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Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de 
 
Protestantse Gemeente te Best, Oirschot  en de Beerzen. 
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Vaststelling (wijziging) 
 
De vorige plaatselijke regeling werd  door de kerkenraad op 13 mei 2009 vastgesteld en is 
geldig totdat een nieuwe versie wordt vastgesteld/gewijzigd. 

 
Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 3 december 2014 en is vanaf 
deze datum geldig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Opmerking: in dit model zijn ordinantieteksten als A-tekst opgenomen, steeds op de linker-
pagina (even pagina’s). Het verdient aanbeveling bij bewerking van dit model tot een plaat-
selijke regeling in uw eigen (wijk)gemeente deze indeling te handhaven) 
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Inleiding en verantwoording 

In 1975 besloten Hervormde Gemeente te Oirschot c.a. en de wijk Best-Oirschot van de 

Gereformeerde Kerk te Eindhoven tot een samenwerking, die formeel beschreven werd in de Akte 

van Samenwerking. In 1980 ontstond de Gereformeerde Kerk te Best waardoor de hervormden en 

gereformeerden “samen op weg” gingen. In 2007 hebben de kerkenraden van de Hervormde 

Gemeente te Best, Oirschot en de Beerzen en de Gereformeerde Kerk te Best besloten om de 

Hervormde Gemeente te Best, Oirschot en de Beerzen en de Gereformeerde Kerk te Best te 

verenigen tot een Protestantse Gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland 

(PKN). 

Met het proces van “samen op weg gaan”, ontstond een structuur van een kerkenraad met een aantal 

taakgroepen voor de verschillende werkterreinen. In de taakgroepen waren naast ambtsdragers ook 

andere leden van de gemeente werkzaam. Alle taakgroepen waren vertegenwoordigd in het 

moderamen en alle ambtsdragers waren lid van de kerkenraad. Na verloop van tijd bleek dat deze 

structuur onvoldoende transparant was en beslissingen van de kerkenraad soms nodeloos werden 

vertraagd.   

Op basis van ervaringen bij andere protestantse gemeenten in onze regio werd in 2009  gekozen voor 

een structuur van een kerkenraad met verantwoordelijke "ambtsgroepen" voor de werkterreinen 

pastoraat, diaconaat, beheer en financiën, eredienst, jeugd, alsmede vorming en toerusting. Een 

zevende werkterrein: oecumene, wordt door de kerkenraad gecoördineerd. Uitgangspunt voor de 

wijziging in het besturen van de gemeente was de visie dat het ambt van alle gelovigen meer inhoud 

moest krijgen.  

Deze structuur was niet geheel conform de kerkorde van de PKN. Daarom is in 2014 gekozen voor 

het model: een organisatiestructuur van een kerkenraad met werkgroepen (ambtsgroepen).   

 

De koers die de gemeente wil aanhouden is gepresenteerd in het gemeenteberaad van 15 april 2009 

en door de kerkenraad op 13 mei 2009 vastgesteld en is als volgt in het missiedocument omschreven: 

 

 MISSIE  

De Protestantse Gemeente te Best, Oirschot en de Beerzen 

- wil een open geloofsgemeenschap van de Protestantse Kerk Nederland zijn waarin gelovigen zich laten 
inspireren door de woorden van het Evangelie, zoals die tot uitdrukking worden gebracht in de verhalen uit 
het Oude en Nieuwe Testament.  Verhalen die worden opgevat als een verzameling zeer verschillende ge-
loofsgetuigenissen en waarbinnen – als consequentie daarvan – ruimte is voor een veelheid aan geloofs-
uitingen. 

- komt wekelijks samen om het bevrijdende verhaal van God met de mensen te gedenken en te vieren, als een 
weg die mensen ook vandaag bevrijden mag en doet opstaan tot leven. Ervaart verkondiging daarbij niet als 
iets dat opgelegd wordt, maar als iets dat mensen ondersteunt in hun zoektocht. Is daarbij telkens weer op 
zoek naar vormen van geloofsbeleving en liturgie die voor jong en oud verstaanbaar zijn en herkenning op-
roepen (vieren). 

- wil een gemeenschap zijn waar mensen in het spoor van Jezus de Goede Herder omzien naar elkaar, een 
naam hebben en gekend worden, samen vreugde en zorgen delen, een luisterend oor en meeleven ontvan-
gen en zich zo gedragen weten. Vindt het daarbij essentieel dat ook jongeren in de gemeenschap een plekje 
vinden waar zij zich met hun vragen en hun twijfels gekend weten en zich thuis voelen. Wil laagdrempelig zijn 
voor al haar leden, vrienden van de gemeenschap en zij die nieuw ingekomen zijn (gemeenschap). 

- wil een gemeenschap zijn waarin mensen in een open communicatie naar elkaar luisterend, op zoek zijn 
naar Gods bedoeling met deze wereld. Wil daarbij haar gemeenteleden toerusten en helpen om zich bewust 
te worden van wat het betekent om zelf en samen met anderen te geloven (leren). 

- wil een gemeenschap zijn die dienend in de wereld staat, samenwerkend met anderen, derhalve naar buiten 
gericht is en omziet naar diegenen die hulp nodig hebben. Voert daarbij een actief beleid en biedt daadwer-
kelijk hulp (dienen). 

- zoekt in dit alles een weg tussen traditie en vernieuwing. Dat wil zeggen: zij verliest niet uit het oog wat de 
kerk van eeuwen haar vandaag nog te zeggen heeft, maar zij heeft eveneens een open oog voor nieuwe en 
andere vormen van geloven.  
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Hoewel de kerkenraad de eindverantwoordelijkheid zal dragen is de kerkenraad ook van 

mening dat de verantwoordelijkheid van het gemeente-zijn bij de gemeenschap zelf ligt.  Het 

ambt van alle gelovigen zal daarom meer tot zijn recht moeten komen door de betrokkenheid 

en medewerking van alle leden van de gemeente te vergroten.  

Een levende gemeenschap vraagt om kleine groepen als werkvorm, zowel met het oog op het 
leren en het verrichten van allerlei taken in de gemeente als op de geloofsbeleving.   

De kerkenraad heeft in deze structuur in het bijzonder tot taak:  

a) Waken over de identiteit van de gemeente. Toetsen van activiteiten van de ambtsgroepen aan 

de koers zoals die is uitgezet in de gemeentevergadering (gemeenteberaad). 

b) Mensen en groepen ondersteunen en de eenheid en gemeenschap bevorderen. Zorgdragen 

voor een adequate coördinatie en integratie van activiteiten verricht door de ambtsgroepen, met 

inbegrip van de coördinatie voor ambtsgroepen en oecumene 

c) Voorwaarden scheppen voor het goed functioneren van de gehele gemeente  

d) Naar buiten toe bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen voor heel het reilen en zeilen van de 

gemeente. 

e) Vertegenwoordigen van de gemeente naar buiten toe. 

