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Aan de leden van onze gemeente en de met ons verbondenen 
 
Dit document bevat de plaatselijke regeling van de hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland 
(Dorp). 

 
De gemeente heeft de gelegenheid gehad om op de gemeenteavond van december 2021 van 
deze plaatselijke regeling kennis te nemen en opmerkingen erover te laten horen. Daarna, op 
de kerkenraadsvergadering van januari 2022, heeft de kerkenraad de definitieve tekst van de 
plaatselijke regeling vastgesteld. 

 
De plaatselijke regeling dient ten behoeve van het leven en werken van onze gemeente. Er 
staan met name regels in voor drie onderwerpen: voor de verkiezing van ambtsdragers, voor 
de wijze van werken van de kerkenraad en voor het beheer van de bezittingen en schulden 
van de gemeente. 
 
Voorliggende plaatselijke regeling is een update van de plaatselijke regeling die is vastgesteld 
in 2005 en herzien in 2011. De plaatselijke regeling geeft invulling aan een aantal punten, van 
huishoudelijke aard maar ook van principiële aard, waar we als plaatselijke gemeente vanuit 
de kerkorde ruimte hebben om die nader in te vullen. In de aanloop naar de fusie van 2004 
heeft onze gemeente op diverse wijzen kenbaar gemaakt hoe zij op Bijbelse gronden eigen 
standpunten wil innemen en regels wil opstellen, anders dan de kerkorde toelaatbaar acht. Het 
zogenaamde ‘convenant op basis van beleidsplan’ is het laatste en samenvattende document, 
door onze gemeente aanvaard in de kerkenraadsvergadering van 6 april 2004. Het is daarom 
opgenomen als bijlage. De verstuurde brieven in aanloop naar de fusie (wel opgenomen in 
eerdere versies van de plaatselijke regeling) zijn niet meer opgenomen als bijlage bij deze 
plaatselijke regeling. Als gemeente hopen we te volharden om in de Protestantse Kerk in 
Nederland te staan en te getuigen in classis en synode. Maar allermeest is onze verwachting 
en bede van God Zelf dat Hij ons en de gehele kerk wil bewaren bij en terugbrengen naar Zijn 
Woord. 

 
Het kan zijn dat u het bij tijden voor uzelf wilt verantwoorden hoe u persoonlijk staat in de 
Protestantse Kerk in Nederland. U mag u dan baseren op deze plaatselijke regeling. Zie bij-
voorbeeld de artikelen 5.1 tot en met 5.4 en het convenant in de bijlage. Wat daar staat, is 
officieel geldend voor onze gemeente. Bij het maken ervan hebben we Gods Woord als leid-
raad genomen. We hopen dat u er rust in vindt en dat de eenheid onder ons erdoor bevorderd 
wordt. 
 
De kerkenraad vraagt tenslotte om uw gebed voor de gemeente en de gehele kerk, en groet 
u met heilbede. 
 
De kerkenraad van de hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland (Dorp). 
 
26 januari 2005 
Herzien op 14 december 2011 
Herzien op 28 september 2022 
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Preambule bij de plaatselijke regeling van de hervormde 

gemeente Nieuw-Lekkerland 

 

”Wij geloven intussen dat de regeerders van de Kerk – hoewel 
nuttig en goed is dat zij onderling een bepaalde orde instellen 
en handhaven om het lichaam van de kerk te onderhouden – 
zich er niettemin voor moeten wachten af te wijken van wat 

Christus, onze enige Meester, ons geboden heeft. 
En daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle 

wetten, 
die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor de 

gewetens te binden en te dwingen, 
op welke wijze dan ook. 

Wij aanvaarden dus alleen wat dienstig is 

om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren, 
en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid aan God. 

Hiertoe is vereist de excommunicatie of de ban, die volgens het 
Woord van God geschiedt, met hetgeen daaraan samenhangt. 

(De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 32) 

 

 

De heilige Schrift is de enige bron en norm 

voor het kerkelijke leven. 
De gemeente weet zich gebonden aan 

de drie oecumenische symbolen van de Kerk 

en de drie formulieren van enigheid. 
Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden 

weerspreekt.” 

(Kerkorde, Artikel I, 3, 4 en 11) 
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1. Samenstelling van de kerkenraad 

1.1 Aantal ambtsdragers 

De kerkenraad bestaat op het moment van vaststellen van deze regeling uit de volgende 

ambtsdragers: 

Ambten Aantal 

predikanten 2 

ouderlingen 7 

ouderlingen-kerkrentmeester 3 

diakenen 6 

Totaal 18 

 

Elk jaar stelt de kerkenraad zijn samenstelling vast. 

