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 Concept-REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE 

GEREFORMEERDE KERK vrijgemaakt te ZAAMSLAG 

VERSIE 3 (nov 2015) 

Ingevolge artikel B30.1 KO 

 

 

A. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel A1 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. gemeente: de gezamenlijk leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  te Zaamslag die behoort  tot 

het landelijk verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland ; 

b. kerkenraad: de predikant(en) en de ouderlingen (art. B29.1 KO); 

c. diaconie: de diakenen (art. B29.2 KO); 

d. kerkorde: de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland vastgesteld door de generale 

synode van Ede in 2014 en nadien gewijzigd 

e.     het moderamen; de 1e  en 2e   preses van de kerkenraad, de scriba  en de predikant;  

f.      CBZ: de commissie bestuurlijke zaken; 

g.     CvB: de commissie van beheer; 

 

 

B. DE AMBTELIJKE VERGADERINGEN 

 

Artikel B1 Geheimhouding 

1. De ambtsdragers, commissieleden  en overige werkers in de gemeente nemen de vereiste 

geheimhouding in acht als omschreven in artikel C49.3 van de kerkorde.  

2. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan nadat hun ambt, dienst, functie of taak is beëindigd. 

 

Artikel B2 Besluitvorming (art. F71 KO) 

1. De besluiten van de ambtelijke vergaderingen worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo 

mogelijk met eenparigheid stemmen genomen.  

Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte geldige 

stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming gewenst acht of 

één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verzoekt. 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,  
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dan vindt een herstemming plaats. Wordt hierbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt 

een herstemming plaats tussen de twee personen, die het hoogste en  tevens gelijke aantal c.q. het 

hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen verkregen. Indien meer dan twee personen het 

hoogste en tevens gelijke aantal stemmen verkregen, wordt er een tussen-stemming gehouden tussen 

deze personen, ter bepaling van wie in herstemming zullen komen. Hetzelfde geldt indien twee of 

meer personen het op één na hoogste aantal stemmen verkrijgen. 

Bij staking van stemmen over personen is de oudste in leeftijd aangewezen. 

5. Indien  een lid van een vergadering beschikt over vertrouwelijke informatie, die voor de vergadering   

        van belang kan zijn, zal hij daarvan mededeling doen aan de vergadering. De vergadering wijst dan    

        twee van haar leden aan, die van de betreffende informatie vertrouwelijk kennis zullen nemen. Deze   

twee  leden  zullen een afweging maken tussen het belang van de vertrouwelijkheid en het belang van    

de vergadering om kennis te nemen van betreffende informatie. Het oordeel van de twee leden zal   

door de vergadering en door de betrokkene worden gevolgd.  

6. Zolang in een vergadering alle stemgerechtigde personen aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten 

worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al is 

een voorstel niet op de agenda geplaatst en zijn de door deze regeling gegeven voorschriften voor het 

oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.  

7. Voor het overige kunnen geldige besluiten alleen worden genomen indien de  meerderheid van de 

stemgerechtigde personen ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het genoemde 

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.  

8. Een wettig besluit kan ook buiten vergadering tot stand komen, mits alle stemgerechtigde  personen 

in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen         

deze vorm van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de      

ingekomen antwoorden door de scriba of secretaris een relaas opgemaakt, dat bij de notulen wordt       

gevoegd. 

9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze regeling voorzien, beslist de voorzitter van de  

vergadering. 

 

 

Artikel B3 Bezwarenprocedure (art. F73.1) 

De kerkenraad heeft de wijze waarop ingediende bezwaren tegen zijn besluiten worden behandeld, 

aangegeven in de “Procedure bezwaren”. 

 

 

 

C. DE KERKENRAAD  

 

Artikel  C1  Samenstelling 

1. De gemeente heeft een kerkenraad, die  bestaat uit de predikant(en) en de ouderlingen (art. B29.1 

KO).  

2. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het 

aantal ambtsdragers vast. 