 

 
 
TOELICHTING BIJ DIT MODELDOCUMENT 
In de kerkorde zijn allerlei regels voor het leven en werken van de gemeente te vinden. Voor dit 
document is de volgende onderscheiding tussen de bepalingen van belang:  
 

A. bepalingen waarin een zaak voor alle gemeenten uniform is geregeld (bijvoorbeeld dat ou-
derlingen en diakenen maximaal 12 aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn).  
 

B. bepalingen die van de gemeente uitdrukkelijk vragen een bepaalde zaak zelf te regelen en 
waarvoor de gemeente dus een verplichte keuze moet maken (bijvoorbeeld de wijze waar-
op de gemeente wordt gekend en gehoord). 
 

C. bepalingen die aangeven dat een gemeente de vrijheid heeft om al dan niet van een gebo-
den mogelijkheid gebruik te maken en die dus optioneel zijn (bijvoorbeeld dat de gemeente 
de kerkenraad kan machtigen bij de verkiezing van ambtsdragers dubbeltallen op te stel-
len). 
 

In dit document vindt u deze nuancering terug. Op de linkerpagina vindt u telkens de betreffende 
ordinantietekst afgedrukt (A, uniform). Op de rechterpagina vindt u  
 

- onder de ‘B, verplichte keuze’ voorstellen voor bepalingen waarvan de ordinanties uitdruk-
kelijk vragen daarin zelf te voorzien; u moet deze bepaling dus overnemen en daarin vast-
leggen welke keuze u maakt. 
 

- onder de ‘C, optioneel  voorstellen voor bepalingen waarvoor de ordinanties de mogelijk-
heid bieden;  u bent vrij om deze bepaling op te nemen of te schrappen; in het laatste geval 
geldt gewoon de hoofdregel die in de ordinantietekst is vastgelegd. 
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§ 1. Samenstelling van de kerkenraad 
 
Ordinantietekst (A, uniform) 
 

Ord. 4, art. 6 
  
1. Elke gemeente heeft een kerkenraad. 
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
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 niet tevens kerkrentmeester zijn, twee 
ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen. 

3.a In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee ouder-
lingen   die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen zit-
ting. 

4. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden kan de ker-
kenraad– met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale verga-
dering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te heb-
ben gehoord – een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle ambten 
aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling is voorzien op welke wijze de in de ordinanties ge-
noemde taken worden verricht. 

5. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed 
moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers 
en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben 
gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht. 

6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn ge-
steld, 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. 

 
 

Ord. 4 art. 10  De kerkenraad met werkgroepen 

1. De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn 
taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te noemen de kleine kerkenraad, met een 
aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen sectieteams en taakgroepen. 

2. … 
3. De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikanten 

en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam 
of een taakgroep. 

4. Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers van wie er ten minste 
één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede uit een aantal andere leden van de gemeente. 

5. Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente dan 
wel een bepaalde groep gemeenteleden; een taakgroep legt zich toe op het verrichten van een 
bepaalde taak in de gemeente. 

… 

 



Deel 1A  - Model PR 1 -  Pagina 5 

Artikelen plaatselijke regeling 

§ 1A. Samenstelling van de kerkenraad 
 
1A.1 Aantal ambtsdragers (B, verplichte keuze) 
 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

 Invullen: verplicht minimum  
(Ord. 4-6-3) 

Òf  
*  als alle kerkrentmeesters 
ouderling zijn. 

 
** er kunnen door de kerken-
raad geen besluiten worden 
genomen als niet tenminste 
de helft van het aantal 
ambtsdragers aanwezig is. 
Jaarlijks kunnen aantallen 
worden aangepast.  

 

predikant 1 1  

ouderlingen 12 2  

ouderlingen-
kerkrentmeester 

4 2 3 * 

diakenen 5 3  

predikanten met een 
bijzondere opdracht 

0 0  

    

Totaal 22 ** 8 9 

 

1A.2.  Vaste adviseurs. Als adviseurs kunnen aan de kerkenraadsvergadering deelnemen: 
de kerkelijk werkers, die in een bediening zijn gesteld met dien verstande dat zij de 
besprekingen van hun arbeidsveld bijwonen. 

1A.3. Tevens zijn lid van de kerkenraad de predikanten die met een bijzondere opdracht 
aan de gemeente zijn verbonden. 

 
§ 1B. Samenstelling van de kleine kerkenraad 
 
1B.1. Aantal ambtsdragers (C) 
 
De kleine kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

moderamen (voorzitter, scriba, predikant) 3 

vertegenwoordigers werkgroepen (ouderlingen en diakenen) 6 

 

§ 1C. Samenstelling werkgroepen 
 
1C.1. Werkgroepen (C) 
De volgende werkgroepen zijn ingesteld: 

- ambtsgroep Pastoraat, met de volgende samenstelling: predikant, pastorale ouderlingen. 

- ambtsgroep Eredienst, met de volgende samenstelling: predikant, ouderling (kerken-
raadslid), 1 of enkele gemeenteleden… 

- ambtsgroep V&T, met de volgende samenstelling: ouderling (kerkenraadslid), 1 of enkele 
gemeenteleden. 

- ambtsgroep Jeugd, met de volgende samenstelling: (jeugd)ouderling (kerkenraadslid), 
gemeenteleden (leiding jeugdkerk, kindernevendienst) 

- ambtsgroep Diaconaat, met de volgende samenstelling: leden College van Diakenen en 
1 of enkele gemeenteleden. 

- ambtsgroep Beheer, met de volgende samenstelling: leden College van Kerkrentmees-
ters en 1 of enkele gemeenteleden. 
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§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 
 
Ordinantietekst (A, uniform) 
 

Ord. 3, art. 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 4-7-2. 
3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te heb-

ben, of naast de belijdende leden ook de doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1 
genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien 
jaar te hebben bereikt. 

4.  De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien ver-
stande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemge-
rechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. 

 
Generale regeling gastlidmaatschap (A, uniform) 
 

Art. 6 Rechten van gastleden 

… 
4.  Gastleden kunnen lid zijn van kerkenraadscommissies en organen van bijstand van ambtelijke 

vergaderingen. Alleen indien de in ordinantie 3-2 bedoelde verkiezingsregeling van de gemeente 
daarin expliciet voorziet, hebben zij het passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden afge-
vaardigd naar een meerdere vergadering. 
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§ 2.1  
Overige artikelen   
 
2.1.1. Stemrecht (B, verplichte keuze) 
 
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van acht-
tien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd.  
Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden. 
 
 
2.1.2. Regels voor het stemmen (B, verplichte keuze) 
 

a. De stemming geschiedt schriftelijk. 

b. 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 uit-
gebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. 

c. 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. 

d. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan be-
slist het lot. 

 
 
2.1.3. Stemmen bij volmacht (C, optioneel) 
 
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee ge-
volmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde 
stemmen kunnen uitbrengen. 
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad 
getoond. 
 
