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Van de kerk wordt beleden dat Je-
zus Christus haar vergadert in de 
éénheid van het ware geloof. Hij 
alleen is het fundament waarop 
de gemeente is gebouwd (1 Korin-
the 3:11). De gemeente is het li-
chaam van Christus, geroepen de 
eenheid des Geestes te bewaren 
door de band des vredes: één 
Heere, één geloof, één doop 
(Efeze 4:3-5) Op de belijdenis dat 
Jezus de Christus is, de Zoon van 
de levende God, is de gemeente 
gebouwd (Mattheüs 16:16-18). 
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VOORWOORD 

Dit document is geen beleidsplan of een compleet visiedocument. Het is een uiteenzetting hoe we in onze 
plaatselijk gemeentezaken geregeld en met elkaar afgesproken hebben. En dat ten behoeve en ten dienste 
van het leven en werken van en in de gemeente die onderdeel is van de wereldwijde Kerk van Christus. 

De kerkordewijzigingen van 2017 en 2018 (in het kader van Kerk 2025) én ontwikkelingen binnen onze 
eigen gemeente maakten het noodzakelijk om de bestaande plaatselijke regeling bij de tijd te brengen. 
De veranderingen betreffen niet zozeer de inhoudelijke standpunten, maar meer de praktische regelingen 
van het leven en het werken van onze gemeente.  

De kerkenraad beseft zich dat er bij het leiding geven aan de gemeente steeds weer een spanningsveld 
aanwezig is tussen het vasthouden aan tradities en de transitie waar ook in de kerk niet aan te ontkomen 
is. Gelukkig behoeven beiden niet tegenover elkaar te staan en maatgevend te zijn; en mogen we vooral 
zoeken naar wat Gods Woord ons aanreikt en de Geest van God in het midden van de gemeente teweeg 
wil brengen. Ongeacht welke etiketten er op ons als gemeente geplakt kunnen worden willen we in ge-
hoorzaamheid aan God en Zijn Woord gemeente van Jezus Christus zijn; anders zouden we de naam chris-
telijke gemeente niet waard zijn.  

 

 

Schoonhoven, november 2019 

 

namens de kerkenraad van de 

 Hervormde gemeente Schoonhoven 

J.M. Blijleven, preses 

A. Gelderblom, scriba 
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0 | INLEIDING 

De Hervormde gemeente te Schoonhoven (hierna te noemen: 'de gemeente') bestaat als plaatselijke Her-
vormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.  

Als gemeente belijden wij Jezus als de gekruisigde Christus en de opgestane Heer. In de verkondiging uit 
de Heilige schrift, het Woord van God wijzen we op het verzoenend werk van Jezus Christus als antwoord 
op de zonden. Daarnaast worden ons Gods geboden en richtlijnen voor het dagelijks leven voorgehouden 
en voorgeleefd.  De gemeente verklaart zich gebonden aan de Heilige Schrift en weet zich daarnaast 
verbonden aan het gereformeerde belijden. 

In de beide sacramenten, te weten de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige 
doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar. In de erkenning dat 
het God Zelf is die aan Zijn verbond trouw blijft en niet loslaat wat Hij Zelf is begonnen. 

 
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene 
belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van 
Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil trouw zijn aan de belijdenis van het voor-
geslacht en weet zich verbonden met de wereldwijde kerk waarvan Jezus Christus het hoofd is.  
Zij weet zich ook verbonden met de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren 
van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels. Voor en boven alles blijft daarom het Woord van God leidraad. We beseffen dat ieder belij-
denisgeschrift voortkomt uit een eigen, veelal tijdgebonden cultuur en dat bepaalde vraagstukken van 
weleer inmiddels minder relevant zijn en nieuwe vraagstukken die de huidige tijd met zich meebrengt 
nadere aandacht en bestudering vragen.  

Bovengenoemde grondslag van onze gemeente kan niet zomaar worden gewijzigd door besluiten van meer-
dere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. De kerkenraad en de gemeente hebben deze 
grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode van 
de landelijke kerk zo nodig aan zullen spreken en waarop zij zelf aangesproken mogen worden. 

