
plaatselijke regeling, blz. 1 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de 
 
Gereformeerde kerk (PKN) Ten Boer te Ten Boer. 
 
 
Vaststelling 
 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 15 december 2014 en is vanaf deze 
datum geldig. 
Deze regeling is gewijzigd door de kerkenraad op  31 maart 2021 en is vanaf deze datum geldig. 
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1 Samenstelling van de kerkenraad 

1.1.1 De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 1 predikant, 12 ouderlingen,2 
ouderlingen-kerkrentmeester en 10 diakenen. 

1.1.2 Als adviseurs nemen aan de kerkenraadsvergadering deel: geen. 

1.1.3 Tevens zijn lid van de kerkenraad de predikanten die met een bijzondere opdracht aan de 
gemeente zijn verbonden: n.v.t. 
 
 

 
2 Stemrecht en verkiesbaarheid 

2.1 Algemeen 
 

2.1.1 De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar. 

 
 
De praktijk is bij ons zoals in de tabel aangegeven. 

 Stemgerechtigd Verkiesbaar 

Doopleden van de gemeente 
vanaf 18 jaar 

Nee Nee 

Niet-gedoopte kinderen Nee Nee 

Gastleden (belijdend) Nee Nee 

Gastleden (dooplid) 
vanaf 18 jaar 

Nee Nee 

Vrienden (belijdend lid van een 
gemeente binnen PKN 

Nee Nee 

Vrienden (dooplid van een 
gemeente binnen PKN 
vanaf 18 jaar 

Nee Nee 

Overige vrienden, geen lid van 
een kerk 

Nee Nee 

 
Er kan – volgens huidige praktijk - niet bij volmacht worden gestemd. 
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Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

2.1.2 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in de maand april/mei 

2.1.3 Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en 
diakenen stelt de kerkenraad voor elk ambt afzonderlijk een kandidatenlijst vast, waaruit de 
verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. 

2.1.4 Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, 
worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.(ordinantie 3, artikel 6, lid 3) 

2.1.5 De artikelen 2 tot en met 9 van de regels stemcommissie ambtsdragers (vastgesteld door de 
kerkenraad in zijn vergadering van 11 oktober 1995) worden in voorkomend geval 
gehanteerd. 

 
Kerkenraadsbesluit oktober 2001 
1. Er is een mogelijkheid voor gehuwde, belijdende leden van onze gemeente om een ambt van 

ouderling of diaken gezamenlijk uit te oefenen. Hierna genoemd “duo-ambt” of “duo”. 
2. Beiden moeten door de gemeente zijn voorgedragen op de door de kerkenraad aangegeven 

wijze. De kerkenraad beslist of beiden in aanmerking komen voor het “duo-ambt”, alvorens zij 
hiervoor benaderd worden. 

3. Het betreft 1 ambt waardoor ook slechts 1 stem kan worden uitgebracht in de kerkelijke 
vergaderingen. 

4. Beiden zullen in een eredienst als ambtsdrager worden bevestigd. 
5. Eén van het duo bezoekt de kerkenraadsvergaderingen. Zij/hij communiceert de besluiten en 

overige informatie uit de vergaderingen met de duo-partner en maakt melding van besluiten 
die in comité zijn besproken. 

6. De verdeling van de in het handboek genoemde, en overige taken voor ouderling of diaken 
geschiedt in onderling overleg.  

 
 
Ondertekeningsformulier (te ondertekenen in de eerste vergadering na bevestiging) 
De predikant, ouderlingen en de diakenen zullen in de eerste bijeenkomst van de kerkenraad, welke 
zij na hun bevestiging in het ambt bijwonen, met hun ondertekening verklaren dat zij de Heilige 
Schrift erkennen als het Woord van God, de gezaghebbende openbaring van het Evangelie Gods in 
Jezus Christus en daarom als enige regel voor geloof en leven en beloven hun gezamenlijk ambtelijk 
werk te zullen verrichten in de verbondenheid met het belijden der kerk en daarvoor op te komen. 
Het voorgeslacht heeft dit belijden tot uitdrukking gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften 
en in de drie formulieren van enigheid. 
Dit zal geschieden in een daarvoor bestemd boek, dat in het archief bewaard wordt. 
 
