Concept plaatselijke regeling ten behoeve van het
leven en werken van protestantse wijkgemeente de
Oostpoort van de Protestantse Gemeente Gouda.

Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad op 1 december
2016, en is geldig vanaf 1 januari 2017.
(Opmerking: in dit document zijn ordinantieteksten uit de kerkorde van de PKN opgenomen;
deze worden aangegeven door een andere kleur; de teksten die specifiek voor de wijk zijn staan
in zwarte letters.)
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§ 1. Samenstelling van de kerkenraad
Ordinantietekst (A, uniform)
Ord. 4 art. 9 Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad
1. Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad.
Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast wijkkerkenraden een algemene
kerkenraad. Op de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad zijn de artikelen 6 tot
en met 8 van overeenkomstige toepassing.
2. Elke wijkkerkenraad wijst aan de hand van een door de algemene kerkenraad op te
stellen rooster uit zijn midden een of meer leden voor de algemene kerkenraad aan,
met dien verstande dat in de algemene kerkenraad ten minste twee predikanten,
drie ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen zitting
hebben.
Ambtsdragers met een bepaalde opdracht kunnen boventallig door de algemene
kerkenraad aangewezen worden uit de ambtsdragers van de gemeente of verkozen
worden uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, met dien verstande dat het
aantal boventallige leden ten hoogste een derde deel is van het totaal aantal leden
van de algemene kerkenraad.
Ord. 4, art. 6
1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de
kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle
ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet
tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.
3a. In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee
ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee
diakenen zitting.
4. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden
kan de kerkenraad– met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van
de classicale vergadering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de
evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord – een kleiner aantal ambtsdragers
vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke
regeling is voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden
verricht.
5. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt
het breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog
functionerende ambtsdragers en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de
evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord, op welke wijze de in de ordinanties
genoemde taken kunnen worden verricht.

6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een
bediening zijn 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 predikanten van de kerk die lid zijn van de gemeente benoemen
tot lid van de kerkenraad.
Ord. 11-4
6. Wanneer een gemeente uit minder dan vier wijkgemeenten bestaat, kan de
algemene kerkenraad, met instemming van de wijkkerkenraden, besluiten geen
wijkraden van kerkrentmeesters in te stellen. Wanneer geen wijkraden zijn ingesteld,
bestaat het college van kerkrentmeesters uit alle kerkrentmeesters van de gemeente
en worden de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn benoemd door de algemene
kerkenraad.

§ 1. Overige artikelen
1.1 Aantal ambtsdragers
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers. Het gaat hier om 25 functies. De
kerkenraad kan besluiten om een functie door twee personen te laten vervullen. Ook kan de
kerkenraad besluiten om ambtsdragers te benoemen voor taken die niet primair tot het werk
van de wijkgemeente behoren (zoals scriba AK). Deze ambtsdragers zijn boventallig maar
hebben wel stemrecht en tellen mee voor het quorum.
Ouderlingen en diakenen worden benoemd voor een ambtsperiode van vier jaar, met de
mogelijkheid van herbevestiging. Wisselingen vinden bij voorkeur plaats op de eerste dag van
de maand september. Het rooster van aftreden wordt apart bijgehouden door de scriba van de
wijk.
Aantal
1

Opmerkingen

Predikant
Voorzitter wijkkerkenraad
Scriba wijk

1
1

Ouderling (maar dit hoeft niet)
idem

Ouderlingen:
Ouderlingen pastoraat
Jeugdouderlingen

6
4

Ouderling vorming en toerusting
Ouderling communicatie
Ouderlingen-kerkrentmeester

1
1
5

Diakenen:
Diakenen

6

Waaronder momenteel 1 scriba
diaconie (niet boventallig)

Boventallig:
Scriba AK

1

Alleen als deze functie bij lid van onze
wijk ligt
Doet momenteel ook
ouderenpastoraat in de wijk

Ouderling Preekvoorziening en
Zorgcentrum de Hanepraaij

1

Totaal

27

Momenteel wordt 1 van de 3 functies
door een duo ingevuld, beiden met
stemrecht in KR
Intern en extern, inclusief missionair
Momenteel 1 synodelid tevens
kerkelijk archivaris (niet boventallig)
en 1 voorzitter College van
Kerkrentmeesters (niet boventallig)

Aantal voor het quorum per
september 2016; wordt per jaar
vastgesteld.

§ 2. De werkwijze van de kerkenraad
Ordinantietekst (A, uniform)
Ord. 4, art. 8. Werkwijze
1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.
2. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses,
een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt
van het moderamen.
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.
4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden
ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in
verantwoording aan de kerkenraad.
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele
wijziging van het beleidsplan.
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.
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt
geregeld: het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de
gemeente wordt gekend en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating
van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven.
7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente
ten aanzien van:
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; het toelaten van doopleden tot
het avondmaal;
- het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden; de wijze van de verkiezing
van ambtsdragers;
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw;
en ter zake van:
- de aanduiding en de naam van de gemeente; het voortbestaan van de gemeente;
- het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; de plaats van
samenkomst van de gemeente;
- het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze
vervreemden van een kerkgebouw; zonder de leden van de gemeente daarin gekend en

daarover gehoord te hebben. Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in
de vorm van een beraad in de gemeente indien het beraad in de desbetreffende
ordinantie is voorgeschreven.
Ord. 4, art. 9
…
2. …
Indien preses en/of scriba als boventallige leden verkozen worden door de algemene
kerkenraad blijven zij, in afwijking van het bepaalde artikel 8-2 gedurende hun gehele
ambtstermijn in functie.
3. Ter bespreking van voor de gehele gemeente van belang zijnde aangelegenheden roept de
algemene kerkenraad een vergadering van alle ambtsdragers van de gemeente bijeen.

