de kerkenraad gedaan. 

 

Aldus te Vroomshoop besloten en vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente van  17 november 2004 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    2.6.   Onderwerp: Werkwijze van de 
kerkenraad 

Ordinantietekst 

Ord. 4. artikel 8 Werkwijze 

lid 1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen. 

lid 2. De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een 

preses, een scriba en een assessor. In het moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling, 

een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien de kerkenraad minder dan twaalf leden 

telt, hebben in het moderamen ten minste een predikant, een ouderling of een ouderling-

kerkrentmeester en een diaken zitting. 

lid 3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten 

van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen 

aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van 

formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. 

lid 4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden 

ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de 

kerkenraad. 

lid 5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover 

overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle 

daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. Elk jaar pleegt de kerkenraad met 

dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan. Nadat de 

kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de 

gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening 

over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of 

de wijziging vast. 

lid 6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt 

geregeld:het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt 

gekend en gehoord, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer 

van zijn archieven. 

lid 7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente 

ten aanzien van: 

- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 

- het toelaten van doopleden tot het avondmaal; 

- het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden; 

- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 

- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw; 

en ter zake van: 

- de aanduiding en de naam van de gemeente; 

- het voortbestaan van de gemeente; 

- het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 

- de plaats van samenkomst van de gemeente; 

- het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden  van 

 een kerkgebouw;  

zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te  hebben. 

Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente 

indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven. 

 

Ord. 4. artikel 10. De kerkenraad met werkgroepen 

lid 1. De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel 

van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te noemen de kleine 
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kerkenraad, met een aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen sectieteams 

en taakgroepen. 

Lid 2. De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking van het in 

artikel 8-1 bepaalde ten minste vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene 

beleid. 

Lid 3. De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de 

predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel uitmaken van 

een sectieteam of een taakgroep. 

Lid 4. Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers van wie er ten 

minste één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede uit een aantal andere leden van de 

gemeente. 

Lid 5.  Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente 

dan wel een bepaalde groep gemeenteleden; een taakgroep legt zich toe op het verrichten van 

een bepaalde taak in de gemeente. 

Lid 6.  De kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid van 

de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. 

Lid 7.  De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en anderzijds 

de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen wordt aangegeven in een door de 

kerkenraad na overleg met de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen vast te 

stellen regeling met dien verstande dat 

  a. aan de kerkenraad wordt toevertrouwd: 

–  de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;de zorg voor de dienst 

van Woord en sacramenten; 

–  het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7; 

– het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente; 

–  het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen; 

–  het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande 

verkiezing; 

–  het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in 

ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, met dien 

verstande dat de kerkenraad van geval tot geval de uitvoering van deze taak kan opdragen  

aan de kleine kerkenraad; 

– het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is 

opgedragen aan de kerkenraad; 

– het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering; 

– het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;     

  b. aan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd:    

– het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad 

vastgestelde beleidsplan; 

– de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan; 

–  het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen. 
Lid 8. In dit artikel kan in plaats van kerkenraad ook wijkkerkenraad of algemene kerkenraad worden 

gelezen met inachtneming van het in artikel 9-4 bepaalde ten aanzien van de verhouding tussen de 

algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Aan de informatie uit de ordinanties over de werkwijze van de kerkenraad is toegevoegd artikel 10, 

dat handelt over de kerkenraad met werkgroepen. 

Zowel GK als HG werken al op deze manier en ook in de gefedereerde situatie zal een werkwijze met 

werkgroepen op de een of andere manier  aan de orde zijn. 
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Aantal vergaderingen 

De kerkorde geeft een aantal van zes als minimum voor het aantal vergaderingen per jaar.  

Aan de samenstelling van het moderamen stelt ord. 4-8-2 een aantal minimumvoorwaarden. Zolang de 

kerkenraad aan die voorwaarden voldoet is elke samenstelling toegestaan. Het is niet verplicht de 

gekozen samenstelling vast te leggen in de plaatselijke regeling, er mag indien gewenst van jaar tot 

jaar gevarieerd worden. (zie onderdeel 2.7 over de samenstelling van het moderamen). 

 

Plaatsvervangers 

Ord. 11-5, dat handelt over rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging, bepaalt in lid 3,  

N. dat de gemeente in zaken die niet van diaconale aard zijn en niet vermogensrechtelijke 

aangelegenheden betreffen, vertegenwoordigd wordt door de preses en scriba van de kerkenraad 

en  

O. dat de kerkenraad voor preses en scriba plaatsvervangers moet aanwijzen. 

Dit laatste is van belang omdat de gemeente anders bij ontstentenis van preses en/of scriba niet 

vertegenwoordigd kan worden zonder dat de kerkenraad eerst apart bij elkaar is gekomen. Het verdient 

aanbeveling de plaatsvervangers aan te wijzen in dezelfde vergadering als die waarin het moderamen 

wordt gekozen. 

 

De kerkenraad moet in de plaatselijke regeling vastleggen ‘..de wijze waarop de gemeente wordt 

gekend en gehoord’ in de gevallen, dat de kerkorde dat voorschrijft (ord. 4-8-6). Van die ‘gevallen’ 

worden de belangrijkste genoemd in ord. 4-8-7, maar er kunnen zich ook andere zaken voordoen, 

waarover de kerkenraad moet beslissen en waarvan de kerkorde dan voorschrijft, dat de gemeente 

eerst moet worden gekend en gehoord. 

 

De uitdrukking ‘gekend en gehoord’  is één van de drie termen die in de ordinanties worden 
gebruikt wanneer het gaat over de (formele) communicatie van de kerkenraad met de 
gemeente als voorwaarde voor bepaalde besluiten die door een kerkenraad genomen 
worden. De beide andere termen zijn: ‘in de gelegenheid stellen om hun mening kenbaar te 
maken’  en ‘na beraad in de gemeente’.  Het onderscheid tussen deze drie is als volgt:  
1. ‘In de gelegenheid stellen hun oordeel/mening kenbaar te maken’.   

Dit is de (lichtste) vorm van communicatie, die de kerkorde noemt in verband met de 

vaststellingsprocedure voor de grenzen van wijkgemeenten en de vaststellingsprocedure voor 

begroting en jaarrekening. Voor het laatste geval moet in de plaatselijke regeling worden vastgelegd 

hoe de kerkenraad de gemeente in de gelegenheid stelt. Zie verder § 6.3 

 

2. ‘Kennen  en horen’. 

Deze vorm gaat het schriftelijke te boven, omdat het een vorm van mondelinge communicatie 

impliceert. Daarbij is een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente een goede vorm om 

de gemeenteleden niet alleen te informeren maar hen ook de gelegenheid te geven over de voorstellen 

met de kerkenraad in gesprek te gaan.    

 

3. ‘Na beraad in de gemeente’   

… gaat nog een stap verder, en houdt in dat niet alleen de kerkenraad met de gemeenteleden 

communiceert, maar dat ook dat gemeenteleden en kerkenraad zich gezamenlijk zullen beraden over 

de voorstellen. Deze vorm van communicatie tussen kerkenraad en gemeente vraagt dus niet alleen 

een reactie, maar vraagt ook de organisatie van een meningsvorming binnen de gemeente over een 

bepaalde zaak.   

 

Met betrekking tot de tweede vorm van communicatie dient de kerkenraad – als gezegd – de gang van 

zaken krachtens ord. 4-8-6 in de plaatselijke regeling vast te leggen. In het model is een suggestie 

gedaan. U kunt hier de tekst aanpassen aan de gebruikelijke gang van zaken in uw gemeente. 

 

Volgens Ord. 4-8-6 dient de kerkenraad ook te regelen ‘.. de toelating van niet-leden van de 

kerkenraad tot zijn vergaderingen ..’. 
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De kerkenraadsvergaderingen zijn in beginsel niet openbaar. 

Indien de kerkenraad dit wenst kan hij besluiten gemeenteleden en andere belangstellenden altijd tot 

zijn vergaderingen toe te laten. In dat geval moet de kerkenraad tenminste de bevoegdheid aan zich 

houden te besluiten om een zaak in beslotenheid te behandelen (‘in comité’). 

De toelating van ‘andere belangstellenden’ houdt in, dat bijvoorbeeld ook de plaatselijke pers 

aanwezig kan zijn. 

De kerkenraad kan ook besluiten, dat (alleen) gemeenteleden altijd tot de vergaderingen worden 

toegelaten. 

In de plaatselijke regeling kan ook worden bepaald, dat toelating tot de kerkenraadsvergaderingen een 

apart kerkenraadsbesluit vergt. 

In het model zijn de diverse mogelijkheden als alternatieven aangegeven. 

 

Volgens Ord. 11-2-7 sub g behoort het beheren van de archieven van de gemeente tot de taken van het 

college van kerkrentmeesters. 

Het ligt voor de hand dat de scriba van de kerkenraad het lopend archief onder zijn beheer 
heeft. Indien daartoe bepaalde voorzieningen nodig zijn, is het de verantwoordelijkheid van 
het college van kerkrentmeesters deze te realiseren. Als de scriba bepaalde delen van het 
archief niet meer als lopend beschouwt en ze om die reden elders wil onderbrengen, is ook 
dat de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. 
Ord. 4-8-4 zegt, dat kerkenraden zich door commissies kunnen laten bijstaan. Te denken valt aan 

commissies voor het jeugdwerk, het apostolaat/de evangelisatie, de publiciteit e.d. 

Als een kerkenraad dit doet kan het –bijvoorbeeld omdat het om een min of meer permanente 

commissies gaat- nuttig zijn dit vast te leggen in de plaatselijke regeling (het hoeft niet, maar is wel 

gedaan - zie onderdeel 2.8.). De afspraken die de kerkenraad met de commissies wil maken kunnen als  

plaatselijke regeling worden gevoegd. 

Bepalingen werkwijze van de kerkenraad 

art. 1.  Aantal vergaderingen 

 De kerkenraad vergadert minimaal vier maal per jaar.  

art. 2.  De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste zeven dagen van te voren 

 bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde 

 zullen  komen (de agenda).  

art. 3.  Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 

 vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.  

art. 4.  Verkiezing moderamen 

 De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt 
in de  laatste vergadering van het oude kalenderjaar of de  eerste vergadering van 
het nieuwe  kalenderjaar. art.  
art. 5.  Plaatsvervangers 
 In de vergadering genoemd in art. 4 worden de plaatsvervangers van de preses 
en de  scriba  aangewezen.  
art. 6.  De gemeente kennen in en horen. 

 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, die wordt  

 - aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en  

 - afgekondigd op tenminste een zondag, die aan de bijeenkomst voorafgaat. 

 In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de 

 gemeente wil horen. 

art. 7.  Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden als 
toehoorder  toegelaten; tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te 
behandelen. 
art. 8.  Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming 
van de  verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de 
archieven van de  gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.  
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Besluit kerkenraad:  
De kerkenraad besluit  bovenstaande regeling voor de werkwijze van de kerkenraad vast te 

stellen. 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk en gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 18 
april 2012.     
Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente en gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 25 
april 2012. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    2.7.   Onderwerp: Samenstelling 
Moderamen   

Ordinantietekst 

Ord. 4. artikel 8 lid 2 

De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een 

preses, een scriba en een assessor. In het moderamen hebben ten minste een predikant, een 

ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien de kerkenraad minder 

dan twaalf leden telt, hebben in het moderamen ten minste een predikant, een ouderling of een 

ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Aan de samenstelling van het moderamen stelt ord. 4-8-2 een aantal minimumvoorwaarden. Zolang de 

kerkenraad aan die voorwaarden voldoet is elke samenstelling toegestaan. Het is niet verplicht de 

gekozen samenstelling vast te leggen in de plaatselijke regeling, er mag indien gewenst van jaar tot 

jaar gevarieerd worden.  

Plaatsvervangers 

Ord. 11-5, dat handelt over rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging, bepaalt in lid 3,  

P. dat de gemeente in zaken die niet van diaconale aard zijn en niet vermogensrechtelijke aan-

gelegenheden betreffen, vertegenwoordigd wordt door de preses en scriba van de kerkenraad en  

Q. dat de kerkenraad voor preses en scriba plaatsvervangers moet aanwijzen. 

Dit laatste is van belang omdat de gemeente anders bij ontstentenis van preses en/of scriba niet 

vertegenwoordigd kan worden zonder dat de kerkenraad eerst apart bij elkaar is gekomen. Het verdient 

aanbeveling de plaatsvervangers aan te wijzen in dezelfde vergadering als die waarin het moderamen 

wordt gekozen. 