 
2.1.4. Regels voor verkiezing/benoeming door de kerkenraad  
 
De laatste jaren is in onze kerkelijke gemeente niet gestemd voor de verkiezing van ambts-
dragers. Dit vanwege het feit dat er te weinig kandidaten beschikbaar zijn.  
 
In de kerkenraadsvergadering dient een voorstel te worden gedaan wie als ambtsdrager 
voor welke functie/taak/opdracht zal worden gevraagd. Indien de kerkenraad akkoord gaat 
met het voorstel (indien gewenst na geheime stemming) en indien betreffend gemeentelid 
positief antwoordt op het verzoek zal publicatie in het kerkblad plaatsvinden minimaal twee 
weken voor de bevestiging in de eredienst. Tevens zal in de dienst een week voorafgaande 
aan de bevestiging hiervan mededeling worden gedaan. Indien door gemeenteleden be-
zwaar wordt aangetekend tegen een voorstel zal in de eerstvolgende kerkenraadsvergade-
ring over de kandidaatstelling gestemd worden. 
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§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 
Ordinantietekst (A, uniform) 
 

Ord. 3, art. 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen 

1. Verkiesbaarheid 
a. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de 
(wijk)gemeente.  
b.  Doopleden kunnen (bij toepassing van ordinantie 3-2-3) eerst voor verkiezing in aanmerking ko-
men, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft, met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, 
dat zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen. 
c. Slechts per geval en na instemming van de algemene kerkenraad kan een stemgerechtigd lid van 
een andere wijkgemeente tot ouderling of diaken verkozen worden  
d. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering kan 
een stemgerechtigd lid van een andere gemeente tot ouderling of diaken verkozen worden. 
2. Aanbevelingen  
Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de 
kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aan-
merking komen. 
De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. 
3. Verkiezingsprocedure 
a. Bij de aanbevelingen wordt het ambt vermeld waarvoor de betrokkene wordt aanbevolen.  
b. Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde 
leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad. 
c. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden 
worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt 
door tien of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan 
de lijst aanvullen met de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevo-
len. 
d. Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, worden de 
kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard. 
e. Als het aantal namen op de verkiezingslijst groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, ge-
schiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente. 
4. Verkiezing door dubbeltallen 
a. De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode van ten 
hoogste zes jaren - de kerkenraad machtigen om, in afwijking van lid 3,  voor elke vacature afzonder-
lijk een dubbeltal vast te stellen. 
b. In dat geval wordt bij de aanbevelingen de vacature vermeld waarvoor de aanbevolene in aan-
merking komt. 
c. Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met de naam van dezelfde per-
soon worden ingediend door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de verkiezing door de 
kerkenraad geschieden. 
d. Als voor die vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon zijn ingediend 
door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de kerkenraad de aanbevolene als deze verkies-
baar is verkozen verklaren. 
e. Als de kerkenraad van de onder c en d genoemde bevoegdheid geen gebruik maakt of als voor 
die vacature de namen van twee of meer personen zijn ingediend die elk door vijf of meer stemge-
rechtigde leden van de gemeente zijn aanbevolen, stelt de kerkenraad voor deze vacature na ken-
nisneming van de aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde 
leden van de gemeente plaatsvindt. 
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Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-4 
 
Op …. (datum) hebben de stemgerech-
tigde leden van de … gemeente de 
kerkenraad van die gemeente voor de 
duur van … (maximaal zes) jaar ge-
machtigd om voor de verkiezing van 
ambtsdragers de procedure, beschre-
ven in Ord. 3-6-4, te volgen. 
De kerkenraad zal de gemeente hier-
over uiterlijk op … (datum plus aantal 
jaar) opnieuw raadplegen. 
 
voorzitter kerkenraad 
scriba kerkenraad 
 

§ 2.2. 
Overige artikelen  
 
2.2.1 Verkiezingsmaand (B, verplichte keuze) 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in september of in januari.  
Indien er kandidaten beschikbaar zijn kan het gehele jaar bevestiging van ambtsdragers 
plaatsvinden. Indien er meer vacatures zijn dan kandidaten is stemming niet altijd nodig.  
Publicatie geschiedt in het kerkblad en bij afkondiging de zondag voor de dienst waarin be-
vestiging plaatsvindt.  
Ord. 3-7-4 verplicht de kerkenraad een rooster van aftreden op te stellen. Bij de gebruikelij-
ke ambtstermijn van vier jaar is elk jaar een kwart van de ambtsdragers aftredend in sep-
tember of januari. 
Indien stemming noodzakelijk is gelden de volgende artikelen: 
 
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen (C, optioneel) 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste 
vier weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. 
 
2.2.3. Verkiezingsvorm (C, optioneel) 
Ouderlingen en diakenen worden gekozen  
 
 tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden of 
 door middel van een stembusverkiezing of 
 via verkiezing/benoeming door de kerkenraad 
 
 
2.2.4. Dubbeltallen (C, optioneel) 
Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor 
de verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt de ker-
kenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal 
vast, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden 
van de gemeente plaatsvindt. 
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de 
kerkenraad hiertoe voor een periode van … (maximaal 
zes) jaar gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de 
‘machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-4’, die als bijlage aan 
deze plaatselijke regeling is gehecht. 
De procedure beschreven in dit artikel komt in de plaats 
van het bepaalde in Ord. 3-6-3.  
 
De stemgerechtigde leden in onze gemeente hebben de kerkenraad niet gemachtigd om de 
procedure beschreven in Ord.3-6-4 te volgen.  
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5. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht 
In afwijking van het in de leden 3 en 4 bepaalde kunnen ouderlingen en diakenen met een bepaalde 
opdracht verkozen worden  door de kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, 
nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar 
hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht die 
door de algemene kerkenraad zijn verkozen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, maken 
als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad en kunnen tevens, op verzoek van de wijk-
kerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad. 
6 Aanvaarding 
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. 
7. Bekendmaking 
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 respec-
tievelijk verbintenis. 
8. Bezwaren 
 Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging (dan wel in geval van 
een herverkiezing de verbintenis) van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtig-
de leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en onder-
tekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 
9. Behandeling 
 De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen. Als het niet wordt ingetrokken zendt de kerken-
raad binnen veertien dagen na ontvangst van het bezwaarschrift  indien het gaat om een bezwaar 
tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behandeling van 
bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging dan wel verbinte-
nis van de gekozene, naar het regionale college voor het opzicht. 
Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet terzake een eind-
uitspraak. Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, 
een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht om de bezwaren 
gegrond te verklaren is beroep mogelijk. 
10 Bevestiging of verbintenis 
 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. 