§ 2. Overige artikelen
2.1 Aantal vergaderingen
De wijkkerkenraad vergadert minstens zes maal per jaar.
2.2 Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste vijf dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orde
zullen komen (de agenda).
2.3 Verslaggeving
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld.
2.4 Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de wijkkerkenraad, worden
binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.
2.5 Verkiezing moderamen
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per jaar. In het moderamen
van de wijkkerkenraad hebben zitting: de voorzitter, de scriba, de predikant, een
kerkrentmeester, een diaken en de ouderling communicatie.
2.6 De gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de wijkkerkenraad de wijkgemeente kent in
een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de
leden van de gemeente, die wordt
 aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
 afgekondigd tijdens de zondagse erediensten 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 en hoe zij over van belang zijnde stukken kan beschikken.
2.7 Toelating toehoorders tot de vergaderingen
Tot de vergaderingen van de wijkkerkenraad kunnen gemeenteleden als toehoorder
toegelaten worden, tenzij de wijkkerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te
behandelen.
2.8 Archiefbeheer
Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba. Periodiek draagt hij zijn
archief over aan de archivaris die aangesteld is door het college van kerkrentmeesters

2.9 Verkiezing ouderlingen en diakenen
Ouderlingen en diakenen moeten belijdend lid zijn van de PKN en ingeschreven staan als lid
van wijkgemeente de Oostpoort.
De bevoegdheid ouderlingen en diakenen te kiezen is voorbehouden aan de belijdende
leden van de Oostpoort.
De gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad
aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in
aanmerking komen.
De kerkenraad kan besluiten om 'schriftelijk en ondertekende aanbevelingen' naast zich
neer te leggen, tenzij ingediend door minstens 10 gemeenteleden
De kerkenraad kan ook zelf namen voor het ambt voordragen.
Op basis van de binnengekomen aanbevelingen wordt door de kerkenraad voor elk ambt
waar een vacature voor is een verkiezingslijst opgesteld. Op deze verkiezingslijst worden de
namen geplaatst die resulteren uit de bovenstaande procedure. Kandidaten met 10 of meer
aanbevelingen vanuit de gemeente worden in ieder geval op deze lijst geplaatst.
Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, vindt verkiezing plaats door de stemgerechtigde
leden van de gemeente. Is het aantal kandidaten niet groter dan het aantal vacatures, dan
worden de kandidaten verkozen verklaard.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing
plaatsvindt door de kerkenraad gedaan. De stemming kan plaatsvinden tijdens een
vergadering van stemgerechtigde leden of door middel van een stembusverkiezing. Bij de
verkiezing is ordinantie 4-5 van toepassing.
De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn aan de gemeente bekend en wijst
daarbij op de mogelijkheid om voor de bevestiging bezwaar te maken tegen de gevolgde
procedure of leer en leven van de gekozene.
4. De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de algemene kerkenraad en
anderzijds de wijkkerkenraden wordt aangegeven in een door de algemene kerkenraad in
overleg met de wijk-kerkenraden vast te stellen regeling, met dien verstande dat de taken
en bevoegdheden van de wijk kerkenraden alles omvatten wat tot de taken en
bevoegdheden van de kerkenraad behoort, met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk
wordt toevertrouwd aan de algemene kerkenraad, waaronder, voor zover in de orde van de
kerk niet anders is bepaald:
 het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in
het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de
algemene kerkenraad wordt toevertrouwd;
 het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat
nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke
verscheidenheid;
 de vermogensrechtelijke aangelegenheden;
 datgene inzake de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers.

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

Taak en bevoegdheid AK
In overleg met de wijkkerkenraden heeft de AK met inachtneming van het bepaalde in
ord. 4- 9-4 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te
regelen:
Het voeren van het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking
van de delen in het geheel van de gemeente. De facilitering en bevordering van de
samenwerking van wijkgemeenten op in het beleidsplan van deze wijkgemeenten
passende werkvelden of taken. De uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de AK
wordt toevertrouwd.
Hierbij zij aangetekend dat:
 het uitgangspunt is : het primaat ligt bij de wijkgemeenten;
 de AK stimuleert de samenwerking tussen wijkgemeenten, in het bijzonder wanneer
zij qua identiteit verwant zijn, op aspecten van het kerkenwerk;
 de AK respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden inzake
hun besluit tot participatie bij bovenwijkse activiteiten.
Het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat
nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke
verscheidenheid en om recht te doen aan de voor de hele gemeente geldende roep tot
eenheid, samenwerking en het efficiënt inzetten van mensen en middelen.
Nader geconcretiseerd betekent dat:
 Het bevorderen van het gesprek en de bezinning over belijden en leven.
 Het bevorderen van de bezinning over en de visieontwikkeling op de werkvelden
van de gemeente.
 De vermogensrechtelijke aangelegenheden omvatten ondermeer: overkoepelend
financieel beleid, beleid rond huisvesting en gebouwen, kerkdienstenrooster, het
beleid inzake giften naar buiten-gemeentelijke doeleinden.
 De communicatie van de Protestantse Gemeente Gouda via ondermeer het kerkblad
en de website.
 De ambtelijke verantwoordelijkheid voor kerkdiensten, waarvan in overleg met de
wijkkerkenraden is besloten dat ze onder verantwoordelijkheid van de AK vallen.
 De eindverantwoordelijkheid voor initiatieven tot, uitvoering van en evaluatie van
projecten, die het geheel van de Protestantse Gemeente Gouda aangaan, of niet aan
wijkgemeenten gebonden zijn.
 Datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de
gesalarieerde medewerkers.
De Protestantse Gemeente Gouda vertegenwoordigen naar andere
kerkgenootschappen. Participatie in de plaatselijke Raad van Kerken, en afstemming
van taakstelling Algemene Kerkenraad en Raad van Kerken.
Namens de Protestantse Gemeente Gouda aanspreekpunt voor en gesprekspartner van
de plaatselijke overheid, voor zover niet gedelegeerd aan de plaatselijke Raad van
Kerken.