Het moderamen van de Hervormde gemeente is per 01-12-2010 als volgt samengesteld: 

 - ouderling H. Lantink, voorzitter 

 -  ds. J.A. Antonides 

 - ds. F. Schipper 

 - ouderling – scriba  B.H. Luchies 

 - ouderling tweede scriba mw. A.M Timmer 

 - ouderling mw. J. Heideman-Gerrits (voorz. consistorievergadering) 

 – voorzitter taakgroep Jeugd (vacant) 

 - voorzitter College van kerkrentmeester J. Nijmeijer 

 - voorzitter Diaconie mw. J.H.P. Netters-Hakkers 

  

Jaarlijks in de maand november wordt het moderamen opnieuw verkozen. 

Aldus te Vroomshoop besloten en vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente van 17 november 2010.  
 

Het moderamen van de Gereformeerde kerk is per oktober 2009 als volgt samengesteld 

         - een predikant: ds. A.P. Heiner  

 - preses van de kerkenraad: G. Westerink 

 - scriba: H. Limbeek  

- 2
e
 scriba A. Visserman 

- voorzitter diaconie: W. J. van Veldhuizen-van Munster 

 - ouderling-kerkrentmeester: D. Kaas 

 

Jaarlijks in de maand mei wordt het moderamen opnieuw verkozen. 

Besluit  Gereformeerde kerkenraad:  
De kerkenraad verkiest het moderamen in bovenstaande samenstelling. 

Jaarlijks in de maand mei wordt het moderamen opnieuw verkozen. 
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Aldus te Vroomshoop besloten en vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de 

Gereformeerde kerk van 22 juni 2009.   
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    2.8.   Onderwerp: commissies   
Ordinantietekst 

Ord. 4. artikel  8 lid 4.  

De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden ingesteld 

en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de 

kerkenraad. 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Ord. 4-8-4 zegt, dat kerkenraden zich door commissies kunnen laten bijstaan. Te denken valt aan 

commissies voor het jeugdwerk, het apostolaat/de evangelisatie, de publiciteit e.d. 

Als een kerkenraad dit doet kan het – bijvoorbeeld omdat het om een min of meer permanente 

commissies gaat - nuttig zijn dit vast te leggen in de plaatselijke regeling (het hoeft niet). De afspraken 

die de kerkenraad met de commissies wil maken kunnen als bijlage bij de plaatselijke regeling worden 

gevoegd. 

De Hervormde gemeente kent de navolgende taakgroepen en commissies: 

 
Taakgroep Pastoraat  Commissie Kerkinactie Vroomshoop 

Taakgroep Jeugd  Commissie Kerk en Israël 

Taakgroep Diaconaat Commissie Vorming en Toerusting 

Taakgroep Kerkbeheer Commissie Alpha / Groeigroepen 

Taakgroep Eredienst  Commissie Verjaardagsfonds 

     Commissie  Activiteiten 

     Commissie Opendeurdiensten 

     Commissie HVG Ruth 

en een projectgroep:   Stuurgroep PKN Vroomshoop 

 
Een reglement met de samenstelling, doel- / taakstelling en werkwijze van elke commissie is  

opgenomen in de gegevens bij het beleidsplan. 

 

Aldus te Vroomshoop behandeld in een vergadering van de kerkenraad van de Hervormde 

Gemeente en besproken met de gemeente in de vergadering met de leden op 25 april 2012. 

  
 

Commissies werkzaam binnen de Gereformeerde Kerk Vroomshoop: 
 

Jeugdraad 

Commissie Kerkinactie Vroomshoop  

Commissie Opendeurdiensten 

Commissie Vorming en Toerusting 

Activiteitencommissie 

Verjaardagsfonds 

Commissie voor de kindernevendienst 

Kerktelefooncommissie 

Liturgiecommissie 

Commissie Liturgisch bloemschikken  

 

Stuurgroep PKN Vroomshoop 

Een reglement met de samenstelling, doel- / taakstelling en werkwijze van elke commissie is  

opgenomen in het jaarboek. 



Plaatselijke regeling – 0.0. voorblad / inhoudsopgave      versie 6         9/6/2012                                                                                           37               

 

Aldus te Vroomshoop behandeld in een vergadering van de kerkenraad van de Gereformeerde 

Kerk en besproken met de gemeente in de vergadering met de leden op 18 april 2012.     
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    3.1.   Onderwerp: besluitvorming  
 

Ordinantietekst 

Ord. 4 artikel 5 Besluitvorming. 

1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk 

met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. 

Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel 

verworpen. 

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er 

verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden 

tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de 

stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet 

verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen 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. 

4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van 

het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het quorum niet 

aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden 

genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook 

wanneer dan het quorum niet aanwezig is. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
 

Dit artikel geldt zowel de kerkenraad, als de college van kerkrentmeesters en het college van 
diakenen. (Zie voor de mogelijke toepassing van dit artikel op verkiezingen van 
ambtsdragers de toelichting bij onderdeel 2.2. punt 3). 
Het landelijk model geeft de volgende kanttekeningen bij dit artikel: 

1. Lid 4 bepaalt dat tenminste de helft van het aantal leden aanwezig moet zijn, wil er besluitvorming 

plaats kunnen vinden. Is dit ‘quorum’ er niet, dan moet een nieuwe vergadering worden 

uitgeschreven. Zie verder de ordinantietekst (dit artikellid kan niet worden toegepast op 

verkiezingen door gemeenteleden). 

2.  Bij besluitvorming wordt eenparigheid nagestreefd, maar anders is een meerderheid van de 

aanwezigen voldoende. Blanco stemmen tellen niet mee. Een voorbeeld: 

 Een kerkelijk lichaam telt tien leden. Er zijn zeven personen ter vergadering aanwezig. Er kan dus 

besluitvorming plaatsvinden. Twee leden stemmen blanco. Deze tellen niet mee. Er tellen dus vijf 

stemmen mee. Het voorstel heeft drie voorstemmers. Drie is een meerderheid van vijf: het voorstel 

is aangenomen. 

3.  De vierde volzin van lid 3 luidt: 

‘… Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen 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’. 

Om in zo’n situatie gekozen te worden dient men dus aan twee eisen te voldoen. Een voorbeeld 

(aan de hand van een gemeenteverkiezing van ambtsdragers) kan dit verduidelijken. Stel: 

R. 3 vacatures 

S. 5 kandidaten 

T. 100 stemgerechtigden 
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U. stembiljetten, waarop de 5 kandidaten voorkomen, men mag er –maximaal- 3 aankruisen. 

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen bedraagt 300 (100 stembiljetten x 3 vacatures). 

Per kandidaat is 100 stemmen het maximum; 51 stemmen is dus een meerderheid. 

De uitslag van de stemming is als volgt: A – 90; B – 80; C – 49; D – 48; E – 33. 

A en B voldoen aan beide criteria: zij hebben een meerderheid (namelijk meer dan 50 stemmen) 

èn zij hebben de meeste stemmen. 

C heeft in vergelijking met D wel de meeste stemmen, maar geen meerderheid. 

Tussen C en D moet krachtens de vijfde volzin van lid 3 herstemming plaatsvinden. 

De gedachte hierbij is, dat C wel meer stemmen heeft dan D, maar zich toch niet gedragen kan 

weten door een meerderheid van de stemgerechtigden 

 
Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  dat  besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig ordinantie 4 artikel 5. 

 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

 
- Hervormde gemeente van 28 april 2004 

 

- Gereformeerde kerk van 19 mei 2004. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plaatselijke regeling – 0.0. voorblad / inhoudsopgave      versie 6         9/6/2012                                                                                           40               

Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    3.2.   Onderwerp:  Stemrecht  
 

Ordinantietekst 

Ord. 3. artikel 2 Verkiezingsregeling 
lid 3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te 

hebben, of alleen belijdende leden dan wel ook doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1 

genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar te 

hebben bereikt. 

 

Generale regeling Gastlidmaatschap art. 6 Rechten van gastleden 

lid 4. Gastleden kunnen lid zijn van kerkenraadscommissies en organen van bijstand van ambtelijke 

vergaderingen. Alleen indien de in ordinantie 3-2 bedoelde verkiezingsregeling van de gemeente 

daarin expliciet voorziet, hebben zij het passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden 

afgevaardigd naar een meerdere vergadering. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Met name ten aanzien van de verkiezing van ambtsdragers is geregeld (zie ook onderdeel 2.2.) dat de 

kerkenraad bepaalt (na de gemeente hierin gekend en hierover gehoord te hebben) of alleen belijdende 

leden of ook doopleden stemgerechtigd zijn. 

Ook ten aanzien van andere onderwerpen waarover stemming in een ledenvergadering aan de orde kan 

zijn, is het gewenst dat hierover duidelijkheid bestaat. 

Dat geld eveneens voor de positie van eventuele gastleden. 

 

 

Besluit kerkenraden:  
 

De kerkenraad besluit  dat doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, 

stemgerechtigd zijn en dat gastleden gelijkgesteld worden met leden waar het gaat om actief en 

passief kiesrecht.   
 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de Gereformeerde 

Kerken gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 18 april 2012.     

 

 
Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de Hervormde 

Gemeente en gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 25 april 2012. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    3.3.   Onderwerp:  Stemmen bij 
volmacht  

 

 

Ordinantietekst 

Ord. 3. artikel 2 Verkiezingsregeling 

lid 4.  De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien 

verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen 

stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. 

 
 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Met name ten aanzien van de verkiezing van ambtsdragers (zie onderdeel 2.2.) is geregeld dat in de 

plaatselijke regeling kan worden opgenomen dat bij volmacht kan worden gestemd.  

Duidelijkheid hierover kan echter ook van belang zijn bij andere aangelegenheden  waarover de 

gemeente wordt gekend en gehoord.  

 

 
Besluit kerkenraden:  
 

De kerkenraden besluiten  dat bij volmacht kan worden gestemd. 
 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de Gereformeerde 

Kerk en gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 18 april 2012.     

 

 
Aldus te Vroomshoop vastgesteld in vergaderingen van de kerkenraad van de Hervormde 

Gemeente en gehoord de gemeente in de vergadering met de leden op 25 april 2012. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    4.1.   Onderwerp: de eredienst 
  

 

Ordinantietekst 

Kerkorde Artikel VII lid 1. 

Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen tot de lezing van de Heilige Schrift en de prediking 

van het Evangelie, de bediening en viering van de doop en het avondmaal, de dienst van lofzang en 

gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.  

De gemeente komt samen tot boete-, dank- en gebedsdiensten, leerdiensten, trouwdiensten en diensten 

van rouw dragen en gedenken. 

Daarnaast kent de kerk dagelijkse getijdendiensten met lofprijzing en gebeden. 

Ord. 5 artikel 1. De eredienst 

lid 1.  Op de zondag als de dag des Heren en op de kerkelijke feest- en gedenkdagen komt de 

 gemeente samen in de eredienst. 

lid 2.  De gemeente kan tevens samenkomen 

 - in leerdiensten; 

 - in de bidstond en de dankstond voor gewas en arbeid en de kerkdiensten op de  

  oudejaarsavond en de nieuwjaarsmorgen; 

 - in kerkdiensten ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen in het leven van  

 de gemeenteleden en van de gemeente zoals trouwdiensten, diensten van rouw  

 dragen en gedenken en zegenvieringen; 

 - in kerkdiensten naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen in de kerk en in  

 de wereld. 

lid 3.  Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad. 

lid 4.  De in de kerkdiensten te volgen orde wordt vastgesteld door de kerkenraad waarbij 

 gebruik wordt gemaakt van een van de in het dienstboek van de kerk aangereikte orden  voor 

 de eredienst. 

 Dit geschiedt met inachtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid van de  predikant 

 voor de bediening van Woord en sacramenten en van de kerkmusicus voor de kerkmuziek. 

lid 5.  De verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de kerkdiensten wordt tot uitdrukking 

 gebracht in de ambtelijke aanwezigheid van leden van de kerkenraad naast de voorganger. 

lid 6.  Voor de publieke aankondiging van de te houden kerkdiensten met vermelding van plaats 

 en aanvangstijd wordt zorg gedragen door de kerkenraad. 

