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Toelichting bij de Plaatselijke regeling voor de 
 

Hervormde gemeente te Puttershoek 
 

van de Protestantse Kerk in Nederland 
 
 
 
 
Algemeen 
 
Op 12 december 2003 hebben de synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden een besluit 
genomen over de vereniging van de drie kerken in de Protestantse Kerk in Nederland. De nieuwe 
kerkorde is per 1 mei 2004 in werking getreden. Vanaf dat moment zijn alle gemeenten, die tot deze 
drie kerken behoren, gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Met andere woorden: sinds 1 
mei 2004 bestaat de Protestantse Kerk in Nederland uit alle hervormde gemeenten, gereformeerde 
kerken en lutherse gemeenten (al dan niet federatief met elkaar samenwerkend). 
 
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat zaken 
door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te wor-
den. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeen-
ten van de Protestantse Kerk in Nederland dienen een dergelijke plaatselijke regeling op te stellen. 
 
Het kerkordeartikel, dat over de plaatselijke regeling handelt, is Ord. 4 art. 7. Dit artikel duidt de plaat-
selijke regeling aan als ‘regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente’ en stelt dat 
deze regelingen tenminste zijn: 
� de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers (ook genoemd in Ord. 3-2); 
� de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad; 
� de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. 
 
In de kerkorde zijn allerlei regels voor het leven en werken van de gemeente te vinden. Te onderschei-
den vallen (onder meer):    
A. bepalingen waarin een zaak voor alle gemeenten uniform is geregeld (bijv. dat de ambtstermijn 

van ouderlingen en diaken vier jaar is).  
B. bepalingen die van de gemeente uitdrukkelijk vragen een bepaalde zaak zelf te regelen (bijv. de 

wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord). 
C. bepalingen die aangeven dat een gemeente de vrijheid heeft om al dan niet van een geboden moge-

lijkheid gebruik te maken (bijv. dat de gemeente de kerkenraad kan machtigen bij de verkiezing 
van ambtsdragers dubbeltallen op te stellen). 



Toelichting plaatselijke regeling van de Hervormde gemeente te Puttershoek 2 

In deze toelichting worden de paragrafen en artikelen van de plaatselijke regeling uitgelegd. 
 
Op de linkerpagina van de plaatselijk regeling vindt u telkens de betreffende ordinantietekst afgedrukt. 
Op de rechterpagina vindt u  
- bepalingen waarvan de ordinanties uitdrukkelijk vragen daarin zelf te voorzien;  
- bepalingen waarvoor de ordinanties de mogelijkheid bieden. 
 
De plaatselijke regeling wijkt door deze opzet af van de oude plaatselijk regeling (vooral voor de ver-
mogensrechtelijke aangelegenheden. Hierin was veelal kerkordeteksten en suggesties van de opstellers 
tot één doorlopende tekst verwerkt. De voordelen van het onderscheid tussen enerzijds de ordinantie-
tekst en anderzijds overige teksten zijn: 

� suggesties hebben de neiging te ‘sturen’ en daarmee de vrijheid, die de ordinantietekst biedt, 
in te perken; 

� teksten, waarin de ordinantietekst worden verwerkt, geven vaak slechts een selectie van de re-
levante ordinantietekst of (enigszins) afwijkende bewoordingen. Bij verschillen van inzicht 
werkt dit verwarrend omdat uiteindelijk niet de tekst van de plaatselijke regeling, maar de or-
dinantietekst beslissend is; 

� indien er vragen rijzen over de inhoud van de plaatselijke regeling is duidelijk wat de status 
van een bepaalde zaak is: ordinantie, dus bindend voor de gemeente, of eigen keuze en dus te 
wijzigen. 

