Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
wijkgemeente Meentkerk van de Hervormde gemeente te Huizen
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Vaststelling/wijziging
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad op 11 mei 2021 en is vanaf
1 september 2021 geldig.
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§ 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad
1.1. Aantal ambtsdragers
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Invullen:
predikant
ouderlingen
ouderlingen-kerkrentmeester
diakenen
Predikanten met een
bijzondere opdracht

1
13
4
4
0

Totaal

22

verplicht minimum
(Ord. 4-6-3)
1
2
1
2
0
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§ 1B. Samenstelling werkgroepen
Er wordt momenteel geen gebruik gemaakt van werkgroepen. Wel biedt het reglement de
mogelijkheid hiertoe op een later tijdstip over te gaan.
Werkgroep … :

met als opdracht ……,
met de volgende samenstelling: …, …, …
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§ 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid
Alle belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar.
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
Overige vrienden, geen lid
van een kerk

nee

nee

nee

nee

2.1.2. Regels voor het stemmen
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in
ord. 4-5.
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde
stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen
uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden aan het begin van de
verkiezingsvergadering bij het stembureau ingeleverd.
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§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1. Verkiezingsmaand
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt eens per 2 jaar plaats in elk oneven jaar te
beginnen in de maand september, met als doel nieuwe ambtsdragers te bevestigen in het
begin van het opvolgende even jaar. Indien noodzakelijk zijn tussentijdse verkiezingen ook
mogelijk.
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen,
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste 4
weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan. De kerkenraad
stelt, rekening houdend met de aanbevelingen en in overeenstemming met Ord. 3-6-2 een
kandidatenlijst op per ambt. Herkiesbare ambtsdragers worden verkozen verklaard en van
de verkiezingsprocedure uitgesloten tenzij vanuit de gemeente expliciet één of meer
tegenkandidaten tegen deze ambtsdrager zijn ingediend.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 1 week voordat de verkiezing plaats heeft,
door de wijkkerkenraad gedaan door middel van publicatie in het kerkblad en afkondiging in
de eredienst.
2.2.3. Verkiezingsvorm
Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde
leden.
2.2.4. Dubbeltallen
Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en
diakenen stelt de wijkkerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit
de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente plaatsvindt.
Elke zes jaar wordt aan de wijkgemeente gevraagd zich uit te spreken over de te volgen
verkiezingsprocedure.
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de wijkkerkenraad hiertoe voor een
periode van zes jaar gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de ‘machtiging uit hoofde
van Ord. 3-6-3’, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht.
De procedure beschreven in dit artikel komt in de plaats van het bepaalde in Ord. 3-6-2.
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§ 2.3. Verkiezing van predikanten
2.3.1 Verkiezing door de kerkenraad, keuzemogelijkheid
Ín afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-6 worden predikanten verkozen door de
wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad.
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§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
3.1. Aantal vergaderingen (keuzemogelijkheid
De wijkkerkenraad vergadert in de regel 10 maal per jaar.
3.2. Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste 4 dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde
zullen komen (de agenda).
3.3. Verslaggeving (keuzemogelijkheid
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld. Dit verslag wordt opgesteld door een
notulist, welke geen deel uitmaakt van de kerkenraad of door de scriba. De notulist heeft de
gelofte van geheimhouding afgelegd.
3.4. Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de wijkkerkenraad, worden
hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke
termijn aan de gemeente bekend gemaakt.
3.5. Verkiezing moderamen
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per jaar in de eerste
vergadering van de maand januari.
3.6. Jaargesprekken
Het jaargesprek met de predikant wordt gehouden door de preses van de wijkkerkenraad en
een daartoe aangezocht lid van de wijkkerkenraad. Het gesprek vindt bij voorkeur plaats aan
het eind van het winterwerk, in de maanden mei, juni of juli.
3.7. Toelating toehoorders tot de vergaderingen
De vergaderingen van de wijkkerkenraad zijn niet openbaar. De wijkkerkenraad kan echter
besluiten dat wijkgemeenteleden en andere daartoe door het moderamen uitgenodigde
belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan
toegelaten worden.
3.8. Archiefbeheer
Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.
3.9. Taak en bevoegdheid AK
Met in achtneming van het bepaalde in Ord.4-8-5 zijn aan de Algemene Kerkenraad de
volgende taken toevertrouwd:


