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Preambule 1

VERKLARING AANGAANDE DE VERBONDENHEID MET HET
GEREFORMEERDE BELIJDEN N.A.V. DE KERKVERENIGING
WAARTOE DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERK OP 12
DECEMBER 2003 HEEFT BESLOTEN

Als kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse
gemeente Soest weten wij ons door onze Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een
weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het 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 wij 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 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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Preambule 2

CONVENANT OP BASIS VAN BELEIDSPLAN

De Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse gemeente Soest wil
kerk blijven op de huidige basis van Schrift en de belijdenis overeenkomstig het Woord van
God.
Behalve het onderschrijven van de Verklaring aangaande de verbondenheid met het
gereformeerd belijden, zoals verwoord in Preambule 1, onderschrijven we ook het
Convenant van Alblasserdam.
Onze Hervormde Wijkgemeente stond op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse
Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats
wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse
erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar
Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de
Heilige Doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en
de verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan
in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht
zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie
Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten
van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
De wijkkerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen
daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij
door haar aangesproken willen en mogen worden.
1.

Als wijkkerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast
te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de
sacramenten, het uitoefenen van de tucht, ons in alle dingen te richten naar het
onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij
daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van
Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.

2.

Als wijkkerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van
Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom
behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods
gedoopt te wezen.

3.

Als wijkkerