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Plaatselijke regeling

Hervormde Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst

Wijk I



Inleiding op basis van het convenant van Alblasserdam

Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich zekere 
ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat zij nochtans zich wel 
moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester, geordineerd heeft En 
daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te 
dienen, en door deze de consciënties te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn Zo 
nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, 
en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geeist wordt de excommunicatie of de 
ban, die daar geschiedt naar den Woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt (De Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, artikel 32) De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven De 
gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie formulieren 
van enigheid
Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt

De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse 
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden hebben op 12 december 2003 besloten te fuseren tot de 
Protestantse Kerk in Nederland De Hervormde Gemeente te IJsselmuiden en Grafhorst, wijkgemeente I, 
heeft op grond van de kerkorde en de ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland de bevoegdheid 
om zelfstandig besluiten te nemen met betrekking tot de plaatselijke situatie van hun gemeente

De Hervormde Gemeente van IJsselmuiden en Grafhorst zal als plaatselijke Hervormde Gemeente 
blijven bestaan binnen de Protestantse Kerk m Nederland Met betrekking tot voornoemde fusie zal door 
de gemeente geen initiatief worden ondernomen om te komen tot een fusie met één van de plaatselijke 
kerken Wel verstaat de gemeente haar roeping en taak om ook binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland haar visie zoals verwoord in deze inleiding en het convenant te blijven vertolken in de brede 
verbanden van de kerk Als gemeente belijden wij, met Gods hulp, acht te willen blijven geven op en vast 
te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het 
bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij we 
alles wat hiermee in strijd is, verwerpen Conform het door de generale synode genomen aanvullend 
besluit d d 12 december 2003, weet de gemeente zich gebonden aan de belijdenisgeschriften van de 
gereformeerde traditie, zoals deze in artikel I-4 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland 
(en voordien in artikel X-2 van de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk) zijn genoemd Hiertoe 
is ook deze inleiding (inleidende bril waardoor de rest gelezen dient te worden) behorend bij het 
Convenant van de Classis Alblasserdam als beginpagina van de plaatselijke regeling opgenomen

Omdat de gemeente door bovenstaande duidelijk de gebondenheid aan het gereformeerd belijden 
uitspreekt, erkent en respecteert zij met datgene dat tegen het Woord van God mdruist

De gemeente houdt vast aan de lijn doop-belijdems-avondmaal, dat wil zeggen
• aan het unieke karakter van de kinderdoop, omdat de Heilige Doop een instelling van God is om 

aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen Daarom behoren de kleine kinderen van 
de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen De doopvragen zullen 
worden beantwoord op de gebruikelijke wijze

• de gemeente laat in principe geen leden toe tot het Heilig Avondmaal zonder voorafgaande 
belijdenis van het geloof

De gemeente benoemt en bevestigt alleen mannelijke leden in de ambten Conform ordinantie 3-6-3 blijft 
de wijze van verkiezing van ambtsdragers zoals gebruikelijk binnen onze gemeente

De gemeente belijdt het huwelijk tussen man en vrouw als instelling van God Alternatieve 
samenlevingsvormen zijn onbijbels Derhalve wordt geen toestemming verleend voor zegening van 
verbintenissen buiten het door God ingestelde huwelijk
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Hoofdstuk 1. Samenstelling van de kerkenraad

Artikel 1.1 Aantal ambtsdragers

De kerkenraad is als volgt samengesteld

aantal

predikant 1

ouderlingen Maximaal 16

ouderlingen-kerkrentmeester Maximaal 3

diakenen Maximaal 6

Totaal Maximaal 24

Hoofdstuk 2. Verkiezing van ambtsdragers

§ 1 Verkiezing van ouderlmgen(-kerkrentmeester) en diakenen

Artikel 2.1 Algemeen

Alleen mannelijke belijdende gemeenteleden worden op dubbeltal gezet, benoemd en 
bevestigd in een ambt

Artikel 2.2 Tijdstip van verkiezing

1 De verkiezing van ouderlingen(-kerkrentmeester) en diakenen vindt in de regel plaats in de maand 
november

2 In het rooster van aftreden eindigen de ambtstermijnen op 31 december

Artikel 2.3 Stemrecht

1 De belijdende leden zijn stemgerechtigd
2 Geen actief en passief kiesrecht hebben

- de doopleden van de gemeente,
- de gastieden aan wie de positie als van een belijdend lid is verleend,
- de gastieden aan wie de positie als van een dooplid is verleend,
- de vrienden die belijdend lid zijn van een andere gemeente van de kerk,
- de vrienden die dooplid zijn van een andere gemeente van de kerk,
- overige vrienden

