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Vaststelling 

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de algemene kerkenraad op 27 oktober 2021.  
De datum van ingang is 1 december 2021. 
 

 

Leeswijzer 

Op de linker (even) pagina staan steeds de bij het onderwerp behorende kerkordeteksten (uit de op 

het moment van vaststelling vigerende kerkorde). Deze kerkordeteksten kunnen een aanvulling zijn 

op de plaatselijke regeling, of fungeren als een toelichting op de plaatselijke regeling. De 

kerkordeteksten komen uit de kerkorde van 1 juli 2021. 

Op de rechter (oneven) pagina staan de artikelen van de plaatselijke regeling.  

Steeds staat onderaan de pagina of het om kerkordeteksten, de plaatselijke regeling of daarbij 

behorende bijlagen gaat. 
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Ordinantie 4-2. Geheimhouding 

1. Zij die een ambt dragen, zij die een dienst of functie vervullen en zij die vanwege gemeente of 
kerk een taak vervullen, zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van alle zaken die hun in de 
uitoefening van hun ambt, dienst, functie of taak ter kennis komen en een vertrouwelijk karakter 
dragen. 

2. Deze geheimhoudingsplicht blijft bestaan nadat hun ambt, dienst, functie of taak is beëindigd. 

Ordinantie 4-3. Ambtelijke vergaderingen 

(…) 
2. De ambtsdragers handelen in ambtelijke vergaderingen zonder last of ruggespraak. 
(…) 

Ordinantie 4-6. Samenstelling van de kerkenraad 

1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.  
In een gemeente met wijkgemeenten heeft de wijkgemeente een wijkkerkenraad en de 
gemeente een algemene kerkenraad.  

2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.  
In een gemeente met wijkgemeenten wordt de wijkkerkenraad gevormd door de ambtsdragers 
van de wijkgemeente.  
De samenstelling van de algemene kerkenraad wordt geregeld in de plaatselijke regeling, met 
dien verstande dat elke wijkkerkenraad uit zijn midden tenminste één lid voor de algemene 
kerkenraad aanwijst. 

(…) 
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§ 1. Samenstelling van de algemene kerkenraad 

1.1. Aantal ambtsdragers 

1. De algemene kerkenraad bestaat minimaal uit:  
– vijftien ambtsdragers die aangewezen zijn door de wijkkerkenraden, waaronder minimaal 

twee predikanten, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen; 
– de preses, de scriba en de voorzitter van de jeugdbeleidsraad, die als ambtsdragers met 

bepaalde opdracht zijn gekozen door de algemene kerkenraad. 
2. Daarnaast zijn ook lid van de algemene kerkenraad: 

– een lid van het dagelijks bestuur van het college van kerkrentmeesters (bij voorkeur de 
voorzitter), in geval geen enkel lid van het dagelijks bestuur is aangewezen door de 
wijkkerkenraden; 

– een lid van het dagelijks bestuur van het college van diakenen (bij voorkeur de voorzitter), in 
geval geen enkel lid van het dagelijks bestuur is aangewezen door de wijkkkerkenraad; 

– andere ambtsdragers met bepaalde opdracht die gekozen zijn door de algemene kerkenraad.  
3. Bij voorkeur maken alle predikanten deel uit van de algemene kerkenraad. 
4. Bij voorkeur worden de voorzitter van het college van kerkrentmeesters (of een ander lid van het 

dagelijks bestuur) en de voorzitter van het college van diakenen (of een ander lid van het 
dagelijks bestuur) aangewezen door de wijkkerkenraad waartoe ieder behoort. 

5. In de eerste vergadering nadat de samenstelling van de algemene kerkenraad veranderd is, 
wordt, ten behoeve van het quorum, de grootte van de algemene kerkenraad vastgesteld. 

1.2. Aanwijzing door de wijkkerkenraden 

1. Iedere wijkkerkenraad wijst drie ambtsdragers aan die deel uitmaken van de algemene 
kerkenraad. De wijkkerkenraad laat voor 15 december van het oneven jaar aan de scriba van de 
algemene kerkenraad weten welke ambtsdragers de wijkkerkenraad wil afvaardigen. 

2. Het moderamen van de algemene kerkenraad gaat vervolgens na of de minimale aantallen als 
genoemd in artikel 1.1 bereikt worden. Wanneer dat niet het geval is, krijgt iedere 
wijkkerkenraad het verzoek om zijn aanwijzing dusdanig aan te passen dat de gewenste aantallen 
wel behaald worden. Indien de wijkkerkenraden niet of onvoldoende reageren, wordt bij 
toerbeurt een wijkkerkenraad aangewezen die een andere ambtsdrager dient aan te wijzen.  

1.3. Samenstelling van het moderamen 

Het moderamen van de algemene kerkenraad bestaat uit minimaal vijf ambtsdragers, te weten de 
preses, de scriba, de assessor en de overige leden, met dien verstande dat in het moderamen: 

– alle ambten aanwezig zijn; 
– de stem van iedere wijkkerkenraad gehoord wordt; 
– bij voorkeur vertegenwoordiging aanwezig is van de dagelijkse besturen van respectievelijk 

het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. 

1.4. Adviseurs 

Leden (van het dagelijks bestuur) van het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen, de 
organen van bijstand en commissies kunnen als adviseur deelnemen aan de vergaderingen van de 
algemene kerkenraad.  
Daarnaast kunnen ook anderen als adviseur door de algemene kerkenraad uitgenodigd worden. 
De adviseurs wonen alleen de besprekingen van hun arbeidsveld bij.  
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Ordinantie 3-6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen 

(…) 
2. De kerkenraad legt in de plaatselijke regeling vast op welke wijze de verkiezing plaatsvindt, met 

inachtneming van de volgende bepalingen:  
– De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen.  
– De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.  
– De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door ten minste tien stemgerechtigden zijn 

aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het gaat om 
verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht.  

Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats indien er meer kandidaten 
dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.  

(…) 
4. Ambtsdragers met bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel, kunnen, 

indien zij geen lid zijn van een wijkkerkenraad, op verzoek van de wijkkerkenraad van de 
wijkgemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad. 

(…) 
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1.5. Verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht door de algemene kerkenraad 

1. De verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht vindt plaats door de algemene 
kerkenraad, nadat de gemeente is uitgenodigd om aanbevelingen te doen. 

