Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van
de Christus Triumfatorkerk te ‘s-Gravenhage
I. DE WIJKKERKENRAAD
Artikel 1. Samenstelling wijkkerkenraad
1. De wijkkerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers, te weten de wijkpredikant en ten minste 5 ouderlingen, 3
ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen.1
2. De wijkkerkenraad vertrouwt de uitvoering van haar taak toe aan een breed moderamen (kleine kerkenraad genaamd), de
wijkraad van diakenen en de wijkraad van kerkrentmeesters, en zes taakgroepen.
3. De kleine kerkenraad bestaat uit maximaal 8 leden:
- het moderamen: voorzitter, secretaris, voorzitter van de wijkraad van kerkrentmeesters, voorzitter van de wijkraad van
diakenen en de predikant (5)
- Eén pastorale ouderling (1)
- de afgevaardigden naar meerdere vergaderingen, t.w. de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente ’sGravenhage, de Algemene kerkenraad van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (2), voor zover die functies niet
samenvallen met de functies hierboven genoemd.
4. Het staat de wijkkerkenraad en het de kleine kerkenraad vrij vaste adviseurs aan zijn vergaderingen te laten deelnemen,
eventueel met dien verstande dat zij de besprekingen van hun arbeidsveld bijwonen.
Artikel 2. Verkiezing van ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester, diakenen
1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de gemeente (ord. 3-1), in de regel in
de maand september.
2. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door het kerkbestuur. (ord. 3-2)
3. Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij kerkenraad
aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. (ord. 3-3). Deze
uitnodiging wordt ten minste acht weken voordat de verkiezing plaatsheeft door de kerkenraad gedaan.
4. De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een verkiezingslijst op met daarop de namen van
hen
a. die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor dat ambt zijn aanbevolen
b. die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen. (ord. 3-6-4)
Doopleden worden eerst op de verkiezingslijst opgenomen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft dat zij onder de
belijdende leden kunnen worden opgenomen. Daartoe zullen twee leden van de kerkenraad, waaronder een predikant, met
het betrokken lid een voorbereidend gesprek hebben. Op grond van dat gesprek kan de kerkenraad besluiten dat de belijdenis
zal worden afgelegd door het beantwoorden van een daartoe strekkende vraag bij de bevestiging.
5. Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard. Indien de
verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden
van de gemeente. (ord. 3-6-5). Deze verkiezing geschiedt met in achtneming van het volgende:
a. De verkiezing geschiedt, voor zover toepasselijk, overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 3, artikel 6.
b. De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste twee weken voordat de verkiezing plaatsheeft, door de
gemeenschappelijke wijkkerkenraad gedaan.
c. Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan
uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten zijn
schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond. (Ord. 3-2-4)
d. De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt,
stemgerechtigd. Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met leden.
e. De verkiezing heeft plaats door middel van een stembusverkiezing.
f. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste
stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures
dat vervuld moet worden.
g. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de
twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
h. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
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Hier is een ‘minimum’ aantal gehanteerd, dat overeenkomt met de getallen in de federatieovereenkomst §2.1.
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Artikel 3. Verkiezing moderamen
Het moderamen bestaat in de regel uit een predikant, twee ambtsdragers die respectievelijk voorzitter en scriba zijn, een diaken en
een ouderling-kerkrentmeester. De jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt overeenkomstig het bepaalde in ordinantie
4, artikel 8, lid 2.
Artikel 4. De werkwijze van de wijkkerkenraad en het kerkbestuur
1. De wijkkerkenraad vergadert ten minste driemaal per jaar. De kleine kerkenraad vergadert tenminste zesmaal per jaar.
Jaarlijks voor de aanvang van het vergaderseizoen stelt het kleine kerkenraad een vergaderschema vast.
2. De scriba zendt de door het moderamen vastgestelde agenda, die vermeldt voor welke zaken de vergadering wordt belegd, en
de relevante stukken, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste zeven dagen voor het houden van de vergadering aan de
leden toe.
3. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt die in de eerstvolgende worden vergadering vastgesteld.
4. De wijkkerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben
met de wijkraad van kerkrentmeesters, de wijkraad van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van
de gemeente. Elk jaar pleegt het kerkbestuur met dezelfde raden en organen overleg over eventuele wijziging van het
beleidsplan. (zie verder ordinantie 4 artikel 8 lid 5).
