
 

Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost                                                
Postadres: Vlamenburg 2, 2591 AS Den Haag 

 
 

Splitsingsbesluit van de Algemene Kerkenraad,  
 

De Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage Oost (GKO), als gemeente 

verbonden aan en deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland, 

• gelet op eerdere overleggen en adviezen van de Wijkkerkenraden, alsmede met en van de 

Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters, 

• tevens gelet op het overleg met een vertegenwoordiging van het Breed Moderamen van de 

classis Zuid-Holland Noord en het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in 

Zuid-Holland op 17 oktober 2022, 

• voorts met name met inachtneming van het schriftelijke advies van het College van 

Kerkrentmeesters als overlegd en toegelicht in de vergadering van de Algemene Kerkenraad 

op 8 november 2022, 

• en tenslotte in het bijzonder op de unaniem gedragen wens van de gehele Algemene 

Kerkenraad, na een lange periode van goed overleg en groei in gezamenlijk streven, 

 

in vergadering bijeen, welke vergadering deugdelijk is opgeroepen en waarin op basis van de daartoe 

strekkende regelingen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden, besluit tot het navolgende 

 

Ontwerp-besluit:  
De wijkgemeente Christus Triumfatorkerk wordt een zelfstandige gemeente, mitsdien wordt besloten 

tot een juridische splitsing van de Gereformeerde Kerk Den Haag Oost op een, in overleg met 

betrokkenen en adviseurs, nader vast te stellen datum, waarbij de navolgende uitgangspunten zullen 

gelden: 

a. De te vormen gemeente wordt geheten: ‘Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk’ te 

’s-Gravenhage; 

b. De naam van de verblijvende gemeente wordt gewijzigd in: ‘Protestantse Gemeente 

Noorderkerk-Pax Christikerk’ te ’s-Gravenhage; 

c. Er wordt met de verzelfstandiging een geografische splitsing beoogd. De huidige grenzen van 

de Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk (binnen de Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage 

Oost (GKO)) vormen de grenzen voor de Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk; 

d. De plaatselijke regeling van de te vormen zelfstandige Protestantse Gemeente Christus 

Triumfatorkerk is geformuleerd in de aangehechte tekst (bijlage 1); 

e. De wijkkerkenraad Christus Triumfatorkerk voorziet in een ordelijke samenstelling van een 

tijdelijke kerkenraad per de datum van verzelfstandiging; 

f. De leden van de Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage Oost die zijn ingeschreven in de 

wijkgemeente Christus Triumfatorkerk gaan per de datum van de splitsing over naar de te 

vormen zelfstandige Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk; 

g. De predikantsformatie die vanwege de Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage Oost is 

toebedeeld aan de wijkgemeente Christus Triumfatorkerk zal per de datum van 

verzelfstandiging worden toegewezen aan de verzelfstandigde Protestantse Gemeente 

Christus Triumfatorkerk, waartoe het College van Kerkrentmeesters wordt gemandateerd tot 

het treffen van voorbereidingen en uitvoering van dit besluit; 



h. Het kerkgebouw en de verdere aanhorigheden op de locatie Juliana van Stolberglaan 154 te 

Den Haag worden per de datum van de verzelfstandiging toebedeeld aan de nieuw te vormen 

Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk. Per die datum gaan alle lusten en lasten, 

rechten en verplichtingen, in welke vorm ook, over naar de nieuwe gemeente; 

i. De toedeling van verdere vermogensbestanddelen van de Gereformeerde Kerk te ‘s-

Gravenhage Oost aan de Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk zal, met 

inachtneming van de daadwerkelijke vermogenssamenstelling op de datum van splitsing, 

geschieden op basis van de uitgangspunten, conform advies van het College van 

Kerkrentmeesters, zoals verwoord in de bijlage bij dit besluit (bijlage 2); 

j. De toedeling van vermogensbestanddelen van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te ’s-

Gravenhage Oost aan de zelfstandige Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk zal, in 

overeenstemming met het advies van het College van Diakenen, geschieden op basis van 

gelijke uitgangspunten als welke worden gehanteerd bij de verdeling van het vermogen van 

de Gemeente; 

k. Beide Colleges die zijn belast met de vermogensrechtelijke betrekkingen van de 

Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage Oost worden gemandateerd tot het treffen van verdere 

voorbereidingen en uitvoering ter zake, daaronder begrepen het overleggen met externe 

adviseurs en kerkelijke instanties.  