3. De kerkenraad kan onderscheid aanbrengen bij de verdeling van de taken van ouderlingen (art. B23.5 

KO) 

4. De kerkenraad kan beslissen of en in hoeverre anderen met een adviserende stem aan de 

vergadering(en) deel nemen. 
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Artikel   C2 Taak 

De kerkenraad heeft tot taak: 

a. de zorg voor de kerkdiensten, waaronder de bediening van Gods Woord en de sacramenten (art. C35 

t/m C41 KO); 

b. het geven van leiding en herderlijke zorg aan de gemeente (art. B23 KO); 

c. de zorg voor de pastorale (art. C49.2 KO) en missionaire arbeid (art. C50 KO) en de geestelijke vorming  

(art. C47 t/m C49 KO); 

d. de zorg voor het levensonderhoud van de predikant en zijn gezin (art. B16 KO) 

e. het opzicht en de tucht over de leden van de gemeente (art. D51 t/m D61 KO); 

f. de bevordering van een goede voorbereiding op het huwelijk (art. C46 KO); 

g. de zorg voor de kerkelijke registratie van de gemeenteleden (art. C42 t/m C45 KO); 

h. de zorg voor een goede archivering, waarbij de aanwijzingen en de richtlijnen van het Archief en 

Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken (ADC) in acht worden genomen; 

i. de zorg voor de materiële aangelegenheden van de gemeente. Hiertoe behoort  een passende 

financiële administratie. De kerkenraad stelt daartoe  voorschriften omtrent de financiële 

administratie, de jaarrekening, het jaarverslag en de jaarlijkse begroting. Voorts waarborgt de 

kerkenraad dat er sprake is van een deugdelijke  financiële controle en toezicht (art. G83 lid 2 KO); 

Zie de “Regeling voor de Commissie Bestuurszaken” en de “Regeling voor de “Commissie van Beheer”. 

j. het onderhouden ter plaatse van contacten met andere kerken (art. E69 KO); 

k. het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld; 

l. het vaststellen van regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente; 

m. de zorg voor een goede informatievoorziening en communicatie met de gemeente; 

n. het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd. 

 

Artikel C3 Werkwijze (art. B30.1 KO) 

1. De kerkenraad komt met uitzondering van de vakantieperiode  ten minste 1x per maand bijeen als 

regel op de 3e donderdag van de maand. En voorts zo vaak het moderamen een vergadering nodig 

acht. Het moderamen is tot bijeenroeping van een vergadering verplicht indien ten minste twee leden 

van de kerkenraad onder opgave van reden een verzoek daartoe doen.  

2. De vergaderingen van de kerkenraad zijn openbaar, tenzij hij op gronden van vertrouwelijkheid 

anders beslist. 

3. De kerkenraad kiest op de eerste vergadering na de bevestiging van nieuwe ambtsdragers, uit zijn 

midden,  de 1e en 2e preses en de scriba. Zij zijn benoemd voor de periode van een jaar. Herbenoeming 

is mogelijk gedurende de tijd dat ze in het ambt van ouderling of daken dienen. Samen met de 

predikant vormen zij het moderamen.  

4. De kerkenraad en/of het moderamen kan zich laten bijstaan door broeders, die niet het ambt 

bekleden en/of zusters ten behoeve van secretariële en andere ondersteunende taken. 

5. Het moderamen: 

5.1 Het moderamen vergadert ten minste 2x  per jaar en voorts zo vaak de voorzitter van het 

moderamen het nodig acht.  

5.2 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 
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aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van 

formele en administratieve aard en zaken die geen uitstel gedogen.  

5.3 Het moderamen heeft tevens tot  taak het opstellen van een concept-meerjarenbeleidsplan en een 

concept-jaarplan voor de periode juni t/m mei van het volgende jaar. 

5.4 De notulen van de vergadering van het moderamen worden opgemaakt door de daarvoor 

aangewezen scriba. De notulen worden na goedkeuring door het moderamen aan de kerkenraad 

toegezonden. 

5.5 Door het moderamen tussentijds genomen besluiten die geen uitstel gedoogden worden 

opgenomen in de notulen van de kerkenraad. 

 

6. De werkwijze van de kerkenraad;  

6.1 De uitnodiging voor een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste vijf dagen tevoren, 

de dag van de uitnodiging en die der vergadering meegerekend. Onder schriftelijk wordt 

mede verstaan: per e-mail. De uitnodiging vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering 

en de agenda met de te behandelen onderwerpen op basis van de model-agenda. 

(Zie bijlage 1)  

Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel  kunnen geen besluiten worden genomen 

over onderwerpen die niet geagendeerd zijn.  

6.2  De  1e preses heeft de algehele leiding tijdens de vergadering en geeft leiding aan de 

discussies. Bij zijn verhindering presideert de 2e preses. Wie het woord wenst, vraagt dit 

via de voorzitter van de vergadering.  De voorzitter heeft het recht iemand het woord te 

ontnemen.  