 

1.2 Vaste adviseurs / genodigden 

Er nemen geen vaste adviseurs deel aan de vergaderingen van de kerkenraad. 

Op initiatief van en na uitnodiging door de kerkenraad kunnen anderen, zoals de medewerkers 

in catechese en/of pastoraal werk evenals de administrerend kerkrentmeester, besprekingen 

met betrekking tot hun arbeidsveld bijwonen. 
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2. Verkiezing van ambtsdragers 

2.1 Verkiezing en beroeping van predikanten 

In afwijking van het bepaalde in ordinantie 3.4.6 worden predikanten verkozen en beroepen 
door de kerkenraad. 

 
2.2 Algemeen bij de verkiezing van ouderlingen en diakenen 

2.1.1 Stemrecht en verkiesbaarheid  
Stemgerechtigd zijn: 

• de belijdende leden van de gemeente. 
• de personen die op hun verzoek wegens gewetensbezwaren zijn overgeschreven naar 

het register van degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente en op 
het moment van die overschrijving al belijdend lid waren. 

 
Verkiesbaar zijn: 

• alleen de mannelijke belijdende leden van de gemeente, met de hierna volgende be-
perkingen en uitbreidingen: 

 
Personen die een onderlinge familiebetrekking hebben van eerste of tweede graad van 
bloed- of aanverwantschap zullen bij voorkeur niet tegelijkertijd deel uitmaken van de 
kerkenraad. 
 
Voorkeursleden (dat zijn geperforeerde leden) hebben dezelfde rechten en plichten als 
andere gemeenteleden. Gastleden hebben geen stemrecht en zijn niet verkiesbaar. 

 
2.1.2 Regels voor het stemmen 
a. De stemming geschiedt schriftelijk. 
b. Voor verkiezing wordt vereist de gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen. Blanco stemmen worden niet gerekend tot de uitgebrachte geldige stemmen. 
c. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan 
wordt de oudste in leeftijd geacht te zijn gekozen. 

 

2.1.3 Stemmen bij volmacht 
Indien een stemgerechtigde verhinderd is ter vergadering te stemmen, kan bij volmacht wor-
den gestemd. Het volmachtformulier dient bij de scriba te worden aangevraagd. De volmacht 
moet voorzien zijn van een handtekening van de volmachtgever en voor het begin van de 
vergadering worden afgegeven. Een stemgerechtigde mag maximaal één stem (stembriefje) 
bij volmacht uitbrengen. 

 

2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

2.2.1 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen 
Een ambtsdrager kan maximaal twaalf jaar aaneengesloten dienen. De kerkenraad kan hier-
van slechts per geval in bijzondere omstandigheden afwijken, na instemming van het breed 
moderamen van de classicale vergadering. In de kerkorde staat beschreven welke ambtster-
mijnen mogelijk zijn en hoe de herkiesbaarheid geregeld is. 
Voor onze gemeente hebben we een voorkeur voor drie ambtstermijnen van vier jaar. 
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, verkies-
baar. 
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 
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tot het einde van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is be-
noemd. 
De kerkenraad stelt een rooster van aftreden voor de ouderlingen en de diakenen vast. Wan-
neer het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad 
met betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken. 
Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn 
bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtster-
mijn volgens het rooster van aftreden verstreken is. 
 
 
2.2.2 Wijze van kandidaatstelling 
Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en 
diakenen stelt de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit de 
verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente plaatsvindt. De namen binnen het dub-
beltal worden alfabetische geordend.  
Voor deze wijze van kandidaatstelling hebben de stemgerechtigden van de gemeente de ker-
kenraad voor een periode van zes jaar gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de ‘mach-
tiging uit hoofde van ordinantie. 3.6.3’, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht. 
 
2.2.3 Tijdstip van verkiezing 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt, indien mogelijk, plaats in de maand novem-
ber van de oneven jaren. 

 
2.2.4 Uitnodigingen met betrekking tot de verkiezing 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in ordinantie 3.6.2, wordt tenminste 
drie weken voordat de verkiezing plaatsheeft, door de kerkenraad gedaan. 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, 
door de kerkenraad gedaan. 
 