2.11

Taken moderamen
Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft de taak het voorbereiden, samenroepen
en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad. De inhoudelijke bespreking van een
stuk of onderwerp vindt plaats in de vergadering van de wijkkerkenraad.

2.12

Bijstand door commissies
De wijkkerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies.

§ 3. Besluitvorming
Ordinantietekst (A, uniform)
Ord. 4, art. 5 Besluitvorming
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en
zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
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 voorstel 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 kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen
verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de
meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures
dat vervuld moet worden.
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.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan
beslist het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het
aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering
aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op
die 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.
5. Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de
leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling
anders is voorzien.

4.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
Ordinantieteksten (A, uniform)
Ord. 11, art. 4. Vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten met wijkgemeenten
1. …
2. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de kerkrentmeesters die lid zijn van een
wijkkerkenraad tezamen met de andere kerkrentmeesters die benoemd zijn door de
wijkkerkenraad, de wijkraad van kerkrentmeesters.
De leden van het college van kerkrentmeesters worden aangewezen op de wijze als is
opgenomen in de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden
van de gemeente, als bedoeld in ord. 4-7-2.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden op voordracht van het college van
kerkrentmeesters benoemd door de algemene kerkenraad.
3. …
4. …
5. …
Ord. 11, art. 2 Het college van kerkrentmeesters
1. De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters als
bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden.
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingenkerkrentmeesters.
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de
leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de
gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet
tegelijkertijd een ambt dragen.
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van
overeenkomstige toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de
zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en
de behandeling van bezwaren en geschillen.
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester aan.
De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester.
Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het
middelenbeheer niet in één hand zijn.
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie
leden deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe
aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe
aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.

7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden
van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente
door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en
de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie
4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en
de andere activiteiten van de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde,
personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander
beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de
gemeente werkzaam is.

§ 4.1. Overige Artikelen
4.1.1

Het college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Gouda bestaat uit
minimaal zeven en maximaal negen leden. Iedere wijkgemeente levert minimaal één
ouderling-kerkrentmeester.
Zo mogelijk zijn de leden van het college van kerkrentmeesters door hun
wijkkerkenraad ook afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad.

4.1.2

Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar
tussen 1 september en 31 oktober.

4.1.3

Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 4.1.2., worden de plaatsvervangers van de voorzitter
en secretaris aangewezen.

4.1.4

De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in
achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot
een maximaal bedrag van 25.000,- euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag
zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk
bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter of secretaris
op als diens plaatsvervanger.

f.
g.
h.

8.

9.

het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en indien aanwezig - het trouwboek;
het beheren van de archieven van de gemeente;
het beheren van de verzekeringspolissen.
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire
roeping en
- de herderlijke zorg.
Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de
aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de
door de kerkenraad vastgestelde begroting.
Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandelingen
betreffende:
- het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren,
verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van

een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of
anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente;
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is
voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van
overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te
brengen.
10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters
beslissingen op niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële
gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.
Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters
tezamen. Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit
de kerkenraad een plaatsvervanger aan.
…
2. …
3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en
de scriba van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn
midden een plaatsvervanger aan.

4.1.5

Aan de wijkraad van kerkrentmeesters toevertrouwde taken
Overeenkomstig ord. 11-4-3 heeft het college van kerkrentmeesters de volgende taken
aan de wijkraad van kerkrentmeesters toevertrouwd:
a. het beheer van de wijkkas;
b. de voorbereiding van en de orde in de eredienst in de eigen wijkgemeente,
waaronder begrepen de zorg voor de aanwezigheid van alle voor de
eredienst benodigde zaken;
c. de orde bij de inzameling van de gaven tijdens diensten die onder
verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad vallen;
d. het stimuleren van en het toezicht houden op de geldwerving in de
wijkgemeente;
e. het aandragen van namen als voorbereiding voor de verkiezing van
(ouderling-) kerkrentmeesters van de wijkgemeente.

Het college van kerkrentmeesters en de wijkraad hebben hun afspraken over de
uitvoering van deze taken, het overleg daarover en de verantwoordelijkheid van de
wijkraad aan het college schriftelijk vastgelegd.

§ 4.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
Ordinantieteksten (A, uniform)
Ord. 11, art. 4. Vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten met wijkgemeenten
1. …
2. …
3. …
4. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de diakenen die lid zijn van een
wijkkerkenraad, de wijkraad van diakenen.
De leden van het college van diakenen worden aangewezen op de wijze als is opgenomen in
de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente, als bedoeld in ord. 4-7-2.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden op voordracht van het college van
diakenen benoemd door de algemene kerkenraad.
5. …
Ord. 11, art. 3. Het college van diakenen
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen
bestaat uit ten minste drie leden.
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de
boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden
deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe
aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe
aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
4. Het college van diakenen heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en
onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de
gemeente te verrichten diaconale dienst door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale
begroting en de diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in
ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid
van de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de diaconie;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde,
personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;

e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op
diaconaal terrein werkzaam zijn;
f. het beheren van verzekeringspolissen.
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem
toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde
begroting.
6. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor:
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van
overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen,
organen, kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.

§ 4.2. Overige artikelen
4.2.1

Omvang college van diakenen
Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Gouda bestaat uit
tien leden.
Het college van diakenen is als volgt samengesteld: een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester plus van elke wijkgemeente één diaken als
vertegenwoordiger.

4.2.2

Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar
tussen 1 september en 31 oktober.

4.2.3

Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 4.2.2. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter
en secretaris aangewezen.

4.2.5

De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in
achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot
een maximaal bedrag van 25.000,- euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag
zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk
bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt naar keuze van het
College van Diakenen de voorzitter of secretaris op als diens plaatsvervanger.

