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REGELING
voor de

ALGEMENE KERI(ENRAAD
van de
GEREFORfuIEER.DE KERK

"s-GRA\ENHAG-OOST

I. A. RELEVANTE ARTIKELEN UIT I}E ItrRKORI}E EN ORDII{ANTIES
PROTESTANTSE KERI< IN NEDERLÀND.
ORDINANTIE

2.

VAT.{ DE

DE GEIVIEENTEN

Artikel ll.AIgemeen

1.

Elke gemeente heeft haar door de kerk vastgestelde grenzen en wordt aangeduid als respectievelijk de
Protestantse gemeente t€ ...., de Hervormde gemeente te ...., de Gereformeerde keik te ....., d.
Evangelisch-Lutherse gemeente te .....,
waar nodig met een bijzondere aanduiding om haar kerkordelijk, postaal en in het rechtsyerkeer te onderscheiden r,ran de andere plaatselijke gemeente(n).
2. De protestantse gemeenten, de hervormde gemeenten - waartoe ook gerekend worden de Waalse, de
Presbyteriaans-Engelse en Schotse gemeenten in Nederland -, de gereformeerde kerken en de evangelischlutherse gemeenten, alsmede de hervomrde, de gereformeerde en de evangeiisch-lutherse wijkgeÀeenten
\an een protestantse gemeente worden opgenomen in een door de generale sy'node brjgehouden register
van de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederiand.
3. De aanduiding en de naam van de gemeente worden door de kerkenraad niet gewijzigd dan nadat de leden
van de gemeente daarin gekend en hierover gehoord zijn. Bedoeide wijziging kan aileen plaatsvinden met
medewerking en goedviuden van de classicale vergadering, die in daarvoor in aanmerking komende
gevallen de evangelisch-lutherse syrode hoort.
4. De grenzen van de gemeenten worden vastgesteld en gewijzigd door de classicale vergadering, die de
kerkenraden van de betrokken gemeenten en - in daaryoor in aanmerking komendà getallen - de
evangelisch-lutherse synode hoort en de betrokken leden van de kerk in de gelegenheid steit hun oordeel
kenbaarte maken.
Indien het grenzen betreft met een gemeente die behoort tot een andere classis geschiedt deze vaststelling
en wijziging in overleg met de betreffende classicaie vergadering.
5. De kerkenraden van gemeenten waarvan het gebied geheel of gÀdeeitehjk samenvalt zijn gehoudep elkaar
op de hoogte te stellen van de werkzaamheden die door of vanwege de gemeente wàrdén verricht, met
name waar deze werkzaamheden de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en het jeugdrverk van de
gemeente betreffen, en op deze terreinen te zoeken naar samenwerking.
6- De in hst vorige lid bedoelde gemeenten kunnen op verschillende terreuren van het kerkelijk leven nauw
samenwerken.
Een besluit

tot zulk een salnenwerking, waarin vastgelegd dient te worden welke arbeid geheel of gedeel-

telijk onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zal worden verricht, wordt gào*"n dóor

7.
8.

de

kerkenraden van de betrokken gemeenten, nadat de leden van de gemeenten daarin gàkend en daarover
gehoord zijn.

Op de samenwerking als bedoeld in lid 5 en 6 zijn de bepalingen van de generale regeling voor

samenwerking en federatie van toepassurg
V/aarin de ordinanties of generale regelingen sprake is van gerneente respectievelrjk kerkenraad
wordt in het geval van een gemeente met wijkgemeenten steeds de wrjkgem..nt" i".p.rtievelijk
de wijkkerkenraad bedoeld, tenzij nadmkkelijk anders rvordt vermeld oiuit de bepaling blijkt àat
kennelijk de gemeente als geheel respectievelijk de algeniene kerkenraad wordt bedoeld.
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1"

12. De vorming van protestantse gemeenten

Een protestantse gemeente wordt gevormd door vereniging van twee
gemeenten waaryan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt.

2.
,
3.

mei 200-5

of

meer

tot de kerk

behorende

Een besluit tot vereniging wordt genomen door de kerkenraden van de betrokken gemeenten, nadat de

leden r,an de gemeenren daarin gekend en daarover gehoord zijn.

Een besluit tot vereniging kan, indien het betreft de vereniging !,an gemeenten waartoe een of meer
wijkgemeenten behoren, niet genomen r,vorden dan nadat
- de wijkkerkenraden zijn gehoord en
- de leden van de wijkgemeenten daarin gekend en door de wijkkerkenraden daarover gehoord zijn.
Vereniging van twee of meer gemeenten tot een protestantsi gemeente kan alleen-ptaatsvirjen met
mederverking en goedvinden van de classicale vergadering.
Een voorstel tot vereniging gaat gepaard met een voorst;l voor de vaststelling van de grenzen van de te
vormen protestantse gemeente respectievelijk voor de wijziging van de grenzen van de andere betrokken

4.
-5.

gemeenten.
6

'

Indien het voor een gemeente niet mogelijk is door vereniging een protestantse gemeente te vormen, hetzij
omdat er geen andere tot de kerk behorende gemeente ter plaatse ii, hetzi.i o*dit door de andere gó*."rte(n) te kennen is gegeven niet bereid te zijn tot vereniging te komen, f* ae classicale verg-aderilg,
gehoord de kerkenraad van de andere gemeente, de eerstgenoemde gemeente op haar verzoek ainrnerken

7

'

Het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 is van overeenkomstige toepassing op wijkgemeenten die deel
uitmaken van een protestantse gemeente, met dien verstande dat in dat geval àe vereniging plaatsvindt met
mederverking en goedvinden van de algemene kerkenraad.
lndien er bij de vereniging van gemeenten die tezamen een protestantse gemeente gaan vorïnen op
hetzeifde gebied een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk of een evingelisch-litherse gemeente
blijft bestaan kan de classicale vergadering op verzoek van de kerkenraden u* d" betrokken gJmeenten
besiuiten de grenzen van de op hetzelfcle gebied naast elkaar bestaande gemeenten te wijzigen.
Indien de vorming van een protestantse gemeente betreft een verenigirg *, gemeenten waartoe
een of
meer wijkgemeenten behoren die redenen hebben om niet zelf tot zulk een vereniging met een
andere
wijkgerneente over te gaan, worden de betrokken wrjkgerneenten op verzoek van de desbetreffende
wijkkerkenraden aangemerkÍ als respectievelijk hervormde, gereformeerde of evangelisch-lutherse
wrjkgemeente r,an de protestantse gemeente.
Voor zulke wijkgemeenten geiden - voorzover in de orde van de kerk niet anders is bepaald - dezelfde
bepalingen als voor andere wijkgemeenten.
Indien de vorming vall een protestantse gemeente bstreft een verenigurg van gemeenten
waartoe een of
meer wijkgemeenten behoren die zwaarwegende bezwaren heUUen tegen de vorming van de
desbetreffende protestantse gemeente, kan de classicale vergadering - met inafhtuening
va1 hJt bepaalde
in artikel 13 - ten behoeve van de tot deze wijkgemeente bIho."nJe gemeenteleden ov-ergaan
tot de vorming van respectievelijk een hervormde gemeente, een gereformeeràe kerk of een evan
elisch-lutherse

als protestantse gemeente.

8'
9

l0

gemeente naast de protestantse gemeente.

Artikel 13.

-§'

De vorming van nieuwe gemeenten

De classicale vergadering kan - op verzoek en ten behoeve van leden van de kerk
die in een bijzondere
situatie Verkeren en gehoord de kerkenraden van de betrokken gemeenten - deze leden
sarnenbràngen in
een gemeente van bijzondere aard.
Voor deze gemeenten gelden - voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald dezelfrle regels
als voor andere gemeenten.

Artikel l6.Gemeenten met wijkgemeenten
htciien Aall eelt genteeitte ire,er dan &\,ee predikarlteil voor gel\,one rverkzaamheclen
z4n verbonden lvordt
in de regei ingedeeid in rvi.ykgemeenterl.
Eetl genleetlte rnet r'vrjkgenreenten heeft een algemene kerkenraad. cie rvr;kgemeenten
hebben elk een
ri r.ikkerkenraaci
cie gemeente

2
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3.

hrdien in een niet in wijkgemeenten ingedeelde gemeente de behoefte bestaat tot vormrng van
wijkgemeenten, kan de kerkenraad daartoe besluiten met inachtneming van het in lid 4 bepaalde ten
aanzien van elk van de te vormen wijkgemeenten.
4. De algemene kerkenraad kan - hetzij op verzoek van belanghebbende leden van de gemeente, hetzij op
verzoek van een of meer kerkenraden van de betrokken wijkgemeenten - tot vorming van een nieuwe
wijkgerneente besluiten, als daartoe een zodanig aantal gemeenteleden zal behoren dat de te vormen
wijkgemeente in staat geacht mag worden een wijkkerkenraad te vormen en de in de orde van de kerk
aangegeyen taken van een wijkgemeente te verrichten.
5. De algemene kerkenraad kan ten behoeve van een goede vemrlling van de missionaire, diaconale en
pastorale arbeid van de gemeente - nadat de betrokken wijkkerkenraden zijn gehoord en de leden van de
betrokken wijkgemeenten de gelegenheid hebben gekregen hun oordeel daarover kenbaar te maken - ook
eigener beweging overgaan tot de vorming van (nieuwe) wijkgemeenten.
6. Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden, nadat de betrokken wijkkerkenraden zijn
gehoord en de leden van de berrokken wijkgemeenten de geiegenheid hebben gekregen hun oordeel
kenbaarte maken, vastgesteld en gewijzigd door de algemene kerkenraad.
Vaststelling en wijziging van het aantal wijkgemeenten kan alleen plaatsvinden mgt medewerking en
goedvinden van de classicale vergadering
7. De algemene kerkenraad kan eigener beweging, en gehoord de betrokken wijkkerkenraden, dan wel op
verzoek van de betrokken wijkkerkenraden twee of meer wijkgemeenten samenbrengen in een combinatie
van wijkgemeenten ten behoeve waarvan een predikant verbonden wordt of is aan de gemeente,
nadat tussen de betrokken wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad overeenstemming is verkregen
over een regeling van de kerkdiensten, de indeling van het pastorale werk en ha aandeel van elke wijkgemeente in de keuze van de predikant.
8. De algemene kerkenraad kan - op verzoek en ten behoeve van leden van de gemeente die in een
bijzondere situatie verkeren en gehoord de kerkenraden ran de betrokken wijkgemeenten - deze leden
samen brengen in een wijkgemeente van bijzondere aard. Een besluit tot vorming van een wijkgemeente
van bijzondere aard behoeft de goedkeuring van de classicale vergadering, die daarover het advres inwint
van het regionale college voor de visitatie.
Voor deze gemeenten gelden - voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald - dezelfcie regels
als voor andere wijkgemeenten.
I' a. Tot een wijkgemeente behoren zij die in het ten behoeve van de rvijkgemeente bij te ho4den register
van leden van de wijkgemeente zijn ingeschreven.
b. In het register van de wijkgemeente worden - behoudens toepassing van het in artikel 5-3 bepaalde ingeschreven de leden van de gemeente die binnen het gronàgebieà van de wijkgemeente hun raste
woonplaats hebben.
c. Als lid van een wijkgemeente kunnen - op hun schriftelijk en gemotiveerd verzoek en met instemrning
van de kerkenraden van de betrokken wijkgemeenten - in het register van de wijkgemeente ook
worden ingeschreven de leden van de gemeente die hun vaste woonpiaats hebben binnen een andere
tot dezelfde gemeente behorende wijkgemeente. V/eigert een van de betrokken wijkkerkenraden de
gewaagde insternming, dan kunnen betrokkenen een beslissurg ter zake wagen aair de algemene
kerkenraad.

d.