Artikel 2.4 Uitnodiging tot het doen van aanbevelingen

De kerkenraad doet de uitnodiging aan belijdende leden tot het doen van aanbevelingen per vacature, 
genoemd in ordinantie 3-6-3, ten minste vier weken voordat de verkiezing plaats heeft, door middel van 
een bericht in het kerkblad en een kanselafkondiging

Artikel 2.5 Dubbeltallen en ambtsdragers met een bepaalde opdracht

1 Als de stemgerechtigde leden van de gemeente de kerkenraad voor een periode van zes jaar 
gemachtigd voor het opstellen van dubbeltallen, stelt de kerkenraad na kennisneming van de 
ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen(-kerktrentmeester) en diakenen voor 
elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden 
van de wijkgemeente plaatsvindt

2 De kerkenraad stelt dubbeltallen op m alfabetische volgorde In bijzondere omstandigheden kan hij 
hiervan afwijken
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3 In afwijking van het eerste lid worden ambtsdragers met een bepaalde opdracht door de kerkenraad 
verkozen

4 Indien de machtiging als bedoeld in het eerste lid is verstrekt, dan wordt die als bijlage aan deze 
plaatselijke regeling gehecht

Artikel 2.6 Uitnodiging voor de stemming

De kerkenraad doet de uitnodiging om te stemmen in het kerkblad en in een afkondiging op zondag Hij
doet in ieder geval één van deze uitnodigingen minimaal één week voordat de verkiezing plaatsheeft Bij
de uitnodiging deelt hij de kandidaten voor elke vacature mee, met vermelding van de naam en
voorletters van iedere ambtsdrager in wiens vacature voorzien zal worden

Artikel 2.7 Regels voor de stemming

1 Ouderlingen(-kerkrentmeester) en diakenen worden gekozen tijdens een besloten vergadering van 
stemgerechtigde leden van de wijkgemeente

2 Er kan met bij volmacht worden gestemd
3 De stemming vindt schriftelijk plaats
4 Blanco stemmen tellen met mee
5 Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats Staken de stemmen weer, dan beslist het lot In 

die situatie wordt elke naam afzonderlijk op een briefje vermeld, worden beide briefjes in een 
collectezak gedaan en vindt trekking plaats van een van de beide briefjes uit een collectezak De 
trekking wordt gedaan door een - door de preses van de vergadering - aan te wijzen ter vergadering 
aanwezig belijdend lid, met zijnde één van de broeders die op het dubbeltal staan

§ 2 Verkiezing van predikanten

Artikel 2.8 Algemeen

Alleen mannelijke proponenten of predikanten worden verkozen

Artikel 2.9 Verkiezing van predikanten

1 Binnen één maand, nadat een predikantsplaats vacant geworden is, of is komen vast te staan dat 
een vacature zal ontstaan, begint de kerkenraad met het voorbereiden van de verkiezing van een 
predikant De kerkenraad streeft ernaar binnen twee maanden nadat de vacature is ingegaan, een 
beroep uit te brengen

2 De kerkenraad maakt na het advies van het daartoe aangewezen orgaan van de kerk (als bedoeld in 
ordinantie 3-3-2) te hebben gevraagd en ontvangen en nadat de wijkgemeente gelegenheid heeft 
gehad aanbevelingen in te dienen, een zogenaamde kandidatenlijst op Deze kandidatenlijst bevat 
ten minste de namen van vijf personen

3 Tussentijdse aanvulling van de kandidatenlijst is mogelijk Deze aanvulling is in ieder geval 
noodzakelijk wanneer het aantal namen op de kandidatenlijst is gedaald tot drie

4 De beroepingscommissie als bedoeld in ordinantie 3-3-5 bestaat uit vier leden van wie er drie worden 
aangewezen door en uit de wijkkerkenraad en één door en uit de algemene kerkenraad 
Laatstbedoeld lid maakt geen deel uit van de wijkkerkenraad

5 De wijkkerkenraad besluit welke kandidaat uit de kandidatenlijst door de beroepingscommissie wordt 
beluisterd en vervolgens door haar wordt bezocht voor een gesprek mede naar aanleiding van de 
bezochte kerkdienst De kerkenraad kan besluiten dat, voordat de betreffende kandidaat wordt 
beluisterd, een aantal personen uit zijn midden, waaronder in ieder geval de wijkkerkenraadsleden 
die deel uitmaken van de beroepingscommissie, een oriënterend kennismakingsgesprek hebben met 
de betreffende persoon