4.2.6

Aan de wijkraad van diakenen toevertrouwde taken
Overeenkomstig ord. 11-4-5 heeft het college van diakenen de volgende taken aan de
wijkraad van diakenen toevertrouwd:
- de dagelijkse zorg voor het diaconale leven in de wijkgemeente;
- het verstrekken van de nodige gegevens over de behoeften van de
wijkgemeente aan het College van diakenen, onder meer voor de
opstelling van de begroting van de diaconie;
- het College van diakenen bij te staan in het werven van de middelen, nodig
voor het diaconale leven van de gemeente.
- De Diakenen van een wijkgemeente collecteren bij toerbeurt (conform het
goedgekeurde collecterooster) in de diensten waarvoor de wijkkerkenraad
verantwoording draagt.
- De Diakenen dienen bij de viering van het Heilig Avondmaal.
- De wijkraad beschikt niet over een eigen kas.

Het college van diakenen en de wijkraad hebben hun afspraken over de
uitvoering van deze taken, het overleg daarover en de verantwoordelijkheid
van de wijkraad aan het college schriftelijk vastgelegd.
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college
voor de behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen
van dit college, kan het college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar
te stellen voor niet-diaconaal werk van de gemeente.
8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen
waaraan voor de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn
welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.
Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
1. …
2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het
bestuur van de diaconie.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard
vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd
door de voorzitter en de secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van
diakenen wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger
aan.
…
3. …
§ 4.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden –
begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
Ordinantieteksten (A, uniform)
Ord. 11, art. 6. De begrotingen en het collecterooster
1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de
kerkenraad en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente
overleg over de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan
op te stellen begrotingen en het collecterooster van het komende kalenderjaar.
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van
diakenen hun ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen
in onderling overleg opgesteld gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster.
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt
hij met het betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de
wijziging geen overeenstemming wordt verkregen, vraagt de kerkenraad
bemiddeling van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken. Eerst
na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een definitief besluit.

4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in
samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar
geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de
leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begrotingen kenbaar
te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad
is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster
vast.
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het
bepaalde in lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
Ord. 11, art. 7. De jaarrekeningen
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1
mei hun ontwerpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de
kerkenraad voor.
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente
gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de
gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de
gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken. op de wijze die
in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven.
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van
de kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde
beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor
de behandeling van beheerszaken nader overleg wenst.
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie
van de gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad
aan te wijzen registeraccountant of accountant-administratieconsulent dan wel
twee andere onafhankelijke deskundigen.

§ 4.3. Overige artikelen
4.3.1

Rol wijkkerkenraden bij begroting
Vóór 1 oktober dienen de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van
kerkrentmeesters en diakenen de door hen vastgestelde wijkbegroting in, met afschrift
aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen.
De wijkbegrotingen worden door de algemene kerkenraad c.q. colleges van
kerkrentmeesters en diakenen opgenomen in de begroting van de gemeente. Indien de
algemene kerkenraad dan wel een van de colleges bezwaren heeft tegen een
wijkbegroting treden zij in overleg met de wijkkerkenraad en de wijkraden teneinde de
bezwaren weg te nemen.

4.3.2

Rol wijkkerkenraden bij jaarrekening
Vóór 1 april dienen de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van
kerkrentmeesters en diakenen de door hen vastgestelde wijkjaarrekening in, met
afschrift aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen.
De wijkjaarrekeningen worden door de algemene kerkenraad c.q. colleges van
kerkrentmeesters en diakenen opgenomen in de jaarrekening van de gemeente. Indien
de algemene kerkenraad dan wel een van de colleges bezwaren heeft tegen een
wijkjaarrekening treden zij in overleg met de wijkkerkenraad en de wijkraden teneinde
de bezwaren weg te nemen.

4.3.3

Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken
over begroting en jaarrekening.
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de
jaarrekening van de Protestantse Gemeente Gouda worden deze stukken in
samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie
worden tijd en plaats vermeld.
De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging
worden gestuurd aan de scriba van de algemene kerkenraad. Daarna stelt de AK de
begrotingen en het collecterooster vast.

§ 4.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
In deze paragraaf wordt nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters en de
diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
genoemd, bedoeld om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn
toegedacht aan het college van kerkrentmeesters resp. diakenen en die in de vorige
paragrafen van het model nog niet zijn genoemd.
I.
Kerkrentmeesters
Ordinantie 3
art. 5 (beroeping van predikanten)
…
3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde
inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van
de (algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van
kerkrentmeesters.
…
art. 10
…
2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is
bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters,
- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
niet-diaconale aard,
- het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het
belijdenisboek en het trouwboek.
art. 28
…
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of
het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld
- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van
diakenen;
-…
Ordinantie 4
art. 8
…
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
…
Ordinantie 5
art. 6
…

2. De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van
kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus
geschiedt door het college van kerkrentmeesters.
…
Artikel 7.
1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens
de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster.
2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van
kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster
geschiedt door het college van kerkrentmeesters.
…
Artikel 8. Het kerkgebouw
1. De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de
kerkdiensten berust bij het college van kerkrentmeesters.
2. Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan
van de kerk dat op dit terrein werkzaam is.
3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de
kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke
doeleinden.
4. Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient in de leden 1, 2 en
3 in plaats van het college van kerkrentmeesters wijkraad van kerkrentmeesters en in
plaats van kerkenraad wijkkerkenraad te worden gelezen, tenzij in de plaatselijke
regeling anders is bepaald.
II. Diakenen
Ordinantie 3
Artikel 11. Het dienstwerk van de diakenen
1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de
diakenen toevertrouwd
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de Tafel van de Heer;
- het mede voorbereiden van de voorbeden;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
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 vergaderingen.

