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Vaststelling (wijziging)
Deze plaatselijke regeling is conform Ord 4-7-2 vastgesteld door de kerkenraad op 14 april
2004 en is sinds 1 mei 2004 van toepassing. Het reglement is in september 2004 ter kennisgeving toegezonden aan de classis Woerden. Naar aanleiding van aanbevelingen vanuit de
classis is een nieuwe definitieve versie vastgesteld op 16 november 2005. Het reglement is
met kleine wijzigingen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld op 23 augustus 2017.
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Verklaring vooraf1
Namens de gemeente heeft de kerkenraad haar bijzondere verbondenheid aan de gereformeerde belijdenisgeschriften tot uitdrukking gebracht door ondertekening van onderstaande
verklaring.
Deze verklaring tekent de positie van de Hervormde Gemeente te Linschoten binnen de
PKN.

De tekst van bovenstaande verklaring is in mei 2003 opgesteld door het moderamen van de hervormde synode en op 12 december 2003 bekrachtigd door de synode voorafgaand aan het verenigingsbesluit. Het respect dat er zal blijven voor de plaatselijke identiteit is ook door de moderamina
toegezegd in de brief gericht aan alle kerkenraden, d.d. 5 november 2002.
1
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§ 1. Aangaande het plaatselijk reglement
1.1. Opzet en status plaatselijk reglement
Dit plaatselijk reglement is opgesteld en vastgesteld conform de bepalingen in de kerkorde
(Ord. 4-7-2). In dit reglement zijn de gemaakte keuzes vastgelegd, die de kerkorde aan de
verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad overlaat.
Als de kerkorde ruimte laat voor verschillende mogelijkheden, en in dit reglement een bepaalde keuze beschreven is dan geldt deze keuze als leidend en bindend voor het te voeren
kerkenraadsbeleid. Hiervan zal pas kunnen worden afgeweken nadat dit reglement overeenkomstig de daarvoor bestaande bepalingen is bijgesteld.
Om die reden zijn in dit reglement die zaken opgenomen die naar verwachting een langere
geldigheid zullen hebben. Overige beleidskeuzes worden in het 4-jaarlijks beleidsplan opgenomen.
Dit plaatselijk reglement is voor iedereen ter inzage. Het wordt standaard verstrekt aan
nieuw-verkozen ambtsdragers. Om die reden is ter informatie in bijlage I een aantal artikelen
uit de Ordinanties opgenomen.
1.2. Wijzigingen in het plaatselijk reglement
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort (Ord 4-8-7), belegt de kerkenraad een bijeenkomst met
de (betreffende) leden van de gemeente. Deze bijeenkomst 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.
1.3. Gods Woord als bron en norm
In de lijn van de verklaring2 onderkent de kerkenraad, dat als gevolg van innerlijke tegenstrijdigheden in de kerkorde van de PKN in de toekomst synodale of classicale besluiten zich
mogelijk niet verdragen met het Woord van God (overeenkomstig de gereformeerde belijdenissen die daarop gegrond zijn). Dan zal art I.3 van de kerkorde het zwaarst wegen, waar de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst wordt beleden3.
In zo’n geval kunnen we ertoe genoodzaakt zijn van een ambtelijk besluit te moeten zeggen:
“in dit besluit kunnen wij u niet volgen”.
1.4. Naam van de gemeente
Onze gemeente zal haar plaats innemen binnen de PKN, onder de naam ‘Hervormde gemeente te Linschoten’.

inzake verbondenheid aan het gereformeerd belijden
Gelezen overeenkomstig de eerder genoemde gereformeerde belijdenissen, te weten Heidelberger
Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels.
2
3
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§ 2. Samenstelling van de kerkenraad4
De kerkenraad bestaat uit de ambtsdragers van de gemeente.
2.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers (situatie per 23 augustus 2017):
predikant
ouderlingen
ouderlingen-kerkrentmeester
diakenen
Totaal

1
9
2
4
16

Verder is er 1 kerkrentmeester die geen ambtsdrager is.
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan dit aantal wijzigen zonder dat dit
reglement daarvoor hoeft te worden bijgesteld.
2.2. Vaste adviseurs
Er nemen geen vaste adviseurs deel aan de kerkenraadsvergaderingen.