 
Deze opzet leidt tot een document met veel pagina’s. Dit komt door vermelding van de ordinantietekst 
(die u er anders bij zou moeten pakken). Voor een deel is de omvang overigens optisch: er zijn ook 
veel (geheel of gedeeltelijk) wit-pagina’s. 
 
  
vaststelling / wijziging van de plaatselijke regeling 
 
De plaatselijke regeling wordt vastgesteld door de kerkenraad, nadat de gemeenteleden erin gekend 
zijn en over de inhoud zijn gehoord. Ook voert de kerkenraad voorafgaand overleg met  

� het college van kerkrentmeesters 
� het college van diakenen 
� organen van de gemeente (commissies e.d.) 

althans, voor zover de regeling betrekking heeft op hun werkzaamheden (ord. 4-7-2). 
 
Voor wijziging van de plaatselijke regeling geldt dezelfde procedure. Het is mogelijk om af te spreken, 
dat de regeling meteen na vaststelling geldig is, maar ook om daarvoor een latere datum te kiezen. 
 
De plaatselijke regeling wordt ter kennisneming toegezonden aan het breed moderamen van de classi-
cale vergadering (en aan de Synodale Commissie van de ELK als het om een evangelisch-lutherse 
gemeente gaat). 
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Toelichting - artikelsgewijs 
 
De plaatselijke regeling heeft als opschrift ‘Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken 
van de … gemeente te A’. Ingevuld moet worden om wat voor gemeente het gaat: een protestantse, 
een hervormde, een evangelisch-lutherse gemeente of een gereformeerde kerk. 
 
 
§ 1. Samenstelling van de kerkenraad 
 
1.1. (B) De kerkenraad dient het aantal ambtsdragers vast te stellen (ord. 4-6-3). Het is belangrijk, dat 
dit besluit van de kerkenraad makkelijk te vinden is, vanwege de bepaling van Ord. 4-5-4, dat ‘geen 
besluiten genomen kunnen worden indien niet tenminste de helft van het aantal leden van het kerkelijk 
lichaam ter vergadering aanwezig is’. 
 
Kerkrentmeesters zijn in beginsel ouderling. De kerkenraad kan echter beslissen, dat het college van 
kerkrentmeesters leden zal hebben, die geen ouderling zijn. Zie hiervoor verder § 6 en de toelichting. 
Indien de kerkenraad geen gebruik maakt van deze mogelijkheid is het minimum-aantal ouderlingen-
kerkrentmeester drie.  
 
Ambtdragers met bepaalde taak. In ord. 3-8-2 is sprake van een ‘ambtsdrager met een bepaalde taak’: 
de kerkenraad kan een ambtsdrager een bepaalde taak toevertrouwen en hem op grond daarvan van 
andere taken vrijstellen. 
 
1.2. (C) Volgens Ord. 4-6-6 kan de kerkenraad bepalen ‘.. dat en in hoeverre zij die in de gemeente in 
een bediening zijn gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen’. ‘Bedie-
ningen’ worden in Ord. 3-12 genoemd. Dit kerkordeartikel gaat over ‘diensten’. Leden van de kerk die 
naast ambtsdragers in een dienst worden gesteld, worden kerkelijk werker genoemd. Een ‘dienst’ be-
treft arbeid in (bijvoorbeeld) de gemeente ten behoeve van (bijvoorbeeld) het jeugdwerk of de pastora-
le arbeid. Naast de ‘dienst’ noemt ord. 3-12 de ‘bedieningen’. Kerkelijk werkers kunnen ook ‘in een 
bediening worden gesteld’. Dit gebeurt in een bijzondere kerkdienst. De arbeid van de kerkelijk wer-
ker krijgt hierdoor een ‘extra kerkelijk accent’. Daarnaast geldt voor de kerkelijk werker in een bedie-
ning, dat hij gedurende zekere tijd een mentor krijgt. 
 
Ord. 4-6 betreft de ‘samenstelling van de kerkenraad’. Dit betekent, dat de beslissing omtrent een 
adviseurschap, zoals hier bedoeld, meer dan een incidenteel karakter moet dragen. Het is dan ook zin-
vol deze beslissing vast te leggen in de plaatselijke regeling. Daarbij kan nog onderscheiden worden 
tussen 
A. alle kerkelijk werkers, in wat voor bediening dan ook, zijn adviseur van de kerkenraad; 
B. bepaalde kerkelijk werkers, bijvoorbeeld in het diakonaat, zijn adviseur van de kerkenraad. 
C. van de kerkelijk werkers in een bepaalde werksoort, bijvoorbeeld het jeugdwerk, neemt één per-

soon deel aan de vergaderingen. 
 