2.2.5 Stemmingsvergadering en karakter daarvan 
Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens stemmingsvergaderingen, waarvoor de per-
sonen die als stemgerechtigden zijn genoemd in artikel 2.1.1, worden uitgenodigd. 
Andere onderwerpen (toerusting, informatieverstrekking) worden op breder toegankelijke ge-
meenteavonden aan de orde gesteld. 
 
De procedure, beschreven in dit artikel, komt in de plaats van het bepaalde in ordinantie 3.6.2. 
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3. De werkwijze van de kerkenraad 

3.1 Aantal vergaderingen en evaluatiebespreking 

De kerkenraad vergadert in de regel tienmaal per jaar. 
 
Eenmaal per jaar wordt in een kerkenraadsvergadering, aan de hand van persoonlijke schrif-
telijke evaluatieverslagen van de predikanten en ambtsdragers, de pastorale verzorging van 
de gemeente besproken. 

 

3.2 Bijeenroepen van de vergadering 

De vergaderingen van de kerkenraad worden ten minste drie dagen van tevoren bijeengeroe-
pen door het moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orde zullen komen (de 
agenda). De agenda wordt opgesteld door of namens het moderamen. De kerkenraadsleden 
moeten agendapunten tijdig voor de moderamenvergadering inleveren. Het moderamen zal 
duidelijke redenen geven, wanneer agendapunten niet worden opgenomen. Op de kerken-
raadsvergadering kan de volgorde van de agendapunten gewijzigd worden. 
 

3.3 Notulering 

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende verga-
dering door de kerkenraad wordt vastgesteld en door de preses en de scriba wordt onderte-
kend. 
 

3.4 Het moderamen 

3.4.1 Jaarlijkse verkiezing 
De in ordinantie 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de 
eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe jaar. In tussentijdse vacatures kan op ieder 
gewenst moment worden voorzien. 
 
3.4.2 Plaatsvervangers 
In de vergadering genoemd in artikel 3.4.1. worden de plaatsvervangers van de preses en de 
scriba aangewezen. 
 
3.5 Jaargesprekken 

Het moderamen houdt in de maanden maart en april afzonderlijke jaargesprekken met de 
beide predikanten van de gemeente. De kerkenraad ontvangt hiervan een beknopt mondeling 
verslag. 
 

3.6 De gemeente kennen in en horen over en het houden van beraad 

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: 
• het wijzigen van deze plaatselijke regeling; 
• de aanduiding en de naam van de gemeente; 
• het voortbestaan van de gemeente; 
• het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 
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• de plaats van samenkomst van de gemeente; 
• het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden 

van een kerkgebouw; 
zonder dat de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld zijn om hun mening kenbaar 
te maken. 
 
In de bovenstaande gevallen belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) le-
den van de gemeente, die wordt 
-  aangekondigd in een kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en 
-  afgekondigd op tenminste één zondag die aan de bijeenkomst voorafgaat. 
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente 
wil horen. 
 
Het kennen en horen dient plaats te vinden in de vorm van een stemming wanneer het de 
toelating van doopleden tot het heilig avondmaal en/of het zegenen van andere levensverbin-
tenissen betreft. 
 

3.7 Toehoorders 

Er worden geen toehoorders tot vergaderingen toegelaten, behoudens uitzonderingen. 
 

3.8 Archief 

Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verant-
woordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit 
hoofde van ordinantie 11.2.7. 
 

3.9 Commissies 

De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door diverse 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 rapportage aan de ker-
kenraad e.d. worden indien nodig vastgelegd in een instructie. 
 

3.10 Verenigingen, clubs, kringen, e.d. 

Van verenigingen, clubs, kringen e.d. die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad val-
len, passeren de voorstellen tot statutenwijziging en de namen van personen die worden ge-
vraagd als leidinggevenden, vóóraf de kerkenraad. 
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4. Besluitvorming 

De besluitvorming binnen de kerkelijke lichamen geschiedt geheel volgens de richtlijnen van 
ordinantie 4, artikel 5 (hieronder geciteerd): 
 

1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo 
mogelijk met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt be-
sloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetel-
len. 
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voor-
stel verworpen. 
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan 
er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige 
leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld 
en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandi-
daat niet verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van 
hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet wor-
den. 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. Sta-
ken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan wordt de oud-
ste in leeftijd geacht te zijn gekozen. 
4 Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden 
zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter verga-
dering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien 
van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende 
vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum 
niet aanwezig is, mits ten minste drie leden aanwezig zijn. 
5. Voor besluitvorming in een vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente 
zijn lid 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders 
is voorzien. 
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5. De kerkdiensten 

5.1 Wekelijkse diensten 

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden iedere zondag om 10.00 uur en om 
18:30 uur gehouden in het kerkgebouw van de hervormde gemeente aan de Lekdijk. 
 