6.3  Ieder lid van de vergadering heeft het recht om tijdens de behandeling van een 

onderwerp een ter zake doend voorstel te doen of  een amendement op een gedaan 

voorstel in te dienen. Dit voorstel kan in behandeling worden genomen zodra het wordt  

gesteund door tenminste één ander lid van de vergadering.    

6.4                 Ieder lid van de vergadering heeft het recht over nieuwe zaken voorstellen in te dienen.    

Een voorstel voor behandeling op de vergadering wordt vooraf schriftelijk ingediend bij 

de scriba van de kerkenraad. Deze bepaalt in overleg met de voorzitter of voldoende 

ruimte aanwezig is op de agenda om het ingediende voorstel de eerstkomende 

vergadering te behandelen. 

6.5                 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de scriba of   

een secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 

aangezocht. De notulen worden vastgesteld in een volgende vergadering. De scriba draagt 

zorg voor het bijhouden van een gerubriceerd bestand van besluiten van vergaderingen 

en voert de correspondentie. 

Van het openbaar gedeelte van de vergadering wordt door de scriba of secretaris een kort 

verslag opgemaakt en ter kennis van de gemeente gebracht. 

6.6                 Is een lid verhinderd de vergadering bij te wonen dan geeft hij hiervan kennis met opgave    

                van reden. 

 

 

7.    Geestelijke- en organisatorische leiding.  

7.1           De kerkenraad stelt het aantal ouderlingen, de wijkindeling en de verdeling van de       

ouderlingen over de wijken vast. Gehoord de diakenen stelt de kerkenraad het aantal 

diakenen vast. De primaire bearbeiding van een wijk gebeurt door twee ouderlingen en 

een diaken. Voor de pastorale bearbeiding van jongeren wordt een jeugdouderling 

aangewezen.  
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Op verzoek van de kerkenraad kunnen gemeenteleden de ouderlingen assisteren in de 

pastorale zorg. (art. B23.4 KO)    

        7.2  De kerkenraad draagt zorg  voor het afgeven van een attestatie op aanvraag van  

gemeenteleden die verhuizen en lid worden van een andere gemeente binnen het 

verband van de Gereformeerde kerken in Nederland.  

7.3    Nieuw ingekomen leden worden binnen zes weken na afkondiging van hun binnenkomst     

zowel door de predikant als door de wijkouderling bezocht. De wijkouderling bezorgt bij 

nieuw ingekomen leden een informatiepakket. Zie hiervoor:  “Informatiepakket nieuwe 

leden”.. 

7.4    De kerkenraad stelt catecheten aan en houdt toezicht op het catechetisch onderwijs.  Zie     

hiervoor de ‘Instructie catechese’ en de ‘Instructie catecheseteam’.  

7.5    De kerkenraad behandelt de aanvraag voor de toegang tot de viering van het Heilig  

Avondmaal. Hij  verleent toegang nadat het onderzoek naar de beweegreden voor het 

doen van openbare belijdenis van het geloof  en naar de kennis van de geloofsleer, 

bevredigend zijn verlopen. Zie hiervoor notitie: ‘Onderzoek naar de toegang tot het Heilig 

Avondmaal’.  

7.6     De kerkenraad neemt als uitgangspunt dat alle gezinnen, alle alleenstaanden, alle nog bij  

ouders inwonende belijdende leden en alle doopleden vanaf 16 jaar, één keer per jaar 

huisbezoek ontvangen. De huisbezoeken  in de gezinnen, bij alleenstaanden en bij ouders 

inwonende belijdende leden worden als regel door twee (wijk)ouderlingen gebracht. 

Huisbezoeken aan doopleden, als regel tot 25 jaar, worden door de jeugdouderling 

gebracht. Huisbezoek bij in verpleeg- en verzorgingscentra wonende ouderen wordt als 

regel door één ouderling gedaan. 

7.7   De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor rapportage van de gebrachte bezoeken aan de

  kerkenraad. 

7.8    De kerkenraad stelt elk jaar vóór het begin van een nieuw seizoen een thema vast dat bij  

de huisbezoeken als uitgangspunt voor het gesprek dient.  