6 De beroepingscommissie brengt schriftelijk verslag uit aan de wijkkerkenraad van het beluisteren en 
van de ontmoeting met de betreffende kandidaat na de bezochte kerkdienst De commissie draagt er 
zorg voor dat de leden van de wijkkerkenraad en van de algemene kerkenraad de dienst achteraf 
kunnen beluisteren Daarna beslist de wijkkerkenraad of hij de betreffende kandidaat formeel 
kandidaat stelt en aan de algemene kerkenraad verzoekt hem eveneens kandidaat te stellen, als 
bedoeld m ordinantie 3-4-5 Als de wijkkerkenraad dit verzoek aan de algemene kerkenraad doet, 
brengt de beroepingscommissie eveneens schriftelijk verslag uit aan de algemene kerkenraad van 
het beluisteren en van de ontmoeting met de betreffende kandidaat na de bezochte kerkdienst
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7 Als ook de algemene kerkenraad de betreffende kandidaat formeel kandidaat stelt, wordt hij geacht 
verkozen te zijn door de wykkerkenraad, als bedoeld in ordinantie 3-4-8

8 Na de verkiezing en met inachtneming van ordinantie 3-4 brengt de wijkkerkenraad het beroep uit

Hoofdstuk 3. De werkwijze van de kerkenraad

Artikel 3.1 Aantal vergaderingen

De kerkenraad vergadert in de regel ten minste zes maal per jaar

Artikel 3.2 Bijeenroepen van de kerkenraad

Het moderamen roept de kerkenraad ten minste vijf dagen van te voren bijeen, zo veel als mogelijk met 
inachtneming van de vergaderdata op de jaarplanning

Artikel 3.3 Agenda

Bij het bijeenroepen van de kerkenraad vermeldt het moderamen de zaken die aan de orde zullen 
komen De kerkenraad stelt aan het begin van iedere vergadering de agenda vast

Artikel 3.4 Verslag van de vergadering

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

Artikel 3.5 Verkiezing moderamen

1 Het moderamen bestaat uit in ten minste vier leden, waaronder een preses, een scriba en een 
assessor

2 De kerkenraad kiest uit zijn midden het moderamen, met inachtneming van ordinantie 4-8-2
3 Afgezien van de predikant is elk moderamenlid als zodanig aftredend aan het einde van zijn 

ambtstermijn Hij kan opnieuw worden gekozen als moderamenlid wanneer hij als ambtsdrager 
herkozen is

4 Wanneer de scriba een ambtsdrager is met een bepaalde opdracht - scribaat - en als zodanig 
herkozen is door de kerkenraad, is hy daarmee opnieuw lid van het moderamen

Artikel 3.6 Aanwijzing leden van de algemene kerkenraad

1 De kerkenraad wijst uit zijn midden de leden aan die zitting hebben in de algemene kerkenraad Elk 
lid wordt aangewezen voor de periode van zijn (resterende) ambtstermijn

2 Het aangewezen lid dat als ambtsdrager aftredend en herkozen is, kan opnieuw worden 
aangewezen als lid dat zitting heeft in de algemene kerkenraad

Artikel 3.7 Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen van de kerkenraad zijn met openbaar De kerkenraad kan besluiten dat met-leden van 
de kerkenraad tot een bepaalde vergadering toegelaten worden

Artikel 3.8 Openbaarmaking van besluiten

Voor zover vereist of wenselijk maakt de kerkenraad zijn besluiten bekend door middel van een 
afkondiging in een kerkdienst en/of een bericht in het kerkblad

Artikel 3.9 Jaargesprek

De in ordinantie 4-8-4 bedoelde jaargesprekken met de wykpredikant vinden plaats met het moderamen 
van de kerkenraad Van het gesprek wordt een gezamenlijk verslag verstrekt aan de kerkenraad
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Artikel 3.10 wijkgemeenteleden kennen en horen (gelegenheid mening kenbaar te maken)/beraad

De wijkgemeenteleden worden als volgt gekend en gehoord (in de gelegenheid gesteld hun mening 
kenbaar te maken) als bedoeld in ordinantie 2-4-3, 3-2-3, 4-8-7, 4-8-9 en 6-2-4

A. Ter inzage legging:
Wanneer de leden van de wijkgemeente worden 'gekend en gehoord’ (in de gelegenheid gesteld hun 
mening kenbaar te maken) door middel van het ter inzage leggen van relevante documenten, wordt de 
volgende procedure gevolgd

a De termijn van inzage wordt aangekondigd in de kerkbode, die voorafgaand aan de termijn van 
inzage verschijnt Hierbij wordt onder meer vermeld een korte samenvatting van het onderwerp 
en dat de kerkenraad gaarne bereid is een nadere toelichting te geven indien er ten aanzien van 
bepaalde punten vragen zijn,

b De zondag voorafgaand aan de termijn van inzage wordt de ter inzage legging aan de gemeente 
medegedeeld in een afkondiging,

c De termijn van inzage bedraagt minimaal twee weken,
d Reacties kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn worden ingediend bij de 

