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Versiegeschiedenis 

Versienummer Publicatiedatum Gereviewed door Wijzigingen 

2020.01 2020-12-28 Pieter Oudenaarden Deze PR is gebaseerd op de laatst vastgestelde versie 
d.d. 2013-12-09 van de PR en op het MR van de PKN. 
Reden voor de wijziging was de vereenvoudiging van de 
verkiezing van ambtsdragers. De kerkordewijzigingen 
sinds 2013 zijn overgenomen. Beleid m.b.t. inzegenen 
relaties, kinderen aan het Avondmaal en verkiezing 
predikant is niet gewijzigd. Toegevoegd is de 
administratief ondersteuner van de kerkenraad. 

2021.02 2021-01-12 Moderamen Finetuning in moderamen op de volgende punten: 

• Toevoegen artikelen uit de kerkorde die gaan over 
verkiezing ambtsdragers 

• Stappenplan verkiezing ambtsdragers 

• Geen minimum/maximum bij aantal ambtsdragers 

• Handhaven beleid dat predikant door de 
wijkkerkenraad wordt verkozen. 

• Artikel over diakenen net zo vormgeven als artikel 
over kerkrentmeesters 

 
Doorgestuurd naar wijkkerkenraad, AK, CvK met verzoek 
om commentaar. 

2021.03 2021-02-01 Kerkenraad Finetuning in wijkkerkenraad op de volgende punten: 
… 
Gepubliceerd via Zondagsbrief en Kompas in het kader 
van kennen en horen (lichte procedure) 

2021.04 2021-02-22 Moderamen Input van AK, CvK, CvD en gemeenteleden verwerkt en 
via mail verspreid in KR met verzoek om in te stemmen 
met versie 2021.04. 

2021.1 (def) 2021-03-05 Kerkenraad Na schriftelijke ronde / mailronde vastgesteld door de 
Kerkenraad en gepubliceerd via Zondagsbrief, Kompas 
en op de website. 

…    
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Deze plaatselijke regeling is vastgesteld / gewijzigd door de wijkkerkenraad op …en is vanaf … (‘deze 
datum’ of andere datum invullen) geldig. 

§ 1. SAMENSTELLING VAN DE WIJKKERKENRAAD 

Artikel 1.1. Aantal ambtsdragers 

 
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

Predikant 1 

Ouderlingen 15 

Ouderlingen-kerkrentmeester 3 

Diakenen 7 

Totaal 25 

 
Jaarlijks stelt de kerkenraad in de eerste kerkenraadsvergadering na de bevestiging van ambtsdragers 
het aantal ambtsdragers vast ter bepaling van het benodigde quorum. 
 

Artikel 1.2. Notulist/administratief ondersteuner 

Een notulist/administratief ondersteuner neemt deel in zijn of haar rol aan de 
wijkkerkenraadsvergadering (en daarmee aan de kleine kerkenraad en de moderamenvergadering. 
Deze ondersteuner heeft geen stembevoegdheid. Ten overstaan van de gemeente heeft deze 
ondersteuner geheimhouding beloofd.  
 

§ 2. VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS 

Artikel 2.1. Stemrecht 

De belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd. 

Artikel 2.2. Stemmen  

Stemming vindt plaats volgens de algemene regels voor besluitvorming, bedoeld in ordinantie 4-5. 

Artikel 2.3. Stemmen bij volmacht 

1. Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde 
stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen 
uitbrengen. 

2. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de kerkenraad 
getoond. 

Artikel 2.4. Verkiezingsproces  

1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats volgens onderstaand schema: 
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De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats volgens onderstaande stappen. Ten opzichte van de 
oude procedure is nieuw dat de gemeente niet meer verkiest maar alleen namen aanlevert. Hierdoor 
is er de procedure aanzienlijk verkort.  
 