Het bevorderen en bewaken van de eenheid van de Hervormde Gemeente te Huizen






Vaststellen financiële verslagen en begrotingen van:
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen
Huizer Kerkblad
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Algemeen Kerkenraad Fonds




Vaststellen collecterooster
Vaststellen preekrooster




Bespreken, vaststellen en evalueren beleidsplannen (na overleg met wijkkerkenraden,
colleges, Hervormde Jeugdraad, De Brug en overige commisseis)
Conditioneren en evalueren van centrale activiteiten






Invulling kerkordelijke rol rondom het beroepingswerk
Installeren , opvolgen en evalueren van gemeentebrede commissies
Overleg met zusterkerken
Overleg met en vertegenwoordiging naar overheids- en kerkeklijke instanties



Zorg dragen voor mogelijkheden tot communicate (Website, Kerkblad, intranet, etc)
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§ 4. Besluitvorming
4.1. Besluitvorming
Besluitvorming in de kerkenraad vindt plaats in overeenstemming met ord. 4-5.
Ord. 4, art. 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, 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 ten minste drie leden aanwezig zijn.
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
5.1. Plaats en aantal kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de Algemene
Kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Meentkerk.
De middagdiensten vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeenten Nieuwe Kerk,
Zenderkerk en Meentkerk en worden gehouden in één van de wijkkerken. Naast deze
diensten kunnen in de andere wijkkerken bijzondere diensten worden georganiseerd, die ook
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid vallen.
5.2. Beantwoording doopvragen
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de
doopvragen beantwoorden. Indien één van de ouders geen dooplid is, stelt de kerkenraad
het op prijs dat deze een aangepaste vraag beantwoord, waar de ouder wordt gevraagd om
de doop te aanvaarden.
5.3. Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten. Tevens worden
toegelaten zij die de Heere Jezus van harte lief hebben gekregen en binnen afzienbare tijd in
het midden van de gemeente daarvan belijdenis willen doen.
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§ 6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden
6.1. Algemeen
Zoals aangegeven in Art. 3.9 zijn alle vermogensrechtelijke bevoegdheden overgedragen
aan de Algemene Kerkenraad en daarbij aan de colleges van kerkrentmeesters en diakenen.
6.2. Wijkkas
De wijkkas wordt beheerd door de scriba. Jaarlijks wordt aan de kerkenraad verantwoording
afgelegd over de uitgaven in het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar.
De betalingen uit de wijkkas worden gedaan door het Kerkelijk bureau en vallen onder
verantwoording van het college van kerkrentmeesters
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§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
De vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling vindt plaats in overeenstemming met
ord. 4-8-5 en ord. 4-8-9.
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.

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.
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§ 8. Overige bepalingen
8.1. Gelofte van geheimhouding voor andere kerkelijk medewerkers dan de
ambtsdragers
De Meentkerk kent een aantal kerkelijke medewerkers in functies, waarmee het ambtelijke
werk wordt ondersteund, te weten:
-

Bezoekbroeders/bezoekzusters
Psycho Pastorale Hulpverleners (PPH-ers)

Als er nieuwe kerkelijk medewerkers worden aangesteld, worden zij vooraf in bediening
gesteld binnen de kerkenraad en leggen zij ook daar ook de gelofte van geheimhouding af.
De gemeente wordt geïnformeerd in het kerkblad als kerkelijk medewerkers in bediening zijn
gesteld.

Ondertekening
Aldus te Huizen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente
Meentkerk van de Hervormde gemeente te Huizen d.d. 11 mei 2021.

J.P. Wiesenekker/J. Kos preses
M.H. Visser, scriba
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Bijlage
Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-3
Op 23 november 2016 hebben de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente de
kerkenraad van die wijkgemeente voor de duur van zes jaar gemachtigd om voor de
verkiezing van ambtsdragers de procedure, beschreven in Ord. 3-6-3, te volgen.
De kerkenraad zal de wijkgemeente hierover uiterlijk op 23 november 2022 opnieuw
raadplegen.
voorzitter kerkenraad
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