5. De vergaderingen van de wijkkerkenraad en het kerkbestuur zijn openbaar, daarbij gelden de volgende afspraken:
a. De vergaderdata worden bekend gemaakt via de website, Samenspel en/of Nieuwsbrief.
b. Openbaar betekent in dit verband aanwezig zijn als toehoorder. Er is dus geen spreekrecht/stemrecht mogelijk.
c. Alleen leden van de Christus Triumfatorkerk kunnen zich aanmelden om de vergaderingen te mogen bijwonen.
d. Van gemeenteleden die een vergadering van de wijkkerkenraad of het kleine kerkenraad willen bijwonen, wordt
gevraagd zich vooraf te melden.
e. Dit melden dient te gebeuren bij de voorzitter van de kerkenraad en wel 48 uur van te voren.
f. De voorzitter beoordeelt of er agendapunten zijn die in een besloten zitting behandeling vergen, waarbij hij de toehoorder
zal verzoeken de vergadering te verlaten.
g. De voorzitter zal bij aanvang van de vergadering de leden informeren betreffende een besluit een agendapunt in besloten
zitting te behandelen.
h. Verder zal er een kort verslag zal worden gepubliceerd binnen zes weken na de vergaderdatum, mits vakantieperioden dit
toelaten.
6. Het lopend archief van de wijkkerkenraad en het kleine kerkenraad berust bij de scriba met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente krachtens ordinantie 11,
artikel 2, lid 7, onder g.
Artikel 5. Gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt
de kerkenraad een bijeenkomst met de leden van de gemeente. Met vermelding van de zaak wordt de bijeenkomst afgekondigd op
ten minste twee zondagen die aan de bijeenkomst voorafgaan en aangekondigd in het kerkblad dat voorafgaande aan de
bijeenkomst verschijnt.
Vermelding in de digitale Nieuwsbrief staat gelijk aan een afkondiging.
Artikel 6. Taak en bevoegdheid van de Algemene Kerkenraden
1. Overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4, artikel 9, lid 4, is het de taak en bevoegdheid van de algemene kerkenraad de
volgende zaken te regelen:
a. 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;
b. 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 verscheidenheid;
c. de vermogensrechtelijke aangelegenheden;
d. datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers.
Artikel 7. Besluitvorming
Besluiten worden genomen overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4, artikel 5.
Artikel 8. De kerkdiensten
1. De kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens door het kleine kerkenraad vastgestelde rooster gehouden in de
Christus Triumfatorkerk.
2. Van het bepaalde in lid 1 kan worden afgeweken voor gemeenschappelijke diensten met bijvoorbeeld een andere
wijkgemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland of de Rooms-katholieke parochie, zoals beschreven in
Ordinantie 5, artikel 2, lid 2 en 3.
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Artikel 10. Doop
Bij de bediening van de doop kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.
Artikel 11. Avondmaal
Tot de deelname aan de Maaltijd van de Heer worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten.
Leden van andere kerkgenootschappen kunnen aan de maaltijd van de Heer deelnemen indien zij in hun eigen kerkgenootschap
daartoe gerechtigd zijn.
Artikel 12. De zegening van een huwelijk of een andere levensverbintenis
Een naar burgerlijke wet gesloten huwelijk van personen of een andere levensverbintenis van twee personen kan als een verbond van
liefde en trouw voor Gods aangezicht in een kerkdienst worden gezegend, indien ten minste een van de betrokkenen lid is van de
wijkgemeente.
Betrokkenen moeten een verzoek daartoe ten minste zes weken van tevoren indienen bij de wijkkerkenraad indien beiden tot de
wijkgemeente behoren en ten minste tien weken wanneer een van beiden tot de wijkgemeente behoort. (Deze verlengde periode dient
om eventueel een andere betrokken kerkenraad in te lichten.)
Ten minste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst waarin het huwelijk of de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit aan
de gemeente bekendgemaakt door een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.

II. DE WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS
Artikel 1. wijkraad van kerkrentmeesters
De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden, waarvan er tenminste 3 ouderling-kerkrentmeester zijn.
Artikel 2. Administrerend kerkrentmeester
De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester aan die belast wordt met de
boekhouding van de wijkraad.