 
 
Ord. 3-7 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen 

1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens ter-
stond 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 niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren 
ambtsdrager kunnen zijn.  
2. Zij die niet 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 regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het ein-
de 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 betrek-
king tot de datum van aftreden naar bevind van zaken. 
5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn be-
vestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn vol-
gens het rooster van aftreden verstreken is. 
6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke maand 
de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden. 
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Plaatselijke regeling  
 
2.2.4 Opmerking bij Ordinatie 3.7 
Best/Oirschot: hierin geen afwijkingen ten opzichte van ordinantie 3.7 met uitzondering van 
punt 6:  De verkiezing/benoeming van ambtsdragers is het gehele jaar mogelijk. 
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§ 2.3 Verkiezing van predikanten 
 
Ordinantietekst (A, uniform) 
 

Ord. 3, art. 4. De verkiezing van predikanten 

1. Voor de verkiezing tot predikant van een gemeente komen in aanmerking zij die in de Protestantse 
Kerk in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn. 
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 van de classis waartoe de gemeente behoort waaraan de betrokken predikant verbon-
den is. 
3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde vaca-
ture. 
3a. 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 niet onherroepelijk is geëindigd. 
4. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. De kerkenraad 
van een wijkgemeente verricht de kandidaatstelling tezamen met de algemene kerkenraad in een 
gezamenlijke vergadering, waarbij elke van beide kerkenraden met de kandidatuur dient in te stem-
men. 
5. 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 ver-
bonden zal worden aan een wijkgemeente, dan geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde 
leden van de wijkgemeente. 
6. 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 kun-
nen verklaren. 
7. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan - met medewerking en goedvin-
den van het breed moderamen van de classicale vergadering - in de in artikel 2-1 bedoelde regeling 
worden bepaald dat in afwijking van het in lid 5 voorgeschrevene de verkiezing van de predikant 
geschiedt door de kerkenraad. 
8. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de ver-
kiezing van een predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel 
die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de algemene kerkenraad. Deze predi-
kant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad. 
9. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring 
te verkrijgen met het oog op de beroeping. 
10. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerech-
tigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en on-
dertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 
11. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn verantwoor-
delijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - door naar het regionale college voor de be-
handeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet. 

 
Jaargesprekken 
ordinantie 4-8-6a luidt:  
 
6a: Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk maakt de kerkenraad een regeling voor de 
wijze waarop 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 jaar-
gesprekken komt aan de orde de kwaliteit van het werk van de kerkenraad als geheel en van de be-
trokkenen in het bijzonder als ook het welbevinden van alle betrokkenen. De gelijkwaardigheid van de 
ambten bepaalt het karakter van de jaargesprekken. 
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§ 2.3.  
Overige artikelen  
 
2.3.1. Uitnodiging om te stemmen (C, optioneel) 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste vier weken voordat de verkiezing plaats 
heeft door de kerkenraad gedaan. 
 
Artikelen plaatselijke regeling 
a. De verkiezing van predikanten geschiedt volgens de in de kerkorde gestelde regels 

waarbij de kerkenraad een beroepingscommissie instelt. 
 
b. De beroepingscommissie dient minimaal uit drie en maximaal uit negen personen te 

bestaan. In de samenstelling van de commissie dienen, bij voorkeur, naast kerkenraad 
ook ambtsgroepen en overige gemeenteleden te zijn vertegenwoordigd om een zo 
breed mogelijke commissie te vormen volgens de gemeentesamenstelling.  

 
c. Bij een voordracht van de beroepingscommissie zal de kerkenraad na afstemming een 

gemeentevergadering uitroepen, waar alle aanwezige gemeenteleden op de voordracht 
kunnen reageren. Verkiezing vindt plaats door de stemgerechtigde leden volgens Ordi-
natie 3 artikel 4.  

 

 
 
2.3.2. Regeling jaargesprekken 
 
De kerkenraad houdt  jaarlijks een evaluatiegesprek met de predikant. Het gesprek wordt bij 
voorkeur gehouden in mei of juni. De kerkenraad wijst 3 leden uit haar midden aan die ge-
zamenlijk het evaluatiegesprek met de predikant voeren.  
 
Zo’n twee tot vier weken van te voren spreekt de kerkenraad met de predikant een voor 
allen geschikt moment af om samen te komen. De aangewezen kerkenraadsleden en de 
beroepskracht hebben de gelegenheid om vooraf punten van gesprek “op de agenda te 
zetten”. Ieder kan zich op deze manier goed voorbereiden. Ook aspecten van het persoon-
lijk scholingsplan van de predikant (in het kader van de Permanente Educatie) kunnen hier-
bij betrokken worden. 
 
Een jaargesprek vraagt een behoorlijke concentratie van alle deelnemers en duurt door-
gaans één á anderhalf uur. Zo nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt.  
 
Van het gesprek wordt een verslag aangehouden waarbij de inhoudelijkheid en actiepunten 
worden vastgelegd.  
 
Het gesprek is vertrouwelijk van aard. Er kunnen vanuit dit gesprek alleen zaken aan de 
kerkenraad worden doorgegeven als alle gesprekspartners daarmee instemmen. 
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§ 3. De werkwijze van de kerkenraad, de kleine kerkenraad en de  
werkgroepen 
 
Ordinantietekst (A) 
 

Ord. 4, art. 10  De kerkenraad met werkgroepen 
 
1. … 
2.  De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking van het in artikel 8-1 
bepaalde ten minste vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene beleid. 
…  

 
Ordinantietekst (A, uniform) 
 

Ord. 4, art. 8. Werkwijze 

1. De kerkenraad komt ten minste zes maal 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 mo-
deramen.  
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 aan-
gewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van forme-
le 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 inge-
steld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de 
kerkenraad. 
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover over-
leg 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. 
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit 
in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun 
mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het be-
leidsplan of de wijziging vast. 
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt gere-
geld: 
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt ge-
kend en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating van niet-leden van de kerken-
raad tot zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven. 
7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten 
aanzien van: 
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal; 
- het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden; 
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw; 
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; 
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. 
Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente 
indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven. 
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§ 3. 
Overige artikelen  
 

3.1. Aantal vergaderingen (C, optioneel) 
De kerkenraad vergadert ten hoogste vier maal per jaar: in ieder geval op het gemeentebe-
raad dat in het voorjaar en najaar plaatsvindt en op de kerkenraadsdag.  
De kleine kerkenraad vergadert in de regel zes maal per jaar.  
 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering (B, verplichte keuze) 
De vergaderingen van de kerkenraad en de kleine kerkenraad worden tenminste vijf dagen 
van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan 
de orde zullen komen (de agenda). 
 
3.3. Verslaggeving (C, optioneel) 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende ver-
gadering door de (kleine) kerkenraad wordt vastgesteld.  
 
3.4. Openbaarmaking besluiten (B, verplichte keuze) 
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij 
schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke ter-
mijn aan de gemeente bekend gemaakt.   
 
3.5. Verkiezing moderamen (C, optioneel) 
De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, 
een scriba en een predikant. 
 
3.6. Plaatsvervangers (B, verplichte keuze (Ord. 11-5-3) ) 
Preses en scriba vertegenwoordigen de gemeente voor zaken die niet van diaconale aard 
zijn en niet vermogensrechtelijke aangelegenheden betreffen. De kerkenraad wijst de 
plaatsvervangers aan van de preses en de scriba.   
 
