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 Ondertekening 
 
 

Vaststelling (wijziging) 
Deze plaatselijke regeling is, na het horen van de gemeente, vastgesteld door de kerkenraad 
op  
 
 

 

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad 
 
1.1. Aantal ambtsdragers  
 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
. 

omschrijving aantal 

predikant geen 

ouderlingen 3 

ouderlingen-kerkrentmeesters 3 

diakenen 3 

totaal 9 

 
1.2. Kerkenraadslidmaatschap van andere dan ‘gewone’ predikanten  
 
Tevens is lid van de kerkenraad de predikant die door de classis als consulent is 
aangewezen. 
 
 

 

§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 

2.1.1. Stemrecht 

 
De belijdende leden en doopleden boven 18 jaar zijn stemgerechtigd.  
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§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 
2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen kan plaats vinden in elke maand. 
 
2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt 
tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. 
Suggesties kunnen door de leden aan het einde van de kerkdienst in de collectezak worden 
gedaan. Dit kan twee aansluitende zondagen gebeuren. Eventueel kunnen de suggesties 
ook , door de weeks , in die periode bij alle kerkenraadsleden worden ingeleverd. Eventuele 
kandidaten worden geplaatst op een verkiezingslijst. Alleen de suggesties van de belijdende 
leden en  van de  doopleden boven de 18 komen op de lijst. De kerkenraad gaat de 
personen op volgorde van de suggesties af. 
Daar we een kleine gemeente zijn, speelt continuering van de kerkenraad een rol bij het 
voordragen van een kandidaat. 
In de onze praktijk is het stemmen op meerdere kandidaten de laatste jaren niet meer 
voorgekomen. 
 

2.2.8. De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn, 2 weken van te voren aan 
de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging. 

 
 
§ 2.3 Verkiezing van predikanten 
 
2.3.1. De normbezetting is terug gebracht naar 0%, Hiermee is de predikantsplaats 
vervallen. 
 

 
§ 3. De werkwijze van de kerkenraad 
 

3.1. Aantal vergaderingen 
De kerkenraad vergadert in de regel minimaal 10 maal per jaar. 
 
3.2. De vergaderingen van de kerkenraad  
worden 7 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van 
de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda) In principe vergadert de kerkenraad 
elke tweede dinsdag van de maand. De datum wordt in de voorgaande vergadering 
vastgesteld. 
 
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld 
Dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.  
 
3.4. Verkiezing moderamen 
De in ordinantie 4, artikel 8, lid 2, genoemde verkiezing van het moderamen geschiedt in de 
eerste vergadering van de maand die volgt op de maand waarin de nieuwe ambtsdragers 
zijn bevestigd. De moderamen bestaat uit preses, scriba en als assessor: de voorzitter van 
de C.v.K. De verslaglegging wordt gedaan door een notulist. 
De scriba is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 
 
3.5. Plaatsvervangers 
In de vergadering genoemd in art. 3.4 worden de plaatsvervangers van de preses 
aangewezen.  
 
3.6. De gemeente kennen in en horen over 
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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  
 afgekondigd 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. 
 
3.7. Toelating kerkenraad 
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, 
tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. 
Tevens kan de kerkenraad besluiten dat gemeenteleden en anderen belangstellenden als 
hoorder en wederhoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden. 
 
3.8. 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 Ord. 11-2-7 sub g.  

3.9. Vaste commissies 

De kerkenraad laat zich in zijn arbeid in ieder geval bijstaan door de volgende commissies: 
1.Commissie bijzondere kerkdiensten. 
2.Preekvoorziening 
3.Wijkbezoekers 
 

§ 4. Besluitvorming 
 
4.1.  
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Daar er tegenwoordig niet meer kandidaten 
zijn, dan er verkozen moeten worden, wordt er meestal mondeling gestemd. Als niemand 
van de aanwezigen bezwaar maakt is het voorstel aangenomen.  

 
§ 5. De kerkdiensten 
 
5.1.  
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad 
vastgesteld rooster gehouden in de Ontmoetingskerk te Melissant 
 
5.2.  
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
doopvragen beantwoorden. Als tenminste een van de ouders belijdend lid is, of aangeeft 
binnen enige tijd belijdenis te zullen doen. 
 
5.3. 
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende-, doopleden als ‘gasten die 
daar toe gerechtigd’ zijn, toegelaten. 
 
5.4. 
Als een verbond van liefde en trouw kunnen voor Gods aangezicht huwelijken worden 
ingezegend. 
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5.5. 
De kerkdiensten en de gang van zaken in de kerkdiensten staan onder de 
verantwoordelijkheid van de ouderling van dienst. 
 

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
 
6.1.1.  
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 leden.  
 
6.1.2.  
Van de 3 kerkrentmeesters zijn er 3 ouderling.  
 
6.1.3.  
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester 
aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. 
 