 

 Actie Week 

Stap 1 De gemeente levert namen in voor (komende) vacatures. De scriba meldt in twee 
achtereenvolgende Zondagsbrieven een oproep hiervoor 
 

 
1 & 2 

Stap 2 De scriba verzamelt deze namen en stelt een lijst op waarin per vacature de 
namen vermeld staan (met tussen haakjes het aantal keren dat iemand genoemd 
was) en mailt deze naar de Taakgroep pastoraat. 
 

 
3 

Stap 3 De Taakgroep Pastoraat bespreekt in haar eerstvolgende vergadering deze lijst 
en bekijkt of er (pastorale) redenen zijn waardoor namen van gemeenteleden 
van de lijst gehaald moeten worden. De nieuwe lijst wordt naar de scriba 
gestuurd. 
 

 
4 - 6 

Stap 4 In de eerstvolgende Brede Kerkenraad wordt de lijst met namen besproken. Per 
vacature stelt zij een volgorde vast waarin gemeenteleden benaderd worden. 
Gemeenteleden worden als volgt benaderd, namelijk dat de kerkenraad het 
voornemen heeft het gemeentelid in kwestie te verkiezen. Dit vindt plaats 
middels het brengen van de verkiezingsbrief door de wijkouderling. Het 
gemeentelid heeft hierin een week bedenktijd. 
 

 
 

6-8 

Stap 5 Als de roeping aanvaard is, maakt de kerkenraad (scriba) de naam bekend via de 
Zondagsbrief, met daarbij de volgende opmerking: ‘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 (Artikel 6, Ordinantie 2 Kerkorde)’. 
 

 
 

8-9 

Stap 6 Bevestigingsdienst  In de 
regel in 

september 

 
2. De wijkkerkenraad nodigt uit tot het doen van aanbevelingen, genoemd in ordinantie 3-6, in 

de maand voorafgaande aan de verkiezing. 

Artikel 2.5. Verkiezing 

Bij meer kandidaten dan vacatures worden ouderlingen en diakenen gekozen bij stembusverkiezing 
in de kerkenraad. 

Artikel 2.6. Verkiezing van de predikant 

In afwijking van het bepaalde in Ordinantie 3-4-6 worden predikanten verkozen door de 
wijkkerkenraad.  

§ 3. DE WERKWIJZE VAN DE WIJKKERKENRAAD 

Artikel 3.1. Vergadering 

1. De wijkkerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar. 
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2. Het moderamen roept de vergaderingen van de wijkkerkenraad ten minste acht dagen 
tevoren bijeen, onder vermelding van de agendapunten. 

3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat de wijkkerkenraad in de 
eerstvolgende vergadering vaststelt. 

Artikel 3.2. Toelating toehoorders tot de vergaderingen 

1. De vergaderingen van de wijkkerkenraad zijn niet openbaar. 
2. De wijkkerkenraad kan echter wijkgemeenteleden en andere belangstellenden als 

toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toelaten. 

Artikel 3.3. Openbaarmaking besluiten 

Niet-vertrouwelijke besluiten van de kerkenraad worden in het kerkblad of mondeling binnen een 
redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.  

Artikel 3.4. Jaarlijkse verkiezing 

De in ordinantie 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen vindt plaats in de eerste 
vergadering van de wijkkerkenraad na 1 augustus. Daarbij worden tevens de plaatsvervangers van de 
preses en scriba aangewezen. 

Artikel 3.5. Kennen en horen 

1. Indien de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een zaak en daarover 
hoort, belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de betreffende leden van de 
gemeente. 

2. Onder vermelding van de betreffende zaak wordt die bijeenkomst vooraf: 
a. aangekondigd in het kerkblad, en 
b. afgekondigd op ten minste twee zondagen. 

Artikel 3.6. Archiefbeheer  

Het lopend archief van de wijkkerkenraad 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 3.7. Jaargesprekken 

De jaargesprekken met de predikanten worden gehouden door twee leden van de kerkenraad. De 
predikant kan zich laten vergezellen door een gemeentelid.  