3.7.  De gemeente kennen en horen over (B, verplichte keuze) 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een be-
paalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betref-
fende) 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 gemeen-
te wil horen en/of  over welke voorstellen kerkenraad en gemeenteleden zich gezamenlijk 
zullen beraden.  
 
3.8.  Toelating toehoorders tot de vergaderingen (B, verplichte keuze) 
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, 
tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.  
 
3.9. Archiefbeheer (B, verplichte keuze) 
Het lopend archief van de kerkenraad en de kleine 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. Als de scriba bepaalde delen 
van het archief niet meer als lopend beschouwt en ze om die reden elders wil onderbren-
gen, is ook dat de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. 
 
3.10. Bijstand door commissies (C, optioneel) 
De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies. 
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, 
de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de 
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verantwoording aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die 
als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht.   
  
 

Ord. 4 art. 10 De kerkenraad met werkgroepen 

… 
 
6. De kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid 

van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. 
7. De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en anderzijds 

de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen wordt aangegeven in een 
door de kerkenraad na overleg met de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taak-
groepen vast te stellen regeling met dien verstande dat 
a. aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:  
- de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;  
- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;  
- het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;  
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeen-
te;  
- het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;  
- het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande 
verkiezing;  
- het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk 
is opgedragen aan de kerkenraad;  
- het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;  
en voorts, tenzij de kerkenraad een of meer van de volgende taken heeft opgedragen 
aan de kleine kerkenraad:  
- het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld 
in ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;  
- het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering;  

b. aan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd: 
- het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de ker-

kenraad vastgestelde beleidsplan; 
- de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden 

daarvan; 
- het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen. 
8 … 
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Kerkenraad met werkgroepen 

Overige artikelen Plaatselijke Regeling 

3.11 Ambtsgroepleden 
De leden van de ambtsgroepen worden uit een zo breed mogelijke kring betrokken. 
Gestreefd wordt naar een vaste kern teneinde de continuïteit te waarborgen. De leden van 
de ambtsgroepen worden als ambtsdragers gelijktijdig met ouderlingen en diakenen en 
volgens de dezelfde regels in hun taak bevestigd.  
 
3.12 Gemeenteberaad 
Tenminste eenmaal per jaar wordt een gemeenteberaad gehouden waarin de kerkenraad 
met de gemeenteleden communiceert over de gang van zaken en waarin  kerkenraad 
ambtsgroepen en gemeenteleden zich gezamenlijk over de voorstellen beraden. Op dit 
gemeenteberaad worden tevens de onderwerpen besproken waarover de gemeente 
krachtens de kerkorde dient te worden gehoord (ordinantie 4, artikel 8, lid 7). 
 
 
3.13 De taken van de werkgroepen (ambtsgroepen)  ( C ).  
 
De ambtsgroep Pastoraat  
organiseert het pastorale werk vanuit de missie dat omzien naar elkaar essentieel is in het 
gemeenschap zijn in het spoor van Jezus. 
 
De ambtsgroep Eredienst  
heeft tot doel naar inhoud en vorm de wekelijkse viering zodanig invulling te geven dat deze 
de gemeenschap inspireert en ondersteunt in haar geloofsbeleving. Uitgangspunt (maar 
tevens opgave) is daarbij dat liturgische traditie en hedendaagse behoeften daarin harmo-
nieus vervlochten worden. 
 
De ambtsgroep Vorming en Toerusting 
is verantwoordelijk voor de continuïteit en de samenhang van alles wat er in onze 
gemeente wordt geleerd en onderwezen. Daarbij kan het zowel gaan om het leren en 
vergroten van het eigen inzicht van de gemeenteleden (vorming), als om het ondersteunen 
van de gemeenteleden en van de ambtsdragers bij hun taak binnen de gemeente 
(toerusting).  
 
De ambtsgroep Jeugd  
streeft er naar om van alle jeugdgroepen een afgevaardigde als lid te hebben. Indien dit niet 
mogelijk is wordt als alternatief jaarlijks diverse malen contact onderhouden met de 
betreffende jeugdgroep.  
 
De ambtsgroep Diaconaat 
Dit is het College van Diakenen uitgebreid met een of meer gemeenteleden.  
 
De ambtsgroep Beheer 
Dit is het College van Kerkrentmeesters uitgebreid met enkele gemeenteleden. 
 
De instructies voor de werkgroepen (ambtsgroepen) zijn door de kleine kerkenraad vastge-
steld en aan deze plaatselijke regeling gehecht. 
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§ 4.  Besluitvorming 

 
Ordinantietekst (A, uniform) 
 

Ord. 4, art. 5  Besluitvorming 

1.  In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk 
met eenparige stemmen genomen. 
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stem-
men, 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 ver-
worpen. 
3.  Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden ge-
stemd 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 heb-
ben 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. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 
4.  Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zo-
als dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is. 
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergade-
ring 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. 
5.Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de leden 
1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien. 
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 § 4. 
Toelichting 
 
Ord. 4, artikel 5 is een artikel over besluitvorming in kerkelijke lichamen in het algemeen. 
Dit artikel geldt zowel de kerkenraad, als het college van kerkrentmeesters en het college 
van diakenen. (De eerste drie leden van het artikel zijn ook van toepassing op   
de verkiezing van ambtsdragers, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald. Zie 
voor de toepassing van dit artikel op verkiezingen van ambtsdragers art. 2.1.2. van deze 
toelichting). Voor de verkiezing van predikanten zijn in het bijzonder ook de ordinanties 3-4-
5 en 3-4-6 van belang. Wij geven de volgende kanttekeningen bij dit artikel: 
 

 Lid 4 bepaalt dat tenminste de helft van het aantal leden aanwezig moet zijn, wil er be-
sluitvorming plaats kunnen vinden. Is dit ‘quorum’ er niet, dan moet een nieuwe vergade-
ring worden uitgeschreven. Zie verder de ordinantietekst (dit artikellid kan niet worden 
toegepast op verkiezingen door gemeenteleden en op besluitvorming in gemeentebe-
raad). 

 

 Bij besluitvorming wordt eenparigheid nagestreefd, maar anders is een meerderheid van 
de aanwezigen voldoende. Blanco stemmen tellen dus niet mee.  

 
Een voorbeeld: 
Een kerkelijk lichaam telt tien leden. Er zijn zeven personen ter vergadering aanwezig. Er 
kan dus besluitvorming plaatsvinden (quorum is aanwezig). Twee leden stemmen blanco. 
Deze tellen niet mee. Er tellen dus vijf stemmen mee. Het voorstel heeft drie voorstemmers. 
Drie is een meerderheid van vijf: het voorstel is aangenomen. 
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§ 5. De kerkdiensten 
 
Ordinantieteksten (A, uniform) 
 

Ord. 5 artikel 1  De eredienst 
 
… 
3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad.  
… 

 
 
Ord. 6 artikel 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 niet dan na de leden van de gemeente daarin 
gekend en daarover gehoord te hebben. 
… 

 
 

Ord. 7 artikel 2 De toelating tot het avondmaal 
 
… 
De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen deel-
nemen. 
De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan 
het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeen-
te worden uitgenodigd. 
… 

 
 

Ord. 5 artikel 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 geze-
gend. 
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§ 5  
Overige artikelen  
 
5.1 (C) Plaats en aantal kerkdiensten (C, optioneel) 
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad 
vastgesteld rooster gehouden in Best, Koningin Julianaweg-zuid 1 en in Oirschot, Vrijthof 3 
(aanduiding kerkgebouwen).  
 