Tot de gemeenschap van een wijkgemeente worden gerekend - naast de onder b en c bedoelde leden
van de wijkgemeente en de in artikel 3 bedoelde gastleden - de niet-gedoopte kinderen van de leden
van de wijkgemeente alsmede degenen die biuk geven van verbondent eia met de wijkgemeente. Het
bepaalde in artikel 8 is van oyereenkomstige toepassing.
e. Het bepaalde in artikel 5-l en 2 is van overeenkomstige toepassing.
10. De vorming en inrichting van een gemeente met wijkgemeenten-wordiverder geregeld in een
door de algemene kerkenraad na overleg met de wijkkerkenraden vast te stellen

Deel IA:Ordinarrties
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HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN

Artikel 1. De roeping tot het ambt

1-

De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Chnstus\ryege 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 sterngerechtigde leden van de gemeente, dan wel, indien de orde van de kerk dit
aangeeft, op grond van verkiezing door de kerkenraad.
N-tIet het oog op de verkiezing herimert de kerkenraad de gemeente aan d.e plaats
en het werk van het ambt
in de gemeente van de Heer.

3.

Artikel 2.

De verkiezingsregeling

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

I

Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan Àet ÀacUtneming van het

2

bepaalde in ordinantie 4-7-2.
De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben, of alleen
belijdende ieden dan wel ook doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de-in lid 1 genoemde regeli,g
vast.
Om stemgereclrtigd te ii.jr,
dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.
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.

3

4

AÉikel3.

De voorbereiding van de verkiezing van predikanten

'

Voordat overgegaan wordt tot de verkiezing en beroepirg van een predikalt waagt de kerke,raad
ter zake
advies aan het daartoe aangewezen orgaan van de kerk. In g"rrui ,*
,rr"u-tur" in een evangelisch""r, van de evangelisch-l-utherse
lutherse gemeente overlegt dit orgaan met het daartoe aanger,vezen orgaan

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 haàr financiële
verpliJ:tingen te
voidoen.
De kerkenraad van een wijkgemeente begint de voorbereiding van de verkiezing
en beroeping 1?n een
predikant eerst nadat de instemming van de algemene kerkenraad is verkregen.
In (wr.1k)gemeenten waaraan geen predikant voor gewone werkzaamhedà is verbonden, geschieden
de
verkiezing en de beroeping van een predikant ondeibegeleiding l,an de door het
breed moderamen van de
ciassicale vergadering of cioor het ringverband aangew-ezen consuient.
In er'angelisch-lutherse gemeenten worden de verkiezing ell de beroeping val1 een predikant
evenwel

l

s1.node.

3'
4'

begeleid door de president van de evangelisch-lutherie synode

plaatsvervanger die als consulent optreedt.

of

""i

door deze aan te wijzen

-5' Ter voorbereiding van de verkiezing en de beroeping van een predikant stelt de kerkenraad een
beroepingscommissie in waarin naast leden van de kerkenraai in de regel
een aantal andere

gemeenteleden zitting heeft. In een gemeente rnet wijkgerneenten
wrjst ook de algemene kerkenraad uit

6'

zijn midden een lid aan.
De gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad
aanbevelingen in te dienen
van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanm.rling komen.

Artikel

l'
2'

{.

De verkiezing van predikanten

Voor de verkiezing tot predikant van een gerneente komen in aanmerking zij die in
de protestantse Kerk
in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn.
Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beioepbaar wanneer zij
ten minste vrer.;aar de
gemeente waaraan zrj verbonden zrjn, hebben gediend. Afwrjking hiervan
is slechts mogeli.lk met
insemming van het breed rnoderamen van de ilassicale u".gd"ring van de classis
waartoe de gemeente
behoort waaraan de betrokken predikant verbonden is

Deei

I\
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Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde vacature.
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
gezamenlijke
vergadering, waarbij elke van beide kerkenraden met de kandidatuur dient in
stemmen.

te

een

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 rran 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.
7.

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.
In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan - met medewerking en goedvinden van het
breed moderalnen van de classicale vergadering - in de in artikel 2-l bedoelde regeling worden bepaald
dat in afivijking van het in lid 5 voorgeschreven de verkiezing r,an de predikant geschiedt door de
kerkenraad.

8.

9

In afuijking 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 wor&, door de algemene kerkenraad. Deze predikant maakt als
boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad.

De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te

verkrijgen met het oog op de beroeping.
10. Bezw'aren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden
van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend brl de
kerkenraad te worden ingediend.
1i. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn verantwoordelijkheid
te proberen zelf hCI bezwaar weg te nemen - door naar het regionale college voor de behandeling van
bezwaren en geschillen, dat ter zake een einduitspraak doet.

Artikel S. De beroeping van predikanten

l.

2.

3.
4'
5.

lndien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezr,varen ongegrond zijn bevonden, wordt de
gekozen kandidaat door de kerkenraad beroepen tot predikant van de gemeente.
Gaat het om de beroeping van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden verbonden zal
worden aan een wijkgemeente, dan wordt deze beroepen door de wijkkerkenraad.
Gaat het om de beroeping van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden verbonden zai
worden aan een streekgemeente, dan wordt deze beroepen door de streekkerkenraad.
In geval van een combinatie van gemeenten geschiedt de beroeping van een predikant voor gewone
werkzaamheden door de betrokken kerkenraden gezamenlij k.
De kerkenraad stelt degene die beroepen is tot predikant lan de gemeente een beroepsbrief ter hand,
waarin omschreven staat wat de gemeente en de predikant elkaar verschuldigd zijn en wat de taak van de
predikant in de gerneente is. De beroepsbrief wordt ondertekend door de preses en de scriba van de
kerkenraad.
Bij het opstellen van de beroepsbrief wordt rekening gehouden met de vnjheid van het ambt van predikant
als dienaar des Woords. De inhoud en de strekking ran de beroepsbrief kunnen er dus niet toe leiden dat
de predikant aan de kerkenraad ofaan de gemeente ondergeschikt is.
Brj 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.
De beroepene doet binnen drie weken na de datum van de overhandiging van de beroepsbrief schriftelijk
mededeling aan de kerkenraad of barokkene het uitgebrachte beroep aanvaardt.
De beroepen predikant die voor gewone werkzaamheden aan een gemeente verbonden is, waagt na
aanvaarding van het beroep aan de kerkenraad van deze gemeente een akte van losmaking, welke akte
mede ondertekend dient te worden namens het breed moderamen van de classicale vergadering van de
classis waartoe die gemeente behoort. De predikant in algemene dienst vraagt na aanvaarding van het
beroep een ake van losmaking aan de ambtelijke vergadering die de predikant beroepen had tot algemene
dienst.
"7
I
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De bevestiging vindt plaats nadat approbatie is verleend door het breed moderamen van de classicale
vergadering van de classis waartoe de gemeente waaraan de predikant yerbonden zal worden, behoort.
Deze approbatie geschiedt wanneer is voldaan aan het in de orde van de kerkterzake van het beroepen en
de bevestiging van een predikant bepaalde.
Indien approbatie is verleend, vinden de bevestiging en intrede plaats binnen drie maanden nadat het
beroep is aangenomen, tenzij de kerkenraden en de beroepen predikant een later t{dstip overeenkomen.
De bevestiging vindt plaats in een kerkdienst met gebmikmaking van een daarvoor bestemde orde. Iadien
de beroepene niet eerder het ambt van predikant bekleed heeft, geschiedt de bevestiging onder
handoplegging.
hrdien buitengewone omstandigheden achteraf een emstig beletsel yoor de beroepene vornen om tot
opvolging van het beroep over te gaan, kan de kerkenraad van de gemeente die hef beroep uitbraclrt het
door de beroepene gegeven woord teruggeven, mits de kerkenraad lan de gemeentó die door de
beroepene wordt gediend, daarmee instemt.

_.

7

8-

Artikel 23. Predikanten met een bijzondere opdracht

l.

Een predikant met een bijzondere opdracht verricht werkzaanrheden die in rechtstreeks verband staan met
de vervulling van het ambt van predikant doch niet uitgaan ran een ambteiijke vergadering, maar verricht
worden bij een instelling die de betrokkene aanstelt.

De ambtelijke vergadering die de opdracht verleent, laat haar oordeel dat de werkzaamheden in
rechtstreeks verband staan met de vervulling van het ambt van predikant, toetsen door of vanwege
de

kleine synode.

2.
3.

Een predikant met een bijzondere opdracht wordt beroepen door een (algemene) kerkenraad,
classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de generale synode.
Een predikant met bijzondere opdracht wordt beroepen ,oo, à" duur van de werkzaamheden

een

waartoe de opdracht is verstrekt.
vergadering die de predikant met een bijzondere opdracht beroept, treft een regeling met de
betrokken instelling r.vaarin wordt vastgelegd dat deze ambtellke vergadering verantwoordetlt< isloor tra
werk dat de predikant met een bijzondere opdracht ambtelijk verricht en dat àe gemeente respectievelijk
de classis respectievelijk de evangeliscir-iutherse gemeenten tezamen respectiev;lijk de kerk niet
aansprakelijk zal zijn voor de financiële gevolgen van ontheffïng van of àntzettilg uit het ambt of ontslag

4- De ambtelijke

uit de dienstbetrekking.
Na ontsiag uit de dienstbetrekking zonder voorafgaande ontheffing van of zonder vooraftaande ontzetting
uit het ambt is de betrokken predikant beroepbaar predikant voor een periode van vier jíar. Deze periodà
kan telkens met vier jaar door de kleine slmode *oide., verlengd.
-5. De ambtelijke vergadering stelt de beroepene een beroepsbrief terhand, waarin omschreven staatwat de
ambtelijke vergademrg en de predikant elkaar verschuldigd zijn, met als bijlage de in het vorige lid

6.

bedoelde regeling.
Brj aanvaarding van het beroep is artikel 5-5 van toepassing.
Een predikant met een bijzondere opdracht wordt met inachmeming van het bepaalde in
artikel 5-7,
bevestigd in een kerkdienst \an een gemeente binnen het gebied wàarin deze werkza am zal zijn.

Indien de predikant verbonden wordt aan een gemeente, dient vooraf het breed moderàmen van
de

_
7'

classicale vergadering zich ervan te vergewissen dat de in lid 4 bedoelde regeling is getroffen.
De ambtelijke vergadering die de betrokken predikant beriep laat deze predf,antiegàl"id",
door een door
haar rn te stellen commissie. De betrokken predikant woont de vergadenngen vaÍl
déze commissie bij.

ORDIN.{i\TIE

4. DE

AMBTELIJKE VERGADERINGEN

Artikel 2. Geheimhouding

I Zij die een ambt dragen,
2.

zij die een dienst of fi-urctie vervullen en zij die vanwege gemeente of kerk een
taak r,'ervuilen, zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van aile zaken die hun À dó uitoefening
van hun
ambt- dienst, functre of taak ter kennis komen en een vertrouwelijk karakter dragen.
Deze gehein'rhoudingsplicht blaft bestaan nadat hru-r ambt. dienst, f,rnctie of taaÈ is
beëindigd.

Deei
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Artikel 5. Besluitvorming

I.

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 sehriftelijke stemming wordt gewaagd. 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 lan de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maak.
Indien éen kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de
stemmen weer, dan is de kandidaat nid 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 most worden.
Indien voor een vacature geen rran de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vin& 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 mrnste tweè weken
later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.

Artikel6.

Samenstelling van de kerkenraad

1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad
ambtsdragers vasl met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig

het aantal

zijn en wel naast de

predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn. twee àuderlingen die teyens
kerkrentmeester zijn en drie diakenen.
4. 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 Àedewerking en
goedvinden van het breed rnoderamen iran de classicale vergadering, nà in dru*oo, in aanmerÉing
komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord --is voorzien op welke wijze de in
de ordinanties genoemde taken worden verricht.
Wanneer
de helft van het aantal ambtsdragers ontbreek of buiten frrnctie is, bepaalt het breed moderamen
-5.
van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdràgers en na in daarvoor in
aanmerking komende gelallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoorà, op rvelke 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
7

-

adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.