4

Zie Ord. 4, art. 6.
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§ 3 Verkiezing van ambtsdragers5
3.1. Stemrecht
Gezien de hoge roeping die verbonden is aan de ambten, is geestelijk onderscheidingsvermogen een voorwaarde voor het stemrecht. Dit geldt zowel voor wie verkiest, als voor
hem die verkozen wordt. Daarom hebben alleen belijdende leden passief en actief stemrecht.
De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt derhalve uit de stemgerechtigde leden
van de gemeente. Doopleden zijn niet verkiesbaar voor een ambt6.
Bijzondere gastleden7 (voor zover die belijdenis van het geloof hebben afgelegd) hebben
actief stemrecht maar geen passief stemrecht, conform de plaatselijk regeling m.b.t. bijzonder gastlidmaatschap.
Reguliere gastleden of ‘blijkgevers’ van verbondenheid hebben geen stemrecht.
3.2. Moment van verkiezingen
In het rooster van aftreden lopen de ambtstermijnen van ouderlingen en diakenen af op 31
december van het kalenderjaar waarin zij dienen af te treden. Met het oog daarop vindt de
verkiezing van ouderlingen en diakenen in de regel plaats in de maand november daaraan
voorafgaand.
Wanneer door het bedanken van gekozenen een vacature voortduurt of wanneer een tussentijdse vacature ontstaat, worden ook in andere maanden verkiezingen gehouden.
3.3. Aanbevelingen voor verkiezingen
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste 3
weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. Na afkondiging van
de uitnodiging tot het doen van aanbevelingen is er 8 dagen gelegenheid tot het indienen
van namen.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft,
door de kerkenraad gedaan.
Aankondiging vindt plaats door afkondiging in de zondagse eredienst en daarnaast door publicatie in het kerkblad.
3.4. Opstellen van dubbeltallen
De kerkenraad geeft de voorkeur aan de variant om op basis van de aanbevelingen vanuit
de gemeente dubbeltallen op te stellen voor elke vacature. Bijlage III bij dit reglement bevat
de (laatst)verleende machting hiertoe (Ord 3-6-4)8.
Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en
diakenen stelt de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit de
verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.

Zie Ord. 3, art. 2, 6 en 7.
Dit in tegenstelling tot de mogelijkheid die Ord. 9-5-4 noemt.
7 Conform de plaatselijke regeling die hiervoor is afgesproken rond de vorming van de PKN.
8 Indien de gemeente deze machtiging op enig moment niet langer verleent voor een volgende 6jaarlijkse periode, dan geldt de daarvoor bestaande regeling conform ordinantie 3, art 6.
5
6
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Op grond van het bijbels getuigenis over de ambten, ziet de kerkenraad alleen ruimte voor
het op dubbeltal9 stellen van mannelijke lidmaten.
Voor herkiesbare ambtsdragers wordt alleen een dubbeltal opgesteld als voor de betreffende
vacature expliciet één of meer andere kandidaten zijn ingediend. Indien dit niet gebeurt, beschouwt de kerkenraad de betreffende ambtsdrager als herkozen.
De kerkenraad kan ook van de mogelijkheid gebruik maken om ambtsdragers met een bepaalde opdracht te benoemen volgens Ord. 3-5. De kerkenraad maakt het bij de aankondiging van de verkiezingen reeds bekend als van de mogelijkheid te benoemen gebruik gemaakt gaat worden. Tot ambtsdragers met een bepaalde opdracht worden gerekend: scriba,
evangelisatieouderling, jeugdouderling, jeugddiaken.
3.5. Wijze van verkiezing
Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden, nadat er eerder op de dag gelegenheid geweest is voor stemgerechtigde leden om via
een stembus een stem uit te brengen.
De bevoegdheid tot stemmen wordt ter plaatse geverifieerd aan de hand van de lidmatenlijst.
In deze lijst met stemgerechtigde leden kan inzage verkregen worden bij de ledenadministrateur.
De stemming geschiedt schriftelijk. Bij de uitslag wordt alleen het totaal aantal stemmen bekendgemaakt.
Staken de stemmen, dan beslist het lot10.
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde
stemmen kunnen uitbrengen, zie Ord. 3-2-4.
3.6. Vervolgprocedure
De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn, aan de gemeente bekend 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 vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend bij de
scriba van de kerkenraad te worden ingediend11.