Artikel 3.8. Taak en bevoegdheid AK 

In overleg met de wijkkerkenraden heeft de AK met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-
7-2 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te regelen:  
• communicatie  
• kerk en school 
• Ipse De Bruggen 
• commissie interkerkelijk overleg 
• gemeenschappelijke kerkdiensten 
• de morgendienst op Hemelvaartsdag 
• de Kompasdienst 
• de avondmaalsvieringen in Souburgh 
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Bovengenoemde gezamenlijke kerkdiensten zijn opgenomen in een afzonderlijke 
“Uitvoeringsregeling gemeenschappelijke kerkdiensten”. 

Artikel 3.9. Bijstand door commissies 

De wijkkerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies. Nadere bepalingen omtrent 
de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen wijkkerkenraad 
en de commissies, de werkwijze van de commissies, de verantwoording aan de wijkkerkenraad e.d. 
zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is 
gehecht. 

§ 4. KERKDIENSTEN 

Artikel 4.1. Plaats en aantal kerkdiensten 

De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de wijkkerkenraad 
vastgesteld rooster gehouden in het Coenecoopcollege.  

Artikel 4.2. Beantwoording doopvragen 

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen 
beantwoorden. Ook bestaat er de mogelijkheid, dat een niet gelovende of anders gelovende ouder 
een vraag beantwoordt. 

Artikel 4.3. Avondmaal 

Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten. Van 
doopleden wordt verwacht, dat zij na deelname aan het Avondmaal belijdeniscatechese zullen 
volgen. Kinderen worden aan het Avondmaal niet toegelaten. 
 

§ 5. VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN  

Artikel 5.1. Kerkrentmeesters 

1. De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit twee, drie of vier leden, afhankelijk van het 
aantal ambtsdragers, bedoeld in artikel 1.1, ter beslissing van de wijkkerkenraad. 

2. De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar in de 
eerste vergadering van de maand september. In deze vergadering wijst de wijkraad van 
kerkrentmeesters ook de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan. 

3. De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester 
aan, die belast wordt met de boekhouding van de wijkraad.  

4. In afwijking van het derde lid kan de wijkraad van kerkrentmeesters een administrateur 
aanwijzen. Deze woont de vergaderingen van de wijkraad bij en heeft daar een adviserende 
stem. Op hem is ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 

5. De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een wijkpenningmeester aan. 
6. De wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente ten laste van de 

wijk-kas, met inachtneming van het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan 
en de begroting, tot een maximaal bedrag van … (bedrag) euro per betaling. Voor betalingen 
boven dit bedrag zijn voorzitter en wijkpenningmeester of secretaris en wijkpenningmeester 
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gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de wijkpenningmeester treedt … op 
als diens plaatsvervanger. 

7. Overeenkomstig ordinantie 11-3-5 heeft de wijkraad van kerkrentmeesters de volgende 
taken door het college van kerkrentmeesters toevertrouwd gekregen: 

a. zorg voor kerkzaal ten behoeve van kerkdiensten inclusief de technische 
voorzieningen (geluid, beamer); 

b. niet-diaconale geldwerving in de wijkgemeente; 
c. opstellen van de ontwerp wijkbegroting; 
d. afstorten van collecteopbrengsten van de kerkdiensten; 
e. beheer van de wijk-kas; 
f. kascontrole bij de daarvoor in aanmerking komende commissies binnen de 

wijkgemeente; 
g. inroosteren van organisten, kosters, BHV’ers, beameranten; 
h. coördinatie van het gebruik van de ruimten in het (wijk)kerkgebouw; 
i. zorg voor de vrijwilligers die onder de verantwoordelijkheid van de wijkraad van 

kerkrentmeesters werkzaam zijn in de wijkgemeente. 
8. Het college van kerkrentmeesters en de wijkraad hebben hun afspraken over de uitvoering 

van deze taken, het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad aan het college 
schriftelijk vastgelegd. 

Artikel 5.2. Diakenen 

1. De wijkraad van diakenen telt ten minste twee en ten hoogste zeven leden afhankelijk van 
het aantal ambtsdragers, bedoeld in artikel 1.1, ter beslissing van de wijkkerkenraad.  