5.2 (C) Doopbediening 
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
doopvragen beantwoorden.  
 
5.3 (C) Heilig Avondmaal 
De uitnodiging om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal geldt voor iedereen die op dat 
moment in de kerk aanwezig is. 
 
5.4 (C) Andere levensverbintenissen 
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, 
kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. 
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe tenminste twaalf weken van tevoren (eventueel 
via de predikant) in te dienen bij de kerkenraad.  
Tenminste één van de betrokkenen dient lid van onze plaatselijke gemeente te zijn. 
Tenminste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt 
gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse 
kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad. 
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§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
 
Ordinantieteksten (A, uniform) 
 

Ord. 11, art. 2 Het college van kerkrentmeesters 

1. De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het 
college van kerkrentmeesters. 
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. 
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters. 
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de ge-
meente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te 
verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen. 
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing 
hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te ma-
ken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen. 
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen-
ningmeester aan. 
De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester. 
Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer 
niet in één hand zijn. 
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden deel-
nemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig, 
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door 
de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door 
de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak: 
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de 
gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7; 
- 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 
b. het beheren van de goederen van de gemeente; 
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid; 
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsover-
eenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein; 
e. 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; 
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het  belijdenisboek en - indien 
aanwezig - het trouwboek; 
g. het beheren van de archieven van de gemeente; 
h. het beheren van de verzekeringspolissen. 
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van 
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en  
- de herderlijke zorg. 
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toever-
trouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door 
de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 
9. 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 be-
hoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente; 
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 
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§ 6.1.  
Overige artikelen  

 
6.1.1. Omvang van college van kerkrentmeesters (B, verplichte keuze)  
Het college van kerkrentmeesters bestaat 5 leden. Het college aangevuld met enkele ge-
meenteleden (de beheerders van de kerkgebouwen) noemen we in onze gemeente de 
Ambtsgroep Beheer. De leden die geen ambtsdrager zijn hebben een adviserende stem. 
De leden zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle zaken die hun in de uitoefe-
ning van hun taak ter kennis komen en een vertrouwelijk karakter dragen. 

 
6.1.2. Kerkrentmeesters–niet-ouderling  (C, optioneel) 
Van de 5 kerkrentmeesters zijn er 3 ouderling de overige 2 zijn kerkrentmeester-niet-
ouderling.  
 
6.1.3. (C. optioneel) Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt jaarlijks in de eer-
ste vergadering en bij onbezet zijn.     
 
6.1.4. (B, Verplichte keuze) Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 6.1.3. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en 
secretaris aangewezen. Uitsluitend ambtsdragers kunnen als plaatsvervanger fungeren. 
Ord.11-5-1 verplicht het college van kerkrentmeesters uit zijn midden of uit de kerkenraad 
plaatsvervangers voor zijn voorzitter en secretaris aan te wijzen. 
 
6.1.5. De administratie (C, optioneel)  
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester 
aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.  
Administrateur en penningmeester zijn niet dezelfde persoon (boekhouding en middelenbe-
heer niet in één hand). 
 
6.1.6. De bevoegdheden van de penningmeester (B, verplichte keuze)  
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtne-
ming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maxi-
maal bedrag van 7.500 euro per betaling. 
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en pen-
ningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt (naar keuze van het college: 
de voorzitter/ secretaris) op als diens plaatsvervanger.  
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- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om ge-
schillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.  

10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op 
niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij 
vastgestelde begroting zijn voorzien. 

 
 
 

Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. 
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegen-
woordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. Het 
college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een 
plaatsvervanger aan. 
… 
2. … 
3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en de scri-
ba van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een plaats-
vervanger aan. 
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§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
 
Ordinantieteksten (A, uniform) 
 

Ord. 11, art. 3. Het college van diakenen 

1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten 
minste drie leden. 
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmees-
ter aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer 
niet in één hand zijn. 
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is 
een besluit van het college slechts rechtsgeldig, 
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de ker-
kenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de ker-
kenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 
4. Het college van diakenen heeft tot taak: 
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 
materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door: 
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale 
jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7; 
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente; 
en voorts 
b. het beheren van de goederen van de diaconie; 
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbe-
leid; 
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsover-
eenkomst bij de diaconie werkzaam zijn; 
e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal 
terrein werkzaam zijn; 
f. het beheren van verzekeringspolissen. 
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde 
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde 
beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 
6. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor:  
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 
- het aanvaarden van erfstellingen of 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 ge-
schillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 
7. 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 regionale college voor de be-
handeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het 
college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van 
de gemeente. 
8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor 
de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begro-
ting zijn voorzien. 

 

Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

1. … 
2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur 
van de diaconie. 
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd 
door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de  
secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden 
uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan. 
… 
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§ 6.2.  
Overige artikelen  
 
6.2.1. Omvang college van diakenen (B, verplichte keuze) 
Het college van diakenen bestaat uit tenminste 3 leden. De diakenen aangevuld met een 
aantal gemeenteleden (niet-ambtsdragers) noemen we in onze gemeente de Ambtsgroep 
Diaconaat. De leden die geen ambtsdrager zijn hebben een adviserende stem. De leden 
zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle zaken die hun in de uitoefening van 
hun taak ter kennis komen en een vertrouwelijk karakter dragen. 
 
6.2.2.. (C. optioneel) Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt jaarlijks in de eer-
ste vergadering en bij onbezet zijn.   
 
6.2.3. (B, verplichte keuze) Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en 
secretaris aangewezen. Uitsluitend ambtsdragers kunnen als plaatsvervanger fungeren. 
Ord.11-5-2 verplicht het college van diakenen uit zijn midden of uit de kerkenraad plaats-
vervangers voor zijn voorzitter en secretaris aan te wijzen. 
 
6.2.4.  De administratie (C, optioneel) 
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken of administrateur 
aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. 
De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviseren-
de stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.  
 
6.2.5. (B, verplichte keuze) De bevoegdheden van de penningmeester  
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal 
bedrag van 1.500 euro per betaling.  
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en pen-
ningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt (naar keuze van het college: 
de voorzitter/ secretaris) op als diens plaatsvervanger.  
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§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaar-
rekeningen, collecterooster 
 
Ordinantieteksten (A, uniform) 
 
 

Ord. 11, art. 6. 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 samen-
hang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecte-
rooster van het komende kalenderjaar. 
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun ont-
werpbegrotingen 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 regionale college voor de behandeling 
van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een defini-
tief 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 ge-
meente 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 wer-
ken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecte-
rooster vast. 
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in 
lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. 