Of op de verkiezingslijst (als via de 6-jaarlijkse stemming gekozen wordt om niet meer met dubbeltallen te werken).
10 Zie Ord. 4-5-3, en Hand 1:23-26.
11 Zie in dat geval Ord. 3-6-10.
9
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§ 4. Verkiezing van predikanten12
Overeenkomstig Ord. 3-4-7 (en daarmee geen gebruik makend van de aanpak in Ord. 3-45,6) worden predikanten verkozen door de kerkenraad, door het uitbrengen van een beroep.
Daaraan voorafgaand zal de gemeente in de gelegenheid gesteld wordt aanbevelingen in te
dienen (Ord 3-3-6).
Zie bijlage II voor de verleende goedkeuring door het breed moderamen van de classis.

12

Zie Ord. 3, art. 4.
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§ 5. De werkwijze van de kerkenraad13
5.1. Verkiezing moderamen
De kerkenraad (her)kiest jaarlijks, in januari, uit zijn midden een moderamen.
Tevens worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.
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. Het
moderamen stelt de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen vast en bereidt de agendapunten voor, zo nodig met een advies over bepaalde onderwerpen. Naar gelang de onderwerpen zal het moderamen in haar moderamenvergadering andere kerkenraadsleden betrekken.
5.2. Kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel 11 maal per jaar.
De vergaderdatum van de kerkenraad wordt tenminste 7 dagen van te voren door het moderamen bekendgemaakt aan de leden van de kerkenraad. De agenda met de zaken, die aan
de orde zullen komen wordt in de regel 4 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum verspreid, tenzij anders wordt overeengekomen.
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende of
daaropvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
5.3. Toegang tot kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad laat in de regel geen gemeenteleden of andere belangstellenden als toehoorder tot zijn vergaderingen toe. Alleen wanneer bijzondere omstandigheden daar aanleiding
toe geven, kan de kerkenraad besluiten dat gemeenteleden of andere belangstellenden als
toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.
Op uitnodiging van de kerkenraad kunnen leden van kerkenraadscommissies (en anderen
die namens de kerkenraad taken verrichten) op uitnodiging aanwezig zijn bij de behandeling
van agendapunten die hen aangaan.
5.4. Archief
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit
hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.

13

Zie Ord. 4, art. 8. Zie ook bijlage I.1 voor de wijze van besluitvorming.
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§ 6. De kerkdiensten
6.1. Heilige Doop
De doop is een sacrament ingesteld door de Heere Jezus, dat op grond van het verbond
bediend wordt aan de kleine kinderen der gelovigen. De kerkenraad staat de doop op jonge
leeftijd voor. Met de doop dient niet gewacht te worden totdat de kinderen daar zelf voor
kunnen ‘kiezen’.
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden14. Ouders die zelf nog geen belijdend lid zijn, worden met het beantwoorden van de doopvragen niet opgenomen onder de belijdende leden15. Het volgen van
belijdeniscatechese als voorbereiding op het afleggen van persoonlijke geloofsbelijdenis
wordt als een goed en noodzakelijk gebruik gezien.
Wie als kind niet gedoopt is en belijdenis van het geloof aflegt, wordt aansluitend aan
zijn/haar ‘ja’-woord gedoopt.
6.2. Heilig Avondmaal
De sacramenten, in het bijzonder het Heilig Avondmaal, zijn van God geschonken middelen
tot versterking van het geloof. Daarbij erkennen wij de klassiek-gereformeerde lijn ‘doop –
belijdenis – avondmaal’ als meest bijbelse orde. Daarom hebben alleen belijdende leden
toegang tot het Heilig Avondmaal.
6.3. Huwelijk
Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen huwelijk van een man en een vrouw kan
als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden (in)gezegend.
Op grond van de Schrift is er geen ruimte om een zegen te verbinden aan levensverbintenissen tussen twee personen van gelijk geslacht.
6.4. Preekbeurten
Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om het rooster van preekbeurten en voorgangers vast te stellen. In een vacaturetijd zullen preekbeurten uit naburige gemeenten alleen met mannelijke predikanten worden ingevuld. Nadere concretisering wordt in het beleidsplan opgenomen.