6.1.4.  
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.  
Hierin maken we onderscheid tussen lopende zaken en eenmalige investeringen. 
Eenmalige investeringen groter dan eur 500,= mogen alleen gedaan worden, na overleg met 
de voltallige kerkenraad. 
 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het CvK op 
als diens plaatsvervanger.  
 

6.1.5.  
Tijdens de eerste collegevergadering na een nieuwe benoeming wijst het college de 
plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.  
 

 
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
 
6.2.1.  
Het college van diakenen bestaat uit 3 leden.  
 
6.2.2.  
Het college van diakenen wijst een administrateur aan. 
De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende 
stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.  
 
6.2.3.   
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.  
Deze bevoegdheid gaat tot €100,- per gebeurtenis. 
 
6.2.4. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger.  
 
6.2.5. 
Omdat we een kleine gemeente zijn zijn de vermogensrechtelijke aangelegenheden in 
handen gelegd van de boekhouder van de C.v.K. Alle diaconale handelingen worden in 
overeenstemming gedaan met de C.v.D. 
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§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, 
jaarrekeningen, collecterooster  
 
6.3.1.  
Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over 
begroting en jaarrekening gebeurt in de jaarlijkse gemeentevergadering. 
 
6.3.2. 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de 
jaarrekening worden deze stukken samen met een uitnodiging voor de jaarlijkse gemeente 
vergadering aan de gemeenteleden toegestuurd. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien.  
Reacties kunnen tot voor drie dagen voor de jaarlijkse gemeente vergadering worden 
gestuurd aan de scriba van de kerkenraad, of kenbaar worden gemaakt op de jaarlijkse 
gemeente vergadering. 
 

 
§ 6.4. Overige taken van ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen 
 
In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters en de 
diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd, 
bedoeld om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het 
college van kerkrentmeesters resp. diakenen en die in de vorige paragrafen van het model 
nog niet zijn genoemd. 
 
 
Ordinantie 4 
 
art. 8 
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. 
 
Ordinantie 5 
 
art. 6 
2.  De organist wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van 
kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus 
geschiedt door het college van kerkrentmeesters. 
 
art 7. 

1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin 
tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster. 
2. De koster(s)wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van 
kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster 
geschiedt door het college van kerkrentmeesters. 
 
art 8. Het kerkgebouw  

1.  De zorg voor het kerkgebouw berust bij het college van kerkrentmeesters. 
2.  Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de 
kerk dat op dit terrein werkzaam is. 
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3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de 
kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden. 
 
 
Ordinantie 3 

Art 10. Het dienstwerk van de ouderlingen  

1. Tot opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toevertrouwd  
- de zorg voor de gemeente als gemeenschap;  
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en 
sacramenten;  
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;  
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en 
missionaire roeping  
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de 
meerdere vergaderingen en tezamen met de predikanten  
- de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de 
gemeente en  
- het opzicht over de leden van de gemeente.  

2. Aan de ouderlingen-kerkrentmeesters is bovendien toevertrouwd, tezamen met de 
andere kerkrentmeesters  
- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
- het bijhouden van het lokale ledenregister en van het doopboek, het 
belijdenisboek en het trouwboek 

 

Art 11. Het dienstwerk van de diakenen 

1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de 
diakenen toevertrouwd 

- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
- de dienst aan de Tafel van de Heer; 
- het mede voorbereiden van de voorbeden; 
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van 

het maatschappelijk welzijn; 
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot 

sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op 
haar verantwoordelijkheid dienaangaande; 

- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere 

vergaderingen. 
 
Art 28. De kerkelijke medewerkers 

 
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering 
of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn. 
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld voor een gemeente door de voltallige 
kerkenraad. 
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Ordinantie 7 
art 3.De viering van het avondmaal 

1.Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de 
Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. 
 
2.De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met 
gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk. 
 
3.De bediening geschiedt vier maal per jaar. 
 
 
Ordinantie 8 
 
art 3.De diaconale arbeid 

 
3.De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de 
leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en 
tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door 
en onder leiding van de diakenen wordt verricht. 
 
4.De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder 
leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de 
kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14. 
 
 
§ 7. Overige bepalingen 
 
7.1. Het beheer en de zorg voor de bungalow in Ouddorp berust bij het college van 
kerkrentmeesters. 
Het voornaamste doel van de bungalow is het bieden van onderdak aan voorgangers die in 
de  eredienst voorgaan. Gebruik/verhuur aan andere partijen, is alleen mogelijk in goed 
overleg met de  preekvoorziening en het college van kerkrentmeesters. 
 
7.2. Het beheer en de zorg van het ontmoetingscentrum berust bij het college van 
kerkrentmeesters of  diens gevolmachtigde. 
Gebruik/verhuur aan derden is altijd mogelijk in overleg met gevolmachtigde van 
bovengenoemd  College in de praktijk de beheerder van het Ontmoetingscentrum.   
 
 
Ondertekening 
 
Aldus te Melissant vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 15-10-2019 
 
 
 
……………………………………..…, preses 
 
 
 
……………………………………..…, scriba 