 De dienst van de gebeden en de lofprijzing kan ook gestalte krijgen in de dagelijkse 

 getijdendiensten, met name in het morgengebed, het middaggebed en het avondgebed. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Dit onderdeel is vooral bedoeld als informatie over de wijze waarop in de kerkorde de eredienst is 

geregeld. Wel moet vaststelling plaatsvinden van tijd en plaats van de kerkdiensten.   

 

 

Vaststelling kerkenraad:  
De kerkenraad stelt vast dat de zondagse kerkdiensten op de gebruikelijke tijden (09.30 en 19.00 

uur) in het kerkgebouw plaatsvinden volgens het door of vanwege de kerkenraad vastgestelde 

rooster. 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de  

 

- Hervormde gemeente 17 maart 2004 
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- Gereformeerde kerk van 24 maart 2004. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    4.2.   Onderwerp: toelating tot 
de doop  

Ordinantietekst 

Ord. 6. artikel 2 De toelating tot de doop 

Lid 1. De verantwoordelijkheid voor de bediening van de doop berust bij de kerkenraad. De toelating 

tot de doop geschiedt met inachtneming van de richtlijnen die de generale synode daarvoor geeft. 

lid 2. De kerkenraad voert een gesprek over de betekenis van de doop - in de regel in de persoon van 

de predikant tezamen met een van de ouderlingen die daartoe door de kerkenraad wordt aangewezen - 

met hen door wie de doop voor hun kinderen dan wel voor zichzelf wordt begeerd. 

lid 3. De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste 

een van de ouders of verzorgers wordt begeerd. 

lid 4. De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De 

kerkenraad neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden van de 

gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. 
lid 5. Indien de ouders of verzorgers respectievelijk degenen door wie de doop wordt begeerd, in het 

register van gemeenteleden van een andere gemeente van de kerk zijn ingeschreven, wordt de doop 

eerst bediend nadat de kerkenraad van die andere gemeente daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld 

en daartegen binnen drie weken schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt. De kerkenraad beoordeelt of 

het bezwaar een beletsel vormt en geeft aan de kerkenraad die het bezwaar indiende uiterlijk vier 

weken voor de doopsbediening bericht over zijn besluit. 

lid 6. Indien de ouders of verzorgers door wie de doop voor hun kind wordt begeerd, lid zijn van een 

andere kerk, kan in bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van de kerkenraad,  de doop worden 

bediend, zo mogelijk in overleg met het bevoegde orgaan van die andere kerk. 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Het model plaatselijke regeling, zoals dat door het LDC is aangereikt, vermeldt een drietal gewichtige 

zaken, waarover in de kerkorde de beslissing aan de kerkenraad is gelaten.  

Hoewel bij deze zaken niet is voorgeschreven dat deze vastgelegd worden in de plaatselijke regeling, 

is dit wel wenselijk.  

Het gaat immers om beslissingen, waaraan gemeenteleden rechten kunnen ontlenen en dan is het 

belangrijk dat vragen hierover gemakkelijk en eenduidig beantwoord kunnen worden. 

Voor al deze zaken geldt verder,  

V. enerzijds dat de kerkenraad geen besluit tot beleidswijziging kan nemen zonder communicatie 

(‘kennen in en horen over’ of ‘beraad’) met de gemeente en 

W. anderzijds, dat de kerkenraad over deze artikelen in de plaatselijke regeling geen overleg hoeft te 

voeren met de gemeente indien sprake is van voortzetting van bestaand beleid.  

 

De eerste aangelegenheid is die van de beantwoording van doopvragen door 
doopleden.  
Volgens ord. 6-2-4 bepaalt de kerkenraad of dit mogelijk is. Bepaalt de kerkenraad dat dit niet 

mogelijk is, dan mogen alleen belijdende leden de doopvragen beantwoorden. 

Voor beide mogelijkheden reikt het model een  tekstsuggestie aan. 

Binnen de Hervormde gemeente te Vroomshoop was reeds lang het dat ook doopleden de doopvragen 

mogen beantwoorden. Binnen de Gereformeerde kerk te Vroomshoop was tot eind 2009 het beleid dat 

alleen belijdende leden de doopvragen beantwoorden. 

Na gespreksronden in kleinere kring en het horen van de gemeenteleden is eind 2009 door 
de kerkenraden van beide kerken besloten tot de navolgende formulering: 
 
Bij de bediening van de doop van kinderen  kunnen belijdende leden en doopleden de 

doopvragen beantwoorden. Voor doopleden die bij de doop van hun kind ingeschreven willen 

worden als belijdend lid is er een voortgezette doopcatechese.  
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Aldus  vastgesteld in de vergadering van  de gezamenlijke moderamina van de Gereformeerde 

kerk en de Hervormde Gemeente  te Vroomshoop op 16 december 2009. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    4.3.  Onderwerp: toelating tot het 
avondmaal  

 

Ordinantietekst 

Ord. 7. artikel 2. De toelating tot het avondmaal. 

lid 1. Tot de deelname aan het avondmaal worden, met inachtneming van het overigens in de orde 

 van de kerk bepaalde, toegelaten de leden van de gemeente. 

lid 2. De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal 

 kunnen deelnemen. 
 De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname 

 aan het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de 

 gemeente worden uitgenodigd. 

lid 3. Zij die tot een andere gemeente van de kerk behoren, worden door de kerkenraad toegelaten 

 tot het avondmaal overeenkomstig het in lid 2 ten aanzien van de leden van de gemeente 

 bepaalde. 

lid 4. De kerkenraad kan leden van andere kerken die in hun kerkgemeenschap tot de viering van het 

 avondmaal toegang hebben, toelaten tot het avondmaal. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Het model plaatselijke regeling, zoals dat door het LDC is aangereikt, vermeldt een drietal gewichtige 

zaken, waarover in de kerkorde de beslissing aan de kerkenraad is gelaten.  

Hoewel bij deze zaken niet is voorgeschreven dat deze vastgelegd worden in de plaatselijke regeling, 

is dit wel wenselijk.  

Het gaat immers om beslissingen, waaraan gemeenteleden rechten kunnen ontlenen en dan is het 

belangrijk dat vragen hierover gemakkelijk en eenduidig beantwoord kunnen worden. 

Voor al deze zaken geldt verder,  

X. enerzijds dat de kerkenraad geen besluit tot beleidswijziging kan nemen zonder communicatie 

(‘kennen in en horen over’ of ‘beraad’) met de gemeente en 

Y. anderzijds, dat de kerkenraad over deze artikelen in de plaatselijke regeling geen overleg hoeft te 

voeren met de gemeente indien sprake is van voortzetting van bestaand beleid.  

De tweede aangelegenheid is die van de toelating tot het avondmaal. 
De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen 

deelnemen, aldus ord. 7-2-2. Het landelijk  model geeft voor beide opties een tekst.  

Het bestaand beleid in zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde gemeente houdt in dat alleen 

belijdende leden worden toegelaten tot het avondmaal. 

 

 
Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  dat alleen belijdende leden worden toegelaten tot het avondmaal. 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

- Hervormde gemeente van 17 maart 2004 

 

- Gereformeerde kerk  van 24 maart 2004 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 
Onderdeel    4.4.  Onderwerp: zegenen andere 
levensverbintenissen 

Ordinantietekst 

Ord. 5 artikel 4. Andere levensverbintenissen 
7. De kerkenraad kan - na beraad in de gemeente - besluiten dat ook andere levensverbintenissen van 

twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden 

gezegend. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Het model plaatselijke regeling, zoals dat door het LDC is aangereikt, vermeldt een drietal gewichtige 

zaken, waarover in de kerkorde de beslissing aan de kerkenraad is gelaten.  

Hoewel bij deze zaken niet is voorgeschreven dat deze vastgelegd worden in de plaatselijke regeling, 

is dit wel wenselijk.  

Het gaat immers om beslissingen, waaraan gemeenteleden rechten kunnen ontlenen en dan is het 

belangrijk dat vragen hierover gemakkelijk en eenduidig beantwoord kunnen worden. 

Voor al deze zaken geldt verder,  

Z. enerzijds dat de kerkenraad geen besluit tot beleidswijziging kan nemen zonder communicatie 

(‘kennen in en horen over’ of ‘beraad’) met de gemeente en 

AA. anderzijds, dat de kerkenraad over deze artikelen in de plaatselijke regeling geen overleg hoeft te 

voeren met de gemeente indien sprake is van voortzetting van bestaand beleid.  

 

De derde aangelegenheid is die van het zegenen van andere levensverbintenissen 
(homohuwelijk) 
Overeenkomstig ord. 5-4 kan de kerkenraad de beslissing nemen – na beraad in de gemeente - dat ook 

andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw gezegend kunnen worden. 

Indien de kerkenraad besluit tot deze mogelijkheid is het nodig een aantal zaken goed te regelen, zoals 

de termijn voor het indienen van een verzoek, het gesprek met betrokkenen en de bekendmaking aan 

de gemeente. Het verdient tevens aanbeveling vast te leggen, dat de zegening alleen kan plaatsvinden 

als een van de betrokkenen lid van de gemeente is. 

 

Voor dit alles geeft het landelijk model als tekstsuggestie: 

Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een 

verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. 

Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste … (aantal) weken van tevoren in te dienen bij de 

kerkenraad. 

Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn. 

Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de 

betrokkenen. 

Tenminste … (aantal) weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt 

gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en 

een aankondiging in het kerkblad. 

 

De kerkordes van de GKN en de NHK kennen / kenden niet de mogelijkheid tot het zegenen van 

andere levensverbintenissen dan het huwelijk van man en vrouw.  

Hoewel daarmee het zegenen van andere levensverbintenissen niet expliciet is uitgesloten, mag als 

bestaand beleid binnen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk te Vroomshoop worden 

gesteld dat het zegenen van andere levensverbintenissen van twee personen, dan een huwelijk van man 

en vrouw, in beginsel niet mogelijk is. 

Plaatselijk heeft zich nog geen concreet verzoek voor het zegenen van een andere levensverbintenis 

dan een huwelijk van man en vrouw voorgedaan. 
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Er is binnen de kerkenraden geen afgerond standpunt dat de mogelijkheid tot het zegenen van andere 

levensverbintenissen dan het huwelijk van man en vrouw wel geboden zou moeten worden. 

Derhalve is het huidige beleid dat in beginsel geen andere levensverbintenissen dan het huwelijk van 

man en vrouw als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht gezegend kunnen worden.  

 

Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  dat andere levensverbintenissen van twee personen (die niet als 

man en vrouw gehuwd zijn) niet als een verbond van liefde en trouw voor Gods 

aangezicht gezegend kunnen worden en dat de in het landelijk model hiervoor 

aangereikte tekst niet wordt opgenomen in de plaatselijke regeling.  
 

 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van  de 

 

 

- Hervormde gemeente van 17 maart 2004 (bijgesteld 15 september 2004 met de toevoeging “(die 

niet als man en vrouw gehuwd zijn)” 

 

 

- Gereformeerde kerk van 24 maart 2004 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    5.1.  Onderwerp:  
 vermogensrechtelijke aangelegenheden van 
kerkrentmeesterlijke aard 

 

Ordinantietekst 

Ord. 11 artikel 2. Het college van kerkrentmeesters 

1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de 

kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters. 

2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van het college 

van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters. 

3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de 

gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te 

verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen. 

4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing 

hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te 

maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen. 

5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan.  

 De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester. 

 Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer 

niet in één hand zijn. 

6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden 

deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig, 

 a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door 

 de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 

 b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door 

 de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 

7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak: 

 a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van 

 de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 

 - het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de  jaarrekening 

 van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de 

 artikelen 6 en 7; 

 - het zorg dragen voor de geldwerving; 

 - het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere 

 activiteiten van de gemeente; 

 en voorts 

 b. het beheren van de goederen van de gemeente; 

 c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid; 

 d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 

 arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein; 

 e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en 

 administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is; 

 f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het  belijdenisboek en - indien 

 aanwezig - het trouwboek; 

 g. het beheren van de archieven van de gemeente; 

 h. het beheren van de verzekeringspolissen. 

 Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van: 

 - het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire 

 roeping en  
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 - de herderlijke zorg. 

