
 1 

Toelichting op de wijzigingen van de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken 
van de Hervormde gemeente te Sprang (4e wijziging). 
 
Vooraf:  
 
Het is goed om regelmatig de plaatselijke regeling te bekijken op eventuele wijzigingen. Up tot date 
houden. Het model plaatselijke regeling van de PKN is in 2020 aangepast naar aanleiding van een 
wijziging van de kerkorde per 1 mei 2018 vanwege het project 'Kerk 2025”. De wijzigingen in onze 
plaatselijke regeling zijn derhalve grotendeels afkomstig uit dit model. Echter, de meeste bepalingen 
van onze plaatselijke regeling van 31 januari 2017 blijven al dan niet in een (ietwat) gewijzigde 
redactie bestaan. Waarom weggooien wat goed is. De “echte” wijzigingen worden hieronder 
behandeld. Niet de kleine wijzigingen, zoals de vernummering van een artikel, een andere koptekst, 
de verwijzing naar een gewijzigde vernummering van een ordinantieartikel of de samenvoeging van 
twee artikelen tot één artikel. Daarvoor wordt verwezen naar de voetnoten van het concept van de 
plaatselijke regeling. 
 

 
Preambule en verklaring van 25 februari 2004.  
 
De huidige plaatselijke regeling kent een preambule en als bijlage 1 de verklaring van 25 februari 
2004. De kerkenraad is van mening, dat het handhaven van de preambule en de verklaring van 25 
februari 2004 in de plaatselijke regeling niet nodig is. De belangen die in de verklaring worden 
genoemd, worden geregeld in de plaatselijke regeling (nodiging tot het Heilig Avondmaal, roeping tot 
het ambt en het inzegenen van geen andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en 
vrouw). Wat de identiteit van de gemeente is, is neergelegd in het beleidsplan van de gemeente. 
 
 
Artikel 1.1 Aantal ambtsdragers 
 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: predikant (1), ouderlingen (9), ouderlingen-
kerkrentmeester (3) en diakenen (4). Een van de ouderlingen is de ouderling missionair werk. Dit ambt 
is al geruime tijd vacant. De taken van deze ouderling worden uitgevoerd door een contactpersoon, 
die de contacten naar het missionair team onderhoudt. Onze predikant is thans de contactpersoon. De 
kerkenraad is van mening, dat hierdoor geen behoefte meer is aan het ambt van ouderling missionair 
werk en heeft besloten dit ambt op te heffen. Hiermee komt het aantal ouderlingen op 8 en het aantal 
ambtsdragers in de kerkenraad op 16. 
 
 
Artikel 2.1.1 Stemrecht en verkiesbaarheid 
 
Dit artikel is redactioneel gewijzigd, maar inhoudelijk gelijk gebleven.  
 
Huidige tekst: 
De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de gemeente. 
 
Nieuwe tekst: 
De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar. 
 
 
Artikel 2.1.3 Stemmen bij volmacht 
 
De woorden “voor de stemmingsvergadering” zijn gewijzigd in “van te voren”. Voor de 
stemmingsvergadering kan worden opgevat als dat het formulier om bij volmacht te mogen stemmen 
vlak voor de vergadering (diezelfde avond) moet worden overhandigd. Het mag echter bijvoorbeeld 
ook diezelfde dag bij de scriba in de bus gestopt worden. 
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Artikel 2.2.1 Verkiezingsmaand  
 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt in de regel plaats in de maanden april of mei van elk 
oneven jaar, maar in elk geval na Pasen. 
 
Toegevoegd zijn de woorden “in de regel”. 
 
Een tussentijdse verkiezing kan namelijk nodig zijn. Bijvoorbeeld een ambtsdrager treedt tussentijds 
af, waardoor er een vacature ontstaat en de reguliere verkiezingen duren nog wel even. Dan moet je 
het al die tijd met 1 ambtsdrager minder doen.  
Of de reguliere verkiezing levert geen nieuwe ambtsdrager op, de vacature blijft bestaan. Dan kan een 
tussentijdse verkiezing worden gehouden. De woorden “in de regel” maken dat mogelijk. 
 
 
Artikel 2.2.3 Verkiezingsvorm 
 
Momenteel geldt, dat wie zijn stem wil uitbrengen, ook als gevolmachtigde, bij aanvang van de 
vergadering ter plaatse aanwezig moest zijn. Gebleken is dat dit niet is toegestaan. Ook als je na de 
opening van de stemmingsvergadering maar voor de stemming binnenloopt, mag je stemmen. 
 
 
Artikel 2.2.4 Dubbeltallen 
 
Twee maal zijn de woorden “stemgerechtigden leden” gewijzigd in “stemgerechtigden” conform de 
gewijzigde terminologie in de kerkorde.  
Het artikel is aangevuld met de zin dat “de procedure beschreven in dit artikel in de plaats komt van 
het bepaalde in Ord. 3-6-2”. Dit betekent, dat het systeem van dubbeltallen in de plaats komt van de 
reguliere verkiezingsprocedure van Ord. 3-6-2. Inhoudelijk is er geen wijziging. 
 