Artikel 28.De kerkelijke medewerkers
…
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of
het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld
- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van
diakenen;
…
Ordinantie 4
Artikel 8.Werkwijze
…
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na
daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het
college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de
gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging
van het beleidsplan.
…
Ordinantie 7
Artikel 3.De viering van het avondmaal
1. Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel
van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen.
De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met
gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.
Ordinantie 8
Artikel 3.De diaconale arbeid
…
3. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van
de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot
voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als
ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
4. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en
onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen
organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14.

5. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten
Ordinantieteksten (A, uniform)
Ord. 2, art. 16. Gemeenten met wijkgemeenten
…
6. Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden, nadat de betrokken
wijkkerkenraden zijn gehoord en de leden van de betrokken wijkgemeenten de
gelegenheid hebben gekregen hun oordeel kenbaar te maken, vastgesteld en
gewijzigd door de algemene kerkenraad.
Vaststelling en wijziging van het aantal wijkgemeenten kan alleen plaatsvinden met
medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale
vergadering.
…
§ 5. Overige bepalingen
Artikelen plaatselijke regeling
5.1. Aantal wijkgemeenten
De Protestantse Gemeente Gouda heeft zeven wijkgemeenten en de bijzondere gemeente
(i.w.), de International Christian Fellowship.
5.2. Grenzen van de wijkgemeenten
De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens
vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen (eventueel: en huisnummers) en
postcodes die de grenzen van de wijkgemeenten vormen, van welke documenten een
afschrift aan deze plaatselijke regeling is gehecht.
De bijzondere gemeente (i.w.) International Christian Fellowship kent een registratie van
betrokkenen, zij heeft geen eigen territoir.

6. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
Ordinantieteksten (A, uniform)
Ordinantie 4-7-2
De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden
vastgesteld en gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover
gehoord te hebben en na overleg met het college van kerkrentmeesters, het college
van diakenen en de organen van de gemeente voorzover een regeling op het
functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks betrekking heeft. Deze
regelingen zijn ten minste:
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente.
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het
breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse
gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie.
§ 7. Overige bepalingen
7.1 Dopen
Leden, maar ook niet-leden van de Protestante Kerk in Nederland kunnen hun kinderen in
onze diensten laten dopen. Verder zullen we verzoeken vanuit de gemeente om in de dienst
kinderen een bijzondere zegen te geven niet weigeren. Het beleid van de wijkgemeente
inzake de doop en de onderbouwing daarvan staan in bijlage 1 van deze plaatselijke
regeling.
7.2 Heilig Avondmaal
Tot het Heilig Avondmaal worden alleen belijdende leden genodigd. Dit geldt ook voor
aanwezige gasten in de gemeente die belijdend lid zijn in hun ‘thuisgemeente’
7.3 Huwelijk
Het zegenen van het huwelijk van partners van hetzelfde geslacht is in onze wijkgemeente
vooralsnog niet mogelijk.
Ondertekening
Aldus te Gouda vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad van 1 december 2016

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , voorzitter

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , scriba

Bijlage 1. Beleid ten aanzien van het sacrament van de Heilige Doop binnen De Oostpoort
De betekenis van de Heilige Doop
De doop is een sacrament dat door Jezus Christus zelf is ingesteld. Hij heeft gesproken: “Mij
is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor
ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Matteüs 28: 19-20)
Zoals er veel kanten zitten aan een diamant, zo weerspiegelt het sacrament van de doop de
veelkleurige wijsheid van God. In het kort willen we stilstaan bij verschillende aspecten van de
doop:
1. De doop is een teken van afwassing van zonde. Onze zonde maakt scheiding tussen God en
ons. Gelukkig heeft God in Zijn Zoon, Jezus Christus, al onze zonden op zich genomen en de
straf ervoor gedragen tot in de dood aan het kruis. Daarom is er vergeving van zonden. Wie
in Jezus gelooft, wordt helemaal gereinigd van zonde. (1Johannes 1: 7)
2. De doop is een teken van ons sterven en opstaan met Christus. De doop is een teken van de
meest radicale verandering die een mens kan doormaken: de doop maakt zichtbaar dat je
oude leven met Jezus ten onder gaat in de dood, en dat je met Jezus opstaat in een nieuw
leven. Het water van de doop staat symbool voor de dood. In de doop gaan we ten onder in
het water om met Christus op te staan tot een nieuw leven. Voor God is nu niet langer
bepalend wat wij zelf allemaal goed of fout hebben gedaan. Voor God is bepalend wat Jezus
voor ons heeft gedaan. Zijn identiteit bepaalt onze identiteit. Jezus zegt: Ik ben de
opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die
leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven (Johannes 11: 25-26)
3. De doop is teken van de verbinding met de drie-enige God. In de doop verbindt God Zijn
naam met onze naam. God de Vader laat zien dat Hij ons aanneemt tot Zijn kinderen en ons
tot erfgenamen maakt van het eeuwige leven. De doop is dus teken van een verbintenis, ook
wel ‘verbond’ genoemd. God brengt de verbinding tot stand, wij mogen daarop antwoorden
door te blijven in Gods liefde. (Johannes 15: 9)
4. De doop is een teken van inlijving in het lichaam van Christus, de Kerk. Als je één wordt met
Jezus Christus (waarvan de doop het teken is), ga je behoren tot het lichaam van Christus:
Zijn gemeente. Doordat je één wordt met Hem, word je automatisch ook verbonden met
alle anderen die één met Hem zijn. Omdat de Kerk niet de plaats van Israël heeft
ingenomen, is ook de doop niet in de plaats gekomen van de besnijdenis. Beide zijn
verbondstekenen, maar voor niet-Joden die worden ingelijfd in het volk van God is de
besnijdenis niet nodig, zo is bepaald door de apostelvergadering in Jeruzalem (Handelingen
15). Voor Israël is de besnijdenis nog altijd geldig als teken van het verbond.
Keuze voor de kinderdoop
Als kerkenraad van De Oostpoort zijn we ons ervan bewust dat er over de praktijk van de doop
in de christelijke kerk verschillend wordt gedacht. Naast de kinderdoop is er de lijn van de doop
op persoonlijke geloofsbelijdenis (ook wel geloofsdoop of volwassenendoop genoemd). De
dooppraktijk die we als kerkenraad ondersteunen en stimuleren is de praktijk van de

