De plaatselijke regeling
Maakt deel uit van de kerkorde:
De kerkorde biedt fundamentele regels voor bet leven en werken van de kerk. Het gaat in de
kerkorde om de leefregel van de kerk. De apostel Paulus spreekt over de orde in de kerk bij
zijn uiteenzetting over de gaven van de Geest.
Deze kerkorde bestaat uit:
1. De kerkorde in engere zin, waarin de grondleggende bepalingen zijn opgenomen.
Als het ware het basisgedeelte. Hierin staan 19 artikelen.
2. De ordinanties, Dit is een uitwerking van deze 19 artikelen.
3. Generale regelingen, Bepalingen van meer technische aard, zoals wat er allemaal
geregeld moet worden bij bet aangaan van een arbeidsovereenkomst,
pensioenregels, hoogte van de salarissen enz.
4. De plaatselijke regeling.
Wat regelt de plaatselijke regeling?
De plaatselijke regeling is een belangrijk instrument om te voorzien in "aangelegenheden van
plaatselijke aard". Wat wordt daarmee bedoeld, met aangelegenheden van plaatselijke raad?
Wel, uitspraken gedaan door de commissie die bezwaren en geschillen behandelt duiden erop
dat bet bier met name gaat om de "modaliteitskwestie". Een moeilijk woord om gewoon de
verschillende richting binnen de kerk aan te geven, bv. Confessioneel, Gereformeerde Bond,
enz.
Het kerkordeartikel, dat over de plaatselijke regeling handelt, is Ord. 4 art. 7, Dit artikel duidt
de plaatselijke 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 bet beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente.
Is de plaatselijke regeling belangrijk?
De plaatselijke regeling is zeker belangrijk. Vanuit bet verleden blijkt dat als de classicale
vergadering een plaatselijke regeling heeft getoetst en niet heeft aangegeven dat deze in strijd
met de kerkorde is, deze voor de gemeente bindend recht bevat. Het is dan voor een hoger
orgaan niet meer mogelijk om tegen deze plaatselijke regeling in te gaan. Wat in de
plaatselijke regeling staat is dan bindend voor de plaatselijke gemeente.
Wie stelt deze regeling vast?
De plaatselijke regeling wordt vastgesteld door de kerkenraad. De regeling is niet verplicht.
Wanneer de nu vastgestelde regeling wordt gewijzigd, zal de volgende procedure worden
gevolgd: 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.)

Nu volgt de plaatselijke regeling zoals die door de kerkenraad van onze hervormde gemeente
is vastgesteld. Om duidelijk te maken waarom deze regeling zo is samengesteld is ook, voor
zover nodig, de tekst van de ordinantie vermeldt.

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad
Ordinantietekst Ord. 4, art. 6
1.
2.
3.

Elke gemeente heeft een kerkenraad.
De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
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 tenminste twee ouderlingen die niet
tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn en drie
diakenen.
6.
De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een
bediening zijn gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.
7.
De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente
verbonden zijn en dienstdoende predikanten die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid
van de kerkenraad.

Tekst plaatselijke regeling Noorden
1.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Functies
Predikant
Ouderlingen
OuderlingKerkrentmeester
Diakenen
Totaal

Aantal
1
4
2
3
10

Van de vier ouderlingen is er één jeugdouderling.
De penningmeester van de kerkrentmeesters is toegevoegd aan de kerkenraad.

§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen
Ordinantietekst Ord. 3, art. 2. De verkiezingsregeling
1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.
1.

De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te
hebben, of alleen belijdende leden dan wel ook 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.

2.

De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien
verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen
stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.

Tekst plaatselijke regeling Noorden
2.1.1. Stemrecht
Alleen de belijdende leden zijn stemgerechtigd.
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde
stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigd de stemmen kunnen
uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad
getoond.

§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt, tweejaarlijks, plaats in de maand
november.
2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste
een week voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste een week voordat de verkiezing plaats heeft,
door de kerkenraad gedaan.

Ordinantietekst

Ord. 3, art. 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen
1.
2.
3.

4.

8.
9.

De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden
van de (wijk)gemeente.
De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.
Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en
ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar
mening voor verkiezing in aanmerking komen.
Aanbevelingen van personen die naar de mening van gemeenteleden voor verkiezing
in aanmerking komen, gaan vergezeld van een vermelding bij elke aanbevolen van
het ambt waardoor de aanbevolen in aanmerking komt.
De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een
verkiezingslijst op met daarop de namen van hen
- die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor dat ambt zijn
aanbevolen - die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen.
De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn, aan de gemeente bekent om
haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een
gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en
dienen uiterlijk een week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de
kerkenraad te worden ingediend.

