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Wijziging 
Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 17 januari 2016 en is vanaf deze 
datum geldig.1 

Preambule 
Als hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland  zoeken wij het geheel van de 
PKN te dienen. Bron en norm voor ons handelen is de Bijbel als het Woord van God. 
Wij weten ons bijzonder verbonden met de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie en 
verbinden ons aan de in de Verklaring van 25 februari 2004 genoemde grondslag.2 

                                                        
1 Vaststelling: 4 januari 2005, eerste wijziging: 1 september 2015, tweede wijziging: 17 januari 2016 
2
 Deze verklaring is als Bijlage 1 toegevoegd aan deze plaatselijke regeling 
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§ 1   Samenstelling van de kerkenraad 

1.1   Aantal ambtsdragers  
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
Predikant 1 
Ouderlingen3 9 
Ouderlingen-kerkrentmeester 3 
Diakenen4 4 
Totaal 17 
 

  

                                                        
3 Wijziging per 17 januari 2016 
4
 Wijziging per 17januari 2016 
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§ 2   Verkiezing 

2.1   Verkiezing van ambtsdragers – algemeen 

2.1.1   Stemrecht  
De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd. Verkiezing van ouderlingen en 
diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de gemeente. 

2.1.3   Stemmen bij volmacht5  
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. 
Het formulier om bij volmacht te kunnen stemmen wordt ter beschikking gesteld door de scriba, 
vanaf het moment dat datum en tijd van de stemmingsvergadering zijn bekendgemaakt. 
De volledig ingevulde volmachten, door volmachtgever en gevolmachtigde ondertekend,  dienen 
voor de stemmingsvergadering  aan de kerkenraad overhandigd te worden. 
 

2.2   Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

2.2.1   Verkiezingsmaand 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt als regel plaats in de maand oktober van elk 
oneven jaar.6 

2.2.2   Uitnodiging 
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. Tegelijkertijd worden dan datum 
en tijd van de stemmingsvergadering bekendgemaakt.  

2.2.3   Stemmingsvergadering 
Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden.  
Voor deze vergadering geldt de regel dat wie zijn stem wil uitbrengen, ook als gevolmachtigde, bij 
de opening van de vergadering ter plaatse aanwezig moet zijn.7 

2.2.4   Dubbeltallen 
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. 
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor een periode van 
6 jaar gemachtigd. 8 
 

2.3   Verkiezing van predikanten 
In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 worden predikanten verkozen door de kerkenraad.  
 

                                                        
5 Wijziging per 1 september 2015 
6 Het rooster van aftreden als genoemd in Ord. 3-7-4 is als Bijlage 2 toegevoegd aan deze plaatselijke regeling. 
7 Toegevoegd per 17 januari 2016 
8
 Deze machtiging, uit hoofde van Ord. 3-6-3, is als Bijlage 3 toegevoegd aan deze plaatselijke regeling 
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§ 3   De werkwijze van de kerkenraad 

3.1   Aantal vergaderingen 
De kerkenraad vergadert minimaal 6 maal per jaar. 

3.2   Bijeenroepen van de vergadering 
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste vier dagen van te voren bijeengeroepen 
door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen.  
Kerkenraadsleden kunnen tot twee weken voor de vergadering aan het moderamen een 
schriftelijk verzoek doen bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen; het moderamen stelt 
de agenda vast. 

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

3.4   Verkiezing moderamen 
De in Ord. 4-8-2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste 
vergadering van een kalenderjaar.  

3.5   Plaatsvervangers 
In de vergadering genoemd in art. 3-5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba 
aangewezen.  

3.6   De gemeente kennen in 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 in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en  
 afgekondigd op tenminste één zondag, die aan de bijeenkomst voorafgaat. 
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil 
horen. 

3.7.   Toelating toehoorders tot de kerkenraad 
De kerkenraadsvergaderingen zijn in beginsel niet openbaar. De kerkenraad kan besluiten dat 
gemeenteleden of anderen als toehoorder en/of adviseur tot een bepaalde vergadering 
uitgenodigd worden. 

3.8.   Archiefbeheer 
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.  

3.9.   Bijstand door commissies 
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies/geledingen: 
- Jeugdraad 
- Catecheseteam 
- Commissie van Advies en Bijstand  
Één en ander vindt zijn uitwerking in het plaatselijk Beleidsplan. 
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§ 4   Besluitvorming 

Ordinantie 4-5   Besluitvorming 
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo 

mogelijk met eenparige stemmen genomen. 
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 

2.  Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het 
voorstel verworpen. 

3.  Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden 
gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. 
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. 
Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. 
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen 
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. 
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het 
lot. 

4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden 
zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is. 
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die 
vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die 
ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is. 

5. Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de 
leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is 
voorzien. 
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§ 5   De kerkdiensten 

5.2   Beantwoording van doopvragen 
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen 
beantwoorden. Beantwoording van de doopvragen door een dooplid leidt niet tot opneming 
onder de belijdende leden, dit in afwijking van de mogelijkheid die Ord. 9-5-3 noemt. 

5.3.   Deelname aan het Heilig Avondmaal 
Vanuit de klassieke gereformeerde lijn doop-belijdenis-avondmaal, hebben alleen belijdende 
leden toegang tot het Heilig Avondmaal. 

5.4.   Inzegening van het huwelijk 
Het huwelijk is een inzetting van God. Daarom kan alleen een wettig huwelijk tussen een man en 
een vrouw kerkelijk bevestigd en ingezegend worden en is er geen ruimte voor het zegenen van 
andere levensverbintenissen. Wel zal daar, indien gewenst, pastorale zorg aan besteed worden. 
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§ 6   De vermogensrechtelijke aangelegenheden 

6.1   Kerkrentmeesterlijk 

6.1.1   Omvang van het college van kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden.  

6.1.2   Samenstelling van het college van kerkrentmeesters 
Van de vijf kerkrentmeesters zijn er drie ouderling. De overige twee zijn geen ouderling. 

6.1.3   Administratie 
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan die belast wordt met de 
boekhouding van het college. 
De administrateur woont, in die gevallen dat het gewenst is, de vergaderingen van het college bij 
en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de 
geheimhouding van toepassing.  

6.1.4   Penningmeester 
 De penningmeester verzorgt het kasbeheer. Hij is bevoegd betalingen te doen namens de 
gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en  
de begroting. 
Bij afwezigheid of vacature van de penningmeester treedt de voorzitter of secretaris op als diens 
plaatsvervanger.  

6.1.5   Plaatsvervangers 
In de eerste collegevergadering van een kalenderjaar wijst het college de plaatsvervangers van de 
voorzitter en de secretaris aan.  
 

6.2   Diaconaal 

6.2.1   Omvang van het college van diakenen 
Het college van diakenen bestaat uit 49 leden.  

6.2.2   Administratie 
Het college van diakenen wijst een administrerend diaken aan, die belast wordt met de 
boekhouding van het college. 

6.2.3   Penningmeester 
 De penningmeester verzorgt het kasbeheer. Hij is bevoegd betalingen te doen namens de 
diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de 
begroting.  
Bij afwezigheid of vacature van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger.  

6.2.4   Plaatsvervangers  
In de eerste collegevergadering van een kalenderjaar wijst het college de plaatsvervangers van de 
voorzitter en de secretaris aan.  

                                                        
9
 Wijziging per 17 januari 2016 
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6.3   Begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster 

6.3.1   Terinzagelegging voor gemeenteleden 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begrotingen en voor de vaststelling van de 
jaarrekeningen worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in de Nieuwsbron of middels 
een bijlage bij Voetius. 
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 terinzagelegging worden gestuurd 
aan de scriba van de kerkenraad.  
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§ 7   Overige bepalingen 

Er zijn geen overige bepalingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening 
 
Aldus te Sprang-Capelle vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 17 januari 2016 . 
 
 
…………………………, preses 
 
 
…………………………, scriba 
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Bijlage 1   Verklaring van 25 februari 2004 

Als kerkenraad van de hervormde gemeente te Sprang weten we ons door onze Nederlandse 
Hervormde Kerk gebracht op een weg, die wij niet hebben begeerd en waarover wij in geweten 
bezwaard zijn. Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. 
Gedachtig aan het woord van de apostel: “Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw (2 Tim. 2 : 13) 
weten we ons echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan 
de roeping waarmee de Koning der kerk, Jezus Christus, ons geroepen heeft. 
 
Met de kerk belijden wij dat “Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan” 
(art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.  Daarom beloven wij, dat wij ons in 
gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de 
verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke 
tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het 
betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus 
Christus voor het enige Hoofd. 
 
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het geheel van de 
verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods 
hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het 
leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis 
overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het 
ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente 
zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw, dat 
wettig voor de overheid is gesloten. 
 
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven “ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig 
en met vreugde aan te wenden” (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen 
om - in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van 
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan. 
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Bijlage 2   Rooster van aftreden 

Nog toe te voegen 
 
 

Bijlage 3   Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-6 

Op 12 april 2011 hebben de stemgerechtigde leden van de hervormde gemeente te Sprang de 
kerkenraad van die gemeente voor de duur van zes jaar gemachtigd om voor de verkiezing van 
ambtsdragers de procedure, beschreven in Ord. 3-6-6, te volgen. 
De kerkenraad zal de gemeente hierover uiterlijk op 12 april 2017 opnieuw raadplegen. 
 