Opmerking: 

• Sinds jaar en dag is het niet mogelijk tot verkiezingen te komen. De hele procedure loopt uit op 
een enkelvoudige kandidaatstelling van ambtsdragers aan de gemeente. 

• In aanvulling op ordinantie 3, artikel 7, 2e lid, wordt bepaald, dat alleen in bijzondere gevallen 
iemand binnen een termijn van twee jaar na zijn aftreden opnieuw in enig ambt kan worden 
bevestigd. 

• De wijkwerkers worden door de kerkenraad benoemd, de namen worden bekend gemaakt aan de 
gemeente. 
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2.2 Verkiezing van predikanten 
2.2.1 De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste één week voordat de verkiezing plaats heeft 

door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging wordt gepubliceerd in Nieuws van Kerk en Kansel 
en tevens opgenomen in de kanselafkondigingen. 

 

3 De werkwijze van de kerkenraad 

3.1 De kerkenraad vergadert in de regel minimaal zes maal per jaar.  

3.2 Bijeenroepen van de vergadering 
 

3.2.1 De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 5 dagen van te voren 
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde 
zullen komen (de agenda). Voor de reguliere vergaderingen maakt de scriba een jaarschema 
op. 

3.2.2 De scriba deelt tenminste 5 dagen van tevoren aan de leden mede, waar en wanneer de 
bijeenkomst gehouden zal worden. Hij/zij zorgt ervoor, dat dit tijdstip ook aan de gemeente 
wordt meegedeeld. Bij een buitengewone bijeenkomst kan dit achterwege blijven.  

3.2.3 De bijeenkomsten worden met schriftlezing en gebed begonnen en door een der andere 
leden, daartoe bij toerbeurt aangewezen, met dankzegging beëindigd. 

3.2.4 Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.  

3.2.5 Niet vertrouwelijke besluiten genomen in vergaderingen van de kerkenraad worden hetzij 
schriftelijk b.v. via het kerkblad hetzij mondeling binnen een redelijke termijn aan de 
gemeente bekend gemaakt. 

3.3      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. Tevens wijst de kerkenraad de plaatsvervangers van de preses en de scriba aan. 
 

3.4 De kerkenraadsvergaderingen zijn niet openbaar. De kerkenraad kan echter besluiten dat 
gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde vergadering of een deel daarvan toegelaten te 
worden. 
 

3.5 De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door de preses en de scriba van de 
kerkenraad, zo mogelijk in de maand april. Vooraf wordt informatie gevraagd vanuit de kerkenraad. 
 

3.6 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. Het rustend archief wordt door de kerkelijke archivaris beheerd. 
 

3.7 De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende taakgroepen en commissies: 
Taakgroep Pastoraat Vorming en Toerusting  
Taakgroep Erediensten  
Taakgroep Jeugdwerk 
Taakgroep Evangelisatie  
Redactie Nieuws van Kerk en Kansel 
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3.7.1 Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, 

de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de 
rapportage aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, te vinden 
in het handboek van de Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer  
 

Opmerking: 
De leden van de diverse onder de kerkenraad ressorterende commissies worden benoemd door de 
kerkenraad op voordracht van de commissie. 
  
 
 

4 Besluitvorming: Ordinantietekst 
 

4.1 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. 

4.2 Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij om een schriftelijke stemming wordt gevraagd. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. 

4.3 Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
 
Wanneer er 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 m eer 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. 

4.4 Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal leden zoals 
dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld , met een minimum van drie leden, 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 
tenminste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer het quorum niet aanwezig is, mits 
tenminste drie leden aanwezig zijn. 

4.5 Voor besluitvorming in een vergadering van stemgerechtigde leden van de gemeente zijn lid 1 en 3 
van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien. 
 
 

. 
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5   De kerkdiensten 

5.1.1 De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad 
vastgesteld rooster gehouden in de Gereformeerde Kerk, Wigboldstraat 3 te Ten Boer 

5.1.2 Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen alleen belijdende leden de doopvragen 
beantwoorden. 