2. Tenzij anders bepaald of afgesproken, zijn ambtsdragers met een bepaalde opdracht lid van de 
wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren.
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Ordinantie 4-8. Werkwijze van de kerkenraad 

1. De kerkenraad komt ten minste zesmaal per jaar bijeen.  
2. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een 

scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het 
moderamen.  
De bepaling dat het quorum een minimum kent van drie leden, als bepaald in artikel 5-4, is op 
het moderamen niet van toepassing.  

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.  

(…) 
7. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt 

geregeld: het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de openbaarmaking van zijn 
besluiten, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer 
van zijn archieven. 

(…) 
9. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten 

aanzien van: 
– het toelaten van doopleden tot het avondmaal; 
– het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw 
dan na beraad in de gemeente. 
De kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de 
gemeente ten aanzien van: 
– het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 
– het verlenen van stemrecht aan anderen dan belijdende leden; 
– de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 
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; 
– de plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 8-5; 
– het beleidsplan, 
– de begroting en jaarrekening 
dan nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te 
maken. 

Ordinantie 11-4. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.  
(…) 
3. In alle andere aangelegenheden [d.w.z. niet-vermogensrechtelijke] wordt de gemeente 

vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst 
voor elk van beiden uit zijn midden een plaatsvervanger aan. 

Ordinantie 11-2. Het college van kerkrentmeesters 

7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:  
(…) 
– het beheren van de archieven van de gemeente  
(…) 



 

PLAATSELIJKE REGELING   7 

§ 2. De werkwijze van de algemene kerkenraad  

2.1. Aantal vergaderingen  

De algemene kerkenraad vergadert ten minste zesmaal per jaar.  

2.2. Bijeenroepen van de vergadering  

De vergaderingen van de algemene kerkenraad worden ten minste zeven dagen van tevoren 
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orde zullen komen. 

2.3. Besluitvoorstellen 

Wanneer bij zaken die aan de orde komen in de vergadering van de algemene kerkenraad 
besluitvorming benodigd is, wordt hiertoe samen met de agenda voor ieder van deze zaken door het 
moderamen een besluitvoorstel voorzien van toelichting bijgevoegd. 

2.4. Verslaglegging 

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering 
door de algemene kerkenraad wordt vastgesteld.  

2.5. Openbaarmaking besluiten  

Niet-vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de algemene kerkenraad, worden 
hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke 
termijn aan de gemeente bekend gemaakt. 

2.6. Verkiezing moderamen 

De verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van het kalenderjaar. 

2.7. Plaatsvervangers  

In de vergadering als genoemd in artikel 2.6 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba 
aangewezen. De assessor is de plaatsvervanger van de preses en is bij voorkeur een predikant. 

2.8. Toelating toehoorders tot de vergaderingen  

De vergaderingen van de algemene kerkenraad zijn niet openbaar. De algemene kerkenraad kan 
echter besluiten dat niet-leden van de algemene kerkenraad als toehoorder tot een bepaalde 
vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden. 

2.9. Archiefbeheer  

Het lopend archief van de algemene kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de 
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit 
hoofde van ord. 11-2-7. Het historisch archief wordt voor bepaalde tijd in de kluis van het kerkelijk 
bureau bewaard en daarna opgeslagen in het archief van de gemeente Barneveld. 
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Ordinantie 4-7. Arbeidsveld van de kerkenraad 

1. De kerkenraad heeft tot taak:  
– de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;  
– 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 werken van de gemeente;  
– het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is 

opgedragen;  
– de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;  
– het in samenwerking met andere gemeenten bevorderen van de vitaliteit van de betrokken 

gemeenten en in stand houden dan wel verkrijgen van formatieplaatsen van voldoende 
omvang voor predikanten;  

– het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;  
– het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;  
– het vaststellen van 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 gevraagd. 

2. In een gemeente met wijkgemeenten heeft de wijkkerkenraad tot taak alle taken van de 
kerkenraad, die niet aan de algemene kerkenraad zijn toevertrouwd; en heeft de algemene 
kerkenraad tot taak:  
– het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het 

geheel van de gemeente;  
– 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, voor zover bepaalde aangelegenheden niet 

worden toevertrouwd aan de wijkkerkenraden;  
– datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde 

medewerkers;  
en verder alles wat de wijkkerkenraden aan de algemene kerkenraad toevertrouwen. 

Ordinantie 4-8. Werkwijze van de kerkenraad 

(…) 
6. 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.  

(…) 
 
[Onderstaande regelingen uit de ord. 2-4, 2-8, 3-16 en 4-8 geven aan wanneer de wijkkerkenraden 
geraadpleegd dienen te worden, als bedoeld in art. 2.11] 

Ordinantie 2-4. Algemene bepalingen m.b.t. vormen van gemeente-zijn 

- Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden door de algemene kerkenraad vastgesteld, 
nadat de betrokken wijkkerkenraden zijn gehoord en de gemeenteleden hun mening kenbaar 
hebben kunnen maken.  

(…) 
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2.10. Taak en bevoegdheid van de algemene kerkenraad 

In overleg met de wijkkerkenraden is door de algemene kerkenraad, met inachtneming van Naast het 
bepaalde in ord. 4-7-2, vastgesteld dat het de taak en de bevoegdheid van de algemene kerkenraad 
is, de volgende zaken te regelen: 

– met betrekking tot de eredienst: 

• tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten, 

• de vaststelling van het preekrooster, inclusief het vragen van gastpredikanten, 

• de vaststelling van het collecterooster,  

• de wijze waarop de kerkdiensten uitgezonden worden, via kerkradio en 
beelduitzendingen; 

– de eindredactie van de kerkbode, de nieuwsbrief en de website; 
– de zorg voor de bovenwijkse missionaire arbeid, pastorale ondersteuning en 

gemeenteopbouw; 
– de zorg voor het bovenwijkse jeugdwerk; 
– de vaststelling van het centrale beleidsplan en het jeugdbeleidsplan; 
– het vastleggen van centrale afspraken met betrekking tot het beroepingswerk zoals 

verwoord in artikel 6.3 en 6.4 van deze plaatselijke regeling. 

