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           PROTESTANTSE GEMEENTE
           ’s-HEERENBERG - ZEDDAM

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN  

HET LEVEN EN WERKEN VAN DE 

PROTESTANTSE GEMEENTE  ’s-HEERENBERG – ZEDDAM 

Van toepassing zijn de bepalingen in de kerkorde en ordinanties en de daarbij behorende 
Generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland.  

VASTSTELLING 

Deze  plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad van de  Protestantse Gemeente  
’s-Heerenberg - Zeddam  
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1.  SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD 

1. Aantal ambtsdragers 

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
predikant 
scriba     1 
tenminste ouderlingen                     3 
tenminste ouderling-kerkrentmeesters 3 
tenminste diakenen                     3 
totaal                     10 

1. VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS – Algemeen  

2.1.1. Stemrecht 
    De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn doopleden, die de leeftijd van 18 
    jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden en vrienden worden in deze 
    gelijkgesteld met de leden. 

2. VERKIEZING VAN OUDERLINGEN EN DIAKENEN 

2.2.1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt bij voorkeur plaats in de maand 
             november. 
2.2.2. De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor een 
             periode van 6 jaar gemachtigd (2017-2023) 

3. VERKIEZING  VAN PREDIKANTEN 

2.3.1. In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-6 worden predikanten verkozen door de 
             kerkenraad. 

3. DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD 

3.1. De kerkenraad vergadert tenminste zes maal per jaar. 
3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 7 dagen van te voren 

bijeengeroepen door het Moderamen, onder vermelding van zaken die aan de orde zullen 
komen. 

3.3. Van de vergadering wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 
         vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. 
3.4. Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden 

hetzij  schriftelijk in het kerkblad, hetzij op de website, hetzij door een mondelinge 
mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt. 

3.5. Verkiezing Moderamen: 
De verkiezing van het moderamen geschiedt jaarlijks in de maand volgend op die van de 
(her-) bevestiging van de ambtdragers. 

3.6. Plaatsvervangers: 
In deze vergadering genoemd worden plaatsvervangers van de praeses en de scriba 
aangewezen. 

3.7.  De kerkenraad kan een notulist aanwijzen, zijnde een niet-kerkenraadslid. Op hem/haar is 
het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 

3.8. De gemeente kennen en horen over: 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een 
bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de 
(betreffende) leden van de gemeente, die wordt aangekondigd op de website en 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 zij  
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de gemeente wil horen. 
9.    Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden, vrienden en andere 

   belangstellenden als toehoorder toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in 
    beslotenheid te behandelen. 

10. Het lopende archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de  
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van Ord.
11-2-17.  

4. BESLUITVORMING 

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 schriftelijke stemming wordt 
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, 
dan is het voorstel verworpen. 

4.3. Stemmen 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 een 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 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 moeten 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 weer, 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 ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet 
aanwezig is, mits tenminste drie leden aanwezig zijn. 

4.5. 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. 

5. DE KERKDIENSTEN 

5.1. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden door de kerkenraad vastgesteld, 
uitgaande van een evenwichtige verdeling tussen ’s-Heerenberg en Zeddam. In principe 
oneven maanden in ’s-Heerenberg, even maanden in Zeddam. 
 Jaarlijks worden vastgesteld en geëvalueerd diensten als: heilig avondmaal, startzondag, 
oecumenische diensten. 

5.2   Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
   doopvragen beantwoorden. 

5.3. Het avondmaal is toegankelijk voor belijdende en doopleden. 
5.4. Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, 

kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.  
 Tenminste één van hen dient bij de gemeente ingeschreven te zijn. 
 Afkondiging van de zegening geschiedt vervolgens als bij huwelijksafkondigingen. 
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6.     DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN 

6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk 

6.1.1 Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste 3 leden. 
6.1.2 De genoemde kerkrentmeesters in 6.1.1. zijn ouderling. 
6.1.3 Het college van kerkrentmeesters wijst een adviseur aan. De adviseur kan de 

vergaderingen van het college bijwonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is 
het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 

6.1.4 De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.  

6.1.5 Tijdens de eerste vergadering in de maand volgend op die van de (her-)bevestiging van de 
ambtsdragers wijst het college de voorzitter en de secretaris aan alsmede diens 
plaatsvervangers. 

6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal

6.2.1 Het college van diakenen bestaat uit tenminste 3 leden. 
Het college van diaken kan een externe adviseur aanwijzen. De externe adviseur kan de 
vergaderingen van het college bijwonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is 
het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 

6.2.2 De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. 
Tijdens de eerste vergadering in volgend op die van de (her-)bevestiging van de 
ambtsdragers wijst het college de voorzitter en de secretaris aan, alsmede diens 
plaatsvervangers. 

6.3. Begrotingen – Jaarrekeningen – Collecterooster 

1. Voor de vaststelling dan wel de wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de 
jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad, op de 
website en ter inzage aangeboden aan de gemeente. 
Afkondiging hiervan geschiedt in een kerkdienst en publicatie hierover in het kerkblad en 
op de website. 

2. De volledige stukken kunnen gedurende een week na afkondiging en publicatie worden 
ingezien. 

3. Reacties kunnen tot 3 dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden 
gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. 

4.. OVERIGE TAKEN VAN KERKRENTMEESTERS EN DIAKENEN 

1. Naast de in de kerkorde genoemde taken die toegedacht zijn aan het college van 
kerkrentmeesters  resp. diakenen stelt de kerkenraad volgens ordinantie 4 KO 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. 

7. HET MODERAMEN (Ord. 1-21-5) 

7.1. Het Moderamen behandelt alle zaken die dienstig zijn voor de voorbereiding van de 
kerkenraad. 
7.2. Het Moderamen voert de besluiten uit van de Kerkenraad. 
7.3. Het Moderamen voert telkens terugkerende of spoedeisende taken uit onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad. (Beheert en draagt zorg voor de dagelijkse gang 
van zaken) 

7.4. Het Moderamen draagt zorg voor de afwikkeling van de opgedragen taken door de 
kerkenraad. 
7.5. Het Moderamen voert de besprekingen en doelstellingen van de begrotingen voor de 

colleges van kerkrentmeesters en diaken. Daarna kunnen de ontwerpbegrotingen worden 
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opgemaakt. 
7.6. Het Moderamen heeft een dienende taak en kan en mag geen beleid voeren. 

8. OVERIGE BEPALINGEN 

8.1. In gevallen waarin deze plaatselijke regeling niet voorziet, beslist de kerkenraad. 
8.2. De plaatselijke regeling treedt in werking 14 dagen na publicatie onder intrekking van de 

plaatselijke regeling van 9 mei 2017. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2020 van de Kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg - Zeddam. 

H.G. Veld, praeses 

G.J. Vreuls-Chevalking, waarnemend scriba