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

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

en

Artiket 7. Arbeidsveld

1.

De kerkenraad heeft tot taak:
de zorg voor de dienst van Woord en sacrarnenten.
het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en rverken ur, à" gemeente.

-

het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat dooi de orde van de kerk
opgedragen;

de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente:
het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken.
L)
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het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
het vaststellen lan de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gewaagd.
De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en gewijzigd na
de leden van de gemeente daarin gekead en daarover gehoord te hebben en na overleg met het college
lan 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 zrjn ten minste:
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraadde regelurg voor het beheer van de veffnogensreclrtelijke aangelegenheden van de gemeente.
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het breed
moderamen r,'an de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse gemeente tevens aan

2.

de evangelisch-lutherse synodale commissie.

Artikel S. \fferkwijze

1.
2.

4
-5

De kerkenraad konrt ten minste zes maal per jaar bijeen.
De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een
scnba en een assessor. Lr het moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling, een ouderlingkerkrentmeester en een diaken ziuing. krdien de kerkenraad minder dan twaalf leden telt, hebben rn het
moderamen ten minste een predikant, een ouderling of een ouderling-kerkrentmeegrer en een diaken
zitting.
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten r,an de
kerkenraad, de uitvoering van die besluiten r,an de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn,
en voofts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen lan zaken lan formele en administratieve
aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijsraan door commissies die door hern worden ingesteld en
die werken in opdracht van, onder verantwoordeiijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad.
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 diakenàn en met alle daarvoor
ur aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfcle colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het
beleidsplan.

Nadat de kerkenraad het beleidspian of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, r.vordt 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. Daamà stelt de t<erkenraid het beleidsplan-of de

o

7

rvrjziging vast.
De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld:
h* bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente w;rdt gekeld en
gehoord, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheei van zijn

archieven,
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 actiefen passiefkiesrechr aan doopleden:
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers.
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een hurvelijk van man en wouw:
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 verrverven. ingrijpend verbourven. afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een
kerkgebor,nv:
zonder de Ieden van de gerneente daann gekend en daarover gehoord te hebben.
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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.

AÉikel 9. Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad

1.

2.

3.
4.

Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad.
Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast wijkkerkenraden een algemene kerkenraad.
Op de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad zijn de artikelen 6 tot en met 8 van overeenkomstige
toepassing.

Elke wijkkerkenraad wijst aan de hand van een door de algemene kerkenraad op te stellen rooster uit zrjn
midden een of meer leden voor de algemene kerkenraad aan, mst dien verstande dat in de algemene
kèrkenraad ten minste trree predikanten, vijf ouderlingen, van wie er twee tevens kerkrentmeester-zijn, en
drie diakenen zitting hebben. lVanneer de algemene kerkenraad meer leden telt, dient de verdeling van de
zetels over de ambrten zo veel mogelijk dezelfde verhouding aan te houden.
Ambtsdragers met een bepaaide opdracht kunnen boventallig door de algemene kerkenraad aangewezen
worden uit de arnbtsdragers van de gemeente of verkozen worden uit de stemgerechtigde leden van de
gemeente, met dien verstande dat het aantal boventallige leden ten hoogste een derde deel is van het totaal
aantal leden van de algemene kerkenraad.
lndien preses en/of scriba als boventallige leden verkozen worden door de algemene kerkenraad blijven
zij, in afindjking ran het bepaalde artikel 8-2 gedurende hun gehele ambtstermijn in funaie.
Ter bespreking van voor de gehele gemeente van belang zijnde aangelegenheden roept de algemene
kerkenraad een vergadering van alle ambtsdragers van de gemeente bijeen.
De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de algàmene kerkenraad en anderzijds de

wijkkerkenraden wordt aangegeven in een door de algemene kerkenraad in overleg **t de
wijkkerkenraden vast te stellen regeling, met dien verstande dat de taken en bevoegdheden van de
wijkkerkenraden alles ornvafien wat tot de taken en bevoegdheden van de kerker-rraid b.hoo.t,
-"t
uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de aigemene kerkenraad, waaronder,
voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald:

-

-

het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel van
de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de algemene kerkenraad wordt

toevertrouwd,

het treffen r.an voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om recht
te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid;
de vermogensrechtelijke aangelegenheden;
datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers.

ORDTNANTIE 1 1. YERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

Artikel

l.
2.
3.

l.

Algemeen

De zorg voor de verïnogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad.
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vernogensrechteirjke aangeiegenheden van de gemeente
van nia-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het college
van diakenen.
Het college van kerkrentmeesters en het coilege van diakenen stemmen hun beleid af op het beleid van de
kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. Zij doen verslag van hun werkzaamheden
aan de kerkenraad.
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I. B. ALGEMENE BEPALINGEN GEREFORMEERI}E KERK,s-GRAVEIYHAGE-OOST
te's-GRAYENHAGE
Preambule
De Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost te 's-Gravenhage is een gemeente van de Protestantse Kerk in
Nederland.
De kerkorde en ordinanties, de overgangsbepalingen en generale regelingen van de Protestantse Kerk in
Nederland zijn op haar van toepassing. De regeling is een uitwerking op een aantal punten.

Artikel 1.

Gemeente en wijkgemeenten

Van toepassing is in het bijzonder ordinantie 2, artikel 12 en 16.

1.

2.
3

TCI de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost te 's-Gravenhage behoren de volgende

wijkgemeenten:
Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk
Wijkgemeente Noorderkerk
Wijkgemeente Pax Christikerk
De grenzen van de gewone wijkgemeenten zijn vastgelegd en opgenomen in een
register, dat in bewaring is br1 het college van kerkrentmeesters (in het kerkelijk bureau) van de
Gereformeerde Kerk's-Gravenhage-Oost.
De gemeente als geheel heeft een algemene kerkenraad; de rvijkgemeenten hebben elk een
wijkkerkenraad (O 2- 1 6-2).

Artikel 2.

Samenstelling en vergadering algemene kerkenraad

Van toepassing zijn in het bijzonder ordinantie 4, de artikelen 6 en 9 en ordinantie 3, artikel 4, lid 8.

l.
2.
34.

-5.
6.

Deel

Het getal der leden van de algemene kerkenraad wordt bepaald door:
het aantal wijkgemeenten
het aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht (O 4-g-2)
het aantal predikanten met bepaalde opdracht (O 3-4-S)
Elke wijkkerkenraad vaardigt aan de hand van een door de algemene kerkenraad vast te stellen
rooster drie ambtsdragers af. De wijkkerkenraad verkiest daartoe uit zijn midden afgevaardigden

(pnrni) en vervangers (secundi).
Het in 2.2. genoemde rooster regelt dat de getalsverhoudingen tussen de verschillende ambten zoveel
mogelijkalsvolgtis: predikanten : ouderlingen: ouderling-kerkrentmeesters : diakenen :2.3.2
3 (O 4-e-2).
Als ambtsdragers met bepaalde opdracht, die door de algemene kerkenraad zijn aangewezen, maken
boventallig deel uit van de algemene kerkenraad:
' voorzitter van de algemene kerkenraad, indien deze niet verkozen wordt uit de afgevaardigden
van de wijkkerkenraden
' secrelaris van de algemene kerkenraad, indien deze niet verkozen wordt uit de afgevaardigden
van de wijkkerkenraden
' assessor van de algemene kerkenraad, indien deze niet verkozen wordt uit de afgevaardigden va,
de wijkkerkenraden
o voorzitter (of vervanger) lan het college yan diakenen
' voorzitter (of vervanger) van het college van kerkrentmeesters
' en voorts wie de algemene kerkenraad daartoe aanwijst, met inachtneming van het in
O 4-9-2 bepaalde, dat het aantal boventallige leden ten hoogste een derde deel is van het totaal

aantal leden van de algemene kerkenraad.
De predikanten met bepaalde opdracht ten behoeve van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost
te 's-Gravenhage in haar geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden zijn, maken -als
boventallige leden deel uit van de algemene kerkenraad.
De algemene kerkenraad benoemt één van de predikanten met bijzondere opdracht tot lid van de
algemene kerkenraad. Tevens wordt één van hen tot vervanger (secundus) benoemd. (O 4-6-7)
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Het college lan diakenen en het college van kerkrentmeesters, alsmede door de algemene kerkenraad
ingestelde commissies (zie artikel 6) dienen zowel gewaagd als ongewaagd de algemene kerkenraad
van advies.
De algemene kerkenraad vergadert minimaal vijf keer per jaar.
Tot de vergadering van de algemene kerkenraad worden gemeenteleden en andere beiangstellenden
als toehoorder toegelaten, tenzij de vergadering besluit een zaak in beslotenheid te behandeien.
De algemene kerkenraad kan besluiten adviseurs uit te nodigen om aan de vergaderingen van
de kerkenraad deel te nemen

8
9

l0

Artikel

3.

Uitgangspunt, taken en bevoegdheden algemene kerkenraad

Van toepassing zijn in het bijzonder ordinantie 2, artikel 16 en ordinantie 4, arlikel 9, lid 4
1

2.

Uitgangspunt voor de verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de
algemene kerkenraad en anderzijds de wijkkerkenraden is dat de taken en bevoegdheden van de
wijkkerkenraden alles omvatten wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort (O 4-7),
met uitzondering van datgene wat in O 4-94 nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de algemene
kerkenraad, alsmede wat door de wijkkerkenraden aan de algemene kerkenraad wordt toeveftrouwd.
De taken en bevoegdheden van de algemene kerkenraad zljn de volgende:
op grond van O 4-9-4.

a.
b.
c.
d.

het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het
geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in overleg aan de algemene
kerkenraad wordt toevertrouwd,
het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is
om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid,

devermogensrechtelijkeaangelegenheden,
datgene wat te maken heeft rnet de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde
medewerkers,

en voorts:

e.

het in overleg met de wijkkerkenraden zorg dragen voor de continuïteit en samenhang van
en solidariteit binnen het geheel van de gemeente,
f.
het in overleg met wijkkerkenraden vaststellen en wijzigen van wijkgrenzen, het opheffen dan
wel samenvoegen van wijken of tot stand brengen van combinaties van wijken (O 2-16),
g.
het in overleg met de wijkkerkenraden, het college van diakenen en het college van
kerkrentmeesters opstellen, vaststellen en uitvoeren van het beleidsplan (O 4-8-5),
h.
het in overleg met de wijkkerkenraden, het college van diakenen en het college van
kerkrentmeesters opstellen, vaststellen en uitvoeren van het personeelsformatieplan,
i.
het goedkeuren en vaststellen rran de begroting en dejaarrekening van het college van
diakenen en van het college van kerkrentmeesters,
j
samen met de betreffende wijkkerkenraad: de kandidaatstelling voor de verkieang en
beroeping rran predikanten voor gewone werkzaamheden (O 4-44),
k.
de verkiezing en beroeping van predikanten met bepaalde opdracht (O 4-4-8),
l.
de beroeping van predikanten met bijzondere opdracht en het instellen \an een cornmissie
rond predikanten mst bijzondere opdraclrt (O 3-23),
m. het vaststellen van het jaarlijkse preekbeurtenrooster,
n.
het vaststellen van hetjaarlijkse collecterooster,
o.
de uitgave van ha kerkblad 'Kerk in Den Haag' in samenwerking met anderen,
p
het op advies van het college van diakenen en samen met de classis benoemen en
ontslaan van bestuursleden van STEK, stichting voor stad en kerk te Den Haag,
q.
het instellen van vaste en ad-hoc commissies om de algemene kerkenraad terzake van
bepaalde zaken bij te staan en 'ran advies te dienen (O 4-84),
en voorts alles wat door de kerkorde en ordinanties en wat in overleg met de wijkkerkenraden aan de
algemene kerkenraad wordt toevertrouwd.

l.
l-)
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Bloderamen algemene kerkenraad: samenstelling en taak

Van toepassing is in het bijzonder ordinantie 4, artikel 8, de leden 2 en 3.
I

2

3

De algemene kerkenraad kiest jaarhjks in zijn eerste vergadering inlna de maand augusrus uit zijn
midden een moderamen dat minimaal bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een assessor. Zo
mogelijk zijn alle ambten vertegenwoordigd.
Voorzitter, secretaris en assessor blijven gedurende hun geheie ambtstermijn in functie (O 4-9-2).
Het moderamen heeft tot taak iret voorbereiden, samenroepen en leiden van bijeenkomsten van de
algemene kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de algemene kerkenraad waarvoor geen
anderen aarlge\.yezen zijn en voorts onder verantwoording aan de algemene kerkenraad, het aftioen
van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
Het moderamen roept de vergaderingen van de algemene kerkenraad tenminste zeven dagen van te
voren bijeen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). Van de
vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld dat in de eerstvolgende vergadering door de
algemene kerkenraad wordt vastgesteld.

Artikel 5.

l.
2.

Verhouding algemene kerkenraad en colleges yan kerkrentmeesters en rran diakenen

De verhouding tussen de algemene kerkenraad en de colleges van kerkrentmeesters en van diakenen
wordt geregeld in ordinantie I l, artikel 1 van de kerkorde.
De wijze waarop de verzorging van de vernogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard
en die van diaconale aard vorm krijgt, wordt beschreven in respectievetijk deet II en deel lll van deze

regeling.

Artikel 6.

1.

Commissies voor predikanten met bepaalde opdracht

a.
b.
c.
d.

2.

Commissies van de algemene kerkenraad
De algemene kerkenraad kan ter ondersteuning van het werk van de predikanten met bepaalde
opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel, die niet tevens aan een wijkgemeente
verbonden zijn, een comrnissie instellen.
De leden van de commissie worden benoemd door de algemene kerkenraad.
De algemene kerkenraad stelt het reglement van de commissie vast.
De comn'rissie doet éénmaal per jaar r.'erslag van haar werkzaamheden in de algemene kerkenraad
en diem op haar gebied de algemene kerkenraad gewaagd en ongewaagd van advies.

Commissie voor predikanten met bijzondere opdracht
Van toepassing is in het bijzonder ordinantie 3, artikel 23.

a.
b.
c.
d.

De algemene kerkenraad stelt ter begeleiding ran de predikanten met bijzondere opdracht één
commissie voor predikanten met bijzondere opdracht in.
De leden van de commissie worden benoemd door de algemene kerkenraad.
De predikanten met brjzondere opdracht en andere werkers, die vanwege Gereformeerde Kerk
's-Gravenhage-Oost beroepshalve werkzaam zrjn op het terrein van
de bijzondere pastorale zorg
zijn quaiitate qLra lid van de commissie.
De algemene kerkenraad stelt het reglement r.an de commissie vast.
De commissie doet éénmaal per jaar verslag van haar werkzaamheden in de algemene kerkenraad
en dient de algemene kerkenraad op haargebied gevraagd en ongevraagd van advies.

Artikel 7.

Voorbereiding, verkiezing en beroeping predikanten voor gewone werkzaamheden
Van toepassing is in het bijzonder ordinantie 3, de artikelen 3, 4 en
-§

I

Deei I

Het besluit om een vacature voor een predikant in een u,ijkgemeente al of niette vervullen i,vordt
genomen door de algemene kerker,raad op basis van en binnen het kader van het dan geldelde beleidsen personeelsfomratieplan en op grond vall eell door de r,vrjkkerkenraad in te dienen beleidsplal
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Het college van kerkrentmeesters waagt op verzoek van de algemene kerkenraad bij het regionaal
college voor de behandeling lan beheerszaken een verklaring aan, blijkens welke de gemeente in staat
is aan haar financièle verplichtingen te voldoen.
De verdere voorbereiding, de verkiezing en beroeping van predikanten voor gewone rverkeaamheden
geschiedt overeenkomstig ordinantie 3, de artikelen 3, 4 en 5.

*

Artikel 8.

in een door de vtijkkerkenraadvast te stellenverkiezingsregelingvoor ambtsdragers
(O 3-2-3) dient bepaaíd en vasÍgelegd te worden o-{alleen de belijdende dan wel ook
doopleden (van 18 jaar en ouder) stemgerechtigd zijn.

Voorbereiding, verkiezing en beroeping predikant met bepaalde opdracht

Van toepassing is in het bijzonder ordinantie 3, de artikelen 3, 4 en 5.
1

2

Het besluit om voorbereidingen te starten om te komen tot de verkiezing en beroeping van e€n
predikant met bepaalde opdracht, dan wel om een vacature voor een predikant met bepaalde opdracht
al of niet te ven'ullen, wordt genomen door de algemene kerkenraad op basis van en in het kader van
het dan geldende beleids- en personeelsformatieplan.
Op verzoek van de algemene kerkenraad vraagt het college van kerkrentmeesters bg het regionaal
college voor de behandeling van beheerszaken een verklaring aan blijkens weike de gemeente in staat
is haar financiële verplichtingen te voldoen.
De verdere voorbereiding, de verkiezing en beroeping van predikanten met bepaalde opdracht
geschiedt overeenkomstig ordinantie 3, de artikelen 3, 4 en -5.

Artikel 9.

Beroeping van predikant met bijzondere opdracht

Van toepassing is in het bijzonder ordinantie 3, artikel 23.

1.
2.

Het besluit om over te gaan tot beroeping van eeÍr predikant rnet bijzondere opdracht wordt genomen
door de algemene kerkenraad op basis van en in het kader van het dan geidende beleidsplan.
De beroeping door de algemene kerkenraad geschiedt overeenkomstig ordinantie 3, artikel 23.

Artikel 10. Afuaardigingen

1.

2.

De algemene kerkenraad benoemt bij voorkeur uit zijn midden en overeenkomstig de afspraken met
de betreffende instellingenlorganisatieslstichtingen een afuaardiging naar
de Haagse Gemeenschap \an Kerken,
het Grote Steden Beraad,
en voorts naar alle organenlstichtingen met wie afiraardiging is/wordt overeengekomen.
De afgevaardigden doen minimaal éénmaal per jaar in de algemene kerkenraad verslag van hun
werkzaamheden en dienen ter zake de algemene kerkenraad gewaagd en ongewaagd van advies.

r
r
.

Artikel 11.

1.

De Regeling

De regeling wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene kerkenraad bij meerderheid van
stemmen.
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Roostersamenstellingalgemenekerkenraad

I.B

Rooster samenstelling algemene kerkenraad

l.l.

B4 de samenstelling van de algemene kerkenraad wordt ten aanzien van de
getalsverhoudingen tussen de verschillende ambten zoveel mogelijk rekening
gehouden met de kerkordelijk bepaalde verhouding:
predikanten : ouderlingen : ouderling-rentmeesters : diaken : 2 : 3 : 2 : 3

l'.2.

De zittingsduur voor de leden ( afgevaardigden

en boventallige leden ) wordt
bepaald door de algemene kerkenraad en is voor alle ambtsdragers, behalve
preclikanten, ten hoogste acht jaar en geldt zolang de leden ambrtsdrager zijn in
hun wijkgemeente.

1.i

De zittingsduur voor de predikant-leden van de algemene kerkenraad is vier jaar.

lt
l+

De algemene kerkenraad bepaalt op grond van 1.1. op welke wijze de vacatures
worden vervuid. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met ha uitgangspunt dat
een wijkkerkenraad om de zoveel tijd een afgevaardigde van een ander ambt
afuaardigt, als met de mogelijkheden van de wijkkerkenraad.
Indien meerdere predikanten rnet bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden
zijn, is de eittingstermljn van de predikant met buzondere opdracht in de algemene
kerkenraad vier jaar, met de mogelijkheid van aansluitend nog een termijn van vier
jaar.

I.-_s

Schema van samenstelling

Wirk

Cirnstus Triumfatorkerk

Aigevaardigde

Af§evaardigde

I

2

Diaken

Predikant

Afgevaardigde
J

Ouderlingkerkrentmeester

Noorderkerk

Ouderling

Diaken

Ouderlingkerkrentmeester

Par Christi kerk

]Jt tyc itt

t

iIi

Oucierling

Predikant

Ouderling

gc i ctic n
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REGELING
voor de
KERKRENTMEESTERS

bEE,L 2

van de

GEREFORMEERDE KERK
's-GRA.VENHAGE-OOST

Inleiding.

De "Regeling voor de kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost

te

's-

Gravenhage" bestaat uit twee delen.

In het eerste deel is een aantal artikelen uit ordinantie 1l opgenomen, waarin beschreven s[aat hoe met
de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeeme dient te worden omgegaan.
De Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost valt onder de kerkordelijke categorie "gemeente met
wijkgemeenten". Daarom is conform artikel 4, lid 1 van genoemde ordinantie in de geciteerde
artikelen de term " kerkenraad" gewijzigd in "algemene kerkenraad".

De artikelen uit de ordinantie zijn de basis voor de uitwerking iran de landelijke richtlijnen in
richtlijnen voor de plaatselijke gemeente, de {liw*oeringsbepalingen GKO. Deze bepalingen vorïnen
het tweede deel van de Regeling.

II. A. RELEVANTE ARTII(ELEh{ UIT DE KERKORDE EN ORDINANTIES VAN DE
PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

Artikel 1. Algemeen (ordinantie l l, artikei

1.
2.

1, lid 2 en 3)

De algemene kerkenraad vertrouwt de verzorging van de verïnogensrechtelijke aangelegenheden
van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters.
Het college ran kerkrentmeesters stenrt zijn beleid af op het beleid ran de algemene kerkenraad
inzake het gehele leven en werken van de gemeente. Hij doet verslag van zijn werkzaamheden aan
de algemene kerkenraad.

Artikel 2.

Vermogensrechtelijke aangelegenheden

(ordinantie I 1, artikel 4,lid 2 en 3)

van

gemeenten

met

wijkgemeenten

l. In

een gemeente met wijkgemeenten vomlen de kerkrentmeesters die lid zryn van eell
wijkkerkenraad tezamen met de andere kerkrentmeesters die benoemd zijn door de wijkkerkenraad, de r,vijkraad van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters die lid zijn van de algemene
kerkenraad, vorrnen tezamen met de kerkrentmeesters die daartoe op gezamenlijke voordracht van
de wijkraden van kerkrentmeesters door de algemene kerkenraad zr.ln benoemd, het college van
kerkrentmeesters.

fl'oor de uiNoeringshepaling GKO: zie hijlage onder A).
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In overleg met de algemene kerkenraad kan het college van kerkrentmeesters, naast de zorg voor
het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten, de verzorging van
bepaalde veÍïnogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard
toevertrouwefl aan de wijkraden van kerkrentmeesters. Een en ander geschiedt met inachtneming
van het bepaalde in ordinantie 4, artikel 9, lid 4.
(Voor de uitvoeringsbepalingGKO: ne biilage onder B).

Artikel 3. Het

1.

Z.

college van kerkrentmeesters (ordinantie

1

1, artikel

2,lid 5,7,

B en 9)

Het college van kerkrentmeesters \Mijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanHet college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer
niet in één hand zijn.
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:

a. het in overleg

met en

in

verantwoording aan de algemene kerkenraad scheppen en
onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de

gemeente door:

r het meewerken

aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en

de

jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4, artikel 7 lid 1
en het bepaalde in de artikelen 5 en 6lran deze Regeling;
r 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
e.
f.
g.
h.

arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet{iaconaal terrein;
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;
het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien
aanwezig - het trouwboek:
het beheren van de archieven van de gemeente;
het beheren van de verzekeringspolissen.