kinderdoop, gedragen door het geloof van één of beide ouders van de dopeling. Ook de
kinderen horen bij het verbond, daarom mogen ze de doop als het teken van het verbond
ontvangen. De apostel Petrus heeft op de eerste pinksterdag dan ook gezegd: u komt de belofte
toe èn uw kinderen (Handelingen 2: 39). In gebed en toerusting willen we als kerkenraad en
gemeente de ouders helpen om hun kinderen te onderwijzen en voor te gaan in de navolging
van Christus. Langs deze weg zullen kinderen hun doop gaan begrijpen en bij het opgroeien
persoonlijk beantwoorden, uitmondend in de openbare belijdenis van het geloof. De praktijk
van de kinderdoop en de persoonlijke openbare belijdenis van het geloof horen bij elkaar. Wij
geloven dat God zijn verbond in Christus bevestigt van generatie op generatie.
De belangrijkste redenen om naast volwassen die tot geloof komen ook de kleine kinderen van
gelovige ouders te dopen zijn:
1. Kinderen delen in de afwassing van zonde. De doop is een teken dat God onze zonden
afwast omdat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan. Die afwassing van zonden geldt
beslist ook voor kinderen. Jezus heeft zijn leven ook gegeven voor de zonden van kinderen,
daarom mogen zij ook het teken dragen van de afwassing van zonden.
2. Gods genade gaat aan onze keuzes vooraf. Vanuit het perspectief van de betekenis van de
doop als ‘sterven en opstaan met Christus’ lijkt het merkwaardig om kinderen te dopen. Een
baby heeft immers nog geen ‘oud leven’ dat moet ondergaan in de doop? Toch is het
belangrijk om te bedenken dat het hier niet alleen gaat om zonde als zondige daden, maar
ook en allereerst om zonde als de sfeer waarin wij mensen worden geboren en leven, ook
wel erfzonde genoemd. Ook een kind dat nog nooit heeft gezondigd heeft te maken met de
heerschappij van de zonde. De toekomst van een kind blijft zonder Gods genade in Jezus
Christus gesloten. Maar de kinderdoop laat zien dat God ook kleine kinderen genadig de
hand reikt. God wil kinderen vanaf de prilste jeugd laten delen in de opstanding in Christus
en het eeuwige leven. Ook de identiteit van een kind mag al bepaald zijn door de identiteit
van Jezus Christus. Ook een kind mag al ‘in Hem zijn’, geborgen voor tijd en eeuwigheid.
3. God verbindt zijn naam aan kinderen. De apostel Petrus zegt dat de beloften van vergeving
en van de Heilige Geest ook voor kinderen gelden. Alles in de Bijbel wijst erop dat God juist
een speciale plaats in Zijn hart heeft voor kinderen. De kinderen mogen vooral niet bij Jezus
worden weggehouden.
4. Kinderen maken deel uit van het volk van God, daarom dragen zij het verbondsteken. Dit
zien we zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Aan Abraham geeft God de
opdracht om alle jongetjes te besnijden als ze acht dagen oud zijn. Vanaf dat moment
dragen ze het teken van het verbond. In het Nieuwe Testament maken kinderen deel uit van
de christelijke gemeente. Twee keer worden ze afzonderlijk aangesproken, in Efeziërs 6 en
in Kolossenzen 3. Paulus spreekt allerlei groepen aan, en te midden daarvan dus ook de
kinderen. Als kinderen deel uitmaken van het lichaam van Christus, dan is het dus ook een
logische gedachte om kinderen in de gemeente te dopen. De parallel met de besnijdenis
versterkt deze gedachte. Als God wilde dat in Israël ook de kinderen al het teken van het
verbond dragen, waarom zou Hij dat dan ook niet willen in Zijn gemeente?
5. In de Bijbel worden hele gezinnen tegelijk gedoopt. In Handelingen 16: 14-15, 1 Korintiërs 1:
16 lezen we dat mensen worden gedoopt ‘met hun huis’. Daarmee wordt een brede kring