 

Ord. 11, art. 7. De jaarrekeningen 

1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun 
ontwerpjaarrekeningen 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 kerkrent-
meesters 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 over-
leg wenst. 
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de ge-
meente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen registerac-
countant of accountant-administratieconsulent dan wel twee andere onafhankelijke deskundigen. 
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§ 6.3.  
Overige artikelen  
 
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te ma-
ken over begroting en jaarrekening (B, verplichte keuze) 
 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaar-
rekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie wor-
den tijd en plaats vermeld.  
 
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden 
gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. 
 
Naast publicatie in kerkblad worden begroting en jaarrekening tevens in een gemeentever-
gadering (gemeenteberaad) in samenvatting toegelicht. Gemeenteleden worden daar in de 
gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. Voor de jaarrekeningen gebeurt dat in 
het gemeenteberaad in het voorjaar; voor begrotingen in het najaar.  
 
Als de periode van terinzagelegging ten einde is en de reacties kenbaar zijn gemaakt wor-
den begroting en jaarrekening vastgesteld. 
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§ 6.4. Overige taken van 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. 
 
I . Kerkrentmeesters 
 
Ordinantie 3 
 
art. 5 (beroeping van predikanten) 
…  
3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde in-
komsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de (alge-
mene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters. 
… 
 
art. 10 
…  
2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toever-
trouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters, 
- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-

diaconale aard, 
- het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek 

en het trouwboek. 
 
art. 28 
… 
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 het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen; 
- … 
 
 
Ordinantie 4 
 
art. 8 
… 
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover over-
leg 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 kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van kerkrent-
meesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt door 
het college van kerkrentmeesters. 
… 
 
Artikel 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 wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmees-
ters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt door het college 
van kerkrentmeesters. 
… 



Deel 1A  - Model PR 1 -  Pagina 31 

 
Artikel 8. Het kerkgebouw  

1.  De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten 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. 
3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij 
voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden. 
4. Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient in de leden 1, 2 en 3 in plaats 
van het college van kerkrentmeesters wijkraad van kerkrentmeesters en in plaats van kerkenraad 
wijkkerkenraad te worden gelezen, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald. 
 
 

II . Diakenen 
 
Ordinantie 3 

Artikel 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 verant-
woordelijkheid 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 vergaderin-

gen. 

 
Artikel 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 het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen; 
… 
 

Ordinantie 4 

 
Artikel 8.Werkwijze 

… 
5.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. 
… 
Ordinantie 7 
 
Artikel 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. 
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. 
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Ordinantie 8 
 
Artikel 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 in-
achtneming van het bepaalde in ordinantie 14. 
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§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling  
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Ordinantieteksten (A, uniform) 
 

Ordinantie 4-7-2 
 
De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en gewij-
zigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben en na overleg met 
het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de organen van de gemeente voor 
zover een regeling op het functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks betrekking heeft. 
Deze regelingen zijn 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. 
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het 
breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse 
gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie. 

 

Ordinantie 7-2-2 
… 
De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan 
het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeen-
te worden uitgenodigd. 

 

Ordinantie 5-4-1  
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8. Overige bepalingen 
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Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het 
breed moderamen van de classicale vergadering van Peel en Kempenland,  
p/a: mevrouw M. Veninga-Verbaas (e-mail: veninga@introweb.nl) 
 

 
Ondertekening 
 
Aldus te Best vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van … (datum) 
 
 
 
 
 
Alef Schippers, preses 
 
 
 
 
 
Wim Steenks, scriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan te raden bijlagen 
 
Bijlage 1.   De werkwijze van de ambtsgroepen  (bij § 3) 
 
Bijlage 2    Rooster van aftreden ambtsdragers (bij § 2.2.) 
 
 



Deel 1A  - Model PR 1 -  Pagina 36 



Deel 1A  - Model PR 1 -  Pagina 37 

Bijlage 1.   De werkwijze van de ambtsgroepen  

Ambtsgroepen zijn in kerkordelijke zijn werkgroepen die door de kerkenraad worden ingesteld. 

Algemeen.  

1. De opdracht van de ambtsgroepen wordt vastgesteld door de kerkenraad. Met betrekking 

tot de ambtsgroepen beheer (in de ordinantiën college van kerkrentmeesters genoemd) en 

diaconaat (in de ordinantiën college van diakenen genoemd) heeft de kerkenraad de 

betreffende ordinantieteksten bij de opdrachtformulering in acht genomen. 

2. Op verzoek van de kerkenraad doet de ambtsgroep verslag van haar werkzaamheden.  

3. De voorzitter van elke ambtsgroep, of een andere door de ambtsgroep aangewezen 

ambtsdrager, is de vaste vertegenwoordiger in en lid van de kerkenraad. Vervanger is de 

plaatsvervangend voorzitter.  

4. Kandidaten voor vacatures worden gezocht door de ambtsgroep. De kerkenraad heeft 

hierin een coördinerende taak. Daarom zal de ambtsgroep kandidaten pas benaderen 

nadat daarvoor formele instemming is verkregen van de kerkenraad. Na afstemming in de 

kerkenraad worden zij door de kerkenraad benoemd.  

5. Elke ambtsgroep streeft ernaar om met eenparigheid van stemmen te beslissen. Is dit 

ondanks pogingen daartoe niet realiseerbaar dan moet met meerderheid van stemmen 

worden beslist. Voor het nemen van geldige beslissingen dient tenminste de helft van het 

aantal leden aanwezig te zijn.  

6. Van elke vergadering van de ambtsgroepen wordt een verslag gemaakt dat in de volgende 

ambtsgroep vergadering wordt vastgesteld. De leden van de kerkenraad krijgen van alle 

verslagen een exemplaar toegestuurd en zij kunnen tijdens de kerkenraadsvergadering 

(kleine kerkenraad) desgewenst punten uit die verslagen aan de orde stellen.  

1.1 Werkwijze van de ambtsgroep PASTORAAT  
1. De ambtsgroep Pastoraat organiseert het pastorale werk vanuit de missie dat omzien naar 

elkaar essentieel is in het gemeenschap zijn in het spoor van Jezus.  

2. Crisispastoraat wordt verleend door de predikant 

3. De ambtsgroep bestaat uit een netwerk van ambtsdragers en pastoraal bezoekers. Hierdoor 

heeft in principe iedereen in de gemeente een contactpersoon. 

4. Alle pastoraal bezoekers kunnen in principe ambtsdrager zijn; dit is een persoonlijke keuze 

5. Er is geen verschil in bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen pastoraal bezoekers 

en ambtsdragers.  

6. De gemeente is onderverdeeld in wijken met in iedere wijk een gebiedsgebonden bezoek-

team, waarin de wijkouderling als primus inter paris functioneert.  

7. De wijkouderling pleegt overleg met zijn bezoekteam om ervaringen uit te wisselen. Spoed-
eisende situaties worden door de pastoraal bezoekers terstond gemeld aan de wijkouderling 
die de predikant inlicht. 