5.2 De heilige doop 

Bij de bediening van de heilige doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
doopvragen beantwoorden en blijkgevers van verbondenheid die zelf openbare belijdenis van 
het geloof hebben afgelegd. 
Voor doopouders en personen die te dopen kinderen de kerk binnendragen is het vereist een-
voudig en waardig gekleed te zijn; de dames dragen een hoofddeksel en een rok of jurk. 
 

5.3 Het heilig avondmaal 

Voorafgaand aan de bediening van het heilig avondmaal wordt er censura morum gehouden. 
Tijd en plaats worden aan de gemeente bekendgemaakt. 
Ten dienste van de rechte viering van het heilig avondmaal kunnen ambtsdragers en belij-
dende leden van de gemeente bezwaren over belijdenis en wandel van belijdende leden van 
de gemeente inbrengen bij de kerkenraad, waarna deze tot behandeling overgaat. 
In het bijzonder zullen ook de ambtsdragers van de gemeente voor de bediening van het heilig 
avondmaal zichzelf en elkaar bevragen en uit hun midden wegnemen wat voor de rechte vie-
ring van het heilig avondmaal een beletsel zou kunnen zijn. 
 
Tot de deelname aan het heilig avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten en per-
sonen die destijds op hun verzoek zijn ingeschreven als blijkgever van verbondenheid met de 
gemeente en die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. 
 
De kerkenraad laat belijdende leden van andere gemeenten of van andere kerken alleen toe, 
wanneer zij dit tevoren vragen aan de scriba, waarna de kerkenraad de beslissing neemt. 
 
Voor avondmaalgangers is het vereist eenvoudig en waardig gekleed te zijn; de dames dragen 
een hoofddeksel en een rok of jurk. 
 
Tot het heilig avondmaal worden niet toegelaten:  
personen die “van hun dwalingen of van hun schandelijk leven niet willen aflaten” (Heidel-
bergse Catechismus antwoord 85) en personen die een levenswijze hebben die in strijd is met 
Gods Woord, zoals ongehuwd samenwonenden en zij die homofilie praktiseren, zolang zij zich 
daarvan niet bekeren. 
 

5.4 Inzegening huwelijken 

Alleen het huwelijk van man en vrouw kan als een verbond van liefde en trouw voor Gods 
aangezicht worden ingezegend. Aan het zegenen van andere levensverbintenissen verleent 
de kerkenraad geen medewerking. 
Bruidsparen dienen zich waardig te kleden en de bruid dient een hoofddeksel te dragen en 
een jurk of rok. 
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6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden 

6.1 Kerkrentmeesters 

6.1.1 Verantwoordelijkheid 
De kerkelijke goederen zijn eigendom van de gemeente. De eindverantwoordelijkheid voor de 
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, waarin begrepen de kerkelijke goe-
deren, berust bij de kerkenraad, die het algemene beleid bepaalt. 
De kerkenraad vertrouwt het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 
gemeente van niet-diaconale aard, waarin begrepen het beheer van de kerkelijke goederen, 
toe aan het college van kerkrentmeesters. 
Het college van kerkrentmeesters, bijgestaan door een commissie van bijstand, stemt zijn be-
heer af op het beleid van de kerkenraad inzake de gang van zaken in de gemeente. De kerk-
rentmeesters doen verslag van hun werkzaamheden aan de kerkenraad. 
 