Bij de huisbezoeken wordt naast het jaarthema ook gesproken over het persoonlijke 

geloofsleven van de gemeenteleden. Daarbij kunnen de volgende onderwerpen de 

aandacht hebben:             

a. Geregelde bijwoning van de erediensten en de vrucht daarvan. 

b. Het leven met de Here [in de gezinnen]. Lezing van Gods Woord en het gebed. 

c. Het persoonlijk leven met Gods Woord. 

d. De geloofsopvoeding in het gezin aan de kinderen.     

e. Het catechetisch onderwijs. 

f.  De plaats in de gemeente.   

g. De plaats in de samenleving en het actief christen zijn.  

7.9    De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies of personen die    

door hem worden ingesteld of benoemd en die werken in opdracht van, onder 

verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad. Nadere bepalingen 

omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten 

tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de 

verantwoording aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie 

(art. B30.2 KO). 
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7.10 Commissie Bestuurlijke Zaken: 

1. De organisatorische en bestuurlijke aangelegenheden zijn opgedragen aan de 

Commissie Bestuurlijke Zaken. Zie hiervoor de  ‘Regeling voor de commissie 

bestuurlijke zaken’.  

2. Voorafgaand aan een beslissing met organisatorische en/of bestuurlijke 

consequenties zal de kerkenraad de Commissie Bestuurlijke Zaken raadplegen. 

3. De kerkenraad stelt de regeling  voor de commissie vast, benoemt en ontslaat de 

leden van de commissie. 

4. De kerkenraad kan de Commissie Bestuurlijke Zaken verzoeken permanente- 

en/of projectmatige commissies in te stellen en op te heffen. 

5. De commissie bestuurlijke zaken rapporteert aan de kerkenraad, onverminderd 

de bevoegdheid van de kerkenraad om rechtstreeks met andere commissies te 

communiceren. 

7.11 Commissie van Beheer 

1.         Het beheer over de kerkelijke goederen, bezittingen en de financiële middelen    

fondsen en inkomsten en uitgaven en de aanwending daarvan ten bate van het 

gemeentelijk leven is opgedragen aan de Commissie van Beheer, met inachtneming 

van hetgeen hierover is bepaald in de ‘Regeling voor de Commissie van Beheer’. 

2. Voorafgaand aan een beslissing met materiële en/of financiële consequenties zal 

de kerkenraad de Commissie van Beheer raadplegen. 

3. De kerkenraad stelt de regeling voor de commissie vast,  benoemt en ontslaat de 

leden van de commissie. 

4.             De Commissie van Beheer rapporteert rechtstreeks aan de kerkenraad. 

7.12 Beleidsplan 

1. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na 

daarover  overleg gepleegd te hebben met de diaconie en de betreffende 

commissies.  

2. Elk jaar pleegt de kerkenraad met de diaconie en de betreffende commissies 

overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan en stelt een jaarplan met de 

te organiseren activiteiten op. 

3. Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft 

vastgesteld, wordt dit samen met het jaarplan 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 (art. B29.4 KO).  

7.13   Instemming van de gemeente 

De kerkenraad vraagt vooraf de instemming van de gemeente voor besluiten tot het 

wijzigen van de  gang van zaken in de gemeente ten aanzien van:  

a. de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;  

b. de aanduiding en de naam van de gemeente;  

c. het voortbestaan van de gemeente;  

d. het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 

e. de plaats van samenkomst van de gemeente; 

f. het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze 

vervreemden van een kerkgebouw (G83.4 KO).  

Daarbij volgt de kerkenraad de procedure als genoemd in artikel F71.5 van de kerkorde. 
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        7.14 Gemeentevergaderingen. 

  Gemeentevergaderingen worden bijeengeroepen door de kerkenraad voor: 

a. het beroepen van een predikant; 

b. de verkiezing van  ouderlingen en diakenen; 

c. het informeren en horen  van de gemeente over financiële en beleidszaken; 

d. het informeren en horen van de gemeente over diaconale aangelegenheden; 

e. het verkrijgen van instemming van de gemeente voor besluiten als genoemd in het 

vorige lid 7.13 van dit artikel. 

f. het bespreken van onderwerpen die het gemeenteleven betreffen. 

 

 

Artikel C4 Overleg met diaconie 

1. De kerkenraad overlegt ten minste tweemaal per jaar met de diaconie over het pastoraal en diaconaal 

ambtswerk in de gemeente en over de materiële zaken van de kerk (art. B29.3 KO) zoals vermeld op 

de  model-agenda (zie bijlage 2). De vergaderingen van de kerkenraad met de diaconie zijn openbaar, 

tenzij de vergadering op gronden van vertrouwelijkheid anders beslist.  