 

Dit ontwerp-besluit krijgt niet eerder een status als definitief besluit nadat de wijkkerkenraden aan de 

respectievelijke wijkgemeenten de mogelijkheid hebben gegeven als individuele leden van de 

wijkgemeente hierover te worden gehoord en in staat zijn gesteld hun opinie over dit ontwerp-besluit 

kenbaar te maken. Nadat hieraan deugdelijk invulling is gegeven, zullen de wijkkerkenraden de 

Algemene Kerkenraad met het oog op een definitieve besluitvorming nader adviseren, evenals dit 

geldt voor de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters. 

 

 

Den Haag, 8 november 2022, 

 

 

 

 

 

 

A.W. Brak,        J. van den Akker, 

voorzitter        scriba 

  



Bijlage 1 bij het Splitsingsbesluit van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost 
Op 8 november 2022 heeft de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost 
de volgende plaatselijke regeling in eerste lezing vastgesteld. 
 
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de 
Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk-gemeente te ‘s-Gravenhage 
 
Inhoud 
 

Paragraaf Inhoud 
  
1 Samenstelling van de kerkenraad 
2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen 
2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
2.3 Verkiezing van predikanten 
3 De werkwijze van de kerkenraad 
4 Besluitvorming 
5 De kerkdiensten 
6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen 
6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal 
6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en 

jaarrekeningen 
7 
8 

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 
Overige bepalingen 
 

 Ondertekening 
 
 

 
Aanvullende toelichting 

 
Vaststelling (wijziging) 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld / gewijzigd door de kerkenraad op … en is vanaf … geldig. 
 
 
§ 1. Samenstelling van de kerkenraad   
 
1.1. Aantal ambtsdragers  
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

predikant 1 

ouderlingen 5 

ouderlingen-kerkrentmeester 3 

diakenen 3 

Totaal 12 

 
 
1.2. Vaste adviseurs 
Het staat de kerkenraad vrij  adviseurs aan zijn vergaderingen te laten deelnemen. Deze wonen 
alleen de besprekingen van hun arbeidsveld bij. 
 
1.3.  Kleine kerkenraad  



1.3.1 Taak 
De kleine kerkenraad vervult alle takken die kerkordelijke niet uitdrukkelijk zijn toevertrouwd aan de 
kerkenraad. 
 
1.3.2  Aantal leden van de kleine kerkenraad 
De kleine kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

moderamen 3 

predikanten 1 

ouderlingen 1 

ouderlingen-kerkrentmeester 1 

diakenen 1 

Totaal 7 

 
 
§ 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen 
2.1.1. Stemrecht  en verkiesbaarheid 
Van de gemeente zijn de belijdende leden en de doopleden vanaf 18 jaar stemgerechtigd en 
verkiesbaar. Gastleden worden in deze gelijkgesteld met leden. Doopleden zijn uitsluitend 
verkiesbaar indien de kerkenraad heeft ingestemd met het afleggen van belijdenis door het 
beantwoorden van een daartoe strekkende vraag bij de bevestiging. 
 
2.1.2. Regels voor het stemmen  
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in ord. 4-5.  
 
2.1.3. Stemmen bij volmacht 
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde stemmen 
uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen. 
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond. 
 
 
§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen  
2.2.1 Verkiezingsmaand 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt gewoonlijk plaats in september.  
 
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen (keuzemogelijkheid) 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste acht weken 
voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, 
door de kerkenraad gedaan. 
 
2.2.3. Verkiezingsvorm 
Ouderlingen en diakenen worden gekozen door middel van een stembusverkiezing.  
 
 
§ 2.3. Verkiezing van predikanten  
2.3.1. Uitnodiging om te stemmen 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft door 
de kerkenraad gedaan. 
 
§ 3. De werkwijze van de kerkenraad  



 
3.1. Aantal vergaderingen (keuzemogelijkheid) 
De kerkenraad vergadert in de regel driemaal per jaar.  
De kleine kerkenraad vergadert in de regel zesmaal per jaar.   
 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering  
De vergaderingen van de kerkenraad en de kleine kerkenraad worden tenminste acht dagen van te 
voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen 
komen (de agenda). 
 
3.3. Verslaggeving (keuzemogelijkheid) 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering 
door de (kleine) kerkenraad wordt vastgesteld.  
 
3.4. Openbaarmaking besluiten  
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij 
schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan 
de gemeente bekend gemaakt.   
 
3.5. Verkiezing moderamen 
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per jaar in de eerste vergadering van 
het kalenderjaar. 
 
3.6. Plaatsvervangers  
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba 
aangewezen.  
 
3.7. Jaargesprekken 
De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door het moderamen. 
 
3.8.  Toelating toehoorders tot de vergaderingen  
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden als toehoorder 
toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. 
 
3.9. Archiefbeheer  
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de 
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente 
uit hoofde van Ord. 11-2-7. 
 