6.1.2 Samenstelling 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden: drie ouderlingen en twee belijdende 
leden van de gemeente. Zij zullen bij voorkeur geen bloed- of aanverwanten in de eerste of 
tweede graad van elkaar zijn.  
De tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen worden niet geheel vrijgesteld van de her-
derlijke zorg en het toerusten van de gemeente.  
Bij de verkiezing van een tot kerkrentmeester aan te wijzen ouderling doet het college van 
kerkrentmeesters aan de kerkenraad een aanbeveling voor een dubbeltal, opgesteld uit de 
voor die vacature ingekomen aanbevelingen van de gemeente. 
Bij de benoeming van een kerkrentmeester die geen ouderling is, doet het college van kerk-
rentmeesters een aanbeveling, waarna de kerkenraad hem benoemt, volgens ordinantie 
11.2.3. 
Zij, die een betaalde betrekking in dienst van de gemeente hebben, kunnen geen kerkrent-
meester zijn. 
Voor het college van kerkrentmeesters wordt een rooster van aftreden opgesteld. Uit zijn mid-
den wijst het college van kerkrentmeesters, telkens voor maximaal vier jaren, een voorzitter, 
een plaatsvervangende voorzitter, een secretaris, een plaatsvervangende secretaris en een 
penningmeester aan. De voorzitter is ouderling. De genoemde functieaanwijzingen worden 
zorgvuldig in het verslag van de vergadering en in de gemeentegids vastgelegd wegens het 
belang bij notariële handelingen. 
De voorzitter, de tweede voorzitter en de secretaris treden bij voorkeur niet gelijktijdig af. 
 

6.1.3 Vergaderingen 
Zo dikwijls de voorzitter van het college van kerkrentmeesters het nodig oordeelt, of twee leden 
van het college van kerkrentmeesters zulks schriftelijk met vermelding van reden verlangen, 
belegt de voorzitter een vergadering van het college van kerkrentmeesters; in het laatste geval 
binnen acht dagen nadat het verlangen daartoe ter kennis van de voorzitter is gebracht. De 
oproepen voor de vergaderingen geschieden schriftelijk, ten minste drie dagen van tevoren, 
met vermelding van de agendapunten die in overleg tussen voorzitter en secretaris zijn opge-
steld. 
In deze vergaderingen mogen geen besluiten genomen worden over onderwerpen die niet in 
de agendapunten zijn vermeld, tenzij ter vergadering alle leden van het college van kerkrent-
meesters aanwezig zijn en geen van de aanwezigen zich daartegen verzet. 
Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd. 
 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende verga-
dering wordt vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. 
Uitgaande schriftelijke stukken worden in het algemeen door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend. 
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6.1.4 Extra taken van het college van kerkrentmeesters 
Naast de in de kerkorde genoemde taken heeft het college als extra taken: 

• Het verrichten van de organisatorische werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing 
van ambtsdragers en ten behoeve van de zesjaarlijkse stemming. 

• Het verrichten van de organisatorische werkzaamheden bij intrede en afscheid van 
predikanten en bij jubilea. 

• Het zorgdragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad en de kerkradio. 
 

6.1.5 Boekhouding en betalingen 
Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het geldbeheer 
niet in een hand zijn. Indien gewenst benoemt het college een lid van de gemeente als boek-
houder. Op hem is het bepaalde in ordinantie 4.2 betreffende de geheimhouding van toepas-
sing. 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. Rekeningen, declaraties 
etc. met een hoger bedrag dan € 1000,-- dienen, voorafgaand aan de betaling, door een kerk-
rentmeester te zijn goedgekeurd. 
Naast de controle van de jaarrekening genoemd in ordinantie 11.6.4 hebben de kerkrentmees-
ters en de leden van de commissie van bijstand de mogelijkheid van tussentijdse controle, 
wanneer ten minste drie leden van het college van kerkrentmeesters en/of de commissie van 
bijstand daarom verzoeken. 
 

6.1.6 Kerkgebouwen, verenigingsgebouw, orgel, kosters, organisten 
Wanneer het college van kerkrentmeesters regelingen opstelt voor de beschikbaarstelling en 
het gebruik van gebouwen en orgel in kerkdiensten, en instructies geeft voor de werkwijze van 
kosters en organisten in kerkdiensten, wordt daarover vooraf de goedkeuring van de kerken-
raad gevraagd. (Zie de website van de gemeente met een door het college opgesteld 
document). 
Het ter beschikking stellen van de gebouwen voor bijeenkomsten van andere kerkgenoot-
schappen behoeft vooraf de goedkeuring van de kerkenraad. 
 

6.1.7 Commissie van bijstand 
Ter ondersteuning van het college van kerkrentmeesters is er ten behoeve van de uitvoering 
van taken een commissie van bijstand, bestaande uit maximaal zes leden. 
  