Tenslotte kan de kerkenraad dit nog uitwerken, door te bepalen ‘in hoeverre´ de adviseurs aan de ver-
gaderingen deelnemen, bijvoorbeeld dat zij alleen de bespreking van de onderwerpen bijwonen die 
hun werk betreffen.  
 
1.3. (C) Ord. 4.6.7 regelt, dat de kerkenraad predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente 
verbonden zijn en dienstdoende predikanten die lid zijn van de gemeente kan benoemen tot lid van de 
kerkenraad.  
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§ 2. De verkiezing van ambtsdragers 
 
§ 2.1. Algemeen 
 
2.1.A. De ordinantietekst spreekt van verkiezing ‘volgens een door de kerkenraad vast te stellen rege-
ling’. 
 
In de plaatselijke regeling dienen de volgende punten door de kerkenraad zelf geregeld te worden: 
 
2.1.1. (B) Wie zijn stemgerechtigd? De kerkenraad dient op dit punt een keuze te maken (ord. 3-2-3).  
Een ander punt, dat de kerkenraad expliciet moet regelen, is of gastleden stemrecht hebben (passief en 
actief). Dit is bepaald in art. 6 van de generale regeling gastlidmaatschap. 
 
2.1.2. (C) De kerkorde kent een algemene procedure voor besluitvorming in ‘alle kerkelijke lichamen’. 
Deze is te vinden in Ord. 4-5. Deze procedure geldt dus voor de kerkenraad, maar ook voor het college 
van diakenen en het college van kerkrentmeesters. Verkiezing van ambtsdragers geschiedt door ge-
meenteleden, en wel die gemeenteleden, die daadwerkelijk aan de stemming deelnemen. Die ‘verza-
meling’ van gemeenteleden is niet een kerkelijk lichaam. Daarom is ord. 4-5 niet van toepassing op 
verkiezing van ambtsdragers. Toch is in art. 2.1.2. een aantal elementen van ord. 4-5 opgenomen. 
Daarmee wordt invulling gegeven aan de kerkordelijke verplichting, dat de kerkenraad de verkiezings-
regeling vastlegt in de plaatselijke regeling (ord. 3-2 en 4-7-2). 
 
2.1.3. (C) Stemmen bij volmacht bij de verkiezing van ambtsdragers kan, indien de kerkenraad dit zo 
bepaalt (ord. 3-2-4). Een ordentelijke volmacht-procedure is, dat de volmacht schriftelijk en onderte-
kend is, en dat de gevolmachtigde vóór de stemming laat zien, dat hij een volmacht heeft. 
 
 
§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 
2.2.1. (B) Ord. 3-7-6 bepaalt, dat in de plaatselijke regeling moet worden vastgesteld in welke maand 
de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden. In lid 4 van hetzelfde artikel wordt de 
kerkenraad verplicht een rooster van aftreden op te stellen. Deze zaken hangen uiteraard met elkaar 
samen: de verkiezingen worden kort voor of kort na het aftreden van de betreffende ambtsdragers ge-
houden. 
 
2.2.2. (C)Ten behoeve van de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt de gemeente in de gele-
genheid gesteld aanbevelingen te doen. Als de verkiezing daadwerkelijk plaatsvindt, worden gemeen-
teleden uitgenodigd om daaraan deel te nemen (door naar de verkiezingsvergadering te komen of door 
hun stembiljet in de stembus te deponeren, zie hierna onder 2.2.3.).  
 
2.2.3. (C)Verkiezing van ouderlingen/diakenen kan tijdens een vergadering van stemgerechtigde le-
den, maar ook in de vorm van een stembusverkiezing.  
 