14

We delen de visie van o.a. dr. W. Verboom dat de zinsnede ‘de leer … die hier in de christelijke
kerk onderwezen wordt’ (in het doopformulier) verwijst naar de leer zoals die plaatselijk verkondigd
wordt. Hiermee wordt geen instemming gevraagd met de grondslag zoals verwoord in de PKN kerkorde.
15

Dit in tegenstelling tot de mogelijkheid die Ord. 9-5-4 noemt.
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§ 7. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
7.1. Samenstelling
Het college van kerkrentmeesters bestaat sinds 1 mei 2004 uit 3 leden, waarvan 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 1 kerkrentmeester die geen ambtsdrager is.
Het college van kerkrentmeesters wordt ondersteund door een commissie van bijstand, die
adviseert en aan wie bepaalde taken gedelegeerd kunnen worden.
7.2. Taken
Zie bijlage I voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van
kerkrentmeesters.
Met het oog op deze taak zijn de ouderlingen-kerkrentmeester vrijgesteld van het toerusten
van de gemeente in haar pastorale en missionaire roeping en van de herderlijke zorg.
7.3. Werkwijze
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een penningmeester aan, die belast
wordt met de boekhouding van het college. Deze 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 € 5000,= 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 op als diens
plaatsvervanger.
Zie bijlage I voor enkele relevante vermogensrechtelijke punten uit de kerkorde.
7.4. Publicatie begroting en jaarrekening
Voor de vaststelling van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening 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.
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden
gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.
De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke externe accountant,
wiens verslag toegevoegd wordt aan de stukken voor de kerkenraad.
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§ 8. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
8.1. Samenstelling
Het college van diakenen bestaat 4 leden.
8.2. Taken
Zie bijlage I voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van
diakenen.
8.3. Werkwijze
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een penningmeester aan, die belast wordt met
de boekhouding van het college. Deze 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 € 5000,= per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Te verrichten schenkingen aan goede doelen worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.
Een voorstel van de diaconie hiertoe wordt ter goedkeuring voorgelegd in de kerkenraadsvergadering.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester wordt in onderling overleg tussen de
andere diakenen diens plaatsvervanger aangewezen.
De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke externe accountant,
wiens verslag toegevoegd wordt aan de stukken voor de kerkenraad.
Zie bijlage I voor enkele relevante vermogensrechtelijke punten uit de kerkorde.
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§ 9. Relatie tot de Protestantse Gemeente16
Eenheid in belijden is het fundament voor eenheid, zoals de Bijbel ons die tekent. Om het
met Calvijn te zeggen: ‘Eenheid in waarheid’. Centraal daarin staat Christus, die zichzelf de
Weg, de Waarheid en het Leven noemt. Het hart van het gemeente-zijn is de prediking, die
gevoed wordt vanuit de grondslag waaraan we ons gebonden weten. Hierin is geen ruimte
voor pluraliteit.
Bovenstaande visie op eenheid is bepalend voor het al dan niet zoeken van samenwerking
met de plaatselijke Protestantse Gemeente.
We streven naar een goede verstandhouding waarbij praktische zaken die afstemming vereisen, worden besproken door de moderamina”.