bedoeld: echtgenote, kinderen en personeel. Hoewel niet met zekerheid te zeggen, is het
waarschijnlijk dat ook de kleine kinderen deelden in de doop van het huis.
Doop en geloof
Doop en geloof horen onlosmakelijk bij elkaar. De kinderdoop vraagt om een antwoord van het
kind. Het is de taak van ouders en gemeente om het gedoopte kind met woord en daad te leren
wie God is en wat navolging van Jezus inhoudt. Vervolgens is het aan het kind om als het is
opgegroeid, antwoord te geven op zijn of haar kinderdoop. Dat antwoord wordt gegeven in het
afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Wie als volwassene tot geloof komt, zonder als
kind gedoopt te zijn, doet belijdenis van het geloof en wordt meteen daarna gedoopt. Bij de
kinderdoop wordt door de ouders (of één van hen) het geloof beleden in de doopvragen. Bij het
opgroeien, neemt het kind zelf de verantwoordelijkheid voor de doop door belijdenis te doen.
Het is alsof God bij de kinderdoop Zijn hand naar het kind uitsteekt, en alsof het bij de belijdenis
zijn of haar hand in die van Hem legt. Gods ja-woord bij de kinderdoop wordt beantwoord met
het eigen ja-woord.
Het belijden van het geloof, als men daar oud genoeg voor is, is naar de wil van God, zoals
duidelijk blijkt uit Romeinen 10:9, 1 Korintiërs 12:3 en 1 Timoteüs 6:12. De persoonlijke
geloofsbelijdenis laat zien, dat we ‘het lichaam kunnen onderscheiden’, namelijk dat we de
betekenis en het belang inzien van de woorden van Jezus bij het Avondmaal: ‘Dit is mijn
lichaam voor u’ (1 Korintiërs 11:24-29). Daarom maakt de persoonlijke belijdenis van het geloof
de weg vrij voor deelname aan het Heilig Avondmaal, dat uitsluitend bedoeld is voor gelovigen.
Het afleggen van belijdenis is een belangrijk moment in de ontwikkeling van een christen,
waarop het dooplid een zelfstandig volwassen lidmaatschap krijgt, dat gebaseerd is op de
persoonlijke aanvaarding van datgene, wat zijn ouders namens hem of haar hadden beloofd,
namelijk te geloven in en te leven voor de Drie-enige God en met de duivel en het zondige in de
wereld en in jezelf te breken. De gemeente, die getuige is van de persoonlijke geloofsbelijdenis,
bidt met de predikant om de bevestiging en versterking door Gods Geest voor de vervulling van
de belofte die zij net uitgesproken hebben. Als ouders hun ja-woord geven voorafgaand aan de
doop van hun kind, belijden ze dat hun kind bij God mag horen en beloven zij hun kind of
kinderen voor te gaan in de navolging van de Heer. Als zij zelf nog geen belijdenis hebben
gedaan, worden zij uitgenodigd om te overwegen om belijdeniscatechisatie te gaan volgen.
Immers, als je volmondig ‘ja’ kunt zeggen op de doopvragen, waarom dan niet zelf belijdenis
doen?
Eenheid in hoofdzaken, ruimte voor verscheidenheid in bijzaken, liefde in alles
Op grond van bovenstaande overwegingen kiezen we als kerkenraad en gemeente binnen De
Oostpoort voor de praktijk van de kinderdoop. Maar dit betekent niet dat we geen begrip
kunnen opbrengen voor andere overtuigingen ten aanzien van de dooppraktijk. We erkennen
dat er ook voor de lijn van de doop op persoonlijke geloofsbelijdenis goede Bijbelse gronden
zijn aan te voeren. Bij kinderdoop en geloofsdoop gaat het om twee opvattingen waarvan de
aanhangers in beide gevallen biddend zoeken naar de wil van God. Niet voor niets wordt er
binnen het wereldwijde Lichaam van Christus zo verschillend over de doop gedacht. Als

gemeente willen we een geestelijk thuis vormen voor gemeenteleden die op het punt van de
doop een andere mening zijn toegedaan dan onze hoofdlijn van de kinderdoop. Graag zoeken
we naar eenheid in hoofdzaken, waarbij we ruimte bieden voor verscheidenheid in bijzaken.
Voor wat betreft de doop is de hoofdzaak de betekenis van de doop. De dragende grond is Gods
genade die zichtbaar wordt in het geschenk van het geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is de
Weg, de Waarheid en het Leven. Het water van de doop is teken van de reiniging van zonde en
het herstel van de relatie tussen God en mens. In de doop zijn we met Christus gestorven en
opgestaan tot een nieuw leven.

In het water van de doop zien we hoe God zelf belooft dat zijn naam voorgoed aan ons
verbonden is. Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven en in Jezus’ weg
te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend
is.
Zegenen van kinderen
Hoewel we dus een duidelijke voorkeur hebben voor de praktijk van de kinderdoop, is het ook
mogelijk om kinderen te zegenen. In het Oude Testament zien we dat de liturgische zegen
behoort tot de taak van de priester (Numeri 6 vers 24-26)
De HEER zegene u
en behoede u!
De HEER doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!
De HEER verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!
Zegenen is hier iemand Gods bescherming en zijn weldaden toewensen. Dat gebeurde niet
alleen groepsgewijs, ook individueel. Het zegenen gaat ook wel gepaard met het opleggen van
handen. Dat zien we bijvoorbeeld in Markus 10: 16 waar Jezus, als Hij kinderen in zijn armen
neemt, hen zegent door hun de handen op te leggen. In Israël zegenden ouders hun kinderen.
Iedere zondag aan het eind van de kerkdienst ontvangen we ‘de zegen’. God belooft ons: Ik ga
met jullie mee. Door die zegen kunnen we ook zegen verspreiden.
Maar er zijn ook bijzondere momenten, waarop we persoonlijk ‘een zegen’ ontvangen. We
mogen altijd om een zegen vragen. Ouders die een sterke voorkeur hebben voor de doop op
persoonlijke geloofsbelijdenis en daarom hun kind of kinderen (nog) niet laten dopen, bieden
we de ruimte om voor hun kind of kinderen te vragen om een bijzondere zegen in het midden
van de gemeente. Als kerkenraad zullen we een dergelijk verzoek niet weigeren als zij, ook na
een gesprek over de praktijk van de kinderdoop en uitleg over het beleid van de gemeente,
blijven bij hun keuze. Tijdens de dienst, voorafgaand aan het ontvangen van de zegen voor hun
kind, worden de ouders uitgenodigd een kort persoonlijk getuigenis van hun geloof af te leggen.
De zegen vormt geen vervanging voor de doop, maar is een Bijbelse wijze om afhankelijkheid en
vertrouwen op God tot uitdrukking te brengen. Daarom spreken we liever over ‘zegenen van