5.1.3 Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten. 

5.1.4  Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, als 
een verbond van liefde en trouw zegenen voor Gods aangezicht: in onze gemeente 
momenteel niet mogelijk. 

 
 

 
6  De vermogensrechtelijke aangelegenheden 

6.  College van kerkrentmeesters 
6.1.1 Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden. 

6.1.2 Van de 6 kerkrentmeesters zijn er 2 ouderling. De overige leden zijn geen ouderling  

6.1.3 De verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per 4 jaar.  
 

6.1.4 Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester 
aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. Tevens fungeert deze als 
penningmeester. 
 

6.1.5 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 € 50.000 .  euro per betaling. 

6.1.6 Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 
penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

6.1.7 Maandelijks vindt een controle op de betalingen en de registratie hiervan plaats door een lid 
van het college. De betreffende facturen, bankafschriften en de vastlegging hiervan in het 
grootboek zullen in te zien zijn om zo een juist oordeel te kunnen vellen over de manier van 
werken. Van de controle zal een memo geschreven worden en gearchiveerd worden bij de 
boekhouding. Daarnaast zullen de facturen worden voorzien van een paraaf door een 
bevoegd lid van het college; in enkele gevallen kan dit niet omdat er automatische incasso’s 
zijn afgegeven. 

6.1.8 Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger. Tijdens de collegevergadering in de maand oktober wijst het college de 
plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.  
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College van diakenen 
6.1.9 Het college van diakenen bestaat uit 10 leden. Tenminste 2 leden zijn ambtsdrager. 

6.1.10 De verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per 4 jaar.  

6.1.11 Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast 
wordt met de boekhouding van het college. Deze fungeert tevens als penningmeester.  
 

6.1.12 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 3.000.- euro per betaling.  

6.1.13 Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 
penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

6.1.14 Middels een digi reader van de bank kan zowel de voorzitter als de secretaris op ieder 
gewenst moment de bankzaken van de penningmeester controleren. 

6.1.15 Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de secretaris op als diens 
plaatsvervanger.  

6.1.16 Tijdens de vergadering van het college in de maand mei wijst het college de plaatsvervangers 
van de voorzitter en de secretaris aan 

6.2 begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster  

 
6.2.1 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 worden deze stukken (in samenvatting) gepubliceerd in het kerkblad en 
vervolgens besproken in de gemeentevergadering. 

 
 
7  Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling   
 
Ordinantieteksten 
 

Ordinantie 4-8-5 
 
De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling met daarin regelingen ten behoeve van het leven en 
werken van de gemeente, na overleg met de organen van de gemeente op wie de regeling 
betrekking heeft. 
Deze plaatselijke regeling bevat 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; 
en voor zover van toepassing 
- de regeling van de verdeling van taken tussen algemene kerkenraad en wijkkerkenraad; 
- de regeling van de verdeling van taken tussen de kerkenraad en de kleine kerkenraad; 
- de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen. 
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. 
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Ordinantie 4-8-9 
… 
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten 
aanzien van  
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal  
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw 
dan na beraad in de gemeente. 
De kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de 
gemeente ten aanzien van: 
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 
- het verlenen van stemrecht aan anderen dan belijdende leden; 
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 
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; 
- de plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 8-5; 
dan nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. 
…. 

 

8 Overige bepalingen 

8.1 In gevallen waarin noch de kerkorde met ordinanties, noch deze plaatselijke regeling voorziet, 
beslist de kerkenraad. 

 
 
Ondertekening 
 
Aldus te Ten Boer vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 15 december 2014  
 
 
Sieta de Boer-Jongsma,   preses 
 
(Get. Sieta de Boer-Jongsma) 
 
Jan Wolfs,    scriba 
 
(get. J. Wolfs) 
 
Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 31 maart 2021 
 
Sieta de Boer-Jongsma    preses 
 
(get. S de Boer-Jongsma) 
 
Els Gelling-Velema  scriba 
 
(get. E.J.H Gelling-Velema) 