2.2.4. (C)Het ‘gewone’ verkiezingssysteem is, dat per ambt een lijst opgesteld wordt, waarop namen 
voorkomen van personen, die door gemeenteleden zijn aanbevolen en namen van personen, die de 
kerkenraad voordraagt (zie Ord. 3-6-4) Bij het stemmen kan dan gekozen worden uit de namen, die op 
deze lijst voorkomen. 
 
De gemeenteleden kunnen -eventueel op initiatief van de kerkenraad- kiezen voor een ander systeem. 
Dit systeem is beschreven in Ord. 3-6-6. De afwijkingen van het gewone systeem zijn: 
a) de gemeente doet wel aanbevelingen, maar de kerkenraad is niet verplicht de namen op de lijst te 

plaatsen; 
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b) per vacature geeft de kerkenraad de keuze uit twee kandidaten. 
 
Het is aan de gemeente om voor dit systeem te kiezen. Indien deze keuze gemaakt wordt, geldt deze 
voor zes jaar. Het dubbeltal-systeem komt dan in de plaats van het gewone -in Ord. 3-6-4 beschreven- 
systeem. 
 
 
§ 2.3. Verkiezing van predikanten 
 
In Ord. 3, de art. 3 t/m 5 wordt het beroepingswerk predikanten beschreven, met aandacht voor bij-
voorbeeld de beroepingscommissie en de financiële randvoorwaarden. In de plaatselijke regeling wor-
den twee zaken rond het beroepingswerk genoemd. 
 
2.3.1. (C) Ord. 3-4-5 bepaalt, dat de kerkenraad een verkiezingsvergadering belegt.  
 
2.3.2. (C) ‘Gewoon’ is dat de verkiezing van een predikant door de stemgerechtigde gemeenteleden 
geschiedt (zie Ord. 3-4-5). Indien een gemeente meer dan 200 stemgerechtigde leden telt, dan kan de 
verkiezing van predikanten in de plaatselijke regeling anders geregeld worden, namelijk dat deze ver-
kiezing door de kerkenraad plaatsvindt (zie Ord. 3-4-7). Het breed moderamen van de classicale ver-
gadering dient deze regeling goed te keuren  terwijl de gemeente krachtens Ord. 4-7-2 over deze wij-
ziging gehoord dient te worden. 
 
 
§ 3. De werkwijze van de kerkenraad 
 
(Algemene opmerking: de vier punten in de B-categorie in deze paragraaf vormen een uitwerking van 
lid 6 van Ord. 4-8.) 
 
3.1. (C) Aantal vergaderingen 
De kerkorde geeft als minimum voor het aantal vergaderingen per jaar zes. De kerkenraad mag in zijn 
regeling een hoger aantal vermelden. 
 
3.2. (B) Behoeft geen toelichting. 
 
3.3. (C) Geen vergadering zonder verslag. Het verslaan van vergaderingen is zo normaal, dat het niet 
als kerkordelijke verplichting is opgenomen. Zeker bij een beleidsorgaan als de kerkenraad zal het niet 
zonder verslag kunnen en het verdient aanbeveling dit vast te leggen in de plaatselijke regeling. 
 
3.4. (C) Verkiezing moderamen 
Het kan nuttig zijn om de kerkordelijke verplichting om jaarlijks een moderamen te kiezen nog iets 
verder te preciseren.  
 
Aan de samenstelling van het moderamen stelt ord. 4-8-2 een aantal minimumvoorwaarden. Zolang de 
kerkenraad aan die voorwaarden voldoet is elke samenstelling toegestaan. Het is niet verplicht de ge-
kozen samenstelling vast te leggen in de plaatselijke regeling, er mag indien gewenst van jaar tot jaar 
gevarieerd worden. 
 