kerkenraad, via de scriba van de kerkenraad

B. wijkgemeenteavond:
Wanneer de leden van de wijkgemeente worden ‘gekend en gehoord’ (in de gelegenheid gesteld hun 
mening kenbaar te maken) door middel van een gemeenteavond, wordt de volgende procedure gevolgd 

a De kerkenraad maakt de gemeenteavond vooraf bekend in het kerkblad en in een afkondiging op 
zondag In ieder geval één van deze bekendmakingen wordt minimaal één week voor de 
gemeenteavond gedaan,

b In deze bekendmakingen deelt de kerkenraad mee over welke zaak het de gemeenteleden wil 
kennen en horen (in de gelegenheid stellen hun mening kenbaar te maken)

C. Gemeentelijk beraad:
Een gemeentelijk beraad is enkel noodzakelijk in de situaties beschreven in de ordinanties 4-8-9, 5-4 en 
7-2-2 Indien een gemeentelijk beraad noodzakelijk is, wordt de volgende procedure gevold

a De kerkenraad maakt het gemeentelijk beraad bekend in de kerkbode, die voorafgaande aan de 
bijeenkomst verschijnt en in afkondigingen op ten minste twee zondagen, die aan het beraad 
voorafgaan,

b In deze bekendmakingen deelt de kerkenraad mee over welke zaak het gemeentelijk beraad 
handelt,

c De kerkenraad kan, nadat de gemeente door middel van een wijkgemeenteavond, een ter inzage 
legging dan wel een gemeentelijk beraad gehoord is, zelfstandig besluiten nemen

Hieronder is ter verduidelijking de wijze van kennen en horen weergegeven in die gevallen waarin de 
ordinanties daartoe verplichten

Omschrijving Competentie 
W=wijkkerkenr 
A=alg kerkenr

Mening
kenbaar
maken

Ter inzage 
legging

Kennen
Wijkgemeente

avond

en horen 
Gemeente

avond 
centraal

Gemeentelijk
beraad

Besluiten tot wijziginqen tav:
Het beantwoorden van de doopvragen 
door doopleden W V
Het toelaten van doopleden tot het 
avondmaal

W V*

Het verlenen van actief en passief 
kiesrecht aan doopleden w V
De wijze van verkiezing van 
ambtsdraqers

w V

Het zegenen van andere levensver
bintenissen dan tussen man en vrouw w

>/**

Vaststellen van en wijzigingen 
aanbrenqen in
Plaatselnk reglement w V
Beleidsplan w V
* Ordinantie 4-8-9 en 7-2-2

** Ordinantie 4-8-9 en 5-4
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Artikel 3.11 Archief

Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid 
van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 
11-2-7

Artikel 3.12 Taken en bevoegdheden algemene kerkenraad

De wijkkerkenraad vertrouwt, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2 en indien de 
wijkkerkenraad van de andere wijkgemeente dit ook doet, aan de algemene kerkenraad toe 
a het onderhouden van contact met de Hervormde schoolvereniging alsmede het dragen van 

verantwoordelijkheid voor de doelstellingen van deze vereniging, waaronder de zorg voor het 
Bijbelonderricht op deze scholen,

b het opstellen van het jaarrooster van kerkdiensten, voor wat betreft tijd, plaats en
wykverantwoordelijkheid van de kerkdiensten in de gemeente, met dien verstande dat de kerkenraad 
van wijkgemeente I onderzijn verantwoordelijkheid ten minste houdt zowel een morgen- als 
middag/avonddienst op elke zondag, Goede Vrijdag, Eerste Kerstdag en Bid- en dankdagen, een 
morgendienst op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en 
Tweede Kerstdag, een avonddienst op Oudejaarsdag, 

c het aanwijzen van kerkdiensten waarin de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvindt In 
uitzonderingsgevallen kan hiervan door de wijkkerkenraad worden afgeweken, 

d de vorming van de commissies van bijstand ten aanzien van onderwerpen die de kerkenraad onder 
verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad wil brengen, alsmede de zorg voor de 
samenwerking tussen elk van deze commissies en de (wijk)kerkenraden De wijkkerkenraad kan 
rechtstreeks een ambtsdrager afvaardigen naar een commissies na instemming van de algemene 
kerkenraad

Artikel 3.13 Organen van bijstand voor de centrale gemeente

1 In de centrale gemeente bestaan onder meer de navolgende commissies 
a voor het zendingswerk (GZB-commissie),
b voor het bezoekwerk aan ouderen, 
c voor de kerkradio