 
Artikel 3.4 Openbaarmaking besluiten 
 
Dit artikel gaat over de openbaarmaking van besluiten. Nu geldt, dat bij een mondelinge mededeling 
het besluit zo snel mogelijk na het nemen ervan aan de gemeente wordt medegedeeld. Zo snel 
mogelijk is gewijzigd in binnen een redelijke termijn conform model plaatselijke regeling PKN. 
 
 
Artikel 3.7 De gemeente kennen in en horen over (huidige plaatselijke regeling). 
 
In Ord. 4-8-7 is bepaald dat in de regeling voor het werken van de kerkenraad (een onderdeel van de 
plaatselijke regeling) moet worden vastgelegd “de wijze waarop de gemeente wordt gekend en 
gehoord”. De synode heeft overwogen dat de wijze waarop de gemeente moet worden gehoord sterk 
afhangt van het onderwerp. Hoe de gemeente moet worden betrokken bij de meningsvorming van de 
kerkenraad is immers sterk afhankelijk van het gewicht van de zaak. Soms kan met een schriftelijke 
mededeling waarop kan worden gereageerd worden volstaan, soms zal een gemeentevergadering (of 
meer dan één) nodig zijn. Bij een aanpassing van het archiefbeheer kan volstaan worden met een 
mededeling en het vragen van reacties, bij sluiting van een kerkgebouw zal de kerkenraad een of 
meer gemeenteavonden moeten beleggen.  
De synode heeft dan ook besloten om bovengenoemde verplichting te schrappen. In Ord. 4-8-7 
waarin naar de plaatselijke regeling verwezen wordt, heeft de synode de verwijzing naar de 
plaatselijke regeling geschrapt. 
Bij een ordinantiewijziging in 2019 heeft de synode overwogen, dat de gebruikte uitdrukkingen 
"kennen en horen" en "de gelegenheid geven hun mening kenbaar te maken" hetzelfde betekenen. 
De synode heeft besloten voortaan de formulering "de gelegenheid geven hun mening kenbaar te 
maken" te gebruiken.  
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De huidige bepaling luidt als volgt: 
3.7 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 ten minste drie weken voorafgaande aan de bijeenkomst 

verschijnt 
- afgekondigd op ten minste één zondag, die aan de bijeenkomst voorafgaat. In deze 

berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil 
horen. 

 
 
Artikel 3.7 Jaargesprekken 
 
De kerkenraad moet vastleggen hoe en met wie jaargesprekken gehouden worden. Dit geldt in ieder 
geval de aan de gemeente verbonden predikant en de kerkelijk werker die in het ambt bevestigd is.  
In artikel 3.7 wordt vastgelegd, dat de jaargesprekken met de predikant worden gehouden door een 
door de kerkenraad vast te stellen afvaardiging van de kerkenraad.  
Onze pastoraal werker is niet in het ambt bevestigd en wordt dus niet genoemd in artikel 3.7. De 
gesprekken met hem vinden plaats door een deputatie van het college van kerkrentmeesters. 
 
 
Artikel 3.8 Toelating toehoorders tot de vergaderingen 
 
Artikel 3.8 dat gaat over de toelating van toehoorders tot de vergaderingen van de kerkenraad is 
redactioneel iets gewijzigd, maar inhoudelijk gelijk gebleven.  
Er staat, dat gemeenteleden “tot een bepaalde vergadering” kunnen worden toegelaten. Dat is 
aangevuld met “of tot een deel ervan”.  
 
 
Paragraaf 4 Besluitvorming  
 
Ord. 4, artikel 5 dat handelt over de besluitvorming is letterlijk overgenomen.  
 
- Lid 4 is belangrijk. Er kunnen enkel besluiten worden genomen als ten minste de helft van het 

aantal leden aanwezig is. Dat is het aantal leden inclusief vacatures. Wel geldt een minimum van 
drie leden. 
 

- Escape: geen quorum, dan wel besluitvorming mogelijk in een volgende vergadering, ook 
wanneer er dan geen quorum is. Die vergadering mag niet eerder dan over ten minste twee 
weken plaatsvinden. Er moeten wel ten minste drie leden aanwezig zijn. Het moet gaan over een 
in die eerste vergadering ingediend voorstel. 
 

- Wel een gedoe. Twee vergaderingen nodig voor wat je in één vergadering kan doen. Daarom is 
het aan te raden vacatures niet te lang te laten open staan en ook niet te veel vacatures te 
hebben.  

 
- Dit artikellid kan niet worden toegepast op verkiezingen door gemeenteleden. 
 