De leden van de commissie van bijstand hebben als taken: 
a. het adviseren en assisteren van het college van kerkrentmeesters inzake het beleids-
plan, de begroting en de jaarrekening 
b. het adviseren en assisteren van het college van kerkrentmeesters bij kopen, bouwen 
en verbouwen, en onderhoud van kerkelijke gebouwen en hun installaties 
c. het adviseren en assisteren van het college van kerkrentmeesters bij het voeren van 
de ledenadministratie 
d. het tussentijds controleren van de betalingen en ontvangsten en het assisteren en ad-
viseren bij de salarisadministratie voor personeel en predikanten 
e. het assisteren van het college van kerkrentmeesters bij incidentele acties/activiteiten.   
 
De leden van de commissie van bijstand hebben bij de besluitvorming van de hierboven ge-
noemde taken een adviserende stem. Met deze adviezen wordt door het college van kerkrent-
meesters rekening gehouden bij diens uiteindelijke besluitvorming. 
 
De leden van de commissie van bijstand worden benoemd door de kerkenraad op bindende 
voordracht van het college van kerkrentmeesters. Ze kunnen geen lid van de kerkenraad zijn. 
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Voor de leden van de commissie van bijstand wordt een rooster van aftreden opgesteld. 
De leden van de commissie van bijstand worden voor een tijdvak van vier jaar benoemd en 
zijn ten hoogste twee maal herbenoembaar met inachtneming van het rooster van aftreden. In 
bijzondere situaties, ter beoordeling van het college van kerkrentmeesters, zijn zij meer dan 
tweemaal herbenoembaar. 
 
In het algemeen wonen de leden van de commissie van bijstand de vergaderingen van het 
college van kerkrentmeesters bij. Zij krijgen daartoe tijdig een schriftelijke oproep met agen-
dapunten. 
 
Indien twee leden van de commissie van bijstand zulks schriftelijk met vermelding van reden 
verlangen, beleggen de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters een 
gezamenlijke vergadering binnen veertien dagen. 
 
Op de leden van de commissie van bijstand is het bepaalde in ordinantie 4.2 betreffende de 
geheimhouding van toepassing. 
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6.2 Diaconie 

Tot opbouw van de gemeente is aan de diakenen toevertrouwd: 
• de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
• de voorbereiding van en het dienen aan de avondmaalstafel; 
• 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 so-

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

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

deringen. 

 

6.2.1 Samenstelling, vergaderingen en taakverdeling 
Het college van diakenen bestaat uit zes leden. 
Het college komt, met uitzondering van de vakantietijd, eens in de zes weken in vergadering 
bijeen. 
Na iedere wijziging in de samenstelling van het college worden alle taken bezien en indien 
nodig (her)verdeeld. 
 
6.2.1.1 Vervanging en taakverdeling 
Tijdens de eerste vergadering van het college na gewijzigde samenstelling wijst het college de 
plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan. 
 

6.2.2 Administrerend diaken 
Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het geldbeheer niet in 
een hand zijn. Indien gewenst benoemt het college een lid van de gemeente als boekhouder. 
Op hem is het bepaalde in ordinantie 4.2 betreffende de geheimhouding van toepassing. Ieder 
jaar vindt een kas- en boekencontrole plaats. Na akkoordbevinding wordt het verslag hiervan 
door twee aangewezen diakenen ondertekend. 
 

6.2.3 Betalingsbevoegdheid 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal be-
drag van € 1.000,-- per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag is instemming van het col-
lege vereist.  
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de secretaris op als diens plaats-
vervanger.  
 

6.3 Begrotingen en jaarrekeningen 

Inzage door gemeenteleden. 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarre-
kening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden 
tijd en plaats van inzage vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode 
van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.  
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7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 

De besluitvorming op dit onderdeel geschiedt geheel volgens de richtlijnen van de ordinan-
ties (hieronder geciteerd): 
 
Ordinantie 4.8.5 
De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling met daarin regelingen ten behoeve van het 
leven en werken van de gemeente, na overleg met de organen van de gemeente op wie de 
regeling betrekking heeft. 
Deze plaatselijke regeling bevat ten minste: 
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers; 
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad; 
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de ge-
meente; 
en voor zover van toepassing 
- de regeling van de verdeling van taken tussen algemene kerkenraad en wijkkerkenraad; 
- de regeling van de verdeling van taken tussen de kerkenraad en de kleine kerkenraad 
- de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen. 
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het 
breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse 
gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie. 
 