 

Vanuit dankbaarheid dat God Zelf een kerk geplant heeft in Nederland willen we gehoor geven aan de 
opdracht die Jezus Christus zelf heeft gegeven (o.a. In Mattheüs 28) en ons Nederlandse volk ook als kerk 
dienen vanuit het heilig Evangelie van Gods genade. We hopen en bidden dat de goede werken die door 
God zelf zijn voorbereid (Efeze 2:10) als vrucht van de Geest tot zegen van land en volk mag zijn. We 
willen daarom ook als lokale gemeente, samen met de andere kerken, parochies en geloofsgemeenschap-
pen de wereld niet mijden maar wijden met een open en missionaire houding. 
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1 | SAMENSTELLING KERKENRAAD 

1.1 Aantal ambtsdragers  

De kerkenraad bestaat uit 21 ambtsdragers. De kerkenraad heeft een aantal ambtsdragers een bepaalde 
taak toevertrouwd en deze op grond daarvan van een deel van de in Ord. 3-9, 3-10 of 3-11 genoemde 
taken vrijgesteld. 

 Minimum (Ord. 4-6-3) Werkelijk Bepaalde taak 

Predikant 1 1  

Ouderlingen 2 11 

Scriba 

Jeugdouderling 

Evangelisatieouderling 

Ouderlingen-kerkrentmeester 2 3  

Diakenen 2 6 Jeugddiaken 

Totaal 7 21  

 
Bovenstaand schema geeft de verschillende ambten binnen de kerkenraad weer. Bij dit schema hoort de 
notie dat er geen voorkeur is om een voorzitter en scriba met een bepaald ambt te kiezen. De voorzitter 
en de scriba van de kerkenraad kunnen daardoor vrijgesteld worden van bepaalde taken die horen bij 
zowel het ambt van ouderling, ouderling-kerkrentmeester als diaken. 

 

1.2 Vaste adviseurs 

Als adviseur neemt aan de kerkenraadsvergadering deel: ds. M.M.J. Verheuvel, de tweede predikant die 
sinds 16/09/2018 de taak van kerkelijk werker waarneemt (dit tot uiterlijk 16/09/2023). 

 

1.3 Moderamen 

De kerkenraad heeft onder behoud van zijn verantwoordelijkheid een deel van zijn taken toevertrouwd 
aan het Moderamen, die bestaat uit de volgende leden: 

 Minimum (Ord. 4-9-3) Werkelijk 

Moderamen 

Predikant 1 1 

Voorzitter 1 1 

Scriba 1 1 

Ouderling 

4 

2 

Ouderlingen-kerkrentmeester 1 

Diakenen 1 

Totaal 7 7 
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2.1 Verkiezing van ambtsdragers (algemeen) 

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als 
diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende 
leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 

 

2.1.1 Stemrecht en verkiesbaarheid 

De mannelijke belijdende leden die in onze gemeente ingeschreven staan, zijn verkiesbaar tot ambtsdra-
ger. Dit betekent dat belijdende leden die elders ingeschreven staan, doopleden of niet gedoopte leden 
van onze of een andere gemeente niet stemgerechtigd en verkiesbaar zijn. 

 

2.1.2 Regels voor het stemmen  

a. De gemeente wordt verzocht om aanbevelingen voor kandidaten te doen voor de openstaande vaca-
tures. Met deze aanbevelingen als achtergrond, stelt de kerkenraad dubbeltallen op. Daaropvolgend 
wordt er een stemmingsvergadering gehouden. (Zie paragraaf 2.2) 

b. De stemming geschiedt schriftelijk in een besloten vergadering. 

c. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstem-
ming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 

d. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de oudste in 
leeftijd verkozen. 

e. De dubbeltallen waaruit de kiesgerechtigde leden kunnen kiezen, zijn opgesteld op alfabetische volg-
orde van achternaam van de kandidaten. 

 

2.1.3. Stemmen bij volmacht 

De kerkenraad acht de verkiezing van ambtsdragers van groot belang. Daarom hebben de stemgerechtigde 
gemeenteleden die verhinderd zijn, gelegenheid tot het stemmen bij volmacht. Ieder belijdend lid dat 
aan de ambtsdragers verkiezing in de gemeente deelneemt, mag, mits door de volmachtgever(s) gemach-
tigd, maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Het volmacht formulier kan worden verkregen bij de 
scriba van de kerkenraad. Het volmacht formulier dient te worden ondertekend door volmachtgever en 
volmacht nemer. Het volledig ingevulde en ondertekende volmachtsformulier wordt door volmacht nemer 
in de stemmingsvergadering afgegeven aan de scriba van de kerkenraad (of één van zijn medewerkers). 
Zonder volmachtsformulier kan geen stem bij volmacht worden uitgebracht. 

 

 

2.2  Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

2.2.1   Jaarlijkse verkiezingsperiode 

De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt in principe jaarlijks plaats in de maanden oktober tot en 
met december. Veelal wordt een verkiezingsproces in drie rondes opgezet, die naar behoefte uitgevoerd 
worden.  