Ondertekening plaatselijk reglement
Aldus te Linschoten vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 23 augustus 2017.
…………………………, praeses B.M. van den Bosch
…………………………, scriba A.T. Nieuwenhuizen

16

Tot 1 mei 2004: Gereformeerde Kerk.
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Bijlage I – Ordinantieteksten ter informatie voor kerkenraadsleden
De meest recente versie van de kerkorde en haar ordinanties is te vinden op:
http://www.protestantsekerk.nl/ of zoek op internet naar Kerkorde PKN.
Onderstaande kerkorde teksten zijn uit de tekst van de kerkorde van 2004, welke inmiddels
gewijzigd kunnen zijn.
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 van
het kerkelijk lichaam 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.

Ord 4. Art 9.

Het dienstwerk van de predikanten

1. Tot opbouw van de gemeenten is aan de predikanten toevertrouwd
- de bediening van Woord en sacramenten door
- de verkondiging van het Woord;
- het voorgaan in de kerkdiensten;
- de bediening van de doop;
- de bediening van het avondmaal;
- het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis;
- het bevestigen van ambtsdragers en het inleiden van hen die in een bediening worden
gesteld;
- het leiden van trouwdiensten en van diensten van rouwdragen en gedenken;
- de catechese en de toerusting;
- het verkondigen van het evangelie in de wereld;
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen
en tezamen met de ouderlingen
- de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en
- het opzicht over de leden van de gemeente.
2. Een predikant is alleen bevoegd buiten de eigen gemeente werkzaamheden te verrichten die gerekend kunnen worden te behoren tot het dienstwerk van een predikant, met goedvinden van de
kerkenraad van de andere gemeente of in opdracht van een meerdere vergadering van de kerk.
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Ord 4. Art 10.

Het dienstwerk van de ouderlingen

1. Tot opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toevertrouwd
- de zorg voor de gemeente als gemeenschap;
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten;
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen
en tezamen met de predikanten
- de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en
- het opzicht over de leden van de gemeente.
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 nietdiaconale aard,
- het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
Ord 4. Art 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.
Ord. 11 Art 2.

Het college van kerkrentmeesters

1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de
kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden.
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters.
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de 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:
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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;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien
aanwezig - het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en
- de herderlijke zorg.
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door
de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
- 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 nietdiaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij
vastgestelde begroting zijn voorzien.
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:
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-

5.
6.

7.

8.

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.
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.
De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
- 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.
Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen,
fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de
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.
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 4.

Vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten met wijkgemeenten

1. Waar een gemeente wijkgemeenten heeft, dient in deze ordinantie in plaats van kerkenraad gelezen te worden algemene kerkenraad.
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 kerkrentmeesters die lid zijn van de algemene kerkenraad, vormen
tezamen met de kerkrentmeesters die daartoe op gezamenlijke voordracht van de wijkraden van
kerkrentmeesters door de algemene kerkenraad zijn benoemd, het college van kerkrentmeesters.
3. In overleg met de algemene kerkenraad kan het college van kerkrentmeesters, naast de zorg voor
het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten, de verzorging van
bepaalde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toevertrouwen aan de wijkraden van kerkrentmeesters. Een en ander geschiedt met inachtneming
van het bepaalde in ordinantie 4-9-4.
4. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de diakenen die lid zijn van een wijkkerkenraad, de
wijkraad van diakenen. De diakenen die lid zijn van de algemene kerkenraad, vormen tezamen
met de diakenen die daartoe op gezamenlijke voordracht van de wijkraden van diakenen door de
algemene kerkenraad zijn benoemd, het college van diakenen.
5. In overleg met de algemene kerkenraad kan het college van diakenen de verzorging van bepaalde
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard toevertrouwen aan
de wijkraden van diakenen. Een en ander geschiedt met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-9-4.
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.