2 De commissies zijn in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad 
werkzaam

Artikel 3.14 Organen van bijstand voor wijkgemeente I

1 In de wijkgemeente bestaat een commissies voor het jeugdwerk voor de jongeren in de leeftijd van 
12+

2 De kerkenraad kan meer commissies instellen

Artikel 3.15 Gezamenlijk kerkenwerk onder verantwoordelijkheid van beide wijkkerkenraden

Onder verantwoordelijkheid van de beide wijkkerkenraden voor de gemeente als geheel, vinden plaats 
a het jeugdwerk voor de jongeren in de leeftijd van -12, waarvoor een commissie bestaat, 
b opening jeugdwerk/winterwerk

Hoofdstuk 4. Besluitvorming

Artikel 4.1 Besluitvorming

Bij de besluitvorming richt de kerkenraad zich naar het bepaalde in 0-4-5, met dien verstande dat, indien 
bij een vrije stemming over personen niemand een meerderheid heeft behaald, er een tweede vrije 
stemming plaatsvindt Indien ook dan niemand een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming 
plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaalden bij de tweede vrije stemming Staken 
de stemmen, dan vindt herstemming plaats Staken de stemmen weer, dan beslist het lot

Plaatselijke Regeling Hervormde Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst wijkgemeente I Pagina 9



Hoofdstuk 5. De kerkdiensten

Artikel 5.1. Rooster kerkdiensten

De kerkdiensten van de wykgemeente I worden gehouden conform het in artikel 3 12 bedoelde rooster 
dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Kerkenraad, met dien verstande dat de kerkenraad van 
wykgemeente I onderzijn verantwoordelijkheid ten minste houdt zowel een morgen- als 
middag/avonddienst op elke zondag, Goede Vrijdag, Eerste Kerstdag en Bid- en dankdagen, een 
morgendienst op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede 
Kerstdag, een avonddienst op Oudejaarsdag

Artikel 5.2. Heilige Doop

1 Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen 
beantwoorden

2 In de week voor de doopdienst houdt de kerkenraad doopzitting, waarbij de predikant en een 
ouderling(-kerkrentmeester) aanwezig zijn

Artikel 5.3. Heilig Avondmaal

1 Tot de deelname aan het avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten In 
uitzonderingssituaties kan de kerkenraad daarvan afwijken

2 Aan elke avondmaalsviering gaat een week van voorbereiding vooraf
3 In de regel wordt in de week van voorbereiding Censura Morum gehouden op een van tevoren 

aangekondigde plaats en tijd

Artikel 5.4. Huwelijksbevestiging

1 Alleen een naar burgerlijk recht tot stand gekomen huwelijk tussen één man en één vrouw kan als 
een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend

2 Het verzoek om inzegening van een huwelijk wordt in een zo vroeg mogelijk stadium ingediend bij 
de wykpredikant of ten minste twaalf weken van tevoren bij de wykkerkenraad

3 Voor de bevestiging van het huwelijk plaatsvindt, nodigt de predikant die het huwelijk zal bevestigen 
en zegenen, het bruidspaar uit voor een pastoraal gesprek over het huwelijk

4 De bevestiging en zegening van een huwelijk geschiedt in tegenwoordigheid van één of meer 
ouderlingen(-kerkrentmeester) en diakenen

5 Na de huwelijksbevestiging en -zegening krijgt het bruidspaar in de trouwdienst namens de 
gemeente een trouwbijbel overhandigd

Hoofdstuk 6. De vermoqensrechteliike aangelegenheden

Artikel 6.1 Wensen en aandachtspunten

Jaarlijks maakt de kerkenraad vóór 1 juli eventuele wensen en aandachtspunten van de wykgemeente 
voor de begroting voor het komende jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met een afschrift aan het 
college van kerkrentmeesters respectievelijk het college van diakenen

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

Artikel 7.1 Onvoorziene omstandigheden

In de gevallen waarin deze regeling met voorziet, treft de wykkerkenraad een voorlopige maatregel totdat 
door de wykkerkenraad een wijziging en/of aanvulling in deze Plaatselyke regeling wordt aangebracht

Artikel 7.2 Intrekking

De plaatselyke regeling van wykgemeente I zoals vastgesteld op 14 juli 2005, wordt ingetrokken
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van wijk I in zijn vergadering van 12 september 
2019.
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Biilaqe I Ordinantieteksten, zoals die van toepassing znn in januari 2019

Hoofdstuk 1 Samenstelling van de kerkenraad

Ordinantie 4-6 Samenstelling

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 een lid voor de algemene 
kerkenraad aanwijst
3 Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met 
dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die met 
tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen
4 In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee ouderlingen die met tevens 
kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen zitting
5 Indien de kerkenraad, al of met door het voortbestaan van vacatures, minder leden telt dan in lid 3 of 4 bedoeld, overleggen de 
kerkenraad en het breed moderamen van de classicale vergadering, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden 
verricht Zo nodig treft het breed moderamen hiertoe maatregelen Indien het een evangelisch-lutherse gemeente betreft, wordt 
vooraf de evangelisch-lutherse synode gehoord
6 De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn gesteld, als adviseur aan de 
vergaderingen van de kerkenraad deelnemen
7 De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en predikanten van de kerk die lid
zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad_______________________________________________________________