Indien er tussentijds een vacature ontstaat, blijft deze vacature in de regel open totdat bovengenoemde 
periode aanbreekt. De kerkenraad kan incidenteel besluiten, afhankelijk van de vacature en diens om-
vang, om tussentijdse ambtsdragers verkiezingen beleggen. 

 

2.2.2  Uitnodiging voor aanbevelingen en het stemmen 

De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen wordt tenminste twee weken voordat de Jaarlijkse verkie-
zingsperiode plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 
een week voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging vindt zowel 
plaats via kerkklanken en de zondagsbrief, als via de wekelijkse afkondigingen in de kerk.  
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2.2.3  Verkiezingsvorm 

Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigden die door de ker-
kenraad wordt uitgeschreven. Ouderlingen en diakenen met een bijzondere opdracht kunnen direct door 
de kerkenraad verkozen worden. 

 

2.2.4 Dubbeltallen 

De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats op voordracht van de kerkenraad. De stemgerech-
tigde leden van de gemeente dienen aanbevelingen in voor de desbetreffende vacante ambten. Met deze 
aanbevelingen als achtergrond, stelt de kerkenraad dubbeltallen op; voor elke vacature een afzonderlijk 
dubbeltal. Daaruit kiezen vervolgens de stemgerechtigden van de gemeente. Als er geen aanbeveling 
binnenkomt, kan de kerkenraad, al dan niet door een verkiezing uit een dubbeltal, zelf voorzien.  Ook bij 
een enkele aanbeveling of allemaal dezelfde aanbevelingen voor dezelfde vacature kan de kerkenraad 
besluiten direct tot verkiezen over te gaan. 

De stemgerechtigden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor een periode van zes jaar ge-
machtigd:  

Op 11 mei 2017 hebben de stemgerechtigden van de Hervormde gemeente Schoonhoven de kerken-
raad van die gemeente voor de duur van zes jaar gemachtigd om voor de verkiezing van ambtsdragers 
de procedure, beschreven in Ord. 3-6-3, te volgen. De kerkenraad zal de gemeente hierover uiterlijk 
op 11 mei 2023 opnieuw raadplegen. 

 

 

2.3  Verkiezing van predikanten 

In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-6 worden predikanten verkozen door de kerkenraad volgens de 
onderstaande procedure: 

a. De gemeente wordt ruim op tijd verzocht om aanbevelingen voor predikanten (namen) te doen. 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen komt tenminste drie weken voordat de verkiezings-
procedure van start gaat. 

b. Door de kerkenraadsleden worden van tevoren (geluidsopnames van) diensten beluisterd, zodat er 
een goed beeld kan worden gevormd. 

c. De kerkenraad kan desgewenst gebruik maken van een beroepingscommissie die het nodige voor-
werk kan doen en de kerkenraad zal adviseren.  In de beroepingscommissie zullen zowel kerken-
raadsleden als andere gemeenteleden zitten.  

d. Tegen de achtergrond van de omschrijving in punt a en b, wordt er door de kerkenraad namen 
ingediend, waaruit een groslijst wordt samengesteld. 

e. Voorafgaand aan de stemming kunnen de kerkenraadsleden die namen ingediend hebben enige 
toelichting geven op hun overwegingen bij de ingediende predikanten. 

f. Hierop volgt een vrije stemming. 

g. Krijgt geen predikant hierbij de meerderheid van stemmen, dan wordt opnieuw gestemd over de-
zelfde predikant als bij de eerste stemming. Net zolang totdat één predikant de 2/3 meerderheid 
van stemmen heeft gekregen. 

h. Deze naam komt als nummer 1 op de lijst van voorkeur om te gaan horen. 

i. Voor de tweede en derde naam volgt in principe de procedure als onder punt d en e vermeld, 
waarbij moet worden aangetekend, dat afgevallen namen uit de vorige stemmingsronden weer 
mogen meedoen. 
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j. Na tevergeefs een beroep te hebben uitgebracht, mogen weer nieuwe namen aan de groslijst wor-
den toegevoegd, mits deze namen grondig toegelicht kunnen worden. 

k. Van tevoren wordt binnen de kerkenraad afgesproken of er automatisch overgegaan wordt tot het 
horen van de volgende predikant. Voor bijvoorbeeld de situatie dat de gekozen predikant zich niet 
beroepbaar stelt, of dat na het horen en een gesprek wordt afgezien van een uiteindelijk beroep. 

l. Een beroep wordt uitgebracht bij een 2/3 meerderheid van de aanwezigen op een vergadering, 
waarin tenminste 2/3 van het totaalaantal kerkenraadsleden aanwezig is, waarop het agendapunt 
beroepen predikant nadrukkelijk is geagendeerd. 
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3 | WERKWIJZE KERKENRAAD 

3.1  Aantal vergaderingen (keuzemogelijkheid) 

De kerkenraad vergadert minimaal zesmaal per jaar.  