(l'oor de uitvoeringsbepaling GKO: zie biilage onder C).

3.
4.

Het college van kerkrentmeesters bluft btj het beheren lan en beschikken over de aan hem
toeverlrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het
door de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de algemene kerkenraad
vastgestel de begrotin g.

De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de algemene kerkenraad:
het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren,
verkopen of op andere wijze verweemden 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

r

r
r
o
r

de gemeente;

het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien,
het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
het opnchten van of deelnemen aan een stichting;
het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan lan overeenkomsten om
geschiilen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
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Artikel 4. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
(ordinantie i 1, artikei 5, lid I en 3)

1.

2.

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 een
plaatsvervanger aan.
In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegen\À/oordigd door de preses en de scriba
r.an de algemene kerkenraad tezamen. De algemene kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn
midden een plaatsvervanger aan.

Artikel 5. De begroting en het collecterooster (ordinantie

1.
2.
3.

4.

5.

11, artikel 6,

lid I,2,3,4

en

-5)

Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de algemene
kerkenraad en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over
de in samenhang met het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen
begrotingen en het collecterooster van het komende kalenderjaar.
Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun
ontwerpbegrotingen brj de algemene kerkeffaad in, vergezeld van een door hen in onderling
overleg op gesteld gemeenschappelijk ontwerp-collecterooster.
Indien de algemene 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, waagt de algemene kerkenraad bemiddeiing van het regionale
college voor de behandeling van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college
neemt de algemene kerkenraad een definitief besluit.

Nadat de algemene kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in
samenyatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de
leden van de gemeente ter inzage gelegd. De algemene kerkenraad stelt de leden van de gemeetrte
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 algemene kerkenraad is aangegeven. Daama stelt de algemene
kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast.
Iadien een algemene kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen
bepaalde in lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.

in de vastgestelde begroting is het

(Voor de uftvoeringsbepaling GKO: zie bijlage oncler D).

Artikel6.

1.
2.

3.
4.

De

jaarrekening (ordinantie

11, artikel 7

lid l, 2,3

en 4)

Het college van kerkrentmeesters legt elk jaar vóór I mei zijn ontwerpjaarrekening over het laatst
verlopen kalenderjaar aan de algemene kerkenraad voor.
Deze jaarrekening wordt 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 algemene
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekening
kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de algemene
kerkenraad is aangegeven.

Daama slelt de algemene kerkenraad de jaarrekening vast, hetgeen strekt tot decharge van de
kerkrentmeesters inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de algemene kerkenraad een
voorbehoud maakt, ofhet regionale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg
wenst.

Elk jaar wordt vóor de vaststelling van de jaarrekening de financiële administratie van de
te wijzen certificerend

gemeente gecontroleerd door een door de algemene kerkenraad aan
accountant of twee andere onaflT ankelijke deskundigen.
(Voor de uitvoeringsbepalingGKO: zie bi1lage onder Ë).
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Artikel 7. Betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken
(ordinantie 11, artikel B, lid 1 en 3)
l. De algemene kerkenraad legt elk jaar vóór 15 december de begrotingen voor het komende
kalenderjaar met -ter informatie bijgevoegd- het beleidsplan en vóór 15 juni de jaarrekening over
het laatstverlopen kalenderjaar met het rapport lqn de gehouden controle aan het regionale college

2.

voor de behandeling lan beheerszaken voor.
Het college van kerkrentmeesters is eerst na voorafgaande toestemming van het regionale college
bevoegd tot:

.

het op ingrijpende wijze verbouwen, uitbreiden of restaureren, verkopen of op andere wijze
verweemden 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 verweemden en bezrvaren 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
algemene kerkenraad alsmede personen die in dienst staan van de gemeente;
. het oprichten van ofhet deelnemen aan een stichting.
Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel8. Algemene bepalingen

i.

Wijzigingen en aanvullingen op het tweede deei van de Regeiing kunnen door de algemene
kerkenraad worden aangebracht -mits niet in strijd met de orde van de kerk- op voorstel van
en na overleg met het college van kerkrentmeesters conform het daartoe in ordinantie 4, artikel

2.

Gevallen. waarin over de uitleg van een onderdeel yan Àel tweede deel van de Regeling een
geschil bestaat, worden ter kennis gebracht van het regionale college voor de behandeling van

7

3.

,lid

2 gestelde.

beheerszaken

Het t'uveede deel van de Regeling voor de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost te
's{ravenhage wordt aangehaald als "Regeling voor de kerkrentmeesters van de
Gereformeerde Kerk's-Gravenhage-Oost te's-Gravenhage".
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os-Gravenhage-Oost

Samenstelling en werkwijz,evtn het college en de wijkraden van kerkrentmeesters.
(Betreft artikel 2, lid I van de Regeling).

Het college van kerkrentmeesters:
a. De op gezamenlijke voordracht van wijkraden van kerkrentmeesters benoemde collegeleden vor-

b.
c.
d.
e.
f.

men het college van kerkrentmeesters.
Het college telt tenminste drie en ten hoogste zes leden (tenrninste uit iedere wijk éen).
Het college van kerkrentmeesters benoemt uit de leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, allen - zo hun zittingstijd dit toelaat- voor een tijdvak van ten hoogste vier jaren.
Het college van kerkrentmeesters kan voor bepaalde onderdelen van zijn arbeidsveld uit zijn midden eommissies benoemen.
Het college van kerkrentmeesters kan kerkrentmeesters uit de wijkraden of leden van de gemeente
uitnodigen als lid van zulk een commissie deel te nemen.
Het college van kerkrentmeesters vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, alsook indien
tenminste twee leden de voorzitter verzoeken een vergadering te beleggen.

De wiikraad van kerkrentmeesters:
a. De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een coördinator aan .
b. De wijkraad van kerkrentmeesters vergadert zo dikwijls de coördinator dit nodig acht" alsook
indien tenminste twee leden de coördinator verzoeken een yergadering te beleggen.
Algemeen.
a. Zij, die een bezoldigde betrekking hebben in dienst van de Gereformeerde Kerk 's-GravenhageOost, zijn niet verkiesbaar tot kerkrentmeester.
b. Kerkrentmeesters genieten honorarium noch presentiegeld.
De vergadering van kerkrentmeesters.
Tenminste twee keer per jaar vergaderen de wijkraden van kerkrentmeesters gezamenlijk met het
college van kerkrentmeesters. Deze vergadering wordt de vergadering van kerkrentmeesters genoemd.
b. Op de voo{aarsvergadering wordt de jaarrekening van de totale gemeente van het verstreken jaar
en op de najaarsvergadering de begroting van de totale gemeente voor het komende jaar besproken. Dit overleg resulteert in een advies over deze financiële snrkken aan de algemene kerkenraad,
die zowel de begroting als de jaarrekening moet vaststellen.
c. Gemeenschappelijke zaken zoals geldwerving, verwachte ontwikkeling in het geheel van de gemeente, de ledenadministratie, de verhuur van gebouwen, verzekeringsaangelegenheden en onderlinge afstemming van zaken kunnen -al of niet op verzoek van één of meerdere wijkraden- geagendeerd worden.
d. lndien tenminste twee wijkkerkrentmeesters bij het college daartoe een verzoek indienen, zal een
extra vergadering gehouden worden.
e. In de vergadering van kerkrentmeesters fungeren als voorzitter en secretaris, de voorzitter en de
secretaris van het college.

a.

B. Taken en bevoegdheden van de wijkraden van kerkrentmeesters.
(Betreft artikel 2,lid2 van de Regeling).
De taak van iedere wijkraad van kerkrentmeesters houdt in

a.

Het jaarlijks bespreken in overleg met de wijkkerkenraad en het college van kerkrentmeesters
van een ontwerp wijkbegroting. ( zie verder D) en een ontwerpjaarrekening voor de wgk (zie
verder E) beide voorbereid door het College van Kerkrentmeesters
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b.
c.
d.
e.
f.

mei 2005

het beheer van de door het college van kerkrentmeesters aan de wijkgemeente ter beschikking
gestelde kerk- en wijkgebouwen en alle andere, ten dienste van de wijkgemeente bestemde goedeien, alsmede het gewone onderhoud daarvan (hieronder wordt verstaan het onderhoud, dat normaliter voor rekening van de gebruiker kornt) binnen het kader van de wijkbegroting.
na verkregen instemming van het college van kerkrentmeesers het beheer en het onderhoud anders dan bedoeld in D binnen het kader lan de wijkbegroting.
De zorg in financiële zin voor de wijkkas en het wijkblad van de wijkgemeente;
de beschikbaarstelling van kerkgebouwen anders dan voor erediensten en de vaststelling van de
daarvoor in rekening te brengen vergoedingen
het bijhouden ran de inventarisstaten van de kerk- en wijkgebouwen.

C. Taken en bevoegdheden van het college van kerkrentmeesters
(Betreft artikel 3, lid 2 van de Regeling).
Het college van kerkreÍËmeesters heeft - in aanvulling op de taken die zijn vermeld in de
Ordinanties - tot taak:
a. de zorg voor het vervaardigen van de uitnodigingen tot betaling van de kerkelijke bijdragen;
b. het groot-onderhoud r.an de aan de wijkgemeenten ter beschikking gestelde kerk- en wijkgebouwel( hieronder wor& verstaan het onderhoud, dat normaliter voor rekening van de eigenaar komt
c. zorg voor het in de kerkdiensten inzamelen van de gaven lani de gemeenteleden;
d. het innen van de bijdragen die aan de gemeenteleden r*'orden gewaagd;
e. het wagen en ontvangen r,an andere bijdragen en giften, bestemd voor de desbstreffende wijkgemeente;

f. het bijhouden van het register van de leden van de wijkgemeente, hiema te noemen wijkregister;
g. het doen van aanbevelingen voor de benoeming van finctionarissen (organist, koster);
h. hel doen ran uitgaven binnen het raam van de goedgekeurde begroting;
solidariteitsfonds om bijzondere taken of projecten te kurmen (blijven) uiti. het beheren ,ar,

"en
voeren die het belang en/of de draagkracht van een wijk te boven gaan. De wijkgemeenten worden
aangeslagen met een jaarlijks vast te stellen percentage van de vaste wijwillige bijdragen en giË
ten;

j

het verstrekken tan leningen of bijdragen uit het solidariteitsfonds op aanïragen van wijkraden

k.

van kerkrentmeesters

hA beheer en het onderhoud van alle onroerende zaken van de gemeente met hun inventaris, voorzover het beheer en"/of onderhoud niet geheel of ten dele aan de gebmikers is gedelegeerd;
l. het beheer van roerende zaken van de gemeente, voorzover niet krachtens deze Regeling bij een
wijkraad van kerkrentmeesters in beheer;
m. het beheer van kapitalen, fondsen en kassen van de gemeente;
n. zorg voor het bijhouden van de registers van de gemeente en van de doop-, lidmaten-, en trouw-

o.
p.
q.
r.

boeken:
het benoemen, schorsen en ontslaan van functionarissen en het bepalen van hun recl,tspositie, een
en ander met inachtneming van het daartoe in de betrokken ordinanties, generale regelingen of algemene bepalingen gestelde;
het archiveren lran alle stukken die betrekking hebben op de beiangen van de gemeente, voorzover
van niet-diaconale aard.
hst verrichten van al datgene wat de verzorging van de verïnogensreclrtelijke belangen betreft,
voorzover dit niet bij of krachtens deze Regeling aan de wijkraden van kerkrentmeesters is opgedragen:
het college van kerkrentmeesters verstrekt de penningmeester de bevoegdheid tot het opnemen van
kasgelden en het tekenen van betalingsopdrachten tot een nader door het college te bepalen bedrag.
Voór opnames en opdrachten, die dat maximum te boven gaan, is een tweede handtekening vereist
van één van de leden van het college.
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D. Procedure voor het opstellen en vaststellen van de begroting.
Het vaststellen van de begrotine:
k"rk .ntnreesters stelt een concept voor de begroting voor het komende jaar van
,-É{"t C"tt"g"
"*
de Gereformeerde Kerk 's$ravenhage Oost en van haar wijkgemeenten op voor 15 september van
het lopende jaar. De concept begroting van de wijken wordt besproken met de wijkraad van
kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad.
b. Reserveringen aangaande onderhoud c.q. groot onderhoud worden geoormerkt voor de gebourven
lyaarvoor reservering is gepleegd.
c. De begroting van de wijkkerkenraad dient sluitend te zijn. hr geval lan een begroot tekort pleegt
het college ran kerkrentmeesters overleg met de wijkraad van kerkrentmeesters en met de wijkkerkenraàd hoe hA tekort kan worden bestreden. lndien het structureel onmogelijk is om tot een
sluitelde begroting te komen wordt de wijkgemeente uitgenodigd een zodanig reorganisatieplan
op te stellen dat eàn sluitende begroting kan worden bereikt. Het reorganisatieplan behoeft de instemming van het college van kerkrentmeesters en van de algemene kerkenraad. Als geen overeenstemming wordt bereikt beslist het College van Kerkrentmeesters over de te nemen maatregelen.