 
3.5. (C) Plaatsvervangers 
Ord. 11-5, dat handelt over rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging, bepaalt in lid 3,  
� dat de gemeente in zaken die niet van diaconale aard zijn en niet vermogensrechtelijke aangele-

genheden betreffen, vertegenwoordigd wordt door de preses en scriba van de kerkenraad en  
� dat de kerkenraad voor preses en scriba plaatsvervangers moet aanwijzen. 
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Dit laatste is van belang omdat de gemeente anders bij ontstentenis van preses en/of scriba niet verte-
genwoordigd kan worden zonder dat de kerkenraad eerst apart bij elkaar is gekomen. Het verdient 
aanbeveling de plaatsvervangers aan te wijzen in dezelfde vergadering als die waarin het moderamen 
wordt gekozen. 
 
3.6. (B) De kerkenraad moet in de plaatselijke regeling vastleggen ‘..de wijze waarop de gemeente 
wordt gekend en gehoord’ in de gevallen, dat de kerkorde dat voorschrijft (ord. 4-8-6). Van die ‘geval-
len’ worden de belangrijkste genoemd in ord. 4-8-7, maar er kunnen zich ook andere zaken voordoen, 
waarover de kerkenraad moet beslissen en waarvan de kerkorde dan voorschrijft, dat de gemeente 
eerst moet worden gekend en gehoord. 
 
De uitdrukking ‘gekend en gehoord’  is één van de drie termen die in de ordinanties worden gebruikt 
wanneer het gaat over de (formele) communicatie van de kerkenraad met de gemeente als voorwaarde 
voor bepaalde besluiten die door een kerkenraad genomen worden. De beide andere termen zijn: ‘in de 
gelegenheid stellen om hun mening kenbaar te maken’  en ‘na beraad in de gemeente’.  Het onder-
scheid tussen deze drie is als volgt:  
 

1. ‘In de gelegenheid stellen hun oordeel/mening kenbaar te maken’.   
Dit is de (lichtste) vorm van communicatie, die de kerkorde noemt in verband met de vaststel-
lingsprocedure voor de grenzen van wijkgemeenten en de vaststellingsprocedure voor begro-
ting en jaarrekening. Voor het laatste geval moet in de plaatselijke regeling worden vastgelegd 
hoe de kerkenraad de gemeente in de gelegenheid stelt. Zie verder § 6.3 
 
2. ‘ Kennen  en horen’. 
Deze vorm gaat het schriftelijke te boven, omdat het een vorm van mondelinge communicatie 
impliceert. Daarbij is een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente een goede 
vorm om de gemeenteleden niet alleen te informeren maar hen ook de gelegenheid te geven 
over de voorstellen met de kerkenraad in gesprek te gaan.    
 
3. ‘Na beraad in de gemeente’   
… gaat nog een stap verder, en houdt in dat niet alleen de kerkenraad met de gemeenteleden 
communiceert, maar dat ook dat gemeenteleden en kerkenraad zich gezamenlijk zullen bera-
den over de voorstellen. Deze vorm van communicatie tussen kerkenraad en gemeente vraagt 
dus niet alleen een reactie, maar vraagt ook de organisatie van een meningsvorming binnen de 
gemeente over een bepaalde zaak.   

 
Met betrekking tot de tweede vorm van communicatie dient de kerkenraad –als gezegd- de gang van 
zaken van krachtens ord. 4-8-6 in de plaatselijke regeling vast te leggen.  
 
3.7. (B) Volgens Ord. 4-8-6 dient de kerkenraad ook te regelen ‘.. de toelating van niet-leden van de 
kerkenraad tot zijn vergaderingen ..’. 
 
De kerkenraadsvergaderingen zijn in beginsel niet openbaar. Indien de kerkenraad dit wenst kan hij 
besluiten gemeenteleden en andere belangstellenden altijd tot zijn vergaderingen toe te laten. In dat 
geval moet de kerkenraad tenminste de bevoegdheid aan zich houden te besluiten om een zaak in be-
slotenheid te behandelen (‘in comité’). De toelating van ‘andere belangstellenden’ houdt in, dat bij-
voorbeeld ook de plaatselijke pers aanwezig kan zijn. De kerkenraad kan ook besluiten, dat (alleen) 
gemeenteleden altijd tot de vergaderingen worden toegelaten. In de plaatselijke regeling kan ook wor-
den bepaald, dat toelating tot de kerkenraadsvergaderingen een apart kerkenraadsbesluit vergt. 
 