8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem 

toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het 

door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 

9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 

 -  het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, 

 verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in 

 gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van 

 de gemeente; 

 - het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 

 - het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 

 - het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 

 - het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om 

 geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 

10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op niet-

diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij 

vastgestelde begroting zijn voorzien. 

 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
 

Het landelijk model geeft met betrekking tot de  vermogensrechtelijke aangelegenheden  de volgende 

toelichting. 

 

Algemeen 
De kerkorde verlangt van een plaatselijke regeling dat deze mede een regeling bevat voor het beheer 

van de vermogensrechtelijke aangelegenheden. 

Nu geeft de kerkorde in ord. 11, de artikelen 2 (lid 7) en 3 (lid 4) reeds uitvoerige opsommingen van 

taken en aandachtspunten voor kerkrentmeesters en diakenen. 

Doordat de betreffende ordinantietekst in dit onderdeel van de plaatselijke regeling is overgenomen, 

voldoet de plaatselijke regeling in wezen al aan de eisen die op dit punt aan de plaatselijke regeling 

gesteld worden. 

Dit geldt temeer doordat in de model plaatselijke regeling bovendien als aparte paragraaf (§ 6.4 – in 

deze plaatselijke regeling onderdeel 5.3.) is opgenomen een globale opsomming van taken van 

kerkrentmeesters, vermeld op andere plaatsen in de ordinanties. 

 

In een college van kerkrentmeesters worden in de praktijk over allerlei zaken, opgesomd in ord. 11-2-

7, nadere afspraken gemaakt:  

8. welke kerkrentmeester is met name verantwoordelijk voor (bijvoorbeeld) het beheer van de 

verzekeringspolissen of de archieven, wie zorgt voor het personeelsbeleid of het overleg met de 

koster(s), en wat houden die werkzaamheden praktisch in?  

9. Wanneer wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van begroting en jaarrekening? 

10. In de sfeer van de geldwerving is er misschien een draaiboek Kerkbalans, dat voor meerdere jaren 

bruikbaar is. 

11. enz. 

 

Indien al deze afspraken in de plaatselijke regeling wordt vastgelegd, vallen zij onder de verplichting 

om bij wijziging hierover de gemeente te horen (ord. 4-7-2). Wellicht dat sommige zaken inderdaad 

een dergelijke status verdienen. Andere zaken kunnen beter in een aparte handleiding o.i.d. beschreven 

worden. Het is aan de kerkenraad en de beide colleges hierin keuzes te maken. 

 

In het model zijn alleen suggesties opgenomen inzake de administrateur en de (bevoegdheid) van de 

penningmeester. 

 

Toelichting vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
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Voor de samenstelling van het college van kerkrentmeesters wordt verwezen naar onderdeel 2.1. met 

betrekking tot de samenstelling van de gehele kerkenraad. 

Zoals reeds gesteld, kan een kerkenraad kerkrentmeesters-niet-ouderling benoemen (ord. 11-2-3). 

Dit kan niet op ad-hoc basis en deze beslissing dient daarom in de plaatselijke regeling te worden 

vastgelegd. 

Kerkrentmeesters-niet-ouderling maken geen deel uit van de kerkenraad. Daarom worden zij niet in de 

paragraaf over de samenstelling van de kerkenraad, maar in deze paragraaf vermeld.  

De kerkorde bepaalt, dat er tenminste drie kerkrentmeesters dienen te zijn (ord. 11-2-2), maar ook, dat 

er tenminste twee ouderlingen-kerkrentmeester behoren te zijn (ord. 4-6-3). Hieruit volgt: 

12. Er zijn tenminste drie ouderlingen-kerkrentmeester, zij vormen het college van kerkrentmeesters 

of 

13. Er zijn tenminste twee ouderlingen-kerkrentmeester, dan is er ook één kerkrentmeester-niet-

ouderling. 

Verder is van belang, dat het aantal ouderlingen-kerkrentmeester groter moet zijn dan het aantal 

kerkrentmeesters-niet-ouderling. Als er dus ‘slechts’ twee ouderlingen-kerkrentmeester zijn kan er niet 

meer dan één kerkrentmeester-niet-ouderling zijn. 

 

De administratie. 

In ord. 11-2-5 is bepaald, dat het college van kerkrentmeesters ervoor zorgt dat de boekhouding en het 

middelenbeheer niet in één hand zijn. Dit betekent, dat de penningmeester en de administrateur niet 

dezelfde persoon zijn. 

 

Wat betreft de administratie merken wij het volgende op: het is gebruikelijk, dat één persoon in het 

bijzonder de administratie voert. Het is mogelijk hiervoor een basis in de plaatselijke regeling te 

leggen met een bepaling, dat zo iemand wordt aangewezen. 

Daarvoor zijn verschillende opties: 

BB. De persoon in kwestie kan zelf ook kerkrentmeester zijn (‘administrerend kerkrentmeester’ 
1
) of 

hij is dat niet (‘administrateur’). 

CC. Wordt gekozen voor een administrateur, dan kan het zinvol zijn te bepalen, dat deze met 

adviserende stem de vergaderingen van het college van kerkrentmeesters bijwoont. 

In het model zijn beide opties uitgeschreven. 

 

De bevoegdheden van de penningmeester 

Het is gebruikelijk dat de penningmeester wordt gemachtigd tot het doen van betalingen tot 
een bepaalde limiet. Dan moet er ook worden vastgelegd, hoe de bevoegdheden liggen 
indien er een betaling boven dat bedrag moet geschieden. Het is gebruikelijk dat een 
betalingsopdracht dan door twee personen moet worden ondertekend. 
Het is verstandig om tevens vast te leggen wie als plaatsvervanger kan optreden voor het 
geval dat de penningmeester niet in de gelegenheid is. 
Te denken valt aan de voorzitter of de secretaris. 

 

Ord. 11-5-1 verplicht het college van kerkrentmeesters uit zijn midden plaatsvervangers voor zijn 

voorzitter en secretaris aan te wijzen. Het model doet de suggestie  vast te leggen in de plaatselijke 

regeling, dat u dat steeds tijdens een bepaalde vergadering, dus op een vast moment in het 

‘vergaderseizoen’ doet. De bedoeling van het aanwijzen van plaatsvervangers is, dat het college 

vertegenwoordigd kan worden ook indien de voorzitter en/of secretaris niet beschikbaar zijn.  

                                                 
1  De minimumsamenstelling van een college is voorzitter, secretaris en penningmeester; 
middelenbeheer en administratie mogen niet in één hand zijn: in zo’n situatie zou dan de voorzitter of 
secretaris de administrerend kerkrentmeester moeten zijn. Het kàn, maar in zo’n geval kan men beter 
kiezen voor uitbreiding van het aantal kerkrentmeesters, of kiezen voor de figuur van de 
administrateur-niet-kerkrentmeester. 
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Regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden van kerkrentmeesterlijke aard 

Gereformeerde kerk 
 

1.  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit zeven leden.  

2.  Van de 7 kerkrentmeesters zijn er 4 ouderling. De overige 3 zijn geen ouderling. 
3.  Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend  

 kerkrentmeester aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. 

4.  De administrerend kerkrentmeester is in de huidige samenstelling van het college van 

kerkrentmeesters tevens de penningmeester die bevoegd is betalingen te doen namens de 

gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de 

begroting, tot een maximaal bedrag van ……… (bedrag) euro per betaling. 

 Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 

 penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

 Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt … (naar keuze van het 

 college: de voorzitter/ secretaris) op als diens plaatsvervanger.  

5.  Tijdens de collegevergadering in de maand … wijst het college de plaatsvervangers van 

 de voorzitter en de secretaris aan.  

 
Besluit kerkenraad:  
De kerkenraad besluit bovenstaande regeling met betrekking tot de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van kerkrentmeesterlijke aard wat de opzet betreft vast te stellen.   

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Gereformeerde kerk van 19 mei 2004. 

 

Regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden van kerkrentmeesterlijke aard 

Hervormde gemeente 

 

1.  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit zeven leden.  

2.  Deze zeven leden zijn (thans nog) allen ouderling. 

3.  De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in 

achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. 

4. De penningmeester wordt gecontroleerd door de plaatsvervangend 

penningmeester. 

5. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter of de 

 secretaris op als diens plaatsvervanger.  

6.  Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de 

plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.  

 
Besluit kerkenraad:  
De kerkenraad besluit bovenstaande regeling met betrekking tot de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van kerkrentmeesterlijke aard vast te stellen.  

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente van 15-09-2010 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    5.2.   Onderwerp: 
rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging - 
kerkrentmeesterlijk  

    

Ordinantietekst 

Ord. 11 artikel 5  Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.  

 De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard 

vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters 

tezamen. Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de 

kerkenraad een plaatsvervanger aan.  

2. .......... 

3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en de scriba 

van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een 

plaatsvervanger aan. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Dit onderdeel is opgenomen ter informatie en ter bevestiging van de formele verdeling van de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van vermogensrechtelijke aangelegenheden.   

 

Op grond van de laatste zin van lid 1 dient te worden vastgelegd wie de plaatsvervangers zijn van de 

voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters. 

 

 
Besluiten kerkenraden (volgen later):  
 

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk besluit dat de volgende personen uit het college van 

kerkrentmeesters de gemeente vertegenwoordigen in vermogensrechtelijke aangelegenheden 

van niet-diaconale aard: 

voorzitter dhr.  J. Ekkel   plaatsvervangend voorzitter dhr. Fr. Timmer  

secretaris dhr. E. Staarman   plaatsvervangend secretaris dhr. J. van der Veen 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend  in de vergadering van de kerkenraad van de 

Gereformeerde kerk van 21 juni 2006 

 

 

 

De kerkenraad van de Hervormde gemeente besluit dat de volgende personen uit het college van 

kerkrentmeesters de gemeente vertegenwoordigen in vermogensrechtelijke aangelegenheden 

van niet-diaconale aard: 

voorzitter dhr. J. Nijmeijer   plaatsvervangend voorzitter  

secretaris mw. Mw. G. Zomer-Smit  plaatsvervangend secretaris  
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend  in de vergadering van de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente van 25 januari 2006. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    5.3.   Onderwerp: Overige taken  
kerkrentmeesters  

 

Ordinantieteksten 

 

 

Ordinantie 3 
 

art. 5  (beroeping van predikanten) 
lid 3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde 

inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de 

(algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters. 

 

art. 10 
lid 2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien 

toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters, 

- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale 

aard, 

- het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het 

trouwboek. 

 

art. 28 
lid 2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het 

kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn. 

Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld 

- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen; 

- ..... 

 

Ordinantie 4 
 

art. 8 

lid 5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover 

overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle 

daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 

 

Ordinantie 5 
 

art. 6 
lid 2.  De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van 

kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt 

door het college van kerkrentmeesters. 

 

art. 7.   
lid 1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de 

kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster. 

lid 2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van 

kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt door 

het college van kerkrentmeesters. 

 

Artikel 8. Het kerkgebouw  
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lid 1.  De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten berust 

bij het college van kerkrentmeesters. 

lid 2.  Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de kerk 

dat op dit terrein werkzaam is. 

lid 3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij 

voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden. 

lid 4. Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient in de leden 1, 2 en 3 in plaats 

van het college van kerkrentmeesters wijkraad van kerkrentmeesters en in plaats van kerkenraad 

wijkkerkenraad te worden gelezen, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald. 

 
 

 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Overeenkomstig het landelijk model worden in dit onderdeel nog een aantal vermeldingen van de 

kerkrentmeesters in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd, 

bedoeld om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het college van 

kerkrentmeesters die in de vorige onderdelen nog niet zijn genoemd. 

 

Dit onderdeel behoeft geen verdere besluitvorming 

 

 

Besproken en behandeld in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

 

- Hervormde gemeente van 28 april 2004 

 

 

- Gereformeerde kerk van 19 mei 2004. 
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BIJLAGE bij onderdeel 6.1. 

 

 
Plaatselijke regeling van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Vroomshoop (vanaf 1 mei 

2004 deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland).  
 
Onderdeel: Vermogensrechtelijke aangelegenheden  

 
In de diaconievergadering van maandag 3 mei 2004 is naar aanleiding van het hierboven weergegeven 

onderwerp inzake de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard het volgende 

besproken.  
 