Ordinantie 4.8.9 
… 
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente 
ten aanzien van: 
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal; 
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw 
dan na beraad in de gemeente. 
De kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in 
de gemeente ten aanzien van: 
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 
- het verlenen van stemrecht aan anderen dan belijdende leden; 
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 
en ter zake van: 
- de aanduiding en de naam van de gemeente; 
- het voortbestaan van de gemeente; 
- het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 
- de plaats van samenkomst van de gemeente; 
- het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden 
van een kerkgebouw; 
- de plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 8-5; 
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. 
… 
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8. Overige bepalingen 

8.1 Grondslag 

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Hei-
lige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige 
God, Vader, Zoon en Heilige Geest. (Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, arti-
kel 1.3) 
 
De drie hierna genoemde stukken vormen na de Heilige Schrift de grondslag én maken in-
houdelijk volledig deel uit van deze regeling:  
- de brief die de kerkenraad in juli 1997 heeft verzonden aan de synode 
- de handreiking van de synode (‘de Verklaring’) 
- het Convenant, opgesteld door de classis Alblasserdam 
 
Het Convenant is als bijlage opgenomen in deze plaatselijke regeling. De brief van 1997 en 
de handreiking van de synode zijn op te vragen bij de scriba (en opgenomen in eerdere ver-
sies van de plaatselijke regeling). 
 

8.2 Convenant 

Zoals bekend is onze gemeente als onderdeel van de voormalige hervormde classis Alblas-
serdam, ondanks grote bezwaren tegen de nieuwe kerkorde, meegegaan in de fusie per 1 mei 
2004 van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
Evangelisch Lutherse Kerken in Nederland tot de Protestantse Kerk in Nederland. Zij deed dit 
op basis van het Convenant van de Hervormde Classis Alblasserdam zoals dat is vastgelegd 
in ons beleidsplan en aan deze regeling als bijlage is toegevoegd. 
 

8.3. Plaatselijk register 

In 2005 heeft de kerkenraad besloten een plaatselijk register in te stellen, gehoord de nood 
van leden van de gemeente die voor God en hun geweten niet mee konden in de Protestantse 
Kerk in Nederland, maar wel wensen mee te blijven leven met de gemeente, waartoe zij tot 1 
mei 2004 hebben behoord. Inmiddels zijn deze personen opgenomen in de ledenadministratie 
als ‘blijkgever van verbondenheid’. Het plaatselijk register is in 2005 ingesteld vanwege de 
ontstane nood door de fusie. Het is niet mogelijk nieuwe leden in te schrijven in dit register. 
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Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 28 september 2022 
 

 
 
Ds. A. de Lange, Preses   J. Oosterwijk, Scriba 
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Bijlagen 
 
Zesjaarlijkse stemming 
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Brief kerkenraad, 1997 
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Verklaring kerkenraad, 2003 
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Convenant, 2004 
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Convenant op basis van beleidsplan. 
Classicale vergadering van Alblasserdam 

 

Uitgangspunt. 

In het voorjaar van 2002 heeft het moderamen van de triosynode aangegeven dat 

op 12 december 2003 het fusiebesluit in de hervormde synode in stemming wordt 

gebracht en bij aanvaarding per 1 mei 2004 de kerkorde van de verenigde kerk van 

kracht zal zijn. Inmiddels wordt er door velen gesproken over de vraag welke positie 

er ten aan zien van de kerkfusie moet worden ingenomen. De kerkenraden zullen 

zich in dit jaar moeten uitspreken welke weg voor Gods Aangezicht begaanbaar is.1 

Allerwegen wordt gesproken over breuken en scheuren, die dwars door de gemeen-

ten heen dreigen te gaan lopen. Kerkenraden voelen zich verantwoordelijk voor de 

gehele gemeente(n), die krachtens hun ambtelijke ja-woord aan hun zorg is toever-

trouwd. 

Vanwege deze verantwoordelijkheid en grote zorg willen we al het mogelijke in het 

werk stellen om in de kerkelijke verwarring van onze tijd de eenheid te bewaren in 

de gemeenten. 

We willen met dit voorstel de kerkelijke weg gaan, dat wil zeggen de weg van de 

ambtelijke vergaderingen van kerkenraden en classes.  

 

Convenant. 