2. Het overleg wordt als regel gehouden op de eerste donderdagen van de maanden maart en september 

en voorts zo vaak het moderamen een vergadering nodig acht. 

3. De kerkenraad neemt alleen in overleg met de diaconie beslissingen waaraan voor de diaconie 

financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien. 

 

 

D. DE DIACONIE  

 

Artikel D1 Samenstelling  

De gemeente heeft diakenen die samen de diaconie vormen (art. B29.2 KO).  

 

Artikel D2 Taak 

De diaconie heeft tot taak:  

a. de stimulering tot onderlinge zorg, hulp en gerechtigheid en de christelijke inzet en vrijgevigheid voor 

anderen die hulp behoeven, zowel in de kerk als de wereld (art. B24.1 KO); 

b. het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping (art. C48.3 KO);  

c. het verzamelen, beheren en naar behoefte uitdelen van de liefdegaven (art. B24.2 KO); 

d. de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;  

e. de dienst bij de viering van het Heilig Avondmaal;  

f. het mede voorbereiden van de voorbeden;  

g. het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven (art. B24.2 KO);  

h. het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat. 

i. het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 

maatschappelijk welzijn; 

j. 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;  

k. het uitvoeren van de taken zoals vermeld in de “Nadere regeling van de werkzaamheden van de 

diakenen en 2e secretaris”. 
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Artikel D3 Werkwijze 

1. De diaconie komt tenminste zes maal per jaar bijeen. De vergaderingen van de diaconie zijn openbaar, 

tenzij zij op gronden van vertrouwelijkheid anders beslist. 

2. De diaconie wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.  

3. De diaconie kan zich laten bijstaan door broeders, die niet het ambt bekleden, en/of zusters ten 

behoeve van secretariële, financiële en andere ondersteunende taken. 

4. De diaconie regelt haar wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld: 

- het bijeenroepen van zijn vergaderingen; 

- de agendering; 

- het beheer van haar archieven. 

5. De diaconie kan zich in haar arbeid laten bijstaan door commissies of personen die door haar worden 

ingesteld of benoemd en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in 

verantwoording aan de diaconie. Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en 

opdracht van de commissies, de contacten tussen diaconie en de commissies, de werkwijze van de 

commissies, de verantwoording aan de diaconie e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie 

(art. B30.2 KO). 

6. De diaconie draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.  

7. De diaconie is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, fondsen, 

instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.  

8. De diaconie blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde materiële 

aangelegenheden binnen de grenzen van (het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en) de door 

de kerkenraad vastgestelde begroting.  

9. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor:  

a. het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;  

b. het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;  

c. het oprichten van of deelnemen aan een bijzondere kerkelijke organisatie of kerkelijke instelling 

(art. E68); 

d. het voeren van processen voor de statelijke rechter en het aangaan van overeenkomsten om 

geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.  

10. De diaconie legt eenmaal per jaar verantwoording van haar beleid en beheer af aan de kerkenraad 

(art. B30.3 KO) 

11. De Diaconie voert de diaconale taak uit  conform (art.B24 KO) en zoals bepaald in de “Nadere regeling 

van de werkzaamheden voor de diakenen”. 

 

E. ROEPING VAN AMBTSDRAGERS  

 

Artikel E1 Roeping van ouderlingen en diakenen (art. B25 en B26 KO) 

1. De roeping en benoeming van ouderlingen en diakenen vindt plaats overeenkomstig art B25 en 

B26 KO en de door de kerkenraad vastgestelde regeling  “Regeling voor verkiezing van 

ouderlingen en diakenen. 

2. Ouderlingen en diakenen worden door de kerkenraad als regel benoemd voor een periode van 

drie en ten hoogste vier jaar. Aftredende ouderlingen en diakenen zullen voor een periode van 
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twee jaar niet worden (her)benoemd als ouderling of diaken, tenzij de kerkenraad verlenging of 

eerdere benoeming voor de gemeente wenselijk acht.  

3. De ambtsdragers zijn gebonden aan de aan de leer van de Bijbel zoals is samengevat in de 

belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit bij aanvaarding van hun ambt door ondertekening van 

het bindingsformulier. 