Artikel 3. Penningmeester
1. De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een wijkpenningmeester aan.
2. De wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente ten laste van de wijkkas, met inachtneming van de
door de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplannen en de begrotingen, tot een maximaal bedrag van vijfhonderd euro
per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en wijkpenningmeester of secretaris en wijkpenningmeester
gezamenlijk bevoegd.
3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de wijkpenningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.
Artikel 4. Taken wijkraad van kerkrentmeesters
Overeenkomstig ordinantie 11, artikel 4, lid 3, vertrouwen de colleges van kerkrentmeesters aan de wijkraden van kerkrentmeesters
toe:
a) de zorg voor de kerkgebouwen en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten;
b) het beheer van de wijkkas;
c) het beheer van de wijkactiviteiten in de wijkgebouwen, of het begeleiden van de beheerder van deze gebouwen;
d) het uitvoeren van het beheer en het onderhoud van de gebouwen in de wijk;
e) het coördineren van de activiteiten voor de geldwerving, met name voor de Actie Kerkbalans, alsmede het dragen van
medeverantwoordelijkheid voor de geldwerving;
f) het coördineren van de verspreiding van het kerkblad en de kerkpost;
g) het beheer van de financiën die voortvloeien uit wijkgebonden activiteiten;
h) het verzorgen en het bijhouden van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek

III. DE WIJKRAAD VAN DIAKENEN
Artikel 1. wijkraad van diakenen
De wijkraad van diakenen telt 5 leden.
Artikel 2: Administratie
De wijkraad van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de boekhouding van de
wijkraad.
Artikel 3: Penningmeester
De wijkraad van diakenen wijst uit zijn midden een wijkpenningmeester aan.
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De wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconieën ten laste van de diaconale wijkkas, met inachtneming
van het door de algemene kerkenraden vastgestelde beleidsplannen en de begrotingen, tot een bedrag waarvan het maximum per
betaling is afgesproken met de colleges van diakenen.
Voor betalingen boven dit bedrag, voor zover afwijkend van de begroting, is de instemming van het moderamen van de
wijkkerkenraad vereist. Bij afwezigheid of ontstentenis van de wijkpenningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
Artikel 4: Taken
De taken die de wijkraad van diakenen overeenkomstig ord. 11-4 door het college van diakenen heeft toevertrouwd gekregen, zijn
vastgelegd in de plaatselijke regelingen van de algemene kerkenraden.
De colleges van diakenen en de wijkraad hebben hun afspraken over de uitvoering van deze taken, het overleg daarover en de
rapportage van de wijkraad aan het college schriftelijk vastgelegd.

IV. VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN
Artikel 1. Wensen en aandachtspunten begroting
1. Voor 1 oktober van elk kalenderjaar kan de wijkkerkenraad na overleg met de wijkraad van kerkrentmeesters wensen en
aandachtspunten van de wijkgemeente voor de begroting van het eerstkomende kalenderjaar kenbaar maken aan de algemene
kerkenraden.
2. De wijkkerkenraden verzenden een afschrift daarvan aan de colleges van kerkrentmeesters.
Artikel 2 Wijkkas
1. Voor 1 oktober van elk kalenderjaar dient de wijkraad van kerkrentmeesters bij de wijkkerkenraad zijn begroting in
betreffende de wijkkas.
2. De wijkkerkenraad stelt de begroting vast en verzendt een afschrift ervan naar de colleges van kerkrentmeesters.
3. Vóór 1 april van elk kalenderjaar dient de wijkraad van kerkrentmeesters bij de wijkkerkenraad zijn jaarrekening in
betreffende de wijkkas. De wijkkerkenraad stelt de jaarrekening vast en verzendt een afschrift daarvan naar de colleges van
kerkrentmeesters.
Artikel 3 Collecterooster
Voor 1 oktober van elk kalenderjaar dient de wijkraad van kerkrentmeesters in overleg met de wijkraad van diakenen het ontwerp
collecterooster in bij de wijkkerkenraad. Als basis dient het voorstel collecterooster van het college van diakenen van de
Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage.