ALGEMEEN:  
Binnen de diaconie van onze Gemeente is het tot op heden gebruikelijk, dat 

het voeren van de administratie en het verrichten van de betalingen qua 

uitvoering bij 1 diaken is ondergebracht. Deze structuur is altijd binnen de 

diaconie zo geweest en praktisch gezien verloopt dit naar behoren.  

Immers, naast de primaire taak die deze diaken op zich heeft genomen, dient hij/zij over voldoende 

kennis en ervaring te beschikken om de administratie correct en tijdig te verwerken. Bovendien dient 

hij/zij kennis van zaken te hebben op het gebied van de automatisering en het beleggen, zonder risico, 

van de overtollige geldmiddelen.  
 
Zoals hierboven is gememoreerd, is de uitvoering van de 2 onderdelen weliswaar in I hand maar de 

hieraan ten grondslag liggende beslissing wordt genomen door het voltallige college van diakenen.  
De huidige administrateur/penningmeester houdt de overige 9 diakenen periodiek (dit is maandelijks) 

op de hoogte van de te betalen nota’s en overige financiële transacties.  
Bij eventuele "spoedbetalingen", dit zijn betalingen, waarmee niet gewacht kan worden tot de 

eerstvolgende diaconievergadering, komt het dagelijks bestuur, bestaande uit drie diakenen, bijeen, om 

een verantwoorde beslissing te nemen. Deze beslissing wordt dan op de komende diaconievergadering 

besproken.  
 

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE DIACONIE:  

 
Binnenkomende geldmiddelen:  

De ontvangen collecteopbrengsten worden iedere zondagmorgen en -avond ( en na overige diensten) 

in het bijzijn van een ouderling-kerkvoogd (oude benaming) in de kluis bewaard.  
Elke maandagmorgen worden gezamenlijk door een diaken en een ouderling-kerkvoogd de gelden en 

de collectebonnen geteld en na een onderlinge verrekening van de collectebonnen wordt het geld 

afgestort naar de bank.  
De collecteopbrengst van de diaconie wordt enkele dagen later (via Internet) gecontroleerd met het 

stortingsbewijs.  
Vervolgens vindt periodiek van de diaconieopbrengsten een verantwoording plaats in het kerkblad, 

onder vermelding van datum, doel en opbrengst.  
 
Uitgaande geldmiddelen:  
De betalingen die door de diaconie gedaan dienen te worden, met uitzondering van de door te betalen 

collecteopbrengsten, worden vooraf gefiatteerd door het college van diakenen (zie hierboven)  
Van de afdrachtcollecten, die meetellen voor het missionair en diaconaal aandeel, komt van 

KerkinActie te Utrecht een tussentijdse en een jaarrapportage.  
Deze rapportages worden door de diaconie, voor zover het haar afdrachten betreft, gecontroleerd met 

de interne cijfers.  
 
Administratie:  
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Na afloop van een jaar wordt door de administrateur de samengestelde (concept) jaarrekening 

uitvoerig gepresenteerd binnen het college van diakenen.  
Hierbij worden de werkelijke cijfers in beeld gebracht ten opzichte van de begroting en eventuele 

afwijkingen worden geanalyseerd.  
Met name wordt aandacht besteed aan het aantal te houden collectes volgens de begroting contra het 

werkelijk gehouden aantal collectes. Dit moet uiteraard sluitend zijn.  
Daarna worden de jaarcijfers tijdig door de scriba uitgereikt aan elk kerkenraadslid en worden 

vervolgens op de kerkenraadsvergadering opnieuw gepresenteerd en toegelicht.  
Een week na de goedkeuring in de kerkenraad wordt de gehele administratie met toelichting 

aangeboden aan een accountantsbureau, dat het geheel nog eens controleert en voorziet van een 

controleverklaring.  
Daarna wordt het definitieve jaarrapport ingezonden naar P .D.C. te Heino, dat ook nog eens een keer 

haar bevindingen meedeelt.  
 

 
BEVINDINGEN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN:  
 
Het college van diakenen, thans bestaande uit 10 diakenen, is het volgende van mening ten aanzien 

van de functie diaken/administrateur/penningmeester:  
 

De Diaconie van de Hervormde Gemeente Vroomshoop is qua 

geldomvang een "kleine diaconie"  

De binnengekomen collectegelden, waar de administrateur/penningmeester geen bemoeienis mee 

heeft, worden via functiescheiding tussen de diaconie en de kerkvoogdij wekelijks verantwoord.  
De uitgaande gelden (betalingen) worden door het voltallige college van diakenen maandelijks (of 

korter )gefiatteerd.  
De cijfers van de diaconie worden gecontroleerd door:  Het college van diakenen . 

        De kerkenraad  

        Accountantsbureau :  
        P.D.C te Heino  

Een uitbreiding van het college met een administrateur, niet 

diaken zijnde, wordt thans niet wenselijk geacht.  

 

 
CONCLUSIE:  
Gelet op het bovenstaande wenst het college van diakenen kenbaar te maken vanaf 1 mei 2004 haar 

taken op de "oude wijze" te willen handhaven  
 

 
College van diakenen.  
mei 2004  
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    6.1.   Onderwerp: 
 vermogensrechtelijke aangelegenheden van 
diaconale aard 

 

 

Ordinantietekst 

 

Ord. 11.  artikel 3. Het college van diakenen 

1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten 

minste drie leden. 

2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het 

middelenbeheer niet in één hand zijn. 

3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is 

een besluit van het college slechts rechtsgeldig, 

 a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de 

 kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 

 b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de 

 kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 

4. Het college van diakenen heeft tot taak: 

 a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 

 materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst 

 door:  

 - het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de 

 diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de 

 artikelen 6 en 7; 

 - het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente; 

en voorts 

b. het beheren van de goederen van de diaconie; 

c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde 

 personeelsbeleid; 

d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 

 arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn; 

e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op 

 diaconaal terrein werkzaam zijn; 

f. het beheren van verzekeringspolissen. 

5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde 

vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde 

beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 

6. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 

 - het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 

 - het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 

 - het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 

 - het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om 

 geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 

7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, 

fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland. 

 Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de 

behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het 
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college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk 

van de gemeente. 

8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor de 

diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde 

begroting zijn voorzien. 

 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De kerkorde verlangt van een plaatselijke regeling dat deze mede een regeling bevat voor het beheer 

van de vermogensrechtelijke aangelegenheden. 

Nu geeft de kerkorde in ord. 11, de artikelen 2 (lid 7) en 3 (lid 4) reeds uitvoerige opsommingen van 

taken en aandachtspunten voor kerkrentmeesters en diakenen. 

Doordat de betreffende ordinantieteksten in dit onderdeel van de plaatselijke regeling is overgenomen, 

voldoet de plaatselijke regeling in wezen al aan de eisen die op dit punt aan de plaatselijke regeling 

gesteld worden. 

Dit geldt temeer doordat in de model plaatselijke regeling bovendien als aparte paragraaf (§ 6.4 – in 

deze plaatselijke regeling onderdeel 6.3) is opgenomen een globale opsomming van taken van 

diakenen, vermeld op andere plaatsen in de ordinanties. 

 

Het landelijk model geeft met betrekking tot de vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal de 

volgende toelichting. 

De kerkorde bepaalt, dat er tenminste drie diakenen dienen te zijn. Over het nut om in de plaatselijke 

regeling vast te leggen hoeveel diakenen een gemeente concreet zal hebben: zie onderdeel 2.1. 

samenstelling van de kerkenraad. 

De administratie. 

In ord. 11-3-2 is bepaald, dat het college van diakenen ervoor zorgt dat de boekhouding en het 

middelenbeheer niet in één hand zijn. Dit betekent, dat de penningmeester en de administrateur niet 

dezelfde persoon zijn. 

Wat betreft de administratie merken wij het volgende op: het is gebruikelijk, dat één persoon in het 

bijzonder de administratie voert. Het is mogelijk hiervoor een basis in de plaatselijke regeling te 

leggen met een bepaling, dat zo iemand wordt aangewezen. 

Daarvoor zijn verschillende opties: 

a) De persoon in kwestie kan zelf ook diaken zijn (‘administrerend diaken 
2
) of hij is dat niet 

(‘administrateur’). 

b) Wordt gekozen voor een administrateur, dan kan het zinvol zijn te bepalen, dat deze met 

adviserende stem de vergaderingen van het college van diakenen bijwoont. 

In het model zijn beide opties uitgeschreven. 

N.B. In de hervormde kerkorde is ook sprake van een ‘administrerend diaken’. Daarmee wordt 

bedoeld de persoon die samen met de voorzitter bevoegd is de diaconie te vertegenwoordigen. 

In de protestantse kerkorde wordt deze persoon ‘penningmeester’ genoemd (zie ord. 11-3-2). De term 

‘administrerend diaken’ komt in de kerkorde niet meer voor. In het model plaatselijke regeling 

bedoelen we er de diaken mee, die de administratie voert. 

 

De bevoegdheden van de penningmeester 

Het is gebruikelijk dat de penningmeester wordt gemachtigd tot het doen van betalingen tot 
een bepaalde limiet. Dan moet er ook worden vastgelegd, hoe de bevoegdheden liggen 
indien er een betaling boven dat bedrag moet geschieden. Het is gebruikelijk dat een 
betalingsopdracht dan door twee personen moet worden ondertekend. 
Het is verstandig om tevens vast te leggen wie als plaatsvervanger kan optreden voor het 
geval dat de penningmeester niet in de gelegenheid is. 
Te denken valt aan de voorzitter of de secretaris. 

                                                 
2  De minimumsamenstelling van een college is voorzitter, secretaris en penningmeester; 
middelenbeheer en administratie mogen niet in één hand zijn: in zo’n situatie zou dan de voorzitter of 
secretaris de administrerend diaken moeten zijn. Het kàn, maar in zo’n geval kan men beter kiezen 
voor uitbreiding van het aantal diakenen, of kiezen voor de figuur van de administrateur-niet-diaken.. 
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Ord. 11-5-2 verplicht het college van diakenen uit zijn midden plaatsvervangers voor zijn voorzitter en 

secretaris aan te wijzen. Wij doen u in het model de suggestie vast te leggen in uw plaatselijke 

regeling, dat u dat steeds tijdens een bepaalde vergadering, dus op een vast moment in het 

‘vergaderseizoen’ doet. De bedoeling van het aanwijzen van plaatsvervangers is, dat het college 

vertegenwoordigd kan worden ook indien de voorzitter en/of secretaris niet beschikbaar zijn. 
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Regeling van de vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 

Gereformeerde kerk 
 

1.  Het college van diakenen bestaat uit 12 leden.  

2.   Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die  belast 

 wordt met de boekhouding van het college. 

3.  De administrerend diaken is in de huidige samenstelling van het college van diakenen 

tevens de penningmeester die bevoegd is betalingen te doen namens de diaconie, met in 

achtneming  van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot 

een maximaal  bedrag van  ..........  euro per betaling.  

 Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 

 penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

 Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt … (naar keuze van het 

 college: de voorzitter/ secretaris) op als diens plaatsvervanger.  

4.  Tijdens de … vergadering van het college wijst het college de plaatsvervangers van de 

 voorzitter en de secretaris aan.  

 
Besluit Gereformeerde kerkenraad   
 

De kerkenraad besluit  bovenstaande regeling met betrekking tot de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden – diaconaal vast te stellen. 
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Gereformeerde kerk van juni 2009. 

 

 

 

Regeling van de vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 

Hervormde gemeente 

 

1.  Het college van diakenen bestaat uit 10 leden.  

2.   Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die  belast 

 wordt met de boekhouding van het college. 

3.  De administrerend diaken is in de huidige samenstelling van het college van diakenen 

tevens de penningmeester die bevoegd is betalingen te doen namens de diaconie, met in 

achtneming  van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot 

een maximaal  bedrag van ……… (bedrag) euro per betaling.  

 Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 

 penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

 Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt … (naar keuze van het 

 college: de voorzitter/ secretaris) op als diens plaatsvervanger.  

4.  Tijdens de … vergadering van het college wijst het college de plaatsvervangers van de 

 voorzitter en de secretaris aan.  

 
Besluit Hervormde kerkenraad   
 

De kerkenraad heeft bovenstaande regeling met betrekking tot de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden – diaconaal wat de opzet betreft vastgesteld op 28 april 2004.  