kinderen’ dan ‘opdragen van kinderen’. De zegen wordt immers namens God over het kind
uitgesproken en brengt dus, net als bij de kinderdoop, tot uitdrukking dat het initiatief van
Godswege als een geschenk naar ons toekomt. Als ouders kiezen voor het zegenen van hun kind
dan vindt deze zegening plaats binnen een eredienst. De ouders en familie worden welkom
geheten en de zegening wordt van tevoren aangekondigd.
Verder beleid ten aanzien van de doop
Binnen De Oostpoort is het niet mogelijk om opnieuw gedoopt te worden omdat we geloven dat
met de kinderdoop het verbond is aangegaan en dit niet hoeft te worden overgedaan. Dat wil
niet zeggen dat als gemeenteleden de keuze maken om zich (elders) opnieuw te laten dopen,
wij deze keuze zullen veroordelen. In onderwijs en toerusting zullen we proberen om
gemeenteleden die moeite hebben met hun kinderdoop te helpen hun doop te gaan waarderen
als teken van Gods trouw dat Hij al heeft gegeven aan het begin van hun leven. In veel gevallen
is het echter niet de moeite met de kinderdoop die gemeenteleden doet besluiten om zich
opnieuw te laten dopen, maar veeleer een intens verlangen naar de vervulling met de Heilige
Geest. We erkennen dit verlangen als legitiem en zullen zoeken naar wegen om aan dit
verlangen tegemoet te komen zonder over te gaan tot opnieuw dopen. Door middel van
ontmoeting en gesprek zal gezocht worden naar een invulling die recht doet aan het verlangen
en tegelijk aansluit bij wat past binnen de gemeente. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het
afleggen van een getuigenis en/of het ontvangen van een persoonlijke zegen in het midden van
de gemeente.
Wie binnen een evangelische gemeente, een baptistengemeente of een pinkstergemeente is
gedoopt en als lid overkomt naar onze gemeente, wordt aangemerkt als ‘belijdend lid’. We
erkennen daarmee de geloofsdoop als geloofsbelijdenis van de naam van de Drie-enige God. In
deze situatie vragen we dus niet van de nieuwe gemeenteleden om belijdenis van hun geloof af
te leggen. Als degene die zich van buiten aansluit bij de gemeente toch graag belijdenis van het
geloof wil doen, bieden we hiervoor natuurlijk graag de gelegenheid. Als we met elkaar het
Heilig Avondmaal vieren, staat dit open voor iedereen die in het openbaar de naam van de Drieenige God heeft beleden.
Toetreders met een Rooms-katholieke achtergrond die het RK sacrament van het vormsel
hebben ontvangen, kunnen worden aangemerkt als ‘belijdend lid’. Zij kunnen zich als zodanig
laten inschrijven en hebben toegang tot het Heilig Avondmaal. Indien zij toch graag openbare
belijdenis van het geloof willen afleggen kunnen zij na deelname aan de belijdeniscatechese
hun ‘ja-woord’ geven in het midden van de gemeente. Beide opties staan dus open en het is aan
de toetreder zelf om hierin een keuze te maken.
Hier volgt het onderwijs over de Heilige Doop zoals dat in onze doopdiensten wordt
voorgelezen, met daarbij de doopvragen die aan de ouder, of ouders worden gesteld.
Onderwijs over de Heilige Doop
Jezus Christus heeft gesproken: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus
op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en

de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van
deze wereld.”
In de Heilige Doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en
oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en
Geest.
Ieder kind dat wordt geboren, heeft deel aan de gebrokenheid van het bestaan. Die
gebrokenheid is een gevolg van de zonde, die scheiding maakt tussen God en ons. Gelukkig
weten wij, dat God de macht van de zonde verbroken heeft. In Jezus Christus komt God ons
tegemoet en biedt Hij ons nieuw leven aan. Het water van de doop is dan ook teken van de
reiniging van de zonde en van het herstel van de relatie tussen God en mens.
De doop vindt plaats in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
In de naam van de Vader, omdat Hij het is die het verbond van genade met zijn volk heeft
opgericht. Dat wil zeggen dat Hij ons mensen zo liefheeft dat Hij zelf het initiatief neemt om de
verbroken relatie tussen Zichzelf en ons mensen te herstellen.
In de naam van de Zoon: Jezus Christus, omdat Hij door zijn komst in deze wereld, door zijn
lijden en sterven en door zijn opstanding voor ons de weg naar het nieuwe leven heeft gebaand.
Hij heeft gezegd: niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij zijn met Christus gestorven en
begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.
In de naam van de Heilige Geest omdat God ook Zelf in ons wonen wil en ons leven van
binnenuit vernieuwt.
In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen
en lief te hebben voor altijd. Want liefde is nooit vrijblijvend. Zij vraagt om een antwoord. In
deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met
hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond, daarom mogen ze toch het teken
van de doop al ontvangen. Zij hebben immers ook zonder het zich bewust te zijn, deel aan de
gebrokenheid van het bestaan. De apostel Petrus heeft op de eerste pinksterdag dan ook
gezegd: u komt de belofte toe èn uw kinderen.
Jullie als ouders en wij als gemeente waarvan jullie deel uitmaken worden hierbij geroepen om
de kinderen bij het opgroeien oog te geven voor de liefde van God die naar hen uitgaat, zodat ze
de diepe betekenis van hun doop zullen gaan begrijpen en het ook hun verlangen zal zijn om
Jezus te volgen als hun Heer en Heiland. Jezus zegt: Laat de kinderen bij me komen, houd ze
niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Vragen voor de doopouders
Geliefde doopouders,
Nu jullie in dit geloof jullie kinderen laten dopen, wil ik jullie vragen om op te staan en in
oprechtheid op de volgende vragen antwoord te geven:
1. Wens je in dit geloof – dat we zojuist hebben beleden – de doop van je kind?
2. Geloof je dat je kind – hoewel het net als wij deel heeft aan de zonde – in Christus deel heeft
aan Gods verbond en als teken van die genade wordt gedoopt?
3. Beloof je je kind voor te gaan in de navolging van de Heer opdat het de Doop zal gaan
begrijpen en zich verbonden zal weten aan de gemeente van Christus?
N.N. (namen doopouders), wat is daarop je antwoord?
Ja.
Doopbediening
(naam) ik doop je
in de naam van de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest.
Dooptekst

Bij het opstellen van het beleid hebben we dankbaar gebruik gemaakt van “Het geschenk van
de doop, Handreiking voor bezinning, januari 2013, Hervormde wijkgemeente Schollevaar te
Capelle aan den IJssel”.