Ondertekening:
Aldus te ‘s-Gravenhage vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad van de Christus Triumfatorkerk op 10 september
2018.
voorzitter,

secretaris,
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ORDINANTIES VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
Ordinatie 3: Het ambt en de andere diensten
Ord. 3, art. 1. De roeping tot het ambt
1. De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christuswege door de gemeente bij monde van de kerkenraad.
2. De ambtsdragers worden geroepen op grond van een onder leiding van de kerkenraad gehouden verkiezing door de stemgerechtigde leden
van de gemeente, dan wel, indien de orde van de kerk dit aangeeft, op grond van verkiezing door de kerkenraad.
3. Met het oog op de verkiezing herinnert de kerkenraad de gemeente aan de plaats en het werk van het ambt in de gemeente van de Heer.
Ord. 3, art. 2. De verkiezingsregeling
1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.
2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2.
3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben, of alleen belijdende leden dan wel ook
doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1 genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van
achttien jaar te hebben bereikt.
4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee
gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.
Ordinantie 3, Artikel 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen
1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente. Slechts per geval en na instemming
van het breed moderamen van de classicale vergadering kan de kerkenraad een stemgerechtigd lid van een andere (wijk)gemeente kandidaat
stellen met het oog op de verkiezing tot ouderling of diaken.
2. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.
3. Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te
dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. Aanbevelingen van personen die naar de mening van
gemeenteleden voor verkiezing in aanmerking komen, gaan vergezeld van een vermelding bij elke aanbevolene van het ambt waarvoor de
aanbevolene in aanmerking komt.
4. De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een verkiezingslijst op met daarop de namen van hen
▪
die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor dat ambt zijn aanbevolen
▪
die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen.
1. Doopleden worden eerst op de verkiezingslijst opgenomen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft, met inachtneming van ordinantie
9-4-1 en 2, dat zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen.
5. Indien de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van
de gemeente. Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard.
6. De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode van ten hoogste zes jaar - de kerkenraad machtigen om,
na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen, voor elke vacature afzonderlijk een
dubbeltal vast te stellen, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente plaatsvindt.
7. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de verkiezing van ouderlingen en diakenen met een
bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel, door de algemene kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de
gemeente, nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun mening voor verkiezing in
aanmerking komen. Zij maken als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad. Zij kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad
van de wijkgemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad.
8. De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn, aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun
bevestiging.
9. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door
stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te
worden ingediend.
10. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te
nemen - indien het gaat om een bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behandeling van
bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging van de gekozene, naar het regionale college voor het
opzicht. Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet terzake een einduitspraak. Het regionale college voor het
opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht om
de bezwaren gegrond te verklaren is beroep mogelijk.
11. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt - met inachtneming van het in ordinantie 9-54 bepaalde - de bevestiging plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder
handoplegging geschieden.
Ordinantie 4: De ambtelijke vergaderingen
Ord. 4, artikel 5. Besluitvorming
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming
plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden
tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken
de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en
die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die
de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het
lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig
is.
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Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden
genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
Ord. 4, artikel 8. Werkwijze kerkenraad
1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.
2. De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor. In het
moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien de kerkenraad
minder dan twaalf leden telt, hebben in het moderamen ten minste een predikant, een ouderling of een ouderling-kerkrentmeester en een
diaken zitting.
3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die
besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van
zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden ingesteld en die werken in opdracht van, onder
verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad.
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van
kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt
de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld: het bijeenroepen van zijn vergaderingen,
de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen
en het beheer van zijn archieven.
7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van:
▪
het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;
▪
het toelaten van doopleden tot het avondmaal;
▪
het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden;
▪
de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;
▪
het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw;
en ter zake van:
▪
de aanduiding en de naam van de gemeente;
▪
het voortbestaan van de gemeente;
▪
het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;
▪
de plaats van samenkomst van de gemeente;
▪
het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een kerkgebouw;
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente
indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven.
Ord. 4, artikel 9. Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad
1. 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.
2. Elke wijkkerkenraad wijst aan de hand van een door de algemene kerkenraad op te stellen rooster uit zijn midden een of meer leden voor de
algemene kerkenraad aan, met dien verstande dat in de algemene kerkenraad ten minste twee predikanten, vijf ouderlingen, van wie er twee
tevens kerkrentmeester zijn, en drie diakenen zitting hebben. Wanneer de algemene kerkenraad meer leden telt, dient de verdeling van de
zetels over de ambten zo veel mogelijk dezelfde verhouding aan te houden.