2.11. Consultatie van de wijkkerkenraden 

1. Indien de algemene kerkenraad bij de behandeling van zaken die ter besluitvorming voorliggen in 
meerderheid uitspreekt dat over de vaststelling hiervan de wijkkerkenraden niet geconsulteerd 
hoeven te worden, is hij bevoegd over deze zaken direct tot besluitvorming te komen, tenzij de 
kerkorde voorschrijft dat de wijkkerkenraden geraadpleegd dienen te worden alvorens tot 
definitieve besluitvorming over te gaan.  

2. Wanneer de algemene kerkenraad besluit dat de wijkkerkenraden gehoord dienen te worden, 
wordt het voorgenomen besluit binnen één week toegezonden aan de wijkkerkenraden. Deze 
krijgen de gelegenheid om hun reactie toe te zenden aan de algemene kerkenraad. De algemene 
kerkenraad stelt de termijn vast waarbinnen deze reactie verwacht wordt. Waar mogelijk duurt 
deze termijn zes weken, maar niet korter dan zes weken. De algemene kerkenraad zal niet eerder 
dan na deze termijn en met kennisneming van de ontvangen reacties tot definitieve 
besluitvorming komen. 

2.12. Verdere relaties en contacten 

1. De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met: 
– de hervormde scholen in Barneveld, behorend tot stichting De Drieslag; 
– Stichting Gasthuis-Westerveld; 
– Zorginstelling Hervormde Stichting tot Verzorging van Ouderen Neboplus; 
– Stichting Elan Barneveld; 
– HdS Zorg; 
– andere kerkelijke gemeenschappen of christelijke organisaties binnen de gemeente 

Barneveld.  
2. De bestuurlijke relatie tussen de met name genoemde instellingen en de hervormde gemeente 

wordt verwoord in bijlage 5, zoals aan deze plaatselijke regeling gehecht.  
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Ordinantie 2-8. Nieuwe gemeenten 

4. Kerkenraden van twee of meer gemeenten kunnen besluiten de gemeenten samen te laten gaan nadat de 
leden van de gemeente, en in een gemeente met wijkgemeenten de wijkkerkenraden, de gelegenheid 
hebben gehad hun mening kenbaar te maken. (…) 

(…) 
6. De kerkenraad van een gemeente kan besluiten de gemeente te splitsen  

– nadat de leden van de gemeente, en in een gemeente met wijkgemeenten de 
wijkkerkenraden, de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken (…) 

– (…) 

Ordinantie 3-16. Algemene bepalingen m.b.t. predikanten voor gewone werkzaamheden 

7. De algemene kerkenraad kan besluiten een predikant die verbonden is aan een wijkgemeente (tevens) 
werkzaam te doen zijn in een andere wijkgemeente.  De algemene kerkenraad neemt dit besluit in overleg 
met de betrokken wijkkerkenraden en de predikant, nadat de leden van de betrokken wijkgemeenten in 
de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. 

Ordinantie 4-8. Werkwijze van de kerkenraad 

8. De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling (…) na overleg met de organen van de gemeente op wie de 
regeling betrekking heeft. 

 

Artikel VI 

7. De ambtelijke vergaderingen laten zich met het oog op de vervulling van de roeping van de kerk 
en de gemeenten, bijstaan door organen van bijstand.  
Een orgaan van bijstand wordt ingesteld door een ambtelijke vergadering en is, onder 
verantwoordelijkheid van die vergadering, belast met hetgeen dit orgaan op zijn arbeidsveld tot 
taak wordt gesteld.  

Ordinantie 4-8. Werkwijze van de kerkenraad 

6. 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. 
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2.13. Organen van bijstand 

1. De algemene kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de volgende organen van bijstand: 
– de jeugdbeleidsraad; 
– de commissie Kerk over Grenzen; 
– de centrale evangelisatiecommissie; 
– de beleidscommissie; 
– de commissie Pastoraat en Gemeenteopbouw; 
– de preekbeurtencommissie; 
– andere commissies die de algemene kerkenraad, hetzij tijdelijk, hetzij permanent nodig acht. 

2. Verder is aan de algemene kerkenraad de communicatiecommissie verbonden. 
3. De ingestelde organen van bijstand en commissies worden opgenomen in het organogram dat 

als bijlage 1 aan deze plaatselijke regeling is gehecht. 

2.14 Verhouding tussen algemene kerkenraad en organen van bijstand 

1. Ieder orgaan van bijstand stelt een reglement op ten behoeve van zijn werkzaamheden, daarbij 
geadviseerd door de beleidscommissie; de algemene kerkenraad stelt dit reglement vast. Dit 
reglement bevat ten minste bepalingen met betrekking tot samenstelling, zittingsduur (met 
rooster van aftreden), de omschrijving van taak, opdracht en bevoegdheden, de 
vergaderfrequentie, de geheimhouding en indien van toepassing de financiën. Deze reglementen 
zijn als bijlagen onder 3 aan deze plaatselijke regeling gehecht. 

2. De algemene kerkenraad benoemt en herbenoemt de leden van ieder orgaan van bijstand. Het 
orgaan van bijstand draagt kandidaten voor. 

3. Aan ieder orgaan van bijstand is een predikant of een (ander) lid van de algemene kerkenraad 
verbonden, die de algemene kerkenraad vertegenwoordigt en het orgaan van bijstand adviseert.  

4. De benoeming van de penningmeester van een orgaan van bijstand vereist voorafgaande 
instemming van het college van kerkrentmeesters. 

5. Afspraken met betrekking tot het jaarverslag, het jaarplan, en indien van toepassing de begroting 
en de jaarrekening zijn als bijlage 4 aan deze plaatselijke regeling gehecht. 
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Ordinantie 4-5. 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 
zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter 
vergadering aanwezig is.  
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die 
vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die 
ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is, 
mits ten minste drie leden aanwezig zijn. 

5. Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de 
leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is 
voorzien. 
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§ 3. Besluitvorming 

Besluitvorming vindt plaats conform de in ordinantie 4-5 gestelde regels. 



14  KERKORDELIJKE BEPALINGEN 

 

Ordinantie 11. De vermogensrechtelijke aangelegenheden 

Artikel 2. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen 

1. De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters als bedoeld in lid 2 
het college van kerkrentmeesters.  
De diakenen vormen tezamen met de diaconale rentmeesters als bedoeld in lid 2 het college van 
diakenen.  

2. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, en de diaconale rentmeesters worden door de 
kerkenraad uit degenen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren benoemd nadat hun 
namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de 
gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen en kunnen evenmin tegelijkertijd kerkrentmeester 
en diaconaal rentmeester zijn.  

3. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn en van de diaconale rentmeesters, 
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.  

4. Elk college bestaat uit ten minste drie leden, waaronder ten minste twee ambtsdragers.  
(…)  

5. Elk college wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De 
voorzitter is een van de ambtsdragers.  
Elk college draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.  

6. Indien een lid van een college verhinderd is aan de besluitvorming deel te nemen, is de 
kerkenraad bevoegd dit lid op verzoek van het college te vervangen door een ambtsdrager die 
aan de besluitvorming deelneemt met alle rechten en plichten van een lid van het college.  

7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:  
– 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 artikel 
5 en 6;  

– 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;  
– 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 – in 
dien 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.  
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§ 4. De vermogensrechtelijke aangelegenheden 

4.1. Kerkrentmeesterlijke zaken 

4.1.1. Omvang van het college van kerkrentmeesters  

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 15 leden, te weten uit iedere wijk twee ouderlingen-
kerkrentmeester en één kerkrentmeester die geen ouderling is. 

4.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 

1. De bepaling van de voordracht voor benoeming tot respectievelijk voorzitter, secretaris en 
penningmeester door de algemene kerkenraad geschiedt zo mogelijk in de eerste vergadering 
van het college nadat voor de desbetreffende functie een vacature is ontstaan. 

2. De benoeming door de algemene kerkenraad vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van 
de algemene kerkenraad na de bepaling van de voordracht. 

4.1.3. Plaatsvervangers 

De plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris worden aangewezen in de eerste vergadering 
van het college nadat voor de desbetreffende functie een vacature is ontstaan. 

4.1.4. Het dagelijks bestuur 

1. In de eerste vergadering van het jaar wijst het college uit zijn midden een algemeen adjunct en 
een bouwkundige aan. Deze vormen samen met de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester en desgewenst andere door het college aangewezenen, het dagelijks bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de 
vergaderingen van het college, het uitvoeren van die besluiten van het college waarvoor geen 
anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan het college, het afdoen van 
zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. 

4.1.5. De administratie en het kerkelijk bureau 

1. Het college wijst een (financieel) administrateur aan, die geen lid is van het college en die belast 
is met de boekhouding van de gemeente. 

2. De administrateur vormt, samen met de ledenadministrateur en de algemeen coördinator, het 
personeel van het kerkelijk bureau. Op hen is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de 
geheimhouding van toepassing.1  

4.1.6. De bevoegdheden van de penningmeester  

1. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van 
het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een bedrag van maximaal 
€ 50.000,- per factuur. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester 
gezamenlijk bevoegd.  

2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger. In dat geval zijn bij betalingen boven de € 50.000,- de voorzitter en de secretaris 
gezamenlijk bevoegd. 

4.1.7. Commissies 

Het college laat zich in zijn arbeid bijstaan door commissies waarvan de samenstelling, 
taakomschrijving en bevoegdheden worden vastgesteld door het college. De ingestelde commissies 
worden opgenomen in het organogram dat als bijlage 1 aan deze plaatselijke regeling is gehecht. 
  

 
1 De tekst van ord. 4-2 staat op p. 2 
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3. Het college van diakenen heeft tot taak:  
– het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van 

de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale 
dienst door:  

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de 
diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in 
artikel 5 en 6;  

– het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente; 
en voorts  
– het beheren van de goederen van de diaconie;  
– het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, 

personeelsbeleid;  
– het 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 

diaconaal terrein werkzaam zijn;  
– het beheren van verzekeringspolissen.  

4. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, 
fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.  
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het classicaal college voor de 
behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan 
het college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal 
werk van de gemeente.  

Artikel 3. 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. De voorzitter, secretaris en penningmeester van elk college worden op voordracht van het 
betreffende college benoemd door de algemene kerkenraad.  

(…) 

Artikel 4. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.  
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard 
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters 
tezamen. Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de 
kerkenraad een plaatsvervanger aan.  
Een wijkgemeente, een missionaire gemeente en een huisgemeente hebben geen 
rechtspersoonlijkheid.  

2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het 
bestuur van de diaconie.  
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard 
vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd 
door de voorzitter en de secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van 
diakenen wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.  

(…) 

Ordinantie 3-14. Functies 

3. Zij die op arbeidsovereenkomst in de gemeente in een functie werkzaam zijn, kunnen in die 
gemeente geen lid zijn van de kerkenraad of van het college van kerkrentmeesters of van het 
college van diakenen. 
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4.2. Diaconale zaken 

4.2.1. Omvang van het college van diakenen  

Het college van diakenen bestaat uit dertig leden, te weten uit elke wijk zes diakenen (van wie er één 
jeugddiaken is). 

4.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 

1. De bepaling van de voordracht voor benoeming tot respectievelijk voorzitter, secretaris en 
penningmeester door de algemene kerkenraad geschiedt in de eerste vergadering van het 
college nadat voor de desbetreffende functie een vacature is ontstaan. 

2. De benoeming door de algemene kerkenraad vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van 
de algemene kerkenraad na de bepaling van de voordracht. 

4.2.3. Plaatsvervangers 

De plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris worden aangewezen in de eerste vergadering 
van het college nadat voor de desbetreffende functie een vacature is ontstaan. 

4.2.4. Het dagelijks bestuur 

1. In de eerste vergadering van het jaar wijst het college een algemeen adjunct aan. Deze vormt 
samen met de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en desgewenst andere door het 
college aangewezenen, het dagelijks bestuur.  

2. Het dagelijks bestuur heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de 
vergaderingen van het college, het uitvoeren van die besluiten van het college waarvoor geen 
anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan het college, het afdoen van 
zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. 

4.2.5. De administratie  

Het college wijst een administrateur aan, die niet noodzakelijk een diaken is. 
Op deze is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.2  

4.2.6. De bevoegdheden van de penningmeester  

1. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van 
het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een bedrag van maximaal 
€ 5.000,- per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of 
secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger. In dat geval zijn bij betalingen boven de € 5.000,- de voorzitter en de secretaris 
gezamenlijk bevoegd. 