Toelichting
In de kerkorde van de PKN zijn geen bepalingen meer opgenomen ten aanzien van
leeftijdsgrenzen van ouderlingen of diakenen. Ook niet m.b.t. verwantschap.
De kerkenraad stelt voor elke vacature een verkiezingslijst op. Op die lijst staan in ieder geval
de namen van hen die door tien of meer stemgerechtigde leden zijn ingediend. De kerkenraad
kan anderen aan die lijst toevoegen, ook zij die minder dan tien aanbevelingen hebben
gekregen.
Als er niet meer namen dan vacatures zijn kan de kerkenraad hen verkozen verklaren. Er vindt
dan geen schriftelijke verkiezing plaats.
Als er meer namen zijn dan is een schriftelijke verkiezing nodig. Deze verkiezing vindt plaats
in een vergadering van stemgerechtigde leden. De verkiezing geschiedt schriftelijk.
De kerkenraad heeft gekozen voor het systeem van aanbevelingen in plaats van het systeem
van dubbeltallen.

Tekst ordinantie
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 terstond 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.
5. 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
ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is.

Toelichting
De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is nu dus weer maximaal twaalf jaar. Elf
maanden nadat men afgetreden is, is men weer herkiesbaar en gaat er weer een nieuwe termijn
van maximaal twaalf jaar in.

§ 2.3 Verkiezing van predikanten
Ordinantietekst § 2.3 Verkiezing van predikanten
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 tenminste
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 verbonden is.

4.
5.

6.

9.
10.

De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.
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 verbonden zal worden aan een wijkgemeente, dan geschiedt de
verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente.
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 kunnen verklaren.
De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar
goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door
stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk een week na deze
bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

Tekst plaatselijke regeling Noorden

§ 2.3 Verkiezing van predikanten
2.3.1. In de vacante periode worden ook gemeenteleden uitgenodigd om schriftelijk
kandidaten aan te dragen die zij geschikt achten als predikant voor onze gemeente
2.3.2. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste een week voordat de verkiezing plaats
heeft door de kerkenraad gedaan.

§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
Ordinantietekst
Ord. 4, art. 8. Werkwijze
l.
De kerkenraad komt tenminste zes maal per jaar bijeen.
2.
De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een rnoderamen bestaande uit ten minste
een preses, een scriba en een assessor. In het moderamen hebben tenminste een
predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien
de kerkenraad minder dan twaalf leden telt, hebben in het moderamen tenminste een
predikant, een ouderling of een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting.
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 aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de
kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken
die geen uitstel gedogen.
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.
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 beleidsplan of de wijziging vast.
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;
bet 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.

Tekst Plaatselijke regeling Noorden
§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 4 dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, ander vermelding van de zaken, die aan de orde zullen
komen (de agenda).
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag aangesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
3.6. de gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een
bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de
(betreffende) leden van de gemeente, die wordt aangekondigd in het kerkblad, dat
voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op tenminste twee zondagen, die
aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente
wil horen.
3.7. De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden en anderen belangstellenden als
toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.
3.8. Het lopende archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.

Tekst Ordinantie Ord. 7 artikel 2 De toelating tot het avondmaal
De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen
deelnemen.
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
gemeente worden uitgenodigd.

Tekst plaatselijke regeling Noorden:
§ 5. De kerkdiensten
5.2.
5.3.

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de
doopvragen beantwoorden.
Tot de deelname aan het avondmaal warden alleen belijdende leden toegelaten.
Zie ook de tekst van de verklaring

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden.
6.1.2 Van de drie kerkrentmeesters zijn er twee ouderling.
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden -diaconaal
6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit drie leden.
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen, jaarrekeningen,
collecterooster
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over
begroting en jaarrekening.
Voor de vaststelling dan wet wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de
jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd.
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden
tijd en plaats vermeld.
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden
gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.

Verklaring
Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in
Nederland.
Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend
aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten 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 Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in
de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht
zich clan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie
Formulieren 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 aan spreken en waarop zij door haar
aangesproken willen en mogen worden.
1.
Ais 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 sacramenten,
het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar 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
Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de
kleine kinderen van de gemeente a1s 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 midden van de
gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen 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 tegenstaan en weren allen die de heilige
sacramenten misbruiken of verachten.
4.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente zowel ouderlingen 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
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censuurabel. Daarom zal de kerkenraad op
Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.