3.8. (B)  Volgens Ord. 11-2-7 sub g behoort het beheren van de archieven van de gemeente tot de ta-
ken van het college van kerkrentmeesters. Het ligt voor de hand dat de scriba van de kerkenraad het 
lopend archief onder zijn beheer heeft. Indien daartoe bepaalde voorzieningen nodig zijn, is het de 
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters deze te realiseren. Als de scriba bepaalde 
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delen van het archief niet meer als lopend beschouwt en ze om die reden elders wil onderbrengen, is 
ook dat de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. 
 
3.9. (C) Ord. 4-8-4 zegt, dat kerkenraden zich door commissies kunnen laten bijstaan. Te denken valt 
aan commissies voor het jeugdwerk, het apostolaat/de evangelisatie, de publiciteit e.d. Als een kerken-
raad dit doet kan het –bijvoorbeeld omdat het om een min of meer permanente commissies gaat- nuttig 
zijn dit vast te leggen in de plaatselijke regeling (het hoeft niet). De afspraken die de kerkenraad met 
de commissies wil maken kunnen als bijlage bij de plaatselijke regeling worden gevoegd. 
 
 
§ 4 Besluitvorming 
 
De kerkorde bevat een artikel over besluitvorming in kerkelijke lichamen in het algemeen: Ord. 4 lid 
5. Dit artikel geldt zowel de kerkenraad, als de college van kerkrentmeesters en het college van diake-
nen. (Zie voor de mogelijke toepassing van dit artikel op verkiezingen van ambtsdragers art. 1.C.1 van 
deze toelichting). 
 
Kanttekeningen bij dit artikel: 
 
1. Lid 5 bepaalt dat tenminste de helft van het aantal leden aanwezig moet zijn, wil er besluitvorming 
plaats kunnen vinden. Is dit ‘quorum’ er niet, dan moet een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. 
Zie verder de ordinantietekst (dit artikellid kan niet worden toegepast op verkiezingen door gemeente-
leden). 
 
2. Bij besluitvorming wordt eenparigheid nagestreefd, maar anders is een meerderheid van de aanwe-
zigen voldoende. Blanco stemmen tellen niet mee. Een voorbeeld: 
Een kerkelijk lichaam telt tien leden. Er zijn zeven personen ter vergadering aanwezig. Er kan dus 
besluitvorming plaatsvinden. 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. 
 
3. De vierde volzin van lid 3 luidt: 
 

‘… Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie 
de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot 
het aantal vacatures dat vervuld moet worden’. 

 
Om in zo’n situatie gekozen te worden dient men dus aan twee eisen te voldoen. Een voorbeeld (aan 
de hand van een gemeenteverkiezing van ambtsdragers) kan dit verduidelijken: 
 
� 3 vacatures 
� 5 kandidaten 
� 100 stemgerechtigden 
� stembiljetten, waarop de 5 kandidaten voorkomen, men mag er –maximaal- 3 aankruisen. 
 
Het totaal aantal uitgebrachte stemmen bedraagt 300 (100 stembiljetten x 3 vacatures). 
Per kandidaat is 100 stemmen het maximum; 51 stemmen is dus een meerderheid. 
De uitslag van de stemming is als volgt: A – 90; B – 80; C – 49; D – 48; E – 33. 
A en B voldoen aan beide criteria: zij hebben een meerderheid (namelijk meer dan 50 stemmen) èn zij 
hebben de meeste stemmen. 
C heeft in vergelijking met D wel de meeste stemmen, maar geen meerderheid. 
Tussen C en D moet krachtens de vijfde volzin van lid 3 herstemming plaatsvinden. 
De gedachte hierbij is, dat C wel meer stemmen heeft dan D, maar zich toch niet gedragen kan weten 
door een meerderheid van de stemgerechtigden 
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§ 5. De kerkdiensten 
 
5.1. (C) Ord. 5-1-3 bepaalt, dat de kerkenraad de tijd, de plaats en het aantal van de kerkdiensten vast-
stelt. Omdat de plaats van samenkomst een van de ‘basisgegevens’ van een gemeente is (de kerken-
raad mag deze plaats niet zomaar veranderen, maar moet de gemeenteleden daarin kennen en hen er-
over horen; ord. 4-8-7).  
 