4.2.7. Commissies 

Het college laat zich in zijn arbeid bijstaan door commissies waarvan de samenstelling, 
taakomschrijving en bevoegdheden worden vastgesteld door het college. De ingestelde commissies 
worden opgenomen in het organogram dat als bijlage 1 aan deze plaatselijke regeling is gehecht. 
  

 
2 De tekst van ord. 4-2 staat op p. 2 
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Ordinantie 11. De vermogensrechtelijke aangelegenheden 

Artikel 5. De begrotingen en het collecterooster 

1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad 
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in 
samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en 
het collecterooster van het komende kalenderjaar. 

2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun 
ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg 
opgesteld gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster.  

3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het 
betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen 
overeenstemming wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het classicale college 
voor de behandeling van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het classicale college neemt de 
kerkenraad een definitief besluit.  

4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting 
in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de 
gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid 
hun mening over de begrotingen kenbaar te maken Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen 
en het collecterooster vast.  

5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in 
lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 6. De jaarrekeningen 

1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun 
ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor.  

2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en 
tevens gedurende een week in hun geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd.  

3. Nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken, 
stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de kerkrentmeesters 
respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een 
voorbehoud maakt, of het classicale college voor de behandeling van beheerszaken nader 
overleg wenst.  

4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de 
gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen 
registeraccountant of accountant-administratieconsulent dan wel twee andere onafhankelijke 
deskundigen. 
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4.3. Begrotingen en jaarrekeningen 

1. Voorafgaande aan de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voorafgaande aan de 
vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het 
kerkblad. 
De volledige stukken kunnen door de leden van de gemeente gedurende een week worden 
ingezien. Bij de publicatie in het kerkblad worden tijd en plaats voor inzage vermeld. 

2. De leden van de gemeente 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 algemene kerkenraad. 

  



20  KERKORDELIJKE BEPALINGEN 

 

Ordinantie 4-8. Werkwijze van de kerkenraad 

3. De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling met daarin regelingen ten behoeve van het leven 
en werken van de gemeente, na overleg met de organen van de gemeente op wie de regeling 
betrekking heeft. 
Deze plaatselijke regeling bevat ten minste: 
– de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers; 
– de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;  
– de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 

gemeente; 
en voor zover van toepassing 
– de regeling van de verdeling van taken tussen algemene kerkenraad en wijkkerkenraad; 
– de regeling van de verdeling van taken tussen de kerkenraad en de kleine kerkenraad; 
– de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen. 
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het breed 
moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse gemeente 
tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie. 
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§ 5. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling  

1. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling vindt plaats conform de in ordinanties 4-8-5 
en 4-8-9 gestelde regels. 

2. De leden van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk één week na 
publicatie van de voorgenomen wijziging, hun mening over de wijziging schriftelijk en 
ondertekend kenbaar te maken bij de scriba van de algemene kerkenraad. Voor de bijlagen bij de 
plaatselijke regeling is dit voorschrift niet van toepassing. 
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Ordinantie 2-4 

8. Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden door de algemene kerkenraad 
vastgesteld, nadat de betrokken wijkkerkenraden zijn gehoord en de gemeenteleden hun mening 
kenbaar hebben kunnen maken.  
Indien de gemeente nog niet in wijkgemeenten is ingedeeld, wordt bovengenoemd besluit 
genomen door de kerkenraad.  

Ordinantie 4-10 

1. De kerkenraad nodigt (…) een predikant van de kerk uit op te treden als consulent indien  
– er aan de gemeente of de wijkgemeente geen predikant voor gewone werkzaamheden 

verbonden is;  
(…) 

(…) 
3. De bijstand bedoeld in lid 1 en 2 houdt in  

- het adviseren van de kerkenraad;  
- bij het beroepen van een predikant het begeleiden van het beroepingswerk.  

Deze bijstand wordt gegeven gedurende een in generale regeling 5 te bepalen maximumaantal 
uren die in mindering komen op de arbeidstijd voor de ambtelijke werkzaamheden in de eigen 
gemeente van de consulent.  

4. De consulent wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de kerkenraad en zijn moderamen 
en heeft in die vergaderingen een adviserende stem. De consulent kan door de kerkenraad tot 
preses worden verkozen.  

(…) 

Ordinantie 3 

Artikel 3. De voorbereiding van de verkiezing van predikanten 

1. De kerkenraad vraagt alvorens tot beroepingswerk over te gaan toestemming aan het breed 
moderamen van de classicale vergadering.  
Deze toestemming wordt verleend indien  
(…) 
– de gemeente blijkens een verklaring van het classicale college voor de behandeling van 

beheerszaken in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen;  
(…)  

2. Vervolgens vraagt de kerkenraad met het oog op mogelijke kandidaten advies aan het daartoe 
aangewezen orgaan van de kerk. (…)  

3. De kerkenraad van een wijkgemeente begint het beroepingswerk eerst nadat de instemming van 
de algemene kerkenraad is verkregen.  

4. In (wijk)gemeenten waaraan geen predikant voor gewone werkzaamheden is verbonden, 
geschieden de verkiezing en de beroeping van een predikant onder begeleiding van de consulent.  
(…) 

5. Ter voorbereiding van de verkiezing en de beroeping van een predikant stelt de kerkenraad een 
beroepingscommissie in waarin naast leden van de kerkenraad in de regel een aantal andere 
gemeenteleden zitting heeft. In een gemeente met wijkgemeenten wijst ook de algemene 
kerkenraad uit zijn midden een lid aan.  

6. De gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in 
te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.  
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§ 6. Overige bepalingen 

6.1. Aantal wijkgemeenten. 

De gemeente heeft vijf wijkgemeenten. 

6.2. De grenzen van de wijkgemeenten. 

1. De grenzen van de wijkgemeenten staan ingetekend op een plattegrond en zijn tevens 
vastgelegd door middel van een lijst met straatnamen, huisnummers en postcodes.  