Hoofdstuk 2 Verkiezing van ambtsdragers

Ordinantie 3-2 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 4-8- 
5
3 Stemgerechtigd zijn de belijdende leden van de gemeente De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente erin gekend en 
erover gehoord te hebben, of stemgerechtigd zijn
- de doopleden van de gemeente
- de gastleden aan wie de positie als van een belijdend lid is verleend
- de gastleden aan wie de positie als van een dooplid is verleend
- de vrienden die belijdend lid zijn van een andere gemeente van de kerk
- de vrienden die dooplid zijn van een andere gemeente van de kerk
- overige vrienden
en legt dit vast in de in lid 1 genoemde regeling
Degenen die met tot belijdende leden worden gerekend, zijn eerst stemgerechtigd indien zij de leeftijd van 18 jaar 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
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Ordinantie 3-3 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 kerkenraad de predikant in werktijd van voldoende omvang kan beroepen dan wel naar het oordeel van het breed moderamen van 
de classicale vergadering voldoende gezocht heeft naar samenwerking met andere gemeenten,
- de door de kerkenraad beoogde werkzaamheden van de predikant naar het oordeel van het breed moderamen passen bij de werktijd 
van de te beroepen predikant
- de gemeente blijkens een verklaring van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen,
Bij een beroep in deeltijd naar een evangelisch-lutherse gemeente dient tevens toestemming aan de synodale commissie van de 
evangelisch-lutherse synode te worden gevraagd
2 Vervolgens vraagt de kerkenraad met het oog op mogelijke kandidaten advies aan het daartoe aangewezen orgaan van de kerk In 
geval van een vacature in een evangelisch-lutherse gemeente overlegt dit orgaan met het daartoe aangewezen orgaan van de 
evangelisch-lutherse synode
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 In evangelisch-lutherse gemeenten worden de verkiezing en de beroeping van 
een predikant evenwel begeleid door de president van de evangelisch-lutherse synode of een door deze aan te wijzen predikant van 
de kerk die als consulent optreedt
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

Ordinantie 3-4 De verkiezing van predikanten

1 Voor de verkiezing tot predikant voor gewone werkzaamheden komen in aanmerking
- degenen die overeenkomstig ordinantie 13-18-3 als predikant beroepbaar zijn gesteld en
- de predikanten-geestelijk verzorger die door de kleine synode beroepbaar zijn gesteld als predikant, nadat zij de daarvoor vereiste 
aanvullende opleiding hebben voltooid of daarvoor ontheffing van de kleine synode hebben verkregen vanwege verworven 
bekwaamheden
2 Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar de gemeente waaraan zij 
verbonden zijn, hebben gediend Afwijking hiervan is slechts mogelijk met instemming van het breed moderamen van de classicale 
vergadering
3 Een predikant kan met binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde vacature
4 Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren zijn gerezen, kan - indien deze bezwaren door het 
bevoegde college voor het opzicht in behandeling zijn genomen - geen beroep in overweging nemen zolang die behandeling met 
onherroepelijk is geëindigd
5 De kerkenraad verricht de kandidaatstelling De kerkenraad van een wijkgemeente echter doet dit tezamen met de algemene 
kerkenraad, waarbij elke 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
9 In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de verkiezing van een predikant met 
een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel die met tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door 
de algemene kerkenraad Deze predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad
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
12 De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn verantwoordelijkheid te proberen zelf het 
bezwaar weg te nemen - door naar het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat ter zake een 
einduitspraak doet

Ordinantie 3-6 De verkiezing van ouderlingen en diakenen

Verkiesbaarheid

1 Verkiesbaar zijn de stemgerechtigden die de status van belijdend lid hebben, dan wel bij de bevestiging - met inachtneming van 
ordinantie 9-4-1 en 2 - onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen

Verkiezingsprocedure
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2 De kerkenraad legt in de plaatselijke regeling vast op welke wijze de verkiezing plaats vindt, 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
3 Indien de stemgerechtigden van de (wijk)gemeente telkens voor een periode van ten hoogste zes jaren de kerkenraad machtigen 
om dubbeltallen per vacature te stellen, gelden in afwijking van lid 3 de volgende bepalingen
- De gemeente wordt uitgenodigd per vacature aanbevelingen te doen
- De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per vacature
- De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door ten minste vijf stemgerechtigden zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn op de 
kandidatenlijst te plaatsen, behalve

o indien het gaat om verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht, 
o indien de kerkenraad - gehoord de aanbevelingen - zelf een dubbeltal voor de vacature stelt 