 
Artikel 5.1 Aantal, tijd en plaats kerkdiensten 
 
In de 1e zinsnede is een tweetal wijzigingen aangebracht.  
 
1. Geen inhoudelijke wijziging, wel een verduidelijking: de woorden “De wekelijkse kerkdiensten” zijn 

aangevuld met “van de gemeente”. Is conform model plaatselijke regeling PKN. 
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2. Volgens de huidige tekst kunnen de kerkdiensten enkel worden gehouden in ons kerkgebouw, 
terwijl er ook kerkdiensten op andere plaatsvinden, zoals de tentdienst in het kader van de VBK. 
Om deze reden zijn de woorden “in de regel” toegevoegd, waardoor het mogelijk is kerkdiensten 
op andere plaatsen dan in onze kerk te houden. 

 
Onderstaand de nieuwe tekst met de wijzigingen (cursief): 
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente  worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld 
rooster in de regel gehouden in de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat te Sprang-Capelle. 
 
 
Artikel 6.1.1 Omvang van het college van kerkrentmeesters 
 
- Het takenpakket van het CvK wordt steeds uitgebreider. Denk bijvoorbeeld aan de 

werkzaamheden op IT-gebied.  
 
- Daarom is er voor gekozen het aantal kerkrentmeesters uit te breiden naar 3.  

Gedachte daarbij: het is moeilijk om ambtsdragers te krijgen. Het is moeilijk om alle vacatures 
voor ouderling-kerkrentmeester in te vullen (zie laatste verkiezingen CvK). De drempel om tot 
kerkrentmeester, niet zijnde ouderling, verkozen te worden is lager. Kerkrentmeester is geen 
ambtsdrager (lid kerkenraad). 

 
 
Artikelen 6.1.2/6.2.2. en 6.1.3/6.2.3 Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester/ 
plaatsvervangers (college van kerkrentmeesters en college van diakenen) 
 
- Verkiezing voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt in elk oneven jaar in de eerste 

vergadering na de verkiezing van ouderlingen en diakenen en de daarop volgende 
bevestiging/verbintenis (artt. 6.1.2 en 6.2.2). Is nieuw. Was eerst niet geregeld. 

 Het is het meest praktische om na een nieuw samengesteld college van kerkrentmeesters/college 
van diakenen voorzitter, secretaris en penningmeester te verkiezen. Dus na de reguliere 
verkiezingen. 

 
- Hetzelfde geldt voor de plaatsvervangers van voorzitter en secretaris (artt. 6.1.3 en 6.2.3). Dus 

ook in de eerste vergadering na de verkiezing van ouderlingen en diakenen en de daarop 
volgende bevestiging/verbintenis. Vindt nu nog plaats in de eerste collegevergadering van een 
kalenderjaar. 

 
 
Artikelen 6.1.5. en 6.2.5 De bevoegdheden van de penningmeester (college van 
kerkrentmeesters en college van diakenen) 
 
Thans bepaalt artikel 6.1.4 (CvK) en artikel 6.2.3 (CvD) dat de penningmeester bevoegd is betalingen 
te doen.  
 
- Hij moet hierbij beleidsplan en begroting in acht nemen. 
 
- Geen limiet voor wat betreft het bedrag. 
 
Nieuw: artikel 6.1.5 (CvK) en artikel 6.2.5 (CvD): 
 
- Twee handtekeningen systeem. 
 
- Penningmeester kan tot maximaal € 10.000,- (CvK) en € 7.500,- (CvD) zelf betalingen doen. Dat 

bedrag geldt per betaling. Dus voor de dagelijkse overboekingen (meestal kleinere bedragen) is 
hij zelfstandig bevoegd.  
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- Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 
penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

 
- Twee handtekeningen systeem geldt ongeacht welke rekening het betreft boven het bedrag van  

€ 10.000,- respectievelijk € 7.500,-. 
 
- Door de verplichting van een tweede handtekening wordt er een controle-element (zekerheid) 

ingebouwd. Het systeem is zowel ter bescherming van de penningmeester als van de 
gemeente/diaconie.  

 
 
Artikel 6.3.1 Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken 
over begroting en jaarrekening   
 
De huidige procedure is aangevuld: de kerkenraad kan naast de instrumenten van “publicatie 
begroting en jaarrekening”, “inzien van begroting en jaarrekening” en “mening kenbaar maken door 
gemeenteleden” ook een gemeentevergadering beleggen. Verder ongewijzigd. 
 
 
§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling   
 
Vaststellen en wijzigen plaatselijke regeling: ordinantieteksten (4.8.5 en 4.8.9), die bepalen hoe een 
plaatselijke regeling moet worden vastgesteld dan wel gewijzigd zijn overgenomen. Hiermee worden 
onduidelijkheden voorkomen. 
 
 
Sprang-Capelle, 18 oktober 2022 
 
De Kerkenraad 
 
 
 
 
 