 

3.2  Bijeenroepen van de vergadering  

De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste zeven dagen van tevoren bijeengeroepen door het 
moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). 

 

3.3 Verslaggeving 

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

 

3.4 Openbaarmaking besluiten  

Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden schriftelijk in Kerk-
klanken aan de gemeente bekend gemaakt. Daarnaast kan er sprake zijn van een extra mondelinge  
mededeling binnen een redelijke termijn. 

 

3.5 Verkiezing moderamen 

Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter (ambtsdrager met bepaalde taak), scriba (ambts-
drager met bepaalde taak). Deze zijn voor een ambtsperiode van 4 jaar verkozen. Stelt de scriba of 
voorzitter zichzelf herkiesbaar voor 2 of 4 jaar dan zal er opnieuw verkozen moeten worden. 

Jaarlijks wordt een voorstel gemaakt voor het verkiezen van het overige deel van het moderamen. Die 
verkiezing (Ord. 4-8-2) geschiedt jaarlijks in de eerste kerkenraadsvergadering van het kalenderjaar. 

Het Moderamen heeft een voorbereidende functie, door het uitwerken van voorstellen richting de alge-
mene kerkenraadsvergaderingen. Al dan niet door bijstand van commissies (zie paragraaf 3.11). De daad-
werkelijke besluiten worden genomen binnen de vergaderingen van de algemene kerkenraadsvergadering. 
Het doel van deze werkwijze is om zorgvuldig en daadkrachtig leiding te kunnen geven aan de gemeente. 

 

3.6 Plaatsvervangers  

In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.  

 

3.7 Jaargesprekken 

De jaargesprekken met de predikant(en) en/of kerkelijk werker worden jaarlijks gehouden door de voor-
zitter en de scriba van de kerkenraad en de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, in de maan-
den voorafgaand aan de zomervakantie. 

 

3.8 De gemeente kennen in en horen over  

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en 
haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, 
die wordt aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en wordt afge-
kondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf 
maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen. 
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3.9 Toelating toehoorders tot de vergaderingen  

De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De kerkenraad kan echter besluiten dat gemeen-
teleden en/of andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daar-
van toegelaten worden. 

 

3.10 Archiefbeheer  

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

 

3.11 Bijstand door commissies 

De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies: 

 Zendingscommissie 

 Evangelisatiecommissie 

 Werkgroep Oost-Europa 

 Werkgroep India 

 Werkgroep Gerie & Ruth (China)  

Verder kan de kerkenraad tijdelijke commissies aanstellen (bijvoorbeeld de zondagsschoolcommissie of 
het focusteam) die zich richt op een bepaald onderdeel binnen het beleidsplan. Deze tijdelijke commissie 
verstrekt voorstellen en adviezen aan de kerkenraad, waarop de kerkenraad besluiten kan nemen. 

Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten 
tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de verantwoording aan de kerken-
raad e.d. worden waar nodig per commissie vastgelegd. 
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4 | BESLUITVORMING 

Besluitvorming in de kerkenraad, in het college van diakenen en in het college van kerkrentmeesters 
geschiedt volgens de daarvoor gegeven regels in Ord. 4-5: 

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. Sta-
ken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel 
verworpen. 

3.   Stemming over kandidaten voor de colleges 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 her-
stemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats.  

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 verga-
dering 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 voor-
zien. 
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5 | DE KERKDIENSTEN 

5.1. Plaats en aantal kerkdiensten (keuzemogelijkheid) 

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster 
gehouden in de Grote- of St. Bartholomeüskerk te Schoonhoven. Iedere zondagmorgen wordt er ook een 
kerkdienst gehouden in het appartementencomplex ‘Sola Gratia’ te Schoonhoven.  

 

5.2. Beantwoording doopvragen (keuzemogelijkheid)  

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus. Vanuit 
onze visie op het verbond kiezen wij in onze gemeente voor de kinderdoop en worden de kleine kinderen 
van de gemeente als erfgenamen van Gods Rijk gedoopt. Leden die op latere leeftijd tot geloof komen en 
de doop nog niet ontvangen hebben, worden bij het doen van belijdenis ook gedoopt. 