Verkiezing door de gemeente vindt plaats als er voor een vacature meer kandidaten zijn, in andere gevallen wordt de kandidaat 
verkozen verklaard
4 Ambtsdragers met een bepaalde opdracht die door de algemene kerkenraad zijn verkozen ten behoeve van de gemeente in haar 
geheel, kunnen, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die 
wijkkerkenraad

Aanvaarding

5 Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn gesteld van hun roeping tot het ambt, bericht of zij deze 
roeping aanvaarden

Bekendmaking

6 Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen aan de gemeente bekend om 
haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging respectievelijk verbintenis
7 Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door 
stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden 
ingediend

Behandeling

8 De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen Als het met wordt ingetrokken zendt de kerkenraad binnen veertien dagen 
na ontvangst het bezwaarschrift indien het gaat om een bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het classicale 
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging van de 
gekozene, naar het classicale college voor het opzicht Het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet 
ter zake een einduitspraak Het classicale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, een 
einduitspraak Tegen de uitspraak van het classicale college voor het opzicht is, indien het de bezwaren gegrond verklaart, beroep 
bij het generale college voor het opzicht mogelijk binnen 30 dagen na de dag waarop de beslissing van het classicale college is 
verzonden

Bevestiging of verbintenis

9 Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt - met inachtneming van het in 
ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging dan wel bij aansluitende herverkiezing de verbintenis plaats in een kerkdienst met 
gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde De bevestiging kan onder handoplegging geschieden

Ordinantie 3-7 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen

1 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per 
geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij met langer dan twaalf 
aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn
2 Zij die met terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de datum waarop hun ambtstermijn 
volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar
3 Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting heeft in een classicaal of 
generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is 
aangewezen of als lid is benoemd
4 De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast Wanneer het gaat om de vervulling van 
een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken
5 Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn bevestigd, doch in elk geval met 
langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is
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Hoofdstuk 3 De werkwijze van de kerkenraad

Ordinantie 4-7 Arbeidsveld (ook kerkenraad - algemene 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 met 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 met 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

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 met 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
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 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 evangehsch-lutherse gemeente tevens 
aan de evangehsch-lutherse synodale commissie
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
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 wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de 
toelating van met-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven
8 Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk legt de kerkenraad vast op welke wijze en met wie jaargesprekken worden 
gehouden, onder wie in elk geval de predikanten die in de gemeente werkzaam zijn en ook de kerkelijk werkers die in het ambt zijn 
bevestigd In de jaargesprekken komt aan de orde de kwaliteit van het werk van de kerkenraad als geheel en van de betrokkenen in 
het bijzonder als ook het welbevinden van alle betrokkenen De gelijkwaardigheid van de ambten bepaalt het karakter van de 
jaargesprekken
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,
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- 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,
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben
De kerkenraad neemt geen definitieve besluiten met betrekking tot wijziging of vaststelling van beleidsplan, begroting en 
jaarrekening dan nadat de gemeenteleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken

Hoofdstuk 4 Besluitvorming

Ordinantie 4-5 Besluitvorming

1 In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen 
genomen
Blijkt eenparigheid met bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen met 
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 met 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 met 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 met 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 met 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 met 
aanwezig is, mits tenminste drie leden aanwezig zijn
5 Voor besluitvorming in een vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente zijn lid 1 tot en met 3 van overeenkomstige 
toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien

Hoofdstuk 5 De kerkdiensten

Ordinantie 5-1 De eredienst

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

Ordinantie 6-2 De toelating tot de doop

4 De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord De kerkenraad neemt een besluit tot wijziging 
van het beleid ter zake met dan na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben

Ordinantie 6-3 De bediening van de doop

1 De gelegenheid tot het ontvangen van de doop wordt ten minste eenmaal in de maand geboden

Ordinantie 7-2 De toelating tot het avondmaal

2 De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen deelnemen
De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan het avondmaal met dan na 
beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeente worden uitgenodigd
3 Zij die tot een andere gemeente van de kerk behoren, worden door de kerkenraad toegelaten tot het avondmaal overeenkomstig 
het in lid 2 ten aanzien van de leden van de gemeente bepaalde
4 De kerkenraad kan leden van andere kerken die in hun kerkgemeenschap tot de viering van het avondmaal toegang hebben, 
toelaten tot het avondmaal

Ordinantie 5-4 Andere levensverbintenissen

1 De kerkenraad kan -na beraad in de gemeente- besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een 
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend_________________________________________