2. De wijkraad van diakenen stelt een administrerend diaken aan, belast met de boekhouding 
van de wijkraad, of iemand die deze functie namens de diaconie vervult. 

3. De wijkraad van diakenen wijst uit zijn midden een wijkpenningmeester aan. De 
wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de wijkgemeente ten laste van 
de diaconale wijk-kas, met inachtneming van het door de algemene kerkenraad vastgestelde 
beleidsplan en de begroting. Bij afwezigheid of ontstentenis van de wijkpenningmeester 
treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.  

4 Overeenkomstig ordinantie 11-3-4 heeft de wijkraad van diakenen de volgende taken door 
het college van diakenen toevertrouwd gekregen: 

a. opstellen van de ontwerpwijkbegroting; 
b. diaconale geldwerving in de wijkgemeente; 
c. afstorten van collecteopbrengsten van de kerkdiensten; 
d. beheer van de wijk-kas. 

5 Het college van diakenen en de wijkraad leggen hun afspraken over de uitvoering van deze 
taken, het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad aan het college schriftelijk 
vast. 

Artikel 5.3. Wijkbegroting 

1. Voor 1 oktober dienen de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van diakenen de 
door hen vastgestelde wijkbegroting in, met afschrift aan het college van diakenen. 

2. De wijkbegrotingen worden door de algemene kerkenraad en colleges van diakenen 
opgenomen in de begroting van de gemeente. Indien de algemene kerkenraad dan wel een 
van de colleges bezwaren heeft tegen een wijkbegroting, treden zij in overleg met de 
wijkkerkenraad en de wijkraden teneinde de bezwaren weg te nemen. 

Artikel 5.4. Jaarrekening 

Voor 1 april maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van kerkrentmeesters en 
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diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de jaarrekening over het 
afgelopen jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan het college van 
kerkrentmeesters en diakenen. 

Artikel 5.5. Gelegenheid tot reactie 

1. De wijkbegroting en de wijkjaarrekening worden vóór de vaststelling of wijziging in 
samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een 
week worden ingezien. Bij de publicatie worden daartoe tijd en plaats vermeld. 

2. Wijkgemeenteleden kunnen hun mening over wijkbegroting en wijkjaarrekening schriftelijk 
aan de scriba van de wijkkerkenraad kenbaar maken tot zeven dagen na de terinzagelegging. 

ONDERTEKENING 

 
Aldus te Waddinxveen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente De 
Rank van de protestantse gemeente te Waddinxveen. 
d.d. …….(datum) 
 
 
…………………………, preses 
 
 
…………………………, scriba 
 
 
 
Aan te raden bijlagen 
 
 
Rooster van aftreden ambtsdragers (bij § 2.2.) 

Hier kan bijvoorbeeld geregeld worden dat elk jaar een ¼ van de ambtsdragers aftreedt of dat 
elke 2 jaar de ½ aftreedt. 

 
Instructie archiefbeheer (bij §3) 
 
Instructies commissies (bij § 3) 

Met bepalingen omtrent samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de 
contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de 
verantwoording aan de kerkenraad e.d. 
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BIJLAGEN 

 

 

Kerkorde artikelen m.b.t. verkiezing ambtsdragers 

 

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  

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.  

Verkiezing1 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 gemeente telkens voor een periode van ten hoogste zes jaren de kerkenraad 

machtigen om dubbeltallen per vacature te stellen, gelden in afwijking van lid 2 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.  

Verkiezing2 door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats als er voor een vacature meer kandidaten 

zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.  

4. Ambtsdragers met bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel, kunnen, indien zij geen lid 

zijn van een wijkkerkenraad, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijk-gemeente 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 niet 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. 

 

 
1 Deze verkiezing kan plaatsvinden door de kerkenraad of door de gemeente. 
2 Deze verkiezing kan plaatsvinden door de kerkenraad of door de gemeente. 