Bij de bediening van de doop van kinderen wordt de ouders (belijdende leden en doopleden) gevraagd de 
vragen uit het doopformulier te beantwoorden. Als een van de ouders geen belijdend- of dooplid is, wordt 
er gebruik gemaakt van aangepaste vragen. Zijn er geen (gelovige) (groot)ouders en is er een minderjarig 
kind dat betrokken is bij de gemeente (via zondagsschool, clubs etc.) en dat gedoopt wil worden, kan de 
gemeente het ja-woord geven op de aangepaste doopvragen die gesteld worden.    

 

5.3.  Deelname aan het avondmaal (keuzemogelijkheid) 

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die 
Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen. In beginsel geldt dat voor hen die in het midden van de 
gemeente belijdenis van het geloof hebben afgelegd. 

 

5.4. Andere levensverbintenissen  

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is 
en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zullen daarom niet 
kerkelijk worden ingezegend.  De kerkenraad kan en wil mensen met een andere geaardheid (als waarde-
volle schepselen van God) zeker niet afwijzen en wil daarom graag op een pastorale wijze met hen op-
trekken en in gesprek blijven. 
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6 | DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN 

6.1 Kerkrentmeesterlijk 

6.1.1 Omvang van college van kerkrentmeesters   

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit zes personen waarvan tenminste drie in de functie als ou-
derling-kerkrentmeester. 

6.1.2 Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 

De vergadering van het college van kerkrentmeester kiest uit haar midden een voorzitter (die deel uit-
maakt van de kerkenraad) een secretaris en een penningmeester. 

6.1.3 Plaatsvervangers 

In de vergadering, genoemd in art. 6.1.2, worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris 
aangewezen. 

6.1.4 De financiële administratie  

Het college van kerkrentmeesters wordt bijgestaan door een administrateur die de financiële admi-
nistratie uitvoert. De administrateur kan op verzoek van het college de vergadering bijwonen en heeft 
daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toe-
passing.  

6.1.5 De bevoegdheden van de penningmeester   

De penningmeester is gemachtigd door de voorzitter en secretaris betalingen te doen namens de ge-
meente, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.  

Voorzitter en secretaris worden gezien als rekeninghouder van de aanwezige bankrekeningen en geven 
de penningmeester machtiging via de bank de betalingen uit te voeren (vier-ogenprincipe administra-
teur/penningmeester).  

Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter of secretaris op als diens 
plaatsvervanger.  

 

6.2 Diaconaal 

6.2.1 Omvang college van diakenen  

Het college van diakenen bestaat uit zes leden.  

6.2.2 Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 

In de eerste vergadering van ieder kalenderjaar wordt binnen het college besproken of de samenstelling 
(voorzitter, secretaris en penningmeester) aangehouden wordt of (deels) nieuw verkozen wordt.  

Bij noodzakelijke wijziging van samenstelling wordt in dezelfde vergadering per functie een diaken geko-
zen die de taak oppakt. 

De verkozen samenstelling wordt hierna ook in de Algemene Kerkenraadsvergadering kenbaar gemaakt. 

 6.2.3 Plaatsvervangers 

In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2, worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris 
aangewezen. 

6.2.4  De administratie (keuzemogelijkheid) 

Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de 
boekhouding van het college. 

6.2.5 De bevoegdheden van de penningmeester  
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De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van het door 
de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van ……… (bedrag) euro 
per betaling.  

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester ge-
zamenlijk bevoegd. 

Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.  

 

6.3 Begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster 

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden 
deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 

De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats 
vermeld. 

De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. Reacties kunnen tot drie dagen 
na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. 

De kerkenraad kan ook een gemeentevergadering hierover beleggen. 
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7 | VASTSTELLING EN WIJZIGING PLAATSELIJKE REGELING 

Bij de vaststelling en wijziging van deze plaatselijke regeling wordt gehandeld in overeenstemming met 
de betreffende artikelen in de kerkorde van de PKN. 

 

Ordinantie 4-8-5 

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 algemene kerkenraad en moderamen;  
 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 te-
vens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie. 

 

Ordinantie 4-8-9 

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 be-

raad 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; 
Zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. 
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ONDERTEKENING 

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld te Schoonhoven in de vergadering van de kerkenraad op 17              
december 2019. Deze plaatselijke regeling is geldig totdat er een vernieuwde variant wordt vastgesteld. 

 

 

 

J.M. Blijleven, preses              A. Gelderblom, scriba 

 

 

 

 

 