5.2. (C) De artikelen 5.2, 5.3 en 5.4. van de plaatselijke regeling betreffen gewichtige zaken, waarover 
in de kerkorde de beslissing aan de kerkenraad is gelaten. Hoewel bij deze zaken niet is voorgeschre-
ven dat deze vastgelegd worden in de plaatselijke regeling is dit wel wenselijk. Het gaat immers om 
beslissingen, waaraan gemeenteleden rechten kunnen ontlenen en dan is het belangrijk dat vragen 
hierover gemakkelijk en eenduidig beantwoord kunnen worden. 
Voor al deze zaken geldt verder,  
� enerzijds dat de kerkenraad geen besluit tot beleidswijziging kan nemen zonder communicatie 

(‘kennen in en horen over’ of ‘beraad’) met de gemeente en 
� anderzijds, dat de kerkenraad over deze artikelen in de plaatselijke regeling geen overleg hoeft te 

voeren met de gemeente indien sprake is van voortzetting van bestaand beleid.  
 
De eerste aangelegenheid is die van de beantwoording van doopvragen door doopleden.  
Volgens ord. 6-2-4 bepaalt de kerkenraad of dit mogelijk is. Bepaalt de kerkenraad dat dit niet moge-
lijk is, dan mogen alleen belijdende leden de doopvragen beantwoorden. 
 
5.3. (C) De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen 
deelnemen, aldus ord. 7-2-2. 
 
5.4. (C) Overeenkomstig ord. 5-4 kan de kerkenraad de beslissing nemen –na beraad in de gemeente - 
dat ook andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw gezegend kunnen worden. 
Indien de kerkenraad besluit tot deze mogelijkheid is het nodig een aantal zaken goed te regelen, zoals 
de termijn voor het indienen van een verzoek, het gesprek met betrokkenen, en de bekendmaking aan 
de gemeente. Het verdient tevens aanbeveling vast te leggen, dat de zegening alleen kan plaatsvinden 
als een van de betrokkenen lid van de gemeente is. 
 
 
§ 6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden   
 
Algemeen 
 
Zoals reeds in het algemene deel van deze toelichting is vermeld, verlangt de kerkorde van een plaat-
selijke regeling dat deze mede een regeling bevat voor het beheer van de vermogensrechtelijke aange-
legenheden. Nu geeft de kerkorde in ord. 11, de artikelen 2 (lid 7) en 3 (lid 4) reeds uitvoerige op-
sommingen van taken en aandachtspunten voor kerkrentmeesters en diakenen. Doordat deze ordinan-
tieteksten in de plaatselijke regeling zijn overgenomen, voldoet de plaatselijke regeling in wezen al 
aan de eisen die op dit punt aan de plaatselijke regeling gesteld worden. Dit geldt temeer doordat in de 
plaatselijke regeling bovendien als aparte paragraaf (§ 6.4.) is opgenomen een globale opsomming van 
taken van kerkrentmeesters en diakenen, vermeld op andere plaatsen in de ordinanties. 
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§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
 
6.1.1. (B) en 6.1.2. (C). 
Zoals reeds in de toelichting op art. 1.1. gesteld, kan een kerkenraad kerkrentmeesters-niet-ouderling 
benoemen (ord. 11-2-3). Dit kan niet op ad-hoc basis en deze beslissing dient daarom in de plaatselijke 
regeling te worden vastgelegd. 
 
6.1.4.  (C) De administratie. 
In ord. 11-2-5 is bepaald, dat het college van kerkrentmeesters ervoor zorgt dat de boekhouding en het 
middelenbeheer niet in één hand zijn. Dit betekent, dat de penningmeester en de administrateur niet 
dezelfde persoon zijn. 
 