8. Wijkouderlingen en predikant overleggen periodiek met elkaar om een gemeentebrede een-

duidige werkwijze af te spreken en te bewaken. Daarnaast worden ervaringen uitgewisseld 

dan wel vindt vorming en toerusting plaats.  

9. Een van de wijkouderlingen heeft zitting in de kerkenraad.  

10. Naast de gebiedsgebonden bezoekteams vindt er gemeentebreed ook thema gericht pasto-

raat plaats zoals rouwbezoekgroep, bezoekteam partnerverlies. Afstemming vindt plaats in 

het overleg van wijkouderlingen. 

1.2 Werkwijze van de ambtsgroep EREDIENST  
1. De ambtsgroep Eredienst heeft tot doel naar inhoud en vorm de wekelijkse viering zodanig 

invulling te geven dat deze de gemeenschap inspireert en ondersteunt in haar geloofsbele-

ving. Uitgangspunt (maar tevens opgave) is daarbij dat liturgische traditie en hedendaagse 

behoeften daarin harmonieus vervlochten worden. 
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2. Zowel geïnteresseerde gemeenteleden als ambtsdragers uit andere ambtsgroepen die (peri-

odiek) een bijdrage aan de eredienst leveren maken deel uit van deze ambtsgroep (diaconie, 

kindernevendienst, jeugdkerk). 

3. Voor bijzondere diensten wordt separaat (intensiever) overleg tussen betrokkenen geïniti-

eerd en bevorderd. De predikant vervult hier een spilfunctie. 

4. Jaarlijks worden ten behoeve van het (preek)rooster met alle denkbare groeperingen in de 

gemeenschap de data van de bijzondere diensten afgestemd.  

5. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het jaarlijkse preekrooster ligt bij de ambts-
groep Eredienst. 

1.3 Werkwijze van de ambtsgroep VORMING EN TOERUSTING  
1. De ambtsgroep Vorming en Toerusting is verantwoordelijk voor de continuïteit en de 

samenhang van alles wat er in onze gemeente wordt geleerd en onderwezen. Daarbij kan 

het zowel gaan om het leren en vergroten van het eigen inzicht van de gemeenteleden 

(vorming), als om het ondersteunen van de gemeenteleden en van de ambtsdragers bij hun 

taak binnen de gemeente (toerusting).  

2. Per jaar worden diverse activiteiten ontwikkeld. In het activiteitenprogramma, dat jaarlijks 

verschijnt, staat een compleet overzicht. 

3. Activiteiten kunnen worden voorbereid en uitgevoerd door een aantal gemeenteleden in 

samenwerking met leden van de ambtsgroep. Vaak gebeurt dit op ad hoc-basis.  

4. De ambtsgroep communiceert over haar activiteiten met de andere ambtsgroepen.  

 
1.4 Werkwijze van de ambtsgroep JEUGD 

1. De ambtsgroep Jeugd streeft er naar om van alle jeugdgroepen een afgevaardigde als lid te 

hebben. Indien dit niet mogelijk is wordt als alternatief jaarlijks diverse malen contact 

onderhouden met de betreffende jeugdgroep.  

2. De ambtsgroep Jeugd is verantwoordelijk voor alle activiteiten omtrent de jeugd op 

organisatorisch en inhoudelijk niveau. De ambtsgroep V&T zorgt voor eventuele 

inhoudelijke ondersteuning.  

3. De ambtsgroep Jeugd houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op 

organisatorisch niveau. Bestaande activiteiten worden onderhouden en regelmatig aan 

toetsing onderworpen.  

4. Eén van de belangrijkste taken van de ambtsgroep Jeugd is het ondersteunen van 

jeugdwerkers. Ze organiseert minimaal 1 keer per 2 jaar een activiteit, speciaal voor alle 

ambtsdragers die met jeugd werken. Deze activiteit kent leer- en ontspanningselementen.  

1.5 Werkwijze van de ambtsgroep DIACONAAT  
1. De diaconie ondersteunt mede plaatselijk en regionaal werk van diaconale aard en 

werksoorten die gecoördineerd worden door "Kerkinactie."  

2. Voor andere punten van de werkwijze wordt verwezen naar de paragrafen 6.2 en 6.3 

van de plaatselijke regeling.  

1.6 Werkwijze van de ambtsgroep BEHEER  
1. Tot het aandachtsgebied van de ambtsgroep beheer behoren ook activiteiten op het 

gebied van het kerkelijk bureau, de ledenadministratie en het beheer van het 'slapend 

archief.  

2. Voor andere punten van de werkwijze wordt verwezen naar de paragrafen 6.1 en 6.3 

van de plaatselijke regeling.  
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Bijlage 2    ROOSTER VAN AFTREDEN 
 

 
AMBTSDRAGERS 

 

eerste bevesti-
ging 

laatst her-
benoemd 

benoemd 
tot 

uiterlijk 
tot 

2
0

1
4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

1 
D1 geertina blees 2011-10   2016 2024 

    x       x 

2 
D2 beppie  van de beek  2014-09     2026 

x       x     

3 
D3 gerrit van de beek  2014-09     2026 

  x       x   

4 
D4 marco oggel 2012-12   2016 2024 

    x       x 

5 
D5 marina schut 2009-09 2013 2017 2021 

      x       

6 
O 1 alef schippers 2007-01 2011 2014 2019 

x       x     

7 
O 2 mary van der meer 2011-01   2015 2023 

  x       x   

8 
O 3 willemien jansen 2004-01 2012 2016 2016 

    x       x 

9 
O 4 wim steenks 2009-09 2013 2017 2021 

      x       

10 
O 5 astrid pourchez 2007-01 2011 2015 2015 

      x       

11 
O 6 dirand wijk van 2012-01   2016 2024 

    x       x 

12 
O 7 elly boots 2007-01 2011 2015 2019 

  x       x   

13 
O 8 henk boots 2010-01     2022 

x       x     

14 
O 9 hetty mulder 2007-01 2011 2015 2019 

    x       x 

15 
O10 gerdien schuring-visch 2010-01     2022 

x       x     

16 
O11 loes harkes 2011-01   2015 2023 

  x       x   

17 
O12 marianne geerlof 2011-01   2015 2023 

  x       x   

18 
OK1 diana  hoogerbrugge 2007-01 2011 2016 2019 

    x       x 

19 
OK2 erik  van ingen 2014-09     2026 

x       x     

20 
OK3 henk van eijken 2007-01 2011 2015 2019 

  x       x   

21 
OK4 theo versloot 2009-01 2013 2017  2021  

      x       

22 
K1 vacature (j.erica) 2008-09 2013   2014 

x       x     

23 
K2 rené wijnhorst 2004-06 2008 2012 2016 

  x       x   

    

# AFTREDEND:       
5 7 6 4 6 7 6 

               

 

P martin kroon 1984-04       
        EM EM  EM  

 