Over de verdere invulling heeft het College van diakenen een notitie opgesteld (bijlage).  

Op grond van de overwegingen en conclusies in deze notitie besluit de kerkenraad de huidige 

werkwijze van de diaconie te handhaven.  
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Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente van 16 juni  2004. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    6.2.   Onderwerp: 
rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging - 
diaconaal  

 

Ordinantietekst 

Ord. 11 artikel 5  Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging  

lid 2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.  

Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. 

De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd 

door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de 

secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden 

uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Dit onderdeel bevestigt de formele verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten 

aanzien van de vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal. 

Op grond van de laatste zin van lid 2 dient te worden vastgelegd wie de plaatsvervangers zijn van de 

voorzitter en de secretaris van het college van diakenen. 

Voorts dient de kerkenraad van de Gereformeerde kerk op grond van overgangsbepaling nr. 238 te 

besluiten dat de middelen met een diaconale bestemming overgaan naar de diaconie.  

 
Besluit Hervormde kerkenraad :  
De kerkenraad van de Hervormde gemeente besluit dat de volgende personen uit het college van 

diakenen de gemeente vertegenwoordigen in vermogensrechtelijke aangelegenheden van 

diaconale aard: 

voorzitter mw. J.H.P.Netters-Hakkers  plaatsvervangend vz. mw. J. Petter-Bakhuis  

secretaris dhr. B.J. Kleinjan   plaatsvervangend secr. mw. J. Dogger-ten Napel 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente van 18 november  2009. 

 

 
 
Besluit Gereformeerde kerkenraad:  
De kerkenraad van de Gereformeerde kerk besluit  dat  het vermogen van de kerk met een 

diaconale bestemming  per 1 mei 2004 over gaat naar de diaconie en uiterlijk per 1 september 

2004 ten name van de diaconie wordt gesteld. 

Voorts besluit de kerkenraad van de Gereformeerde kerk dat de volgende personen uit het 

college van diakenen de gemeente vertegenwoordigen in vermogensrechtelijke aangelegenheden 

van diaconale aard: 

 

voorzitter W.J. van Veldhuizen-van Munster  plaatsvervangend voorzitter D.J. de Graaf 

secretaris P. de Ruiter     plaatsvervangend secretaris D.J. de Graaf 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Gereformeerde kerk van 18 november 2009. 

 

 

 

 



Plaatselijke regeling – 0.0. voorblad / inhoudsopgave      versie 6         9/6/2012                                                                                           64               

Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    6.3.   Onderwerp: Overige taken  
diakenen 

Ordinantieteksten 

Ordinantie 3 
 

Artikel 11. Het dienstwerk van de diakenen 
lid 1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen 

toevertrouwd 

- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 

- de dienst aan de Tafel van de Heer; 

- het mede voorbereiden van de voorbeden; 

- het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 

- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 

- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 

- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 

maatschappelijk welzijn; 

- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken 

en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande; 

- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 

en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen. 

Artikel 28.  De kerkelijke medewerkers 
lid 2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het 

kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn. 

Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld 

- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen; 

 

Ordinantie 4 
 

Artikel 8. Werkwijze 
lid 5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover 

overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle 

daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van 

het beleidsplan. 

 

Ordinantie 7 
 

Artikel 3. De viering van het avondmaal 

lid 1. Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer 

dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. 

De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van 

een van de orden uit het dienstboek van de kerk. 

 

Ordinantie 8 
 

Artikel 3. De diaconale arbeid 
lid 3. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden 

van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de 

diakenen wordt verricht. 
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lid 4. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder 

leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met 

inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14. 

 

 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Overeenkomstig het landelijk model worden in dit onderdeel nog een aantal vermeldingen van de 

diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd, bedoeld 

om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het college van diakenen 

en die in de vorige onderdelen nog niet zijn genoemd. 

 

Dit onderdeel behoeft geen verdere besluitvorming 

 

 

Besproken en behandeld in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

 

- Hervormde gemeente van 28 april 2004-05-05 

 

 

- Gereformeerde kerk van 19 mei 2004. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

 Onderdeel    7.1.    Onderwerp:  
Vermogensrechtelijke  aangelegenheden – begrotingen, 

jaarrekeningen, collecterooster 
 

Ordinantietekst 

Ord. 11. artikel 6. De begrotingen en het collecterooster 

1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad 

en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in 

samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het 

collecterooster van het komende kalenderjaar. 

2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun 

ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg 

opgesteld gemeenschappelijk ontwerp collecterooster. 

3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het 

betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen 

overeenstemming wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college 

voor de behandeling van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de 

kerkenraad een definitief besluit. 

4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in 

de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de 

gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun 

mening over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van 

werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het 

collecterooster vast. 

5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in 

lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. 

 

Ord 11. artikel 7. De jaarrekeningen 
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun 

ontwerpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor. 

2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en 

tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De 

kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen 

kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is 

aangegeven. 

3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de 

kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de 

kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken 

nader overleg wenst. 

4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van 

de gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen 

certificerend accountant of twee andere onafhankelijke deskundigen. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
 

Op grond van ord. 11-6 en 11-7 dient de kerkenraad in de plaatselijke regeling  vast te leggen hoe de 

gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld hun mening over begroting en jaarrekening kenbaar 

te maken.  

Het landelijk model bevat een suggestie, waarin de elementen zijn verwerkt: 

DD. publicatie van een samenvatting in het kerkblad 
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EE. inzagemogelijkheid voor de volledige stukken 

FF. gelegenheid om te reageren. 

 

Zie voor het kennen en horen van de gemeente de toelichting in onderdeel 2.6. 

 

 

Regeling met betrekking tot het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening 

kenbaar te maken over begroting en jaarrekening 

 

1.  Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van 

 de  jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.  

2.  De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien.  

 Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. 

3. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging 

 worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. 

 

 
Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  bovenstaande regeling  vast te stellen voor het in de gelegenheid 

stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en 

jaarrekening  

 

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend  in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

 

 
- Hervormde gemeente van 28 april 2004. 

 

 
 

- Gereformeerde kerk van 19 mei 2004. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

   Onderdeel    7.2.   Onderwerp:  
Regionaal College voor de Behandeling van 
Beheerszaken (RCBB) 

 

Ordinantietekst 

Ord. 11. artikel 8  Betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van  

   beheerszaken 
lid 1. De kerkenraad legt elk jaar 

- vóór 15 december de begrotingen voor het komende kalenderjaar met - ter informatie bijgevoegd - 

het beleidsplan en 

- vóór 15 juni de jaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar met het rapport van de gehouden 

controle 

aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken voor. 

lid 2. Na ontvangst van de begrotingen en jaarrekeningen kan het regionale college voor de 

behandeling van beheerszaken met de kerkenraad in overleg treden over wijziging of aanvulling van 

een begroting of jaarrekening. Ten aanzien van de begrotingen deelt het regionale college binnen zes 

weken na ontvangst daarvan aan de kerkenraad mee of het college zulk overleg nodig vindt. 

lid 3. Het college van kerkrentmeesters of het college van diakenen is eerst na voorafgaande 

toestemming van het regionale college bevoegd tot: 

- het op ingrijpende wijze verbouwen, uitbreiden of restaureren, verkopen of op andere wijze 

vervreemden en afbreken van een kerkgebouw of een orgel, vermeld op de door het regionale college 

bij te houden lijst van gebouwen en orgels van cultuurhistorische of architectonische waarde en het 

verkopen of op andere wijze vervreemden en bezwaren van voorwerpen van oudheidkundige, 

historische of kunstwaarde; 

- het aangaan van een overeenkomst met financiële gevolgen met een lid van het college van 

kerkrentmeesters, een lid van het college van diakenen of een van de andere leden van de kerkenraad 

alsmede personen die in dienst staan van de gemeente; 

- het beschikbaar stellen van diaconale gelden voor niet diaconaal werk van de gemeente; 

- het oprichten van of het deelnemen aan een stichting. 

Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

lid 4. In de gevallen dat voor het verrichten van een rechtshandeling geen toestemming vereist is van 

het regionale college, verstrekt het regionale college desgevraagd een verklaring dat het college van 

kerkrentmeesters of het college van diakenen geen toestemming nodig heeft van het regionale college 

voor het verrichten van de betreffende rechtshandeling. 

lid 5. Ten behoeve van een goede uitoefening van de taak van het regionale college verschaffen het 

college van kerkrentmeesters en het college van diakenen aan het college de inlichtingen en gegevens 

waar het om vraagt en stellen zij het college op de hoogte van besluiten waaraan voor de gemeente 

financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien. 

 
 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Dit onderdeel is ter informatie opgenomen; met name voor wat betreft lid 1 over het voorleggen van 

begroting (vóór 15 december) en de jaarrekening (vóór 15 juni) aan het RCBB. 

Dit onderdeel behoeft geen besluitvorming of vaststelling. 

 

 

Besproken en behandeld in de vergadering van de kerkenraad van de 

 
- Hervormde gemeente van 28 april 2004. 
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- Gereformeerde kerk van 19 mei 2004. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland 

 

Onderdeel   8.1   Afvaardiging naar de 
classis 

Ordinantietekst 

Ord. 4 art. 14 Samenstelling classicale vergadering 

De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis 

behorende gemeenten. De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraden. 

Elke kerkenraad of wijkkerkenraad vaardigt uit zijn midden twee ambtsdragers af.     

De afgevaardigden worden aangewezen voor vier jaar.  

Elk jaar treedt een vierde van het aantal leden van de classicale vergadering af. 

De afvaardiging geschiedt aan de hand van een door het breed moderamen van de classicale 

vergadering op te stellen rooster dat voor elke kerkenraad aangeeft wanneer hij een predikant, een 

ouderling, een diaken of een ouderling die tevens rentmeester is, dient af te vaardigen. 

De kerkenraden wijzen naast elke afgevaardigde een secundus aan die aan dezelfde vereisten voldoet 

als de primus en die bij verhindering of ontstentenis van deze als primus fungeert. 

Ambtsdragers die niet zijn afgevaardigd, kunnen door de classicale vergadering worden toegelaten als 

adviserende leden.  

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
 

Bij brief van 15 januari 2004 zendt het Breed Moderamen van de classis Ommen het rooster van 

afvaardiging naar de classis Ommen aan de (wijk)kerkenraden in het ressort van de classis Ommen.  

 

Voor Vroomshoop houdt dit in: 

 

   2004-05  04-07  06-09  08-11  10-13  12-15  14-17  16-19  18-21  20-23 

Hervormde gemeente       P         D         K        P         O         D         P         K        D         O 

Gereformeerde kerk            K         P         O        D         P          K        D         O        P         D 

 

 

 

Besluit Hervormde kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  conform het rooster van afvaardiging  naar de classicale vergadering af 

te vaardigen: 

ds. J.A. Antonides   met als secundus ouderling B. Lüchies 

ouderling Mw. J. Kottier-Huijgen met als secundus Mw. L. Kolkman-Marsman   
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente van 18 november 2009 

 

 
 

 

Besluit Gereformeerde kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  conform het rooster van afvaardiging naar de classicale vergadering af te 

vaardigen (per mei 2010): 

A. Otter-Smit    met als secundus F. Dubbink    
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Ds. A.P. Heiner   met als secundus W. Bossenbroek 
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Gereformeerde kerk van  16 juni 2010. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    9.1.   Onderwerp: Ringverbanden 
 

Ordinantietekst 

Ord. 4. artikel  17. Ringverbanden 
lid 1. De classicale vergadering kan op verzoek van een aantal kerkenraden of wijkkerkenraden de 

betrokken gemeenten samenbrengen in een ringverband. De classicale vergadering kan ook een 

gemeente of wijkgemeente die behoort tot een aangrenzende classis, in zulk een ringverband opnemen 

wanneer daarom wordt verzocht door haar kerkenraad of wijkkerkenraad en met goedvinden van de 

betrokken classicale vergadering. 

lid 2. De in een ringverband samenwerkende gemeenten komen bijeen tot onderlinge opbouw, onder 

meer door zich gezamenlijk te bezinnen op in deze gemeenten levende vragen met betrekking tot het 

leven en werken van de kerk en de gemeenten. Wanneer een ringverband zijn overwegingen ten 

aanzien van vragen van belijdenis en kerkorde die door de generale synode aan de classicale 

vergadering ter consideratie zijn voorgelegd, kenbaar wenst te maken, brengt het deze overwegingen 

ter bespreking in in de classicale vergadering. Tevens heeft het ringverband tot taak de regeling van de 

waarneming van het werk van de predikant in die tot het ringverband behorende gemeenten of 

wijkgemeenten waaraan geen predikant verbonden is, met inbegrip van het aanwijzen van een 

consulent voor elk van die gemeenten. Het ringverband brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale 

vergadering van zijn werkzaamheden. In dit verslag is opgenomen een verantwoording van de 

inkomsten en uitgaven van het ringverband. 

lid 3. Het ringverband maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt 

geregeld: de samenstelling van zijn vergadering, het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de leiding 

van zijn vergaderingen, de agendering en de verdeling van de gemaakte kosten over de in het 

ringverband samenwerkende gemeenten en wijkgemeenten. 