Voor de verdere behandeling van de begroting geldt het in ordinantie l1 bepaalde, namelijk:
a. Na de bespreking van di begroting in de vergadering van kerkrentmeesters wordt deze vergezeld
van een aàvies van de vergadering van kerkrentmeesters vóor 1 november aan de algemene kerkenraad aangeboden. Tegelijk met de begroting wordt een met het college van diakenen in onderling overleg opgestelde gemeenschappelijk ontweqp-collecterooster aan de algemene kerkenraad
voorgelegd.
b. Nadàt dJbegroting door de algemene kerkenraad voorlopig is vastgesteld, wordt deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden
in de gemeente ter inzage gelegd.
c. Nadaide gemeenteleden volgens de daartoe door de algemene kerkenraad opgestelde regeling de
gelegenheid gehad hebben om op de begroting te reageren, wordt deze door de algemene kerken-

d.
e.

raad vastgesteld.
De algemene kerkenraad legt vóor 15 december de begroting voor aan
de behandeling van beheerszaken

ha regionale college voor

Ook steh de algemene kerkenraad het ingediende gemeenschappelijke ontwerp-collecterooster
vast.

E. Procedure rroor het opstellen en vaststellen van de jaarrekening.
Hst vaststellen van de jaarrekenine:
a. Het kerkelijk bureau maakt jaarlijks een ontwerpjaarrekening op van de lasten en baten van elke
wijkgemeente in het afgelopen kalenderjaar en zendt dat ontwerp vóór 15 maart, met de door de
wijkraad nodig geachte toelichting, toe aan het college van kerkrentmeesters.
b. Een batig saldo op de jaarrekening van een wijkgemeente wor& aan de wijkreserve toegevoegd,
terwijl een tekort van de wijkreserve wordt afgetrokken. Als de wijkreserve negatief wordt ontstaat
een schuld die dient te worden weggewerkt.
c. Het college van kerkrentmeesters stelt mede aan de hand van de ontwerpjaarrekeningen van de
wijkgemeenten het ontwerp voor de jaarrekening van de gehele gemeente op.
d. Op de ontwerpjaarrekening van de gehele gemeente vindt onaflrankelijke controle plaats door een
door de algemene kerkenraad aangewezen accountant met certificerende bevoegdheden.

'J
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1l bepaalde, namelijk:
Voor de verdere behandeling van de jaarrekening geldt het in ordinantie
aangeboden'
e. Na deze bespreking wordt de jaarrekening vóor I mei aan de algemene kerkenraadwordt
deze in saf. Nadat de jaarrekeíing door àe a[emeoó kerkenraad voorlopig is vastgesteld,
haar geheel voor de lemenvatting in de gemïente gepubliceerd, en tevens gedurendè ien week in
den in de gemeente ter inzage gelegd.
de
g. Nadat de gemeenteleden vo-lgàs àe daartoe opgestelde regeling door de algemene kerkenraadkeralgemene
de
door
gelegenheid gehad hebben À op de jaarrekening te reageren, wordt deze
kenraad vastgesteld.
de gehouden conDe algemene kerkenraad legt vóór 15 juni de jaarrekening met het rapport van
trole voor aan het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken'

h.

F. Overige bepalingen

1.

De

wijk- of kerkgebouwen

met de wijkgemeenten aangaande kerk- en wijkgebouwen.
alsmede wijziHet aan ee, *r3kuÀe"rrtJ,.r besctritt ing stellen van een wijk- of kerkgebouw,
wijkkerbetrokken
met
de
ging en Oeer:raig;g van de ter beschikkingstelling, wordt, na overleg
schriftelijk
en
bepaald
kerkenraad, door Éet co[ége van kerkrentmeesters
kenraad en de

@g
a.

"rg"L"""

b.
c.
d.
e.

vastgelegd.
aangewezen op
Oe ilg"àerre kerkenraad treft wanneer twee of meer wijkgemeenten tezamei z\n
gebruik daarvan'
het ge-bruik van een kerk- of wijkgebouw een regeling voor het gezamenlijk
van kerkrentmeeswijkraden
de
betrokken
met
Het-college van kerkrentmeesters stelt in overleg
het onderhoud en
van
verzorging
ters in de onder UJU !.roe*de situatie een regeling op inzake de
van het saldo
verdeling
het beheer door de u#om.en wijkraden van kerkrentmeesters en inzake de
van de lasten en baten over de betrokken wijkgemeenten'

stelt het
Indien een (nieuw) kerk- of wijkgebouw mtà worden gesticht, verbouwd of afgestoten,
de te
college yan'kerkróntmeesters in overleg met de betrokken wijkraad van kerkrentmeesters
uitvoering.
en
volgJn werkwijze vast, ook ten aanzien van ontwerp
of enig ander
Indien het voomemen bestaat tot sluiting en / of verkoop _vT een kerk, wijkgebouw
kerkrentmeesvan
pand van de kerk stelt het college van kèrkrentmeesters de betrokken wijkraad
alsnog binneneen
iers trjdig in de gelegenheid om een gemeenteberaadte beleggen met als dogl o-m
het gemeenredelijke"termiji tot-..n structureel sluitende begroting te komen. De conclusies van
teberàad en de ontwerp begroting worden bij de besluitvorming betrokken

2. De benoeming van functionarissen

a.

nadat de
De benoeming
t *t*l*g*isten geschiedt door ha college van kerkrentmeesters,
"*,
wijkraad van ferkrentmeesters- in overÉg met de wijkkerkenraad- een gemotiveerde aanbeveling
heót hgediend, vergezeld van het -zo dit is gegeven- op schrift gesteld oordeel van de wijkkerna overleg met
kenraadl Zij *o.deridoor het college van kerkrentmeesters geschorst en ontslagen,

wijkraad van kerkrentmeesters.
geschiedt
De bànoeming van kosters en anderen, werkzaam ten behoeve van een wijkgemeente,
met de
in
overleg
door het college van kerkrentmeesters, nadat de wijkraad van kerkrentmeesters
met
de
gemotiveerde aanbeveling heeft ingediend- Zij worden na overleg
wijkkerkenraà
""r,
ont
beirokken wijkraad van kerkrentmeesters door het college van kerkrentmeesters geschorst en
de

b.

slagen.

van functionarissen vindt plaats met inachheming van het in de kerkorde
daartoe bepaalde en met inachtneming van de desbetreffende rechtspositieregeling.
is
Geen benoemingen kunnen plaatsvinden, dan nadat in de daaraan verbonden financiële lasten

c. De benoeming
d.

voorzien.
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3. De financiële administratie

a.

uO*lrirt.rtie van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage Oost, met inbegrip van de
van
wijkgemeenten, wordt verzorgd door het College van Kerkrentmeesters. Het college
De financièi.

laten uitkerkrentmeesters kan de werkziamheden voor het voeren van de financiële administratie
en baten
lasten
alle
tevens
om\at
het Kerkelijk Bureau. De financiële administratie

b.
c.

voeren door
van de wijkgemeenten, met uitzondering lan die van het wijkbladen en de wijkkassen.
verantDe frnanciele administratie lan wijkbladen, wijkkassen en wijkstichtingen behoort tot de
woordelijkheid van de wijkkerkenraden en de besturen van wijkstichtingen.
Hgt college van kerkrentineesters kan aanwijzigen geven voor het voeren van deze administraties
en voor de innchting van de financièle verantwoording'
en
De financiëie veranl*oord.ing in de vorm van begrotingen en jaarrekeningen van wijkkassen
wijkstichtingen wor& ter kennisnemrng verstrekt aan het college van kerkrentmeesters.
Het behoort tot de taak van en de bevoegdheid van het College van Kerkrentmeesters kennis te
nemen van de financiële verantwoording van wijkkassen en wijkstichtingen.
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Financieel reglement voor de Kerk van Den Haag-oost'

I

Inleiding.

oÍer twee verschillende mogelijkheden
Deze notitie volgt op de in de KAZ besproken notities
Kerk van Den Haag Oost'
voor een financiele iegetgerring voor OË wiiten van de Gereformeerde
een voorkeur uit voor het zgn'
In de KAZ ,ergaaerirrlr"an Zím"i 2002 sirak ee1 meer!-erheid
3
plan D: 8 stemmen voor, vertegenwoordigènd 3 wijken. Voor plan C spraken zich uit
gold als verkennen!; er is geen
aanwezigen, o.rt"g.n*ooraigeïO 2 wijkà. Deze uitspraak
de Óommissie van Beheer zouden
besluit genomen. afg"*p*tó is dat hlt modera*"r, àn
trachten een compromis uit te werken'

2

UitgangsPunten

krimp in het ledental van de
voornaamste uitgangspunt is dat de wijken ondanks dehuidige
functioneren, bij
kerk in beginsel ,oíiigmogelijk zelfsiandig als eenheden moeten blijven
kJei-ne eenheden vaak
voorkeur in SoW-verbïnd. be rchtergrondïriervan is de opvatting dal
individuele leden gemotiveerd
onverwachte werfl<racht en uitstraling ontwikkelen waarbii
gedachte is om de wijken
worden belangrijke bijdragen te leveien. Een andere achtórliggende
over hun toekomst na
zoveel mogelijk i" u"tirr"ró om hun eigen problemen op te lossen en om
het Licht van het
te denken. Verder is het van beiang om-in eike wijk in di stad zoveel mogelijk
Evangelie te doen schijnen.
kerk,
Dit moet echter g"grtiËa"n op een financieel gezonde basis waarbij op de reserves van de
dat het
behalve wellicht door inflatie, niet verder wordt ingeteerd. Dit zal helaas betekenen
niet
beschikÍ
volledige predikantsplaats
principe dat een wijk over een eigen kerkgebouw
"",
"n
àltiid *.., haalbaar is, en zeker ni.t .n"".roanzelfsprekend is. Het is natuurlijk mogelijk dat een
groep te klein wordt om nog te kunnen functioneren, waardoor sÍlmenvoeging onvermijdelijk
wordt. Samenwerking in sów verband is van levensbelang al wordt erkend dat er binnen de
Hervormde Gemee.rt"e en de Gereformeerde wijkgemeenten verschillen in opvatting bestaan die
op het vlak van de wijken een dergelijke samenwerking moeilijk kunnen maken. Aile
kèrkgebouwen en panden van de Gereformeerde kerk van Den Haag Oost zijn
gemeenschappeliji bezit, zodatbij verkoop van een pand of kerkgebouw de opbrengst ook
eigendom van de kerk als geheel bliift.