 
§ 4.  Besluitvorming  
De besluitvorming in de kerkenraad vindt plaats in overeenstemming met ordinantie 4-5. 
 
§ 5. De kerkdiensten  
 
5.1. Plaats en aantal kerkdiensten  
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kleine kerkenraad 
vastgesteld rooster gehouden in Christus Triumfatorkerk.  
 
5.2. Beantwoording doopvragen  
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen 
beantwoorden. 



 
5.3.  Deelname aan het avondmaal 
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten. 
 
5.4. Andere levensverbintenissen (keuzemogelijkheid)  
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als 
een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. 
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste zes weken van tevoren in te dienen bij de 
kerkenraad. 
Tenminste een van de betrokkenen dient in het register van de gemeente ingeschreven te zijn. 
Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de 
betrokkenen. 
Tenminste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt 
gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst of 
een aankondiging in het kerkblad. 
 
 
§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk  
 
6.1.1. Omvang van college van kerkrentmeesters   
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vier leden waarvan ten minste drie ouderling-
kerkrentmeester zijn.  
 
6.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar in de eerste 
vergadering van het kalenderjaar. 
 
6.1.3.  Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 6.1.2., worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris 
aangewezen. 
 
6.1.4. De administratie (keuzemogelijkheid)  
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester aan, die 
belast wordt met de boekhouding van het college. 
 
6.1.5. De bevoegdheden van de penningmeester   
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van het 
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 5.000 
euro per betaling. 
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester 
gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger. 
 
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal 
 
6.2.1. Omvang college van diakenen  
Het college van diakenen bestaat uit vijf leden.  
 
6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester (keuzemogelijkheid) 
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar jaar in de 
eerste vergadering van het kalenderjaar. 



 
6.2.3.  Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2, worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris 
aangewezen. 
 
6.2.4.  De administratie  
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met 
de boekhouding van het college. 
 
6.2.5.  De bevoegdheden van de penningmeester  
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van het 
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 1000 
euro per betaling.  
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester 
gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger.  
 
 
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en jaarrekeningen  
 
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over 
begroting en jaarrekening  
 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening 
worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en 
plaats vermeld. 
De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. 
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd 
aan de scriba van de kerkenraad. 
De kerkenraad kan ook een gemeentevergadering hierover beleggen. 
 
 
§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling   
 
Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling vindt plaats in overeenstemming met 
ordinantie 4-8-5 en 4-8-9 
 
Ondertekening 
 
Aldus te ………… (plaatsnaam) vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van … (datum) 
 
 
…………………………, preses      …………………………, scriba 
 
Aan te raden bijlagen 
 
rooster van aftreden ambtsdragers (bij § 2.2.) 
Instructie archiefbeheer (bij §3) 
  



Bijlage 2 bij het Splitsingsbesluit van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost 
 
Op 8 november 2022 heeft de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost 
op voorstel van het College van Kerkrentmeesters besloten: 
 
1.    Verdeling financiële vermogens 
 

• rechtstreeks aan de wijken toe te rekenen wat rechtstreeks is toe te rekenen;  
o de exploitatiereserves en de onderhoudsvoorzieningen gelden als basis om een gelijk 

bedrag aan beleggingen en/of geldmiddelen toe te wijzen; 
 

• gezamenlijke bezittingen te verdelen op basis van een verdeelsleutel; 
o De verdeelsleutel is op basis van betalende leden. 
o Uit het totale vermogen wordt €100.000,- afgezonderd. Over de verdeling van dit 

bedrag wordt nader in het CvK overlegd om tot een solidariteitsbijdrage voor de 
Noorderkerk te komen. 

o Het pand Carel Reinierskade 19 taxeren op basis van de onverhuurde staat; en 
taxatie aan te vragen en uit te voeren in het eerste kwartaal van 2023 
(Noorderkerk en Pax Christikerk willen het pand graag aanhouden. De Protestantse 
Gemeente Christus Triumfatorkerk ontvangt zijn aandeel in de waarde in andere 
vermogensdelen (bijvoorbeeld beleggingen). 

 

• vanaf 1 januari 2023 financiële administraties te spitsen.  
o In 2023 zal de definitieve (juridische) splitsing plaatsvinden. De afhandeling zal 

volgens de nieuwe verdeling plaatsvinden.  
o te bezien of beleggingen uiteindelijk concreet toegewezen kunnen worden aan één 

van de gemeenten.  
 
2.    Splitsing 
Het CvK besluit het AK voor te stellen een principebesluit te nemen over de splitsing van de GKO in 
een deel NK/PCK enerzijds en een deel CTK anderzijds en de procedure in gang te zetten. 