Ord. 4 artikel 18. Werkgemeenschappen van predikanten 
1. De predikanten die werkzaam of woonachtig zijn binnen een door de classicale vergadering 

aangewezen gebied vormen samen een werkgemeenschap. 

GG. Deze werkgemeenschap heeft in het bijzonder tot taak: 

 - de onderlinge opbouw van het geestelijk leven van haar leden met het oog op het  werk 

 waarmee zij zijn belast; 

 - het bevorderen van pastorale zorg voor haar leden; 

 - de bezinning op de versterking van  het geestelijk leven van de gemeenten en het uitwisselen van 

 de daaromtrent  opgedane ervaringen; 

 - de gezamenlijke bestudering van themata die voor het werk van de predikant van belang zijn. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De kerkorde vermeldt in ord. 4 art. 18 (regionale) werkgemeenschappen van predikanten als gegeven. 

De ringstructuur zoals de NHK heeft gekend, verdwijnt in die vorm. Wel geeft ord. 4 art. 17 de 

mogelijkheid tot het - op verzoek - vormen van een ringverband. 

De commissie overgangsbepalingen volstaat met het signaleren van deze mogelijkheid. 

 

 
Besluit kerkenraad:  
 

De kerkenraad besluit  conform het voorstel van het moderamen initiatieven tot het vormen van 

een ringverband af te wachten en zich daar dan nader op te beraden.  

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

 

- Hervormde gemeente van 28 april 2004 
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- Gereformeerde kerk van 19 mei 2004. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    9.2.   Onderwerp: Consulentschap  
 

Ordinantietekst 

Ord. 4. artikel 12 Consulent en vervanging 
lid 1. De kerkenraad wordt bijgestaan door een predikant als consulent indien: 

 - er aan de gemeente of de wijkgemeente geen predikant voor gewone werkzaamheden 

 verbonden is; 

 -  de predikant ten gevolge van ziekte gedurende een periode van meer dan twee maanden 

 verhinderd is de ambtelijke werkzaamheden te verrichten; 

 - de predikant op grond van ordinantie 3-19 vrijstelling van werkzaamheden is verleend; 

 - de predikant op grond van een beslissing in het kader van ordinantie 10 niet bevoegd is het 

 ambt te vervullen dan wel de ambtelijke bevoegdheden uit te oefenen. 

lid 2. De kerkenraad kan op zijn verzoek ook in andere gevallen waarin de predikant afwezig is of 

 verhinderd is de ambtelijke werkzaamheden te verrichten, worden bijgestaan door een 

 predikant als consulent, zulks ter beoordeling van het breed moderamen van de classicale 

 vergadering respectievelijk van het ringverband dat de consulent aanwijst. 

lid 3. De consulent maakt met de kerkenraad een afspraak over de te verrichten werkzaamheden. 

 De consulent wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de kerkenraad en zijn 

 moderamen en heeft in de vergaderingen van de kerkenraad en het moderamen een 

 adviserende stem. 

lid 4. Bij het beroepen van een predikant begeleidt de consulent het beroepingswerk. 

 
Aanvullende informatie / nadere toelichting 
Dit artikel is ter informatie opgenomen. 

Het consulentschap lijkt een enigszins andere opzet en inhoud te hebben, dan tot nu toe - met name in 

de NHK - het geval is.   

 

Dit onderdeel behoeft geen verdere besluitvorming. 

 

 

Besproken en behandeld in de vergadering van de kerkenraad van de 
 

 

- Hervormde gemeente van 28 april 2004 

 

 

- Gereformeerde kerk van 19 mei 2004. 
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Plaatselijke Regeling van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 

Vroomshoop, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Onderdeel    9.3.   Onderwerp: Diensten en 
kerkelijke werkers 

 

Ordinantietekst 

Ord. 3 artikel 12  Diensten 
 

Algemeen 
1. Met het oog op de vervulling van de roeping van kerk en gemeente kunnen leden van de kerk 

naast de ambtsdragers in een dienst worden gesteld. Zij worden kerkelijk werker genoemd. 

2. Een dienst betreft arbeid in een gemeente, een classis, de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen 

of in de kerk als geheel ten behoeve van 

- de kerkmuziek, 

- de missionaire arbeid, 

- het jeugd- en jongerenwerk, 

12. de vorming, de toerusting en de catechese, 

13. de pastorale arbeid, 

14. de diaconale arbeid, 

15. de gemeenteopbouw of waar de orde van de kerk dit aangeeft. 

3. In een dienst kunnen alleen staan zij die tot hun dienst geroepen zijn door een ambtelijke 

vergadering. Zij die in een dienst werkzaam zullen zijn worden daartoe geroepen in de gemeente 

door de kerkenraad en anders door de classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de 

generale synode. Zij verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de 

ambtelijke vergadering die hen heeft benoemd. 

4. Zij die in een dienst zijn gesteld kunnen in de gemeente waaraan zij verbonden zijn geen kerkelijk 

ambt bekleden en geen lid zijn van het college van kerkrentmeesters. 

5. Zij die in een dienst werkzaam zullen zijn, worden aangesteld met inachtneming van de generale 

regeling voor de kerkelijk werkers. 

6. Zij die in een dienst werkzaam zijn of wensen in een dienst werkzaam te zijn, worden - wanneer 

zij voldoen aan de toelatingseisen door de generale synode gesteld - opgenomen in een register dat 

wordt bijgehouden door de kleine synode. 

7. De generale synode stelt, gehoord het daarvoor aangewezen orgaan van de kerk, de vereisten en de 

eindtermen vast voor de opleiding en vorming van hen die worden toegelaten om als kerkelijk 

werker in een dienst gesteld te worden. 

 

Bediening 

8. Belijdende leden die in een dienst werkzaam zullen zijn, kunnen in een bediening worden gesteld. 

 Zij die in een bediening zullen worden gesteld leggen een belofte af dat zij 

- bereid zijn in het werk van hun bediening te getuigen van het heil in Christus Jezus en te blijven in 

de weg van het belijden van de kerk; 

- bereid zijn ijverig en trouw hun arbeid te verrichten en 

- bereid zijn zich te onderwerpen aan de regels die in de orde van de kerk gesteld zijn voor haar 

leven en werken. 

9. Zij die in een bediening worden gesteld worden in hun bediening ingeleid in een kerkdienst door 

een predikant met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. 

10. Zij die in een bediening zijn gesteld, ontvangen nadat zij voor de eerste maal in een bediening zijn 

ingeleid, gedurende een nader te bepalen periode werkbegeleiding door een mentor.Voor hen die 

op arbeidsovereenkomst in een bediening werkzaam zullen zijn, wordt de mentor aangewezen 

door of vanwege de kleine synode. Voor hen wordt ook de periode van werkbegeleiding 

vastgesteld door de kleine synode. 
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Ord. 3 artikel 13. De kerkelijk werker met bijzondere opdracht 

HH. Een kerkelijk werker met bijzondere opdracht werkt als geestelijk verzorger in een instelling 

die de betrokkene aanstelt. 

II. Een bijzondere opdracht kan aan een kerkelijk werker worden verleend door de kerkenraad of de 

classicale vergadering binnen het gebied waarvan de instelling gelegen is. De kerkelijk werker 

wordt daarbij in de bediening gesteld. 

JJ. De ambtelijke vergadering die de bijzondere opdracht verleent treft een regeling met de betrokken 

instelling waarin wordt vastgelegd dat de ambtelijke vergadering verantwoordelijk is voor het 

werk dat de kerkelijk werker uit hoofde van de bediening verricht. De ambtelijke vergadering stelt 

een commissie in die de betrokken kerkelijk werker begeleidt in het uitvoeren van deze 

werkzaamheden. 

KK. De kerkelijk werker wordt in de bediening ingeleid in een kerkdienst nadat het breed 

moderamen van de classicale vergadering zich ervan heeft vergewist dat de in lid 3 bedoelde 

regeling is getroffen. 

5. De bijzondere opdracht en daarmee de bediening wordt beëindigd op het moment dat de kerkelijk 

werker uit de dienstbetrekking wordt ontslagen of uit de bediening wordt ontzet. 

 

Ord. 3 artikel 28. De kerkelijke medewerkers 

1. Onder de regeling voor de rechtspositie van de kerkelijke medewerkers vallen: 

 - de predikanten in algemene dienst; 

 - zij die in een dienst zijn gesteld in gemeente of kerk en werkzaam zijn op 

         arbeidsovereenkomst; 

 - zij die in enige functie in gemeente of kerk werkzaam zijn op arbeidsovereenkomst. 

2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het 

kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn. 

 Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld 

 - voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen; 

 - voor een classis door het breed moderamen van de classicale vergadering;  

 - voor de evangelisch-lutherse synode door de evangelisch-lutherse synodale commissie; 

 - voor de kerk door of vanwege de kleine synode.  

3. De vertegenwoordiging van een gemeente, een classis, de evangelisch-lutherse synode 

respectievelijk de kerk ter zake van het werkgeverschap is opgedragen aan de instantie die de 

aanstelling verrichtte. 

4. De aanstelling, de salariëring, de schorsing en het ontslag van kerkelijke medewerkers geschieden 

volgens de generale regeling voor de rechtspositie van de kerkelijke medewerkers. 

5. De rechtspositieregeling, neergelegd in de generale regeling voor de rechtspositie van de 

kerkelijke medewerkers, komt tot stand na overleg met het daartoe aangewezen orgaan van de 

kerk. De uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld in het georganiseerd overleg. 

6. De kleine synode is belast met het vaststellen en het uitvoeren van het algemene personeelsbeleid. 

 

Aanvullende informatie / nadere toelichting 
De positie van de kerkelijk werker is verder geregeld in de Generale regeling voor de kerkelijk 

werkers. 

 

Dit onderdeel is ter informatie en behoeft geen verdere besluitvorming. 

 

 

Besproken en behandeld in de vergadering van de kerkenraad van de 
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- Hervormde gemeente van  15 maart  2006 

 

 

- Gereformeerde kerk van  15 maart  2006. 
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Nabeschouwing - de praktische consequenties van de PKN  

 

De kerkorde en ordinanties van de PKN inclusief de overgangsbepalingen regelen na 1 mei 

2004 de orde van de kerk op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau. 

Daarbij behoudt volgens ordinantie 2 elke gemeente / kerk de oorspronkelijke zelfstandigheid 

en behoren de leden bij één van de gemeenten te zijn geregistreerd. Dit klinkt in dit stadium 

van vereniging van de drie kerkgenootschappen voor de hand liggend; maar daarmee is zeker 

niet alles gezegd.  

In de praktijk zal ongetwijfeld frictie gaan optreden tussen de afzonderlijke gemeenten 

vanwege het opgaan in de PKN. Noch de overgangsbepalingen noch de handreiking in de 

landelijke modellen voor gemeenten in de PKN besteden hier aandacht aan. 

Toch is de commissie overgangsbepalingen van oordeel dat het navolgende nadrukkelijk 

onder de aandacht van de moderamina en kerkenraden dient te worden gebracht. 

 

Ga bij wijze van voorbeeld uit van een jongen en een meisje in Vroomshoop.  

De een behoort tot de Gereformeerde kerk en de ander tot de Hervormde gemeente. 

  

De twee krijgen verkering en gaan samen naar catechisatie. Ze hebben het voornemen om 

samen belijdenis te doen. Voorheen werd dan meestal een keuze gemaakt: de jongen ging met 

het meisje mee en ze werden samen lid van de Gereformeerde kerk of omgekeerd van de 

Hervormde gemeente. Nu worden ze echter beiden lid van de PKN en waarom zouden ze nu 

nog een keuze moeten maken tussen of samen hervormd of samen gereformeerd?  