2. De plattegrond en de grenzen tussen de wijken zijn als bijlage 2 aan deze plaatselijke regeling 
gehecht. 

6.3. Consulentschap 

In geval van een vacature treden de aan de gemeente verbonden predikanten bij toerbeurt en in 
onderling overleg op als consulent. In geval de aan de gemeente verbonden predikanten niet of niet 
meer de mogelijkheid hebben om het consulentschap op zich te nemen, zoekt de kerkenraad een 
consulent. 

6.4. Beroeping van een predikant 

1. Voordat een vacante wijkkerkenraad het beroepingswerk ter hand kan nemen zijn vereist: 
– instemming van de algemene kerkenraad die daarbij ook het lid uit zijn midden aanwijst dat 

gaat behoren tot de in te stellen beroepingscommissie; 
– het door de algemene kerkenraad aanvragen en ontvangen van een verklaring van het 

classicale college voor de behandeling van beheerszaken dat de gemeente in staat is aan 
haar financiële verplichten te voldoen; 

– toestemming van het breed moderamen van de classicale vergadering om te mogen 
beroepen. 

2. De wijkkerkenraad heeft tot taak: 
– een beroepingscommissie in te stellen, waarin naast leden van de wijkkerkenraad en het 

aangewezen lid vanuit de algemene kerkenraad, in de regel ook een aantal andere 
gemeenteleden zitting heeft, 

– een profielschets op te stellen van de (wijk)gemeente en van de te beroepen predikant, 
– de dienstenorganisatie (team Mobiliteit) van de Protestantse Kerk te verzoeken om een 

advieslijst met namen van beroepbare predikanten; 
– de wijkgemeente in de gelegenheid te stellen om aanbevelingen in te dienen van 

predikanten die naar haar mening voor een beroep in aanmerking komen; 
– een groslijst op te stellen met de namen van maximaal vijf predikanten die naar mening van 

de wijkkerkenraad voor de vervulling van de vacature in aanmerking komen en deze toe te 
zenden aan het ministerie van predikanten en het moderamen van de algemene kerkenraad. 

3. Het moderamen van de algemene kerkenraad en het ministerie van predikanten hebben 
gelegenheid om binnen één week na ontvangst van de groslijst, advies hierover uit te brengen 
aan de wijkkerkenraad.  

4. In een gezamenlijke vergadering van de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraad wordt over 
de kandidaatstelling gestemd. 

5. De wijkkerkenraad verkiest de predikant. Dit gebeurt in dezelfde vergadering als hiervoor 
genoemd. Bij een enkelvoudige kandidaatstelling is een meerderheid van twee derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen vereist. 
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Artikel 4. De verkiezing van predikanten 

(…) 
5. De kerkenraad verricht de kandidaatstelling. De kerkenraad van een wijkgemeente echter doet 

dit tezamen met de algemene kerkenraad, waarbij elk van beide kerkenraden met de 
kandidatuur dient in te stemmen.  

6. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van 
de stemgerechtigde leden van de gemeente.  
Gaat het om de verkiezing van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden 
verbonden zal worden aan een wijkgemeente, dan geschiedt de verkiezing door de 
stemgerechtigde leden van de wijkgemeente. 

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.  

8. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigden kan – met medewerking en goedvinden 
van het breed moderamen van de classicale vergadering - in de in artikel 2-1 bedoelde regeling 
worden bepaald dat in afwijking van de regel dat de stemgerechtigden van de gemeente de 
predikant verkiezen, de kerkenraad de predikant verkiest.  

(…)  
10. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring 

te verkrijgen met het oog op de beroeping.  
11. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door 

stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking 
schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend 

(…) 

Artikel 5. De beroeping van predikanten  

1. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren 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. Een predikant die verbonden is aan een wijkgemeente is tevens verbonden aan 
de gemeente.  

2. De kerkenraad stelt degene die beroepen is tot predikant van 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 gemeente is. De beroepsbrief wordt ondertekend door de preses 
en de scriba van de kerkenraad.  
(…) 

3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde 
inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de 
(algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van 
kerkrentmeesters.  

(…) 
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6.5. Het ministerie van predikanten 

De dienstdoende predikanten van de gemeente komen samen in het ministerie van predikanten. 
In de eerste vergadering van het jaar kiest het ministerie uit zijn midden een voorzitter. Deze roept 
de vergaderingen bijeen, verzorgt de agenda en is verantwoordelijk voor de communicatie met de 
algemene kerkenraad. 
De taken en bevoegdheden van het ministerie omvatten: 

– het bespreken van zaken die het dienstwerk van predikanten raken en daarover gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen aan de algemene kerkenraad; 

– het maken van afspraken met betrekking tot waarneming met het oog op het pastoraat in 
geval van afwezigheid; 

– het opstellen van het preekrooster, voor zover dat het dienstdoen van de wijken en het 
voorgaan van de aan de gemeente verbonden predikanten betreft, het voorstellen van de 
data waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd en bijzondere diensten worden gehouden 
en het, in overleg met de eigen wijkkerkenraad, vaststellen van data waarop de Heilige Doop 
wordt bediend, openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd en ambtsdragers worden 
bevestigd; 

– het in naam van de algemene kerkenraad mede onderhouden van de contacten met andere 
kerken in Barneveld, hetgeen tot uitdrukking komt in de deelname aan het pastoresconvent 
(een collegiale ontmoeting die driemaal per jaar plaatsvindt en waaraan veel voorgangers uit 
Barneveld deelnemen) en de ontmoeting met de burgerlijke overheid en andere voorgangers 
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in het gemeentehuis van Barneveld. 

6.6. Vergadering van ambtsdragers 

De leden van de wijkkerkenraden worden door de algemene kerkenraad tenminste eenmaal per 
twee jaar in vergadering bijeengeroepen ter bespreking van voor de gemeente of haar ambtsdragers 
van belang zijnde aangelegenheden. Deze vergadering heeft een informatief en/of vormend 
karakter.  