Plaatselijk reglement Hervormde Gemeente Linschoten – versie 1.4

23 augustus 2017 - Pagina 17

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.
Waar een streekgemeente is gevormd, hebben zowel de streekgemeente als de gemeenten die
tezamen de streekgemeente vormen, rechtspersoonlijkheid.
Een wijkgemeente en een huisgemeente hebben geen rechtspersoonlijkheid.
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.
Waar een streekgemeente is gevormd, hebben zowel de diaconie van de streekgemeente als de
diaconieën van de gemeenten die tezamen de streekgemeente vormen, rechtspersoonlijkheid.
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.
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Bijlage II – Goedkeuring classis m.b.t. verkiezing van predikanten
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Bijlage III – Machtiging voor dubbeltalstelling
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad inzake de verkiezing van
ambtsdragers voor het laatst op 9 mei 2017 voor een periode van 6 jaar gemachtigd voor
verkiezing via dubbeltalstelling.

Plaatselijk reglement Hervormde Gemeente Linschoten – versie 1.4

23 augustus 2017 - Pagina 20

HERVORMDE GEMEENTE LINSCHOTEN
VERSLAG van de stemmingsvergadering op dinsdag 09 mei 2017
Inleiding
Ds. Van den Bosch opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Na het
zingen van Psalm 66 vers 1 en 2 gaat hij voor in gebed. Daarna leest hij Handelingen 1 vers 15-26
waarin we horen over het stellen van een dubbeltal in de plaats van Judas.
Stemming vacature wijkouderling
In de vacature van wijkouderling is het dubbeltal Corné Oppelaar en Gerwin van der Vaart gesteld.
De gemeenteleden stemmen. Ouderling-kerkrentmeester de Wit en van der Stok tellen de stemmen.
Ds. van den Bosch leest later de uitslag voor, waaruit blijkt dat dhr. Gerwin van der Vaart is
gekozen, bij totaal 65 uitgebrachte stemmen.
Zes jaarlijkse stemming
Br. Nieuwenhuizen geeft uitleg bij de zes jaarlijkse stemming waarin de gemeente haar machtiging
aan de kerkenraad kan geven om ambtsdragers te verkiezen door het stellen van dubbeltallen. De
andere mogelijkheid is om te stemmen aan de hand van verkiezingslijsten, waarbij gemeenteleden
die tien of meer keer zijn ingediend sowieso op deze lijst komen. Na de uitleg hierbij en het
beantwoorden van vragen wordt voor de zes jaarlijkse stemming gestemd.
Ds. van den Bosch leest later de uitslag voor, waaruit blijkt dat de gemeente opnieuw de kerkenraad
heeft gemachtigd tot het stellen van dubbeltallen, 57 gemeenteleden hebben hiervoor gekozen, 6
gemeenteleden kozen voor stemmen met verkiezingslijsten, 2 stemden blanco, bij een totaal van 65
uitgebrachte stemmen. We danken de gemeente voor het gestelde vertrouwen.
Wijzigingen plaatselijke regeling
Br. Nieuwenhuizen legt namens de kerkenraad enkele voorgestelde wijzigingen op de plaatselijke
regeling uit met betrekking tot de ambtsdragers verkiezingen. We horen hierbij de gemeente en
vragen om de regeling op deze specifieke punten aan te passen.
- De kerkenraad stelt voor om bij volmacht stemmen voor de verkiezingen mogelijk te maken,
volgens de mogelijkheden gegeven in de kerkorde.
- De kerkenraad stelt voor om de stemverhouding bij de uitslag niet meer bekend te maken, maar
wel het totaal aantal stemmen.
- De kerkenraad stelt voor om bij ambten met speciale opdracht van de mogelijkheid gebruik te
maken te kunnen benoemen in plaats van een verkiezing te houden.
- De kerkenraad stelt voor om de gemeente actiever op te roepen betrokken te zijn op de
ambtsdragers verkiezingen bij het indienen van namen.
Na verdere uitleg en beantwoording van vragen stemt de gemeente in met de vier hier genoemde
wijzigingen in de plaatselijke regeling.
Br. Nieuwenhuizen spreekt enkele bemoedigende woorden tot zowel degenen die zijn gekozen als
degenen die niet zijn gekozen en roept de gemeente op om hen beiden in de gebeden te gedenken.
Br. Nieuwenhuizen eindigt de stemmingsvergadering met gebed.
Voorzitter, ds. B.M. van den Bosch

Scriba, A.T. Nieuwenhuizen
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