Dat zal hooguit om administratief - technische en/of organisatorische redenen  wenselijk zijn. 

Maar hebben de jongeren daar nog een boodschap aan en kan de kerk dat met recht en reden 

in PKN-verband nog van de jongeren verlangen?   

De praktische consequentie is evenwel dat de twee de wens zullen uiten om in een 

gezamenlijke dienst in PKN-verband samen belijdenis van hun geloof te kunnen afleggen. 

 

De twee krijgen vervolgens trouwplannen en wensen de inzegening van hun huwelijk als een 

verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in een kerkdienst. 

Het ligt voor de hand dat dat niet in een hervormde of gereformeerde kerkdienst geschiedt; 

maar dat zij  dat willen laten plaatsvinden in een gezamenlijke kerkdienst in PKN-verband. 

De twee hebben mogelijk al eerder samengewoond en gaan na hun huwelijk zelfstandig 

wonen.  

De praktische consequentie hiervan is dat er een nieuwe pastorale eenheid ontstaat die zowel 

behoort tot een sector van de Hervormde gemeente als een sectie van de Gereformeerde kerk.  

Het lijkt noodzakelijk dat de kerkenraden zich hierop beraden en tot werkbare afspraken 

komen. 

 

Het huwelijk van de twee wordt gezegend met de geboorte van een baby. Zij wensen hun kind 

in het midden van de gemeente te laten dopen. Ook dan is echter weer aan de orde dat dat bij 

voorkeur niet plaatsvindt in een hervormde of gereformeerde kerkdienst; maar in een 

gezamenlijke dienst in PKN-verband. 

De praktische consequentie is nog wel dat het kind volgens ord. 4-4-1 in het doopboek van 

een gemeente moet worden ingeschreven.  

In het doopboek van welke gemeente? De wens zal ongetwijfeld naar voren komen naar een 

gecombineerde inschrijving in een PKN doopboek.      

Het lijkt noodzakelijk dat de kerkenraden zich hierop beraden. 
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Het is denkbaar dat er op meer punten frictie ontstaat nu de Gereformeerde kerk en de 

Hervormde gemeente te Vroomshoop beide deel uitmaken van de PKN. 

 

Het is dringend gewenst dat de moderamina en de kerkenraden zich beraden op de 

inhoudelijke uitwerking van de zaken die geregeld moeten worden als belijdenisdiensten, 

inzegeningen van huwelijken en doopdiensten in PKN-verband  vormgegeven dienen te 

worden. 

 

De wijze waarop dit uitgewerkt wordt, is een punt van verder beraad tussen de moderamina. 

Een dergelijke inhoudelijke uitwerking overstijgt naar de mening van de commissie 

overgangsbepalingen de huidige taakstelling, die vooral betrekking heeft op de formele 

regelingen die in het kader van de PKN spelen. 

 

 

 
Besluit Hervormde kerkenraad:  
 

De kerkenraad van de Hervormde kerk besluit  conform het voorstel van het moderamen dat in 

de beide kerken nadrukkelijk beraad plaatsvindt over de hierboven bij wijze van voorbeeld 

aangedragen zaken.  Op korte termijn dient samen met de gereformeerde kerk een traject in 

gang te worden gezet om de aangesneden problematiek te bezien en tot handreikingen voor 

oplossingen te komen.  
 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente van 28 april 2004.   

 

 

 

 

 

Besluit Gereformeerde  kerkenraad:  
 

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk besluit  conform het voorstel van het moderamen 
dat in de beide kerken nadrukkelijk beraad plaatsvindt over de hierboven bij wijze van 

voorbeeld aangedragen zaken en over de wijze waarop daar  verdere inhoudelijke invulling aan 

gegeven moet worden..   

 

Aldus te Vroomshoop vastgesteld en getekend in de vergadering van de kerkenraad van de 

Gereformeerde kerk van  19 mei 2004. 
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Inhoudelijke verschillen in de Plaatselijke Regelingen tussen GK en 
NHG Vroomshoop. 

 
Na de komst van de PKN is in 2004 door de kerkenraden van de Geref.. Kerk en de Herv. 
Gemeente Vroomshoop een set Plaatselijke Regelingen (PR) ontwikkeld. 
In beginsel zijn dit gelijkluidende regelingen, die door de beide kerkenraden zijn vastgesteld. 
Alleen daar waar al inhoudelijke verschillen bestonden, zijn in onderdelen van de PR door de 
kerkenraden besluiten genomen die onderling van elkaar verschillen. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de inhoudelijke verschillen die er in 2011 nog bestaan. 
 
PR 2.2 Regeling verkiezing ambtsdragers 
In de GK zijn bij verkiezing van ambtsdragers alleen de belijdende leden stemgerechtigd. 
In de NHG zijn doopleden , die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, ook stemgerechtigd.  
En tevens worden gastleden in dit verband gelijk gesteld met leden..  
 
PR 2.3. Verkiezing ouderlingen en diakenen  
In de NHG verkiezing van ambtsdragers om de twee jaar; in de GK elk jaar. Ook zijn er 
verschillen in het tijdstraject, de procedures en de wijze van verkiezen van de ambtsdragers. 
 

PR 2.6  Werkwijze kerkenraad 

In art. 7 van de bepalingen over de werkwijze van de kerkenraad is er een verschil in het 
toelaten van gemeenteleden tot de vergaderingen van de kerkenraad: 
- de Herv. kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden worden toegelaten; 

- bij de vergaderingen van de Geref. kerkenraad zijn gemeenteleden welkom; tenzij wordt besloten dat 

een zaak in beslotenheid wordt behandeld. 

 

PR 2.8  Commissies 
Er is een verschil in de manier waarop beide kerkenraden de commissies beschouwen. 

Bij de HG zijn de commissies meer formeel van aard als organen van bijstand. Onder de formele 

commissies ressorteren ondersteunende werkgroepen/commissies voor diverse activiteiten 

(kindernevendienst, verjaardagsfonds, rommelmarkt). In 2010 is bij de HG de organisatiestructuur 

aangepast en wordt gesproken over taakgroepen, commissies en werkgroepen en projerctgroepen,  

Bij de GK heeft niet het onderscheid in “organen van bijstand” maar telt meer commissies voor allerlei 

activiteiten.  

 

PR 3.2.  Stemrecht 

Bij GK zijn doopleden en gastleden niet stemgerechtigd. 

Bij de NHG zijn doopleden boven 18 jaar wel stemgerechtigd en gastleden worden gelijkgesteld met 

leden waar het gaat om actief en passief kiesrecht. 

 

PR 5.1. / 6.1 Vermogensrechtelijke aangelegenheden. 

Er zijn technische verschillen in de manier waarop de vermogensrechtelijke aangelegenheden door de 

beide kerkenraden zijn geregeld voor zowel het Coll.. van Kerkrentmeesters als de Diaconie. 

 

 

In de bijlage zijn de teksten weergegeven van de besluiten die onderling verschillen. 

 

 

22-04-2011         Gerrit Verheij 
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BIJLAGE 
 
 
PR 2.2 Regeling verkiezing ambtsdragers 
 
Besluit Gereformeerde kerkenraad:  
Regeling voor de Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 

1. Stemrecht (zie ook onderdeel 3.2. met regeling stemrecht) 

De belijdende leden zijn stemgerechtigd. 

2. Regels voor het stemmen  

........................... 

3. Stemmen bij volmacht  

Er kan niet bij volmacht worden gestemd 

 

Besluit Hervormde  kerkenraad: 

Regeling voor de Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 

1. Stemrecht (zie ook onderdeel 3.2. met regeling stemrecht) 

De belijdende leden zijn stemgerechtigd.  

Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. 

Gastleden worden in dezen gelijk gesteld met de leden.  

2. Regels voor het stemmen  

............................. 

3. Stemmen bij volmacht  

Er kan niet bij volmacht worden gestemd 

 

 

PR 2.3. Verkiezing ouderlingen en diakenen. 

 

Op basis van de praktische ervaringen in Vroomshoop wordt door de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente besloten de volgende regeling vast te stellen. 

LL. De verkiezing van ambtsdragers vindt bij de Hervormde gemeente te 

Vroomshoop om de twee jaar plaats; namelijk in de oneven jaren. (zie ook 2.4. - 

rooster van aftreden)  

MM. In de maand februari  herinnert de kerkenraad de gemeente aan de plaats 

en het werk van het ambt in de gemeente van de Heer (ord. 3-1-3) en de 

gemeenteleden worden uitgenodigd tot het per ambt doen van aanbevelingen, 

genoemd in ord. 3-6-3. 

NN. De wijkpredikanten en de sectorouderlingen vragen aan aanbevolen 

kandidaten of zij bereid zijn het ambt waarvoor de aanbevolene in aanmerking 

komt, bij verkiezing te aanvaarden. Tevens zoeken de wijkpredikanten en de 

sectorouderlingen ook zelf naar geschikt te achten kandidaten die bereid zijn een 

ambt te aanvaarden. 

OO. Indien er meer kandidaten zijn dan het aantal vacatures dat in de 

kerkenraad vervuld moet worden, vindt in de maand september een verkiezing 

plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente.  

PP. Indien het aantal kandidaten kleiner of gelijk is aan het aantal vacatures, worden 

de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard (ord. 3-6-5). 
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Op basis van de thans geldende regeling  wordt door de kerkenraad van de Gereformeerde 

kerk besloten de volgende regeling vast te stellen. 

16. De verkiezing van ambtsdragers vindt jaarlijks plaats. (zie ook 2.4. - rooster van 

aftreden)  

17. In de maand december  herinnert de kerkenraad de gemeente aan de plaats en 

het werk van het ambt in de gemeente van de Heer (ord. 3-1-3) en de gemeenteleden 

worden uitgenodigd tot het per ambt doen van aanbevelingen, genoemd in ord. 3-6-3. 

18. De wijkpredikanten en de (sectie)ouderlingen zoeken ook zelf naar geschikt te 

achten kandidaten die voor verkiezing kunnen worden aanbevolen.  

19. In de maand januari vindt uit de aanbevolen personen de verkiezing van 

ouderlingen en diakenen plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. 

20. Vervolgens wordt aan de verkozen ambtsdragers gevraagd of zij hun benoeming 

tot ouderling of diaken aannemen. 

21. De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijnen die hun benoeming 

hebben aangenomen, aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen 

met het oog op hun bevestiging. 

 

 

PR 2.6  Werkwijze kerkenraad 

art. 7. De Hervormde  kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden  en  
eventueel andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde 
vergadering toegelaten worden.  

 Tot de vergaderingen van de Gereformeerde kerkenraad worden 
gemeenteleden      als toehoorder toegelaten; tenzij de kerkenraad 
besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. 

 

 

PR 2.8  Commissies 

 

De Hervormde gemeente kent de navolgende permanente commissies / organen van 

bijstand: 

- H.V.D. 

- Jeugdraad 

- Commissie Kerkinactie Vroomshoop (Zending/Werelddiaconaat) 

- Evangelisatiecommissie 

- Commissie Kerk en Israël 

- Commissie Vorming en Toerusting 

- Liturgiecommissie 

- Samen op Weg commissie 

 

Commissies werkzaam binnen de Gereformeerde Kerk Vroomshoop: 

Jeugdraad 

Commissie Kerkinactie Vroomshoop (Zending / Werelddieaconeet) 

Evangelisatiecommissie 

Commissie Vorming en Toerusting 

Activiteitencommissie 

Verjaardagsfonds 

Commissie voor de kindernevendienst 

Kerktelefoon commissie 
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Liturgiecommissie 

Commissie Liturgisch bloemschikken 

Samen op Weg commissie 

 

 

 

PR 3.2.  Stemrecht 

 
Besluit Gereformeerde kerkenraad:  
De kerkenraad besluit  dat doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt,  

niet stemgerechtigd zijn en dat gastleden niet gelijkgesteld worden met leden waar het 

gaat om actief en passief kiesrecht.   
 
Besluit Hervormde kerkenraad:  
De kerkenraad besluit  dat doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, 

stemgerechtigd zijn en dat gastleden gelijkgesteld worden met leden waar het gaat om actief en 

passief kiesrecht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