6.7. Onvoorziene zaken 

Ten aanzien van zaken waarin de kerkorde noch de plaatselijke regeling voorziet, neemt de algemene 
kerkenraad een besluit ter zake met inachtneming van de kerkorde. 
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Ondertekening 

Aldus te Barneveld vastgesteld in de vergadering van het moderamen van de de algemene 
kerkenraad (die in zijn vergadering van 27 oktober 2021 het moderamen hiertoe gemandateerd 
heeft) op 1 december 2021 
 
 
 
 
 
M. Morsink, preses J. Mosselman, scriba 
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Bijlage 1. Organogram van de gemeente 

 

N.B. Dit organogram is overgenomen uit het Centraal Beleidsplan 2020-2023 en geactualiseerd per 27-10-21  

Werkgroepen en (sub)commissies van OvB: 

College van Diakenen (CvD) 
• Project Aan Tafel 

• Project Geborgenheid 

•Werkgroep Buitenlandse 
Betrekkingen 

•Werkgr. Helpt Elkander 

• Stichting Maaltijd aan Huis 

•Werkgr. Samen Uniek  

•Werkgr. Werkzoekenden 

• Contactmiddag Ouderen 

Organen van Bijstand (6) 
• Beleidscommissie (BC) 

• Centrale Evang. Cie. (CEC) 

• Jeugdbeleidsraad (JBR) 

• Pastoraat en Gemeente-
opbouw (P&G) 

• Preekbeurtencommissie (PBC) 

• Kerk over Grenzen (KoG) 

Kerkelijk Bureau 
• Financiële administratie 

• Ledenadministratie 

• Algemeen coördinator 

• (Youth) Alpha     

•Gebedsactiviteiten 

•Godsdienstonderwijs 
Openbare Scholen 

•Missionaire 
diensten 

•Openstelling Oude 
Kerk 

• Sing-Inn 

• Athletes in Action 

•Open Maaltijden 

• Jeugdweken 

•Musicalgroep 
Rivka 

• Bijbelklas 

• CCO 

• Jeugdraad 
o Bijbelstudiegroepen 
o Jeugdclubs  
o Open Jeugdwerk 

• Jongerenraad 

• Kinderoppas 

• Kerkboekje 
commissie 

• Zondagsschool 
• Opvoedkringen  

•Hot Item-avonden 

•Marriage-course 

• Pastoraat en 
Bevrijding 

• Veilige Gemeente 

• Persoonlijke 
Pastorale 
Begeleiding 

• Rouw en Verlies 

•Huwelijkskring 

•Homoseksualiteit 

• Israël en onze 
Gemeente 

• ZIJ 
 

• Thuisfrontcommissies 
o Janneke Berg 
o Fam. Boone 
o Fam. Branger 
o Willeke van Kruistum 
o Geanne van Maanen 

•Werkgroep 
Vervolgde Kerk 

 

 

 

 

CEC (10) JBR (7) P&G (10) KoG (2) 

Kerkenraad  
wijk 1 

Kerkenraad  
wijk 2 

Kerkenraad  
wijk 3 

Kerkenraad  
wijk 4 

Kerkenraad  
wijk 5 

Communicatie Commissie 

 

Algemene 

Kerkenraad 
(AK) 

Ministerie van Predikanten 

College van 
Kerkrentmeesters (CvK) 
• Kerkpleinmarktcommissie 

• Kerkradiocommissie 

•Websitecommissie 

• Redactiecommissie Kerkbode 



28  BIJLAGEN 

Bijlage 2. Wijkindeling 
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Grenzen tussen de wijken 

Als achter een straatnaam een wijknummer staat, behoort dat weggedeelte tot de genoemde wijk. 

1 en 2: 
Barneveldsebeek (ten westen van de Plantagelaan; noordzijde: wijk 2, zuidzijde: wijk 1), Plantagelaan 
(tussen Barneveldsebeek en Rozenhof), Rozenstraat  (tussen Plantagelaan en Irishof; even zijde: wijk 
2), Irishof, Schoutenhof (wijk 2) 
 
1 en 4:  
Amersfoortsestraat (tussen splitsing wijk 1), Livingstonestraat (tussen Churchillstraat en de 
Watermolen: wijk 1), De Watermolen (wijk 1), Barneveldsebeek (ten oosten van de Plantagelaan; 
zuidzijde: wijk 1, noordzijde: wijk 4), Lunterseweg (ten zuiden van de rotonde 
Lunterseweg/Roosveltstraat/Wildzoom; wijk 4), Scherpenzeelseweg (ten oosten van de Plantagelaan; 
noordzijde: wijk 1, zuidzijde wijk 4), A30 (ten zuiden van afslag Barneveld-Zuid; westzijde: wijk 1, 
oostzijde: wijk 4) 
 
1 en 5:  
Amersfoortsestraat (tussen Schoutenhof en rotonde Amersfoortsetraat/Bouwheerstraat/ 
Plantagelaan: wijk 1) 
 
2 en 5:  
Nijkerkerweg (wijk 2), Thorbeckelaan (tussen de rotonde Nijkerkerweg/Thorbeckelaan en de rotonde 
Schoutenstraat/Mr. Troelstralaan/Thorbeckelaan) incl. Nieuw Burgelaarseweg (wijk 2), Mr 
Troelstralaan, Oostlaan incl. Het Kleine Oost (wijk 2), Bloemendaallaan (ten zuiden van het kruispunt 
Oostlaan/Dr. Albert Schweitzerlaan: wijk 5), Van Heuvenlaan (wijk 5), Gasthuisstraat (wijk 5), 
SchoutenHof. 
 
3 en 4:  
Churchillstraat (wijk 4), Van Schothorststraat (wijk 4), Lunterseweg (tussen spoor en rotonde Van 
Dompselaerstraat/Jachtlaan/Lunterseweg), spoorlijn (vanaf overgang Lunterseweg richting Ede; 
westzijde: wijk 4, oostzijde: wijk 3) 
 
3 en 5:  
Bouwheerstraat (tussen rotonde Bouwheerstraat/Churchillstraat/Gowthorpeplein en rotonde 
Bouwheerstraat/Van Dompselaerstraat/Burg. Kunzelaan, wijk 5), Burg. Kunzelaan (tussen rotonde 
Bouwheerstraat/Van Dompselaerstraat/Burg. Kunzelaan  en spoorwegovergang t.o. De Schaffelaar, 
wijk 5), Stationsweg ten zuiden van het kruispunt Stationsweg/Binnenveld/Wencopperweg: wijk 5), 
Esvelderbeek (ten oosten van Stationsweg; noordzijde: wijk 5, zuidzijde: wijk 3) 
 