Hoofdstuk 6 De vermogensrechtelijke aangelegenheden
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Ordinantie 11-1 Algemeen

1 De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad
2 De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van met-diaconale aard 
toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het college van diakenen
3 Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake 
het gehele leven en werken van de gemeente Zij doen verslag van hun werkzaamheden aan de kerkenraad
4 Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen blijven bij het beheren van en beschikken over de aan hem 
toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad 
vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting
5 Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandelingen betreffende
- 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 met bij vastgestelde begroting is voorzien,
- het aanvaarden van erfstellingen, legaten en 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
6 De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters resp het college van diakenen beslissingen 
waaraan financiële gevolgen verbonden zijn welke met bij vastgestelde begroting zijn voorzien

Ordinantie 11-2 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 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 de leden van de 
gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen Zij kunnen in de 
gemeente met 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
Indien het college minder dan drie leden telt, overleggen de kerkenraad en het breed moderamen van classicale vergadering op welke 
wijze de taken van het college worden verricht, naar regels bij generale regeling gesteld
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 met in eén 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 materiele 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 met-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 belijdemsboek 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 ouderlmg-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 diakenen heeft tot taak
- het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiele 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
9 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

Plaatselijke Regeling Hervormde Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst wijkgemeente I Pagina 17



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 met-diaconaal werk van de gemeente

Ordinantie 11-3 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
3 In een gemeente met wijkgemeenten kan gekozen worden voor de vorming van wijkraden van kerkrentmeesters In dat geval 
vormen de kerkrentmeesters die lid zijn van een wijkkerkenraad tezamen met de andere kerkrentmeesters die benoemd zijn door 
de wijkkerkenraad, de wijkraad van kerkrentmeesters
4 In een gemeente met wijkgemeenten kan gekozen voor de vorming van wijkraden van diakenen In dat geval vormen de 
diakenen die lid zijn van een wijkkerkenraad tezamen met de diaconale rentmeesters die benoemd zijn door de wijkkerkenraad, de 
wijkraad van diakenen

Ordinantie 11-5 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 op de wijze die in de regeling voor de wijze van 
werken van de kerkenraad is aangegeven Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast
5 Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in lid 3 en 4 van overeenkomstige 
toepassing * 1 2 3 4

Ordinantie 11-6 De jaarrekeningen

1 Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun ontwerpjaarrekenmgen over het 
laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor
2 Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in 
haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun 
mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is 
aangegeven
3 Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de kerkrentmeesters respectievelijk de 
diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de 
behandeling van beheerszaken nader overleg wenst
4 Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de gemeente en van de diaconie 
gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen register-accountant of accountant-admimstratieconsulent dan wel twee 
andere onafhankelijke deskundigen
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Bijlage II: Machtiging conform ordinantie 3-6-3.

Hervormde Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst, Wijk I

Proces-verbaal

van do stemmingsverandering van wljkgomeontc I 

d.tl, woensdag 11 Januari 2017 te Usselmulden (Dorpskerk)

worden verkoren;

I, stemgerechtigde leden worden uitgenodigd mh»en in ie dienen voor de verklaring, Als 
er aanbevelingen voor een ambt rl|n binnengekomen die door tlon of meer loden 
worden ondersteund, maakt de kerkenraad een rijst op met de nomen van hon die 
voor dal ambt dooi tien of meer stemgeraclihgde leden rijn aanbevolen, De 
kerken rund kan /elf namen toevoegen, Als liet aantal namen op de lijst met groter 
Is dan liet aantal vacatures worden du kandidaten door de kerkenraad verkoren 
verklaard, Als liet aantal namen np tla lijst groter Is dan liet aantal vacatures 
geschiedt de verklaring door dn stemgerechtigde ledan van de gemeente. Als er 
geen aanbevelingen rijn blnnengekomendla door Hen or meer leden worden 
ondersteund, g ontheelt dcvorkle/lng door do kerkenraad. (O tv o manier slaat in 
Ordinantie 3-6-3 van do kerkorde),

?, On Qomoonto machtigt de kerkenraad aan dubbeltal op te steden tig een vacature,
Htemgoreehligdo loden worden uitgenodigd namen In te dienen voor een hapanlde 
vacature Do kerkenraad stelt voor elke vacature «on dubbeltal op. De vorklertng 
Vindt plaat» door (lenigerechtlgdn leden van de gomeonto, po/c tweede manier Iti 
In onro gemoonte gebruikelijk, (Oern manlor staal In Ordinantie 3 6 4 vnn de
kerkorde),

Aahtal stemmen mooehlkbeld 2; „.'.i1 J

Aaritnl lilntiui Memmen

Aldus nnnr waarheid oppemaakt te Ijjsèlmulden d.d, 11 lanvori 201/,
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