3

Beleidslijnen

Uit bovengenoemd uitgangspunten vloeien de volgende beleidslijnen voort.
a) Met ingang van het jaar 2003 dient de Gereformeerde kerk van Den Haag Oost een sluitende

b)

c)

begroting te hebben; een dergelijke sluitende begroting geldt in principe zowel voor de kerk als
geheel als voor elke wijk afzonderlijk.
Alleen de renteopbrengsten van de reserves als baten in de begroting zullen worden
opgenomen, zodat de reserves zelf in stand blijven.
Er worden mogelijkheden geschapen om bijzondere taken of projecten te kunnen (blijven)
uitvoeren, die het belang en de draagkracht van een wijk te boven gaan. Hiervoor wordt een
solidariteitsfonds opgericht, waaraan alle wij ken bij dragen.

4 Nadere uitwerking.

a) Sluitende begrotingen en rekeningenJaarlijks wordt in de maand mei de jaarrekening van de kerk in de KAZ besproken. Deze omvat
ook de jaarrekening van de afzonderlijke wijken.
Indien uit de jaarrekening blijkt dat er sprake is van een tekort bij een wijk dan dient dit tekort in
de jaren daarop gecompenseerd te worden met een overschot. Overschotten op de jaarrekening
komen de wijk ten goede, bijv. als extra buffer of reservering voor groot onderhoud.
4

t

jaar de
Vanbghey in mei van elk
rrr vcrvors ,p J. jo-- *L-.oitr'g 1talt.de COmmiSSiA
t"rr.-Jr geheel alsook per wiik, waarbij
inanciere
meerjarenraming
van de actie kerkbalans'
wiiken'
rekening gehouden íotat *"t de opbrengst
beschikking worden.gesteld aan de
de
Zower de jaarrekening als de-meerjare*i-irËrriter
tussen
over de b"g'ti;g;oor het Èomende iaar
Uesprlki,g;ï;;
vinOt
i"*aï
t
basis
op
Mede
wijk en de commissie van beheer'

"í""ïa"

t;;J;í;;ó.

dan geeft de
brijkl voor een wijkvoor fret k9ry1deiaar,
(Bv'
Indien uit de meerjarenraming een tekorr
werken'
pran aan t o. ,ii t.t tekort denkt weg te
i,
I
septemb.,
uiterlijk
wijk
betrefiEende
""J rrerh,rur, door werving van sponsorgelden' door
door extra verhoging WB etc., dooràname
bijgestelde
zijn taakstellend en *o'àen verwerkt in de
krimp in predikantrE*uti"l O"r" pturr.r*r,

wijk geen oplossing ziet, dan overleggen de
van een structureel tekorr, waarvoor de
structureie
van de KAZ en di wijkover-de vraag hoe
commissie van beheer, het moderamen
de KAZier
aan
Het resulterende plan wordt vervolgens
besparingen turrn*ío.aen gerealiseerd.
wàrdt bereikt over structurele
bekrachtiging voorgelegd. Als er geen overeenstemming
zelf een voorstel in bij de KAZ' die' bij
besparingen, dan aËrrti. commiiie van beheer
dit rr"*olgens dwingend aan de wijk kan opleggen'

fï,r.f-e

uurïuur&ng,
1

b)

verkaopwinst bii verkoop van
lrerdeling vqn rentebaten en behandeling van

onroerendgoed-

^ ztln
kerk van Den Haag Oost
Het vermogen en dË bezittingen van de Gereformeerde
resp' ontvangen worden voor
gemeenschappelijk eigendoÀ. De vergoedingen die betaald
als vermogenslasten en - baten
gezamenlijk met de hlrvormden gebríikte kórken gelden eveneens
en rentelasten. Per saldo is sprake van
en maken onderdeel uit van het g-eheel van rentebaien
van de ledenaantallen'
rentebaten die ten gunste komen van de wijken naar rato
algemene reserve' Met
De resultaten van verkoop van onroerend goed worden toegevoegd 1* q"
worden gemaakt met
name in geval van verkoop van kerkgeboíwen zullen per situatie afspraken
beschikbaar gesteld wordt
de betrokken wijk in hoevLrre de rentËbaten over de veikoopopbrengst
en, meer in het algemeen, het
aan de wijk meihet oog op het bekostigen van vervanselde ruimte
een afuijking van
gezond maken van de Ànanciele situatË van die wijk. Dit kan derhalve leiden tot
de algemene regel voor de rentetoerekening'
4 c)
Solidariteitsfonds
jaarlijks vast te
Er wordt een solidaiiteitsfonds ingesteld, dat door de wijken wordt gevoed via een
stellen percentage van de VVB , §t"n etc. In 2003 bedraagt dit 5a/o. Om bij de start het fonds
voldoende inhoud te geven zal eeneenmalige overheveling van € 50.000 uit het verÍnogen
plaatsvinden.
i{et fonds is bedoeld voor een bijdrage in projecten en activiteiten die de draagkracht van de
betrokken wijk te boven gzmÍl en die van een algemeen belang worden geacht voor het 'kerk zijn'
in Den Haag.
Wijken die een beroep willen doen op het solidariteitsfonds kunnen daartoe plannen indienen.
Deze worden beoordeeld door de Commissie van Beheer wÍlarna deKAZ een besluit tot
toekenning of afivijzing neemt.
Het is dus niet de bedoeling dat structurele tekorten worden gedekt uit het solidariteitsfonds.
Daarvoor geldt hetgeen onder 3a is vermeld.

's-Gravenhage, 26 november 2002
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REGELING
voor de
DIAKENEN
van de
GEREFORMEERDE KERK
's-GRAVENHAGE-OOST

EN ORDINANTIES VÀï§
IU. A. RELEVANTE ARTIKELEN TIIT DE KERKORDE
DE PROTESTÀNTSE KERK IN NEDERLANI}

AÉikel1. Algemeen

1.

Z.
3.

(ordinantie 11, artikel 1)

van de gemeente berust bij de kerkenraad'
De zorg voor de verÍnogensrechtelijke aangelegerheden
-van-de
verÍnogensrechtelijke aangelegenheden van de
De kerkenraad vertrouwt de verzorging
college van kerkrentmeesters en die van diaconaie
gemeente van niet-diaconale aard toe À t
"t
aard aan het college van diakenen.
af op het beleid
Het college van kËrkrentmeesters en het college van diakenen stemmen hun beleid
van hun
verslag
van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. Zij doen
werkzaamheden aan de kerkenraad.

Het dienstwerk van de diakenen (ordinantie 3, artikel 11)
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen

Artikel

l.

2.

toevertrouwd
de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten,
de dienst aan de Tafel yan de Heer,
het mede voorbereiden van de voorbeden;
het inzamelen en besteden van de lieftlegaven;
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 bevorderen van het
maatschaPPelijk welzijn;
het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
waagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelij kheid dienaangaande;
het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
en zo al daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen

Artikel3.

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid van de gemeente

(ordinantie 8, artikel

I en 3)

menhang en e i ge nlteid
De gemeente vervult haar missionaire, diaconale en pastorale roeping in het besef dat de daaruit
voorlvloeiende taken zowel in hun onderlinge samenhang als in hun eigenheid behartigd dienen te
worden.
2. De kerkenraad ziet erop toe dat de afzonderlijke taken waar nodig en rnogelijk op elkaar u'orden
afgestemd en dat zij wàrden gericht op het gemeente-zijn in de wereld.

Sa

l.
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De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor
het opwekken van de leden van de gemeente om zich in te zetten voor die taken waarvoor
zij gaven hebben ontvangen;
de bijzondere toerusting en vorming van de leden van de gemeente met het oog op de
vervulling van hun taken;
het stellen lran organen die de kerkenraad bustaan en voorlichten en die de genoemde

taken behartigen in daarbij passende werkvormen;
het weryen en het ter beschikking stellen van gelden en middelen die voor de uitvoering
van de desbetreffende taken noodzakelijk zijn;
hst onderhouden lran contacten met andere kerkelijke gemeenschappen.
De toerusting van de gemeente tot missionaire, diaconale en pastorale arbeid in het algemeen
geschiedt in de kerkdiensten, in onderricht en vorming en door middel van publicaties.
Waar zij andere godsdiensten ontmoet verricht de gemeente haar arbeid van getuigenis en dienst
door het gesprek te voeren op respectvolle wijze en door naar mogelijkheden te zoeken om
gemeenschappetijke taken te verrichten.
Met het oogóp zijn verantwoordelijkheid voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid laat
de kerkenraad zich voorlichten en bijstaan door de organen van de kerk die op deze terreinen
werkzaam zijn.

De diaconale arbeid
1. De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door
het betrachten van onderlinge dienstbetoon,
het verlenen lan bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben,
het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn,

2.
3.
4.

het signaleren van knelsituaties in de samenleving en
het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de
diaconale opdracht elders in de wereld.
De diaconai e zoÍg in de gemeente en in haar omgeving kdjgt gestalte in het leven van de leden
van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbaoon, 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.
De gerneente vervult haat 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.

Artikel4. Missionaire

en diaconale arbeid van de kerk (ordinantie 14, artikel T en9)

Saruenhang en eigenl'teid
l. De kerk verr.llt in voorbede, getuigenis en dienst haar missionaire en diaconale opdracht, daarbry
in achtnemend de samenhang tussen en de eigenheid van de missionaire en diaconale arbeid van
de kerk.
2.. De missionaire en diaconale arbeid van de kerk buiten Nederland is -met inachtreming van het in
lid I bepaalde- gericht op
het deelnemelt aan de vervulling van de missionaire en diaconale opdracht door
gemeenten en kerken ter Plaatse,
het verienen van medewerking aan die gemeenten en kerken bij de opbouw van het
kerkelijk leven,en
het verlenen van bijstand aan groepen en bervegingen ter plaatse in het geval van
diaconale arbeid
3. In deze missionaire en diaconale arbeid zijn relaties van wederkerigheid uitgangspunt.
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Deze relaties van wederkerigheid zijn erop gericht elkaar van dienst te zijn met betrekking tot
geloofsverdieping en geloofsversterking, in het verbreden van de oecumenische horizon en het
vervullen van taken in mondiaal perspectiefIn haar ontmoeting met andere gàdsdiensten en levensbeschouwingen verricht de kerk haar arbeid
van getuigenis en dienst door het gesprek te voeren op respectvolle wijze en door naar
mogelijkheden te zoeken om gemeenschappelijke taken te verrichten.
De kerk draagt zorg voor de werving, opleiding en vorming van hen die in een ambt of andere
dienstten behoeve van de missionaire en diaconale arbeid van kerk en gemeente werkzaam zullen

4

5

6

,ijn.
Disconale arbeid
1 De kerk geeft in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor aan de roeping om
zich in dJ dienst lan barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor wie lijden door armoede,
onrecht, achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en
gerechtigheid.
2. -Oe gererale synode heeft bij haar zorgvoor de diaconale arbeid van de kerk daarin bijgestaan
dooi organen van de kerk die op dit terrein werkeaam zijn- in het bijzonder tot taak
de gemeenten bewust te maken van haar diaconale roeping en aan dezen bijstand te
verlenen bij de vervulling r,an deze roeping,
het bevorderen van de samenwerking in de diaconale arbeid tussen de gemeenten,
het nemen of ondersteunen van initiatieven gericht op het bevorderen van het algemeen
maatschappelijk welzijn,
de overheid en samenleving waar nodig aan te spreken op haar verantwoorde-lijkheid
voor het bevorderen van de gerechtigheid,
de algemene leiding en de coórdinatie van de diaconale arbeid ran gemeenten en kerk
buiten Nederland,
het organiseren en stimuleren van geldwerving ten behoeve van de diaconale
hulpverlening.