4. Nieuw aangetreden ambtsdragers, die voor het eerst hun ambt uitoefenen, hebben de 

mogelijkheid een inwerkprogramma te volgen. Zie het “Inwerkprogramma voor ouderlingen en 

het ‘Inwerkprogramma voor diakenen”. 

5. Op non-actiefstelling, schorsing en afzetting van ouderlingen en diakenen vindt plaats  conform 

respectievelijk artikel B27 en B28 van de KO. 

 

Artikel E2 Roeping en taak  van de predikant. (art. B12 KO) 

1. De roeping van predikanten vindt plaats overeenkomstig de door de kerkenraad vastgestelde 

regeling.   Beroeping geschiedt derhalve door de kerkenraad, gehoord de diakenen en met 

medewerking van de gemeente en met inachtneming van de “Regeling voor het beroepen van en 

predikant. 

2. De kerkenraad stelt in overleg met de predikant een taakomschrijving voor de predikant vast. 

3. De kerkenraad draagt zorg voor het tenminste één maal per jaar voeren van een evaluatiegesprek 

met de predikant.. Zie hiervoor de “Regeling Begeleidingscommissie voor de predikant”. 

4. Op non-actiefstelling, schorsing en afzetting van de predikant vindt plaats volgens art. B21 KO. 

 

Artikel E3 Aanstelling en taak van kerkelijk werker(s). (art. B31 KO) 

1. De kerkenraad kan een of meer kerkelijk werkers aanstellen  voor uitvoering van een deel van 

het dienstwerk. 

2. De kerkelijk werkers zijn gebonden aan de aan de leer van de Bijbel zoals is samengevat in de 

belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit bij aanvaarding van hun ambt door ondertekening van 

het bindingsformulier. 

3.  De arbeidsvoorwaarden van bezoldigde kerkelijk werkers worden op voorstel van de Commissie 

van Beheer vastgesteld door de kerkenraad. De taakomschrijving van de pastoraal werkers wordt 

eveneens door de kerkenraad vastgesteld. De kerkenraad houdt zich voor wat betreft profiel, 

taken en positie aan de generale regeling. 

4. De kerkenraad draagt zorg voor het tenminste één maal per jaar voeren van een 

evaluatiegesprek. 

5. De kerkenraad beslist over non-actiefstelling, schorsing en ontslag.  

 

 

 

F. MATERIËLE AANGELEGENHEDEN 

 

Artikel  F1 Begrotingen  

1. Elk jaar plegen de kerkenraad en de diaconie overleg met de Commissie Bestuurszaken en de 

Commissie van Beheer  over de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op 

te stellen begrotingen van het komende kalenderjaar. 

2. Vóór 1 november dienen de diaconie en de betreffende commissies hun ontwerpbegrotingen bij de 

kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg opgesteld gemeenschappelijk 

collecterooster.  

3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het 

betrokkenen over de voorgenomen wijziging.  
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4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze aan de gemeente 

bekend gemaakt. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun zienswijze te 

geven in een gemeentevergadering. (art. G83.3 KO) Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen vast. 

5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in lid 3 

en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel  F2 Jaarrekeningen  

1. De diaconie, de Commissie van Beheer en de betreffende overige commissies leggen elk jaar vóór 1 

maart hun ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor.  

2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting aan de gemeente bekend gemaakt. De 

kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid  hun zienswijze te geven in een 

gemeentevergadering. (G83.3 KO) 

3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de Commissie van 

Beheer, de Commissie Bestuurlijke Zaken  en de boekhouder/penningmeester respectievelijk de 

diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt. 

4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de gemeente 

en van de diaconie gecontroleerd door, door de Commissie Bestuurszaken aan te wijzen,  twee 

onafhankelijke deskundigen. 

 

Artikel    F3 Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging   

1. De kerk heeft rechtspersoonlijkheid krachtens artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek (art. G84.1 KO). 

2. De kerk wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de kerkenraad 

tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een plaatsvervanger aan (art. G85.1 

onder a KO). 

3. Bij wijziging van bankrekeningen wordt de kerk vertegenwoordigd door de voorzitter van de  

Commissie Bestuurszaken tezamen met de penningmeester (boekhouder) van de  Commissie van 

Beheer, tenzij door de kerkenraad andere personen daartoe zijn aangewezen.  

4. Kennisgevingen van informatieve aard van de kerkenraad worden ondertekend door de scriba , alle 

andere uitgaande post van de kerkenraad wordt ondertekend door de preses en de scriba.  