De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar res-
sort. Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin 
gemeenten, die in de klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen vereni-
gen. Aan het convenant ligt in iedere afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten 
grondslag. In dit beleidsplan spreekt de kerkenraad namens de gemeente uit dat zij 
zich gebonden weet aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God, aan 
de oecumenische symbolen van de Kerk en aan de gereformeerde belijdenisgeschrif-
ten van de Kerk, conform artikel X van de hervormde kerkorde. Hiermee geven de 
gemeenten aan dat de binding aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis-
geschriften voor hen de enige deugdelijke basis is voor hun kerk-zijn. Met Gods hulp 

 
1 De gesprekken die de afgelopen jaren binnen onze hervormd-gereformeerde beweging 

gevoerd zijn, hebben laten zien dat er ten opzichte van de SOW kerk verschillende posi-

ties worden ingenomen. In 1992 werd in Putten uitgesproken “ wij kunnen niet weg en 

wij kunnen niet mee “. Hoewel er na 1992 in hervormd-gereformeerde kring breed verzet 

is gebleven tegen het SOW-proces in zijn huidige vorm, is er aan de ene kant een bewe-

ging die zich terugtrekt op het “wij kunnen niet weg”. Anderzijds is er een beweging 

waarneembaar die zich beroept op het “wij kunnen niet mee“. Zo dreigt het SOW-proces 

de eenheid onder de gereformeerde belijders in onze kerk te ondermijnen.  
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zullen zij weerspreken en weren alles wat in strijd is met dit belijden. Als gemeenten, 
ontstaan uit de gereformeerde reformatie aanvaarden zij niet zondermeer de Augs-
burgse Confessie en de Catechismus van Luther en aanvaarden zij niet de Konkordie 
van Leuenberg en de Barmer Thesen. 
 

Het bewaren van de eenheid. 

De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de 

eenheid te bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor 

het Aangezicht Gods niet te verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als ge-

meenten zomaar laten meevoeren in de SOW-kerk, zal dit – onzes inziens – onver-

mijdelijk leiden tot breuken en scheuren in en tussen gemeenten. Daarom zoeken zij 

als gemeenten ook elkaar vast te houden op basis van Schrift en belijdenis. Het con-

venant is daarom een verband waardoor gemeenten elkaar in de kerkelijke verwar-

ring vasthouden. Het convenant wil geen kerkpolitieke factor zijn, maar wil een bun-

deling van gemeenten zijn die door de synode in de onmogelijke positie van “wij 

kunnen niet weg en wij kunnen niet mee” terecht zijn gekomen. Wanneer de Kerk 

onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het convenant gesloten heb-

ben, zelf geen actie ondernemen om los te raken van het kerkverband. Deze keuze 

zou immers onherroepelijk leiden tot scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere 

kant laten zij de synode weten dat de SOW-kerk niet kan rekenen op hun instem-

ming met het geheel van de nieuwe kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.2  

 
2  Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse 

Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats 

wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse ere-

diensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord 

van God, gezaghebbend voor leer en leven. 

In de beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de 

heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en 

de verbondstrouw van God. 

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie 

algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofs-

belijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de tra-

ditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich 

dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formu-

lieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en 

de Dordtse Leerregels. 

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten 

van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. 

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan 

verwoord en  geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar 

aangesproken willen en mogen worden. 
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Wat betekent dit in de praktijk? 
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de hui-
dige basis van Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk 
waarachtig belijdende kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord van God. Om-
dat wij met dit voorstel de kerkelijke weg, de weg van de ambtelijke vergaderingen 
bewandelen, ligt de coördinatie van het convenant o.i. op de weg van de classes. 
 

 

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te 
houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sa-
cramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het on-
feilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. 
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij 

daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. 

Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Je-
zus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren 
de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te 
wezen. 

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is 
van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het mid-
den van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle on-
gelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des 
Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegen-
staan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. 

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

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling 
van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvor-
men zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht 
oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. 

6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de hei-
lige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven ver-
melde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus 
Christus. 

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods 

Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereld-

lijking. 

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Neder-

landse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. 
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De rol van de classis 
Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen haar 

ressort ziet de classis het als haar taak dit convenant te coördineren.3 

 

 

 

Namens het breed moderamen der classis Alblasserdam  

 

W. van. Weelden          A.F. Kaars, 

(Preses)          (Scriba) 
 

 

 

 
3 Wij kunnen ons voorstellen dat ook andere gemeenten, buiten het ressort van de classis Alblasser-
dam, dit convenant zouden willen ondertekenen. Daarom wil dit convenant geen initiatief zijn van ge-
meenten uit de classis Alblasserdam alleen, maar openstaan voor alle gemeenten die zich hierin wil-
len verbinden. 
 
 
 