Artikel 5. Het

1.

college van diakenen (ordinantie 11, artikel 3)

De diakenen voÍïnentezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uitten
minste drie leden.

2. Het college van diakenen wljst uit ,ijn
3.

4.

midden een voorzitter, een secretaris en een
draagt er zorg voor dat de boekhouding en het
van
diakenen
penningmeester aan. Het college
middelenbeheer niet in één hand zijn.
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 amb,tsdrager, daartoe aange\trezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door éen diaken, twee ambtsdragers, daaftoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
Het college van diakenen heeft tot taak:
a. tret ln 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

-

het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;

diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinanti e 4-7 -7 en het bepaalde in de

artikelen 6 en7-

en voorts

b.

het beheren van de goederen van de diaconie:

c. het

verzorgen

,rri h"t, in het beleidsplan en de diaconale

begroting geformuleerde,

personeelsbeleid;
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zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op

d. het
e.

diaconaal terrein werkzaam zrjn;
het beheren van verzekeringspolissen.
Het college van diakenen blijft blj het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde
,".*og"*.echtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde
beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begrCIing'
De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
- . hetaangaan van verplichtingen waarin niet bU vastgestelde begroting is voorzien;
- hst aan\aarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
- het,roer"n van processefl voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om

f.
_5

6

geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengenHet college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aail personen, organen, kassen,
fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenlandUitsluitend in zeer bijzondere gevailen, zulks ter beoordeling van ha regionale college voor de
behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het
college ,* diuk"rr.r, 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 bli vastgestelde
begroting zijn voorzien.

Artikel 6. Vermogensrechtelijke

aangelegenheden llàn gemeenten met wijkgemeenten

(ordinantie 11, artikel 4)

l.
2.
3.

Waar een gemeente wijkgemeenten heeft, dient in deze ordinantie in plaats van kerkenraad
gelezen te worden algemene kerkenraadgemeente meiwijkgemeenten vormen de diakenen die lid zijn van een wijkkerkenraad, de
lo
".r,
wijkraad van diakenen. De diakenen die lid zijn van de algemene kerkenraad, vormen tezamen met
de diakenen die daartoe op gezamenlijke voordracht van de wijkraden van diakenen door de
algemene kerkenraad zijn benoemd, het college van diakenen.
In overleg met de algemene kerkenraad kan het college van diakenen de verzorging van bepaalde
,".*og"n.rechteliit<i aangelegenheden r,an de gemeente van diaconale aard toevertrouvren aan de
wijkraàen van diakenen. Een en ander geschiedt met inachtneming r,an het bepaalde in ordinantie
4-9-4.

Artikel 7. Rechtspersoonlijkheid

2.

en vertegenwoordiging (ordinantie 11, artikel 5)

De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college r.an diakenen is het bestuur
van de diaconie.

vennogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard
vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegen\ /oordigd door
de voorzitter en de secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van diakenen
wijst voor elk ran beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvenanger aan.
Waar een streekgemeente is gevomrd, hebben zowel de diaconie van de streekgemeente als de

De

gemeente

wordt in

diaconieèn van de gemeenten die tezamen de streekgemeente vormen, rechtspersoonlijkheid.

Artikel 8. De begrotingen en het collecterooster (ordinantie I 1, artikel 6)

l.

Elk jaarplegen het college van kerkrentmees.ters en het college van diakenen met de kerkenraad
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in
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en het
samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen
collecterooster van hst komende kalendeqaar.
het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun

Voór

t

november dienen
overleg
ontwerpbegrotingen bij de kerkenàd in, vergezeld van een door hen in onderling
opgesteld gemeenschappelijk ontwerp-collecterooster'
*il aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het
Indien de kerkenraad wijziging.,
-de
voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen
betrokken college ovàr
college
overeenstemming wor& verkregen, waagt de kerkenraad bemiddeling lan het regionale
de
neemt
voor de behandeiing van beheeiszaken. Eerst na bemiddeling lan het regionale college
kerkenraad een definitief besluit.
in
Nàa"a de kerkenraad de begrctingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting
de
van
de.leden
geheel
voor
haar
in
de gemeente gepubliceerd-en tevens gedurinde een week
hun
gerieente ter irzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid
van
wijze
de
voor
tening over de bÉgr;i";"" kenbaar te maken op de wijze die in de regeling
*erkei van de teitenràa is aangegeven. Daama stelt de kerkenraad de begrotingen en het
collecterooster vast.
in
Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde
lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.

2

3

4

5

Artikel 9.

De jaarrekeningen (ordinantie 11, artikel 7)

Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór I mei
hun ontwerpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voorZ, Deze jaarrekeningen worden in haar getreel of in samenvatting in de gemeente
gepubliceerd en tévens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente
I"i ir*g" gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun
*"rrirg-o.rir dà jaarrekeningen kenbaarte maken op de wijze die in de regeling voor de

1.

3.
4.

wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven.
Daama 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 vóorbehoud maakt, ofhet regionale college voor de behandeling lan
beheerszaken nader overleg wenst.

Elk jaar wordt vóór de iaststelling van de jaarrekeningen de furanciële administratie van de
gemeente en lan de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen
certificerend accountant of twee andere onaftankelijke deskundigen.

Artikel 10. Betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van

beheerszaken

(ordinantie i 1, artikel 8)
van kerkrentmeesters of het college van diakenen is eerst na voorafgaande
toestemming van het regionale college bevoegd tot:
- het op ingrip"nde ivijre verbouwen, uitbreiden of restaureren, verkopen of op andere wijze
verweemden 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 verweemden en bezwaren lan voorwerpen van
oudheidkundige, historische of kunstwaarde;
- het aangaan * "", overeenkomst met financiële gevolgen met een lid van het college van
kerkrentmeesters, een lid van het college van diakenen of een '"an 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 ran ofhet deelnemen aan een stichting.
Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschnjving.

1. Het college
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\/AI',1 DIAITENEN

en vergadering college van diakenen

Van toepassing op de:
r vorming, taken en bevoegdheden van het college van diakenen is O i 1-3 en I t-8-3
. wijkraad van diakenen en benoeming van het college van diakenen is O 114-4
. rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging van de diaconie is O 11--5-2
. besluitvormingsprocedure is O 4-5
. geheimhoudingsplicht is O 4-2

1.
2.
3.
4.
5.

Het college van diakenen wordt gevormd door:
a twee diakenen van iedere wijkgemeente als vertegenwoordigers van die wijkgemeente,
b daartoe aangewezen diakenen met een bepaalde taak in de zin van O 3-8, die als
boventallig functioneren.
Bij verhindering van een in hst eerste lid, onder a genoemde diaken kan deze worden
vervangen door eenplaatsvervanger (secundus) dan weltweedeplaatsvervanger (tertius).
Het college van diakenen wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Deze vormen het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en
penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld. (O 11-3-2).
Ha college van diakenen en het dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls de voorzitter dit
nodig acht doch tenminste vijf maal per jaar, alsook indien tenminste drie leden de vootzitter
verzoeken een vergadering te beleggen.
Het college van diakenen kan besluiten om commissies in te stellen die het college van
diakenen bijstaan. Dit vindt plaats middels een reglement waarin de werkwijze van deze
commissies wordt geregeld.

6. Diakenen genieten honorarium noch presentiegeld.
7 . Zij die een bezoldigde betrekking hebben in dienst van de Gereformeerde

Kerk

's-Gravenhage-Oost te 's€ravenhage zijn niet verkiesbaar tot lid van het college van
diakenen.

Artikel

2.

Taken van het college van diakenen

Van toepassing op de:
taken van het college van diakenen is O 1 14
begroting en het collecterooster is O I 1-6
jaarrekeningen is O I l-7

o
r
.

1.

Aan het college van diakenen worden de volgende taken opgedragen:
a. het ondersteunen van de diaconieën van de wijkgemeenten,
b. de zorg voor de algemene diaconale belangen van de Gereformeerde Kerk 's-GravenhageOost en de algemene belangen van de wijkgemeente,
c. het doen van diaconale uitgaven binnen het raam r,an de goedgekeurde begroting:
- yoor individuele hulpverlening vanaf een nader door het college van diakenen vast te
stellen bedrag per situatie per jaar
- voor ondersteuning van projecten in de wijkgemeenten boven een nader door het
college van diakenen vast te stellen bedrag per project,
d. het doen van uitgaven voor diaconaal werk buiten de Gereformeerde Kerk
's-Gravenhage Oost voor binnen- en buitenland zoals rampen en noodhulp,
e. het betalen van de verplicht gestelde bijdragen aan de organen van de Protestantse Kerk in
Nederiand, zoals het Landel ijk D ienstencentrum,
f. het besturen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost"
g. het beheer van het vermogen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk
's-Gravenhage-Oost,

h.

het beheer van zaken en goederen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk 'sCravenhage-Oost en van de diaconieën van de wijkgemeenten,
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hst zorg dragen voor het werven van gelden die nodig zijn voor de diaconie van de
Gereformeerde Kerk's-Gravenhage-Oost,
j het, overeenkomstig O ll'27, oprichten van stichtingen,
k. het opstellen van wijkbegrotingen welke ter goedkeuring aan de betreffende
wijkdiaconieën worden gezonden en aan de hand daarvan het opstellen van de begroting
van de diaconie van de gehele gemeente,
l. het opstellen van wijkjaarrekeningen welke ter goedkeuring aan de betreffende
wijkdiaconieën worden gezonden en aan de hand daanan het opstellen van de jaarrekening
van de diaconie van de gehele gemeente,
m. en alle overige taken die bij of krachtens de Kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland zijn opgedragen aan het college van diakenen.
Het college van diakenen draagt uit dat de diaconale arbeid, zoals omschreven in O 8-3, wordt
verricht op basis van hst geroepen zijn tot de dienst aan ha Woord van God zoals verstaan
door de Protestantse Kerk in Nederland.

2

Artikel

3.

Taken van de wijkraden van diakenen

Van toepassing op de:
overdracht van taken aan de wijkraden van diakenen is O 11-4-5
begroting en het collecterooster is O 11-6

.
r
o

jaarrekeningen is O 11-7

Aan de wrjkraden van diakenen worden de volgende taken opgedragen:
a. de dagelijkse zorg voor het diaconale leven in de wijkgemeente, voor zover deze niet
berust bij andere diaconale commissies, organen of - instellingen,
b. het doen van diaconale uitgaven binnen het raam van de goedgekeurde wijkbegroting:
- voor individuele hulpverlening tot een nader door het college van diakenen \ast te
stellen bedrag per situatie per maand,
c. het doen van diaconale uitgaven van speciaal daarvoor geworven financiën voor projecten
in binnen- of buitenland"
d. het voorlichten van de gemeenteleden omtrent hun diaconale roeping,
e. de werkzaamheden te verrichten voor de verkiezing van ambtsdragers in de wijkgemeente,
f. het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de
wijkgemeente,
g. het verlenen van bijstand in de werving van gelden die nodig zijn voor het werk van de
diaconie van de Gereformeerde Kerk 's$ravenhage-Oost,
h. het jaarlijks vóór I maart aan de wijkkerkenraad en het college van diakenen verslag
uitbrengen over de werkzaamheden van de wijkraad van diakenen in het voorafgaande
kalende{aar.

Artikel 4. Vermogensbeheer
Het vermogen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk 's4ravenhage-Oost wordt beheerd
overeenkomstig het beleggingsstatuut dat wordt vastgesteld door het college van diakenen.

Artikel 5. Slotbepalingen

III van de Regeling van de Gereformeerde Kerk 's4ravenhage-Oost te 's-Cravenhage wordt
aangehaald als "Regeling voor de diakenen van de Gereformeerde Kerk 's{ravenhage-Oost te 'sGravenhage.
Deel
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