Ambtsdragers met een bepaalde opdracht kunnen boventallig door de algemene kerkenraad aangewezen worden uit de ambtsdragers 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.
Indien preses en/of scriba als boventallige leden verkozen worden door de algemene kerkenraad blijven zij, in afwijking van het bepaalde artikel
8-2 gedurende hun gehele ambtstermijn in functie.
3. Ter bespreking van voor de gehele gemeente van belang zijnde aangelegenheden roept de algemene kerkenraad een vergadering van alle
ambtsdragers van de gemeente bijeen.
4. De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de algemene kerkenraad en anderzijds de wijkkerkenraden wordt aangegeven in
een door de algemene kerkenraad in overleg met de wijkkerkenraden vast te stellen regeling, met dien verstande dat de taken en
bevoegdheden van de wijkkerkenraden alles omvatten wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort, met uitzondering van
datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de algemene 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 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;
▪
de vermogensrechtelijke aangelegenheden;
▪
datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers.
Ord. 4, artikel 10. De kerkenraad met werkgroepen
1. De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen,
hierna te noemen de kleine kerkenraad, met een aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen sectieteams en taakgroepen.
2. De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking van het in artikel 8-1 bepaalde ten minste vier maal per jaar bijeen
ter vaststelling van het algemene beleid.
3. De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de
regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep.
4. Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers van wie er ten minste één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede uit
een aantal andere leden van de gemeente.
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5.
6.
7.

8.

Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente dan wel een bepaalde groep gemeenteleden; een
taakgroep legt zich toe op het verrichten van een bepaalde taak in de gemeente.
De kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van
de gemeente.
De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en anderzijds de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen
wordt aangegeven in een door de kerkenraad na overleg met de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen vast te stellen regeling
met dien verstande dat
a. aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:
▪
de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
▪
de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
▪
het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;
▪
het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
▪
het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
▪
het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
▪
het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de
kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, met dien verstande dat de kerkenraad van geval tot geval de uitvoering van deze taak kan
opdragen aan de kleine kerkenraad;
▪
het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
▪
het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering;
▪
het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;
b. aan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd:
1. het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
2. de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
3. het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen.
In dit artikel kan in plaats van kerkenraad ook wijkkerkenraad of algemene kerkenraad worden gelezen met inachtneming van het in artikel 9-4
bepaalde ten aanzien van de verhouding tussen de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden.

Ordinantie 5: De eredienst
Ord. 5, artikel 2. Bijzondere bepalingen
1. In een getijdendienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kan worden afgeweken van het in artikel 1-5 bepaalde. Alle leden van de
gemeente kunnen worden uitgenodigd in deze dienst voor te gaan.
2. De kerkenraad kan een kerkdienst ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden doen plaatsvinden in het
gebied van een andere gemeente, indien de kerkenraad van die gemeente daarmee schriftelijk instemt.
3. De kerkenraad kan besluiten tot het houden van een oecumenische kerkdienst met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse. In deze
diensten kan worden afgeweken van het in artikel 1-3 en 4 bepaalde. In deze kerkdiensten kunnen voorgaan zij die in de eigen
kerkgemeenschap bevoegdheid tot voorgaan in de eredienst hebben ontvangen.
Ordinantie 8: De missionaire, diaconale en pastorale arbeid van de gemeente
Ord. 8, artikel 4. De pastorale arbeid
1. De gemeente is geroepen tot de vervulling van haar pastorale opdracht door het verlenen van herderlijke zorg.
2. Deze pastorale opdracht betreft zowel de leden van de gemeente, de niet-gedoopte kinderen van leden van de gemeente en hen die blijk
geven van verbondenheid met de gemeente, als ook anderen die herderlijke zorg behoeven.
3. De herderlijke zorg ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden
opgewekt tot omzien naar elkaar en naar anderen die dit behoeven, als ook in de pastorale arbeid die door en onder leiding van predikanten en
ouderlingen wordt verricht.
4. De gemeente vervult haar pastorale opdracht mede in de omgeving waarin zij leeft, en zij geeft uitdrukking aan haar verbondenheid met
bijzonder pastoraal werk dat daar gebeurt.