4 en 5:  
Bouwheerstraat (tussen rotonde Amersfoortsetraat/Bouwheerstraat/Plantagelaan en rotonde 
Bouwheerstraat/Churchillstraat/Gowthorpeplein, wijk 5) 
 
 
Voor het buitengebied gelden de volgende grenzen tussen de wijken: 
1 en 2: de Barneveldsebeek (en het verlengde daarvan) richting het westen 
1 en 4: de A30 (en het verlengde daarvan) richting het zuiden 
2 en 5: de Nijkerkerweg (wijk 2) en het verlengde daarvan richting het noorden 
3 en 4: de spoorlijn (en het verlengde daarvan) richting het zuidoosten. 
3 en 5: de Esvelderbeek tot de Drieënhuizerweg (Kootwijkerbroek) en het verlengde daarvan richting 

het oosten. 
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Bijlage 3a. Reglement OvB Beleidscommissie (BC) 

Nog te plaatsen   
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Bijlage 3b. Reglement OvB Centrale Evangelisatiecommissie (CEC) 

Nog te plaatsen   
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Bijlage 3c. Reglement OvB Jeugdbeleidsraad (JBR) 

Nog te plaatsen   
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Bijlage 3d. Reglement OvB Pastoraat en gemeenteopbouw (P&G) 

Nog te plaatsen  

Inclusief taakomschrijvingen van de onder P&G vallende werkgroepen: 
1. Hot Item-avonden (HI)      
2. Marriage Course (MC) 
3. Pastoraat en Bevrijding (P&B) 
4. Veilige Kerk (VK) 
5. Persoonlijke Pastorale Begeleiding (PPB) 
6. Rouw en Verlies (R&V) 
7. Huwelijkskring (HK) 
8. Homoseksualiteit en onze Gemeente (H&G) 
9. Israël & Onze Gemeente (IL&OG) 
10. Werkgroep ZIJ (ZIJ)  
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Bijlage 3e. Reglement OvB Preekbeurtencommissie (PBC) 

Nog te plaatsen  
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Bijlage 3f. Reglement OvB Kerk over Grenzen (KoG) 

Nog te plaatsen  
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Bijlage 3g. Reglement Communicatiecommissie 

Nog te plaatsen  
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Bijlage 3h. Reglement Liturgiecommissies 

Nog te plaatsen  
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Bijlage 3[volgletter]. Reglement OvB [Naam (afkorting)] 

Nog te plaatsen  



 

BIJLAGEN  39 

Bijlage 4. Jaarverslaglegging organen van bijstand 

Behorend bij art. 2.14 Plaatselijke regeling 

1. Taak voor de organen van bijstand 

1. Voor 1 april doet ieder orgaan van bijstand dat op grond van een goedgekeurde begroting 
gemachtigd is om financiële zaken af te wikkelen, aan het college van kerkrentmeesters ter 
vaststelling een financieel jaarverslag toekomen. 

2. Eveneens voor 1 april doet ieder orgaan van bijstand aan de algemene kerkenraad ter bespreking 
en vaststelling een jaarverslag toekomen. 

3. Het jaarverslag beslaat maximaal vier pagina’s en bevat de volgende onderdelen: 

• de naam van het orgaan van bijstand; 

• de samenstelling van het bestuur van het orgaan van bijstand; 

• een verkorte taakomschrijving van het orgaan van bijstand; 

• een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het verslagjaar; 

• de verwachte ontwikkelingen in komend verslagjaar; 

• aanbevelingen voor en gevraagde besluitvorming van de algemene kerkenraad; 

• verdere van belang geachte informatie. 
4. Voor 15 september legt ieder orgaan van bijstand dat financiële zaken af mag wikkelen, aan het 

college van kerkrentmeesters een begroting voor het komende jaar en een meerjarenbegroting 
voor. Tegelijk wordt ter informatie een jaarplan voorgelegd aan de algemene kerkenraad. 

 
2. Taak voor de algemene kerkenraad 
1. Alle jaarverslagen van de organen van bijstand worden verspreid onder de leden van de algemene 

kerkenraad. 
2. De leden van de algemene kerkenraad worden verdeeld in groepen. Iedere groep krijgt volgens 

een daartoe opgesteld verdelingsrooster het verzoek om het toebedeelde jaarverslag te 
beoordelen.  

3. De leden van het desbetreffende orgaan van bijstand worden uitgenodigd om hun jaarverslag te 
bespreken met de groep leden van de algemene kerkenraad aan wie het jaarverslag is 
toebedeeld. In dat gesprek gaat het ook over het welbevinden van de leden van het orgaan van 
bijstand. 

4. Voor 31 mei wordt door de groep leden van de algemene kerkenraad van de beoordeling en het 
gesprek een kort verslag (maximaal een halve pagina) gemaakt. In dat verslag worden verwoord: 

• zaken die goed gaan; 

• knelpunten;  

• streefpunten / oplossing(en). 
5. In de eerstvolgende vergadering van de algemene kerkenraad worden de jaar- en 

gespreksverslagen besproken en de jaarverslagen vastgesteld. 
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Bijlage 5. Relaties en contacten 

Behorend bij art. 2.12 Plaatselijke regeling 

Op bestuurlijk vlak zijn de relaties tussen onze gemeente en de instellingen als genoemd in art. 2.12 
Plaatselijke regeling als volgt geregeld: 
 

• De algemene kerkenraad benoemt twee leden van de Identiteitsraad van stichting De Drieslag. 

• De algemene kerkenraad benoemt de bestuursleden van stichting Gasthuis-Westerveld, op 
voordracht van het bestuur van Gasthuis-Westerveld. 

• De algemene kerkenraad benoemt, op voordracht van het college van diakenen, vier diakenen 
als lid van de raad van advies van Zorginstelling Hervormde Stichting tot Verzorging van Ouderen 
Neboplus. 

• De algemene kerkenraad benoemt, op voordracht van het college van diakenen, twee 
(voormalige) diakenen als lid en twee (voormalige) diakenen als plaatsvervangend lid van de raad 
van advies van stichting Elan Barneveld, aan de hand van een door de raad van advies opgestelde 
profielschets. Eén van de diakenen is in de regel tevens de voorzitter van de raad van advies. 

• De algemene kerkenraad benoemt, op voordracht van het college van diakenen, twee diakenen 
als lid van de raad van advies HdS Zorg. 

 