6.1.5.  (C) De bevoegdheden van de penningmeester 
Het is gebruikelijk dat de penningmeester wordt gemachtigd tot het doen van betalingen tot een be-
paalde limiet. Dan moet er ook worden vastgelegd, hoe de bevoegdheden liggen indien er een betaling 
boven dat bedrag moet geschieden. Het is gebruikelijk dat een betalingsopdracht dan door twee perso-
nen moet worden ondertekend. Het is verstandig om tevens vast te leggen wie als plaatsvervanger kan 
optreden voor het geval dat de penningmeester niet in de gelegenheid is.Te denken valt aan de voorzit-
ter of de secretaris. 
 
6.1.6. (C) Ord. 11-5-1 verplicht het college van kerkrentmeesters uit zijn midden plaatsvervangers 
voor zijn voorzitter en secretaris aan te wijzen. De bedoeling van het aanwijzen van plaatsvervangers 
is, dat het college vertegenwoordigd kan worden ook indien de voorzitter en/of secretaris niet beschik-
baar zijn.  
 
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
 
6.2.1. (B) De kerkorde bepaalt, dat er tenminste drie diakenen dienen te zijn. Over het nut om in de 
plaatselijke regeling vast te leggen hoeveel diakenen een gemeente concreet zal hebben: zie § 1, sa-
menstelling van de kerkenraad. 
 
6.2.2. (C) De administratie. 
In ord. 11-3-2 is bepaald, dat het college van kerkrentmeesters ervoor zorgt dat de boekhouding en het 
middelenbeheer niet in één hand zijn. Dit betekent, dat de penningmeester en de administrateur niet 
dezelfde persoon zijn.  
 
N.B. In de hervormde kerkorde is ook sprake van een ‘administrerend diaken’. Daarmee wordt be-
doeld de persoon die samen met de voorzitter bevoegd is de diaconie te vertegenwoordigen. 
In de protestantse kerkorde wordt deze persoon ‘penningmeester’ genoemd (zie ord. 11-3-2). De term 
‘administrerend diaken’ komt in de kerkorde niet meer voor. Hier bedoelen we er de diaken mee, die 
de administratie voert. 
 
6.2.3. (C) De bevoegdheden van de penningmeester 
Het is gebruikelijk dat de penningmeester wordt gemachtigd tot het doen van betalingen tot een be-
paalde limiet. Dan moet er ook worden vastgelegd, hoe de bevoegdheden liggen indien er een betaling 
boven dat bedrag moet geschieden. Het is gebruikelijk dat een betalingsopdracht dan door twee perso-
nen moet worden ondertekend. Het is verstandig om tevens vast te leggen wie als plaatsvervanger kan 
optreden voor het geval dat de penningmeester niet in de gelegenheid is. Te denken valt aan de voor-
zitter of de secretaris. 
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6.2.4. (C) Ord. 11-5-2 verplicht het college van diakenen uit zijn midden plaatsvervangers voor zijn 
voorzitter en secretaris aan te wijzen. De bedoeling van het aanwijzen van plaatsvervangers is, dat het 
college vertegenwoordigd kan worden ook indien de voorzitter en/of secretaris niet beschikbaar zijn. 
 
 
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, 
collecterooster  
 
6.3.1. (B)  Dit artikel berust op ord. 11-6 en 11-7, waarin is bepaald, dat de kerkenraad in de plaatse-
lijke regeling dient vast te leggen hoe de gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld hun mening 
over begroting en jaarrekening kenbaar te maken. 
 
Zie ook de toelichting op § 3.6. 
 
 
§ 7. Overige bepalingen 
 
Elke regeling kent restbepalingen.  
 
 
Ondertekening 
 
De bevoegdheid om de plaatselijke regeling vast te stellen –na het nodige overleg- ligt bij de kerken-
raad. Om die reden vindt de vaststelling plaats in een vergadering van de kerkenraad en wordt de rege-
ling ondertekend door preses en scriba. 