Ordinatie 11: De vermogensrechtelijke aangelegenheden
Ord. 11, artikel 2. Het college van kerkrentmeesters
1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het
college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit
ouderlingen-kerkrentmeesters.
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn
voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter
zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen.
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter is een van de
ouderlingen-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één
hand zijn.
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden deelnemen, is een besluit van het college slechts
rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming
heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming
hebben deelgenomen.
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor
het leven en werken van de gemeente door:
▪
het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het
bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
▪
het zorg dragen voor de geldwerving;
▪
het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
en voorts
▪
het beheren van de goederen van de gemeente;
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het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam
zijn op niet-diaconaal 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.
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van
▪
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en
▪
de herderlijke zorg.
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogenrechtelijke
aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad
vastgestelde begroting.
9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
▪
het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden
en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en
werken van de gemeente;
▪
het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
▪
het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
▪
het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
▪
het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een
oplossing te brengen.
10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente
financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.
▪
▪

Ord. 11, artikel 4. Vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten met wijkgemeenten
1. Waar een gemeente wijkgemeenten heeft, dient in deze ordinantie in plaats van kerkenraad gelezen te worden algemene kerkenraad.
2. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de kerkrentmeesters die lid zijn van een wijkkerkenraad tezamen met de andere
kerkrentmeesters die benoemd zijn door de wijkkerkenraad, de wijkraad van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters die lid zijn van de
algemene kerkenraad, vormen tezamen met de kerkrentmeesters die daartoe op gezamenlijke voordracht van de wijkraden van
kerkrentmeesters door de algemene kerkenraad zijn benoemd, het college van kerkrentmeesters.
3. 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 vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van nietdiaconale
aard toevertrouwen aan de wijkraden van kerkrentmeesters. Een en ander geschiedt met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-9-4.
4. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de diakenen die lid zijn van een wijkkerkenraad, de 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.
5. In overleg met de algemene kerkenraad kan het college van diakenen de verzorging van bepaalde vermogensrechtelijke aangelegenheden van
de gemeente van diaconale aard toevertrouwen aan de wijkraden van diakenen. Een en ander geschiedt met inachtneming van het bepaalde in
ordinantie 4-9-4.
6. Wanneer een gemeente uit minder dan vier wijkgemeenten bestaat, kan de algemene kerkenraad, met instemming van de wijkkerkenraden,
besluiten geen wijkraden van kerkrentmeesters in te stellen. Wanneer geen wijkraden zijn ingesteld, bestaat het college van kerkrentmeesters
uit alle kerkrentmeesters van de gemeente en worden de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn benoemd door de algemene kerkenraad.
GENERALE REGELINGEN BEHORENDE BIJ DE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
Generale Regeling Federatie
art. 7,Artikel 7. De gemeenschappelijke kerkenraad
1. Gemeenten die een federatie zijn aangegaan, kunnen besluiten haar kerkenraden samen te laten gaan in één gemeenschappelijke kerkenraad.
In dat geval is het bepaalde in dit artikel van toepassing.
2. De kerkenraden van de gemeenten die de federatie zijn aangegaan, vormen tezamen de gemeenschappelijke kerkenraad van de betrokken
gemeenten en fungeren, gezamenlijk optredend, als kerkenraad van de afzonderlijke gemeenten. Op deze gemeenschappelijke kerkenraad is
het bepaalde in ordinantie 4 van overeenkomstige toepassing.
3. De gemeenschappelijke kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de betrokken gemeenten.
De gemeenschappelijke kerkenraad kiest zich jaarlijks uit zijn midden een moderamen dat ten minste bestaat uit twee ambtsdragers van elk
van de gemeenten die de federatie zijn aangegaan. De hervormde leden van het moderamen vormen het moderamen van de hervormde
kerkenraad, de gereformeerde leden van het moderamen vormen het moderamen van de gereformeerde kerkenraad en de evangelischlutherse leden van het moderamen vormen het moderamen van de evangelisch-lutherse kerkenraad. In het moderamen van de
gemeenschappelijke kerkenraad hebben ten minste één predikant, één ouderling en één diaken zitting.
4. Een gemeente met een gemeenschappelijke kerkenraad wordt voor de regeling van het consulentschap beschouwd als één gemeente.
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