5. Binnen de grenzen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid, is ieder persoon bevoegd volmacht aan 

één of meer anderen te verlenen, tenzij de kerkenraad uitdrukkelijk anders bepaalt. 

6. In afwijking van het hiervoor bepaalde, komt niemand vertegenwoordigingsbevoegdheid toe in 

aangelegenheden waarin hij of zij een persoonlijk belang heeft, tenzij de kerkenraad uitdrukkelijk 

anders bepaalt. 

 

Artikel    F4     Rechtspraak en  Geschillenregeling . 

Geschillen betreffende de naleving van de verbintenis tussen kerkenraad en predikant of kerkelijk werker 

worden behandeld in overeenstemming met de “Generale Regeling voor de Rechtspraak in 

Predikantszaken respectievelijk de “Generale Regeling voor Kerkelijk werkers”. 
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Artikel   F5      Slotbepalingen. 

1.    Alle bestuurlijke taken die niet krachtens deze regeling zijn toegewezen, zijn opgedragen aan de   

        kerkenraad. 

2.    Deze regeling vervangt alle voorgaande regelingen voor de werkwijze van kerkenraad en diaconie. 

3.    De kerkenraad is  bevoegd deze regeling te wijzigen. 

 

Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Zaamslag  in zijn vergadering van  

7 mei 2015. 

 

 

Preses 

 

 

Scriba  
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Bijlage 1. Modelagenda voor de vergadering van de kerkenraad.  

 

1. Opening 

 

2  Vaststellen agenda 

 

3  Regeling werkwijze kerkenraad en diaken [ 1e vergadering nieuwe samenstelling kerkenraad ] 

 

4  Lezen en ondertekenen bindingsformulier [ 1e vergadering nieuwe samenstelling kerkenraad ] 

 

5 Verkiezing moderamen [ 1e preses, 2e preses, 1e scriba] 

 

6 Bepalen wijkgrenzen en wijkindeling en wijkverdeling [ 1e vergadering nieuwe samenstelling   

kerkenraad ]  

 

7  Aanwijzing van preeklezers [ 1e vergadering nieuwe samenstelling kerkenraad ] 

 

8  Vaststellen notulen van de vorige vergadering 

 

9  Zaken uit de notulen 

 

10  Ingekomen en uitgegane stukken 

 

11  Rapportage volgens rooster gebrachte bezoeken 

 

12  Zaken moderamen. 

 

13 Rapporten huisbezoeken 

 

14  Rapporten bijzondere bezoeken  

  

15 Bespreking andere onderwerpen [ o.a. groslijst in januari, huisbezoekthema e.d] 

 

16  Attestaties 

 

17 Avondmaalspresentie [ de eerste vergadering na het H.A. ] 

 

18 Preekbespreking [ 2x per jaar ] 

 

19 Zaken m.b.t. Commissie Bestuurszaken 

 

        20 Zaken m.b.t. Commissie van Beheer 

 

20 Zaken m.b.t. Commissie Evangelieverspreiding. 

 

21 Zaken m.b.t. Liturgie 

 

22 Zaken m.b.t. Toerusting 

 

23 Zaken m.b.t. Meerdere Vergaderingen 
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24 Zaken van andere aard [ talstelling, beroepingswerk, voorbereiding kerkvisitatie enz. ] 

 

25 Onderling toezicht ambtsdragers naar art. B23.3 KO [ 1e vergadering na H.A. ] 

 

26 Rondvraag 

 

27 Sluiting [ dankgebed in alfabetische volgorde ] 

 

Bijlage 2. Model-agenda voor de vergadering van de kerkenraad met de diakenen. 

1 Opening 

 

2  Vaststellen agenda 

 

8  Vaststellen notulen van de vorige vergadering 

 

9  Zaken uit de notulen 

 

10  Ingekomen en uitgegane stukken 

 

11 Overleg m.b.t. pastoraal ambtswerk 

 

12  Overleg m.b.t. diaconaal ambtswerk.  

  

13  Voortgang kerkelijk Beleidsplan/Jaarplan 

 

14  Voortgang diaconaal Beleidsplan. 

 

15 Materiële Zaken  

 

16 Zaken m.b.t. Meerdere Vergaderingen 

 

17 Onderling toezicht ambtsdragers naar art. B23.3 KO 

  

18 Rondvraag 

 

19 Sluiting [ dankgebed in alfabetische volgorde ] 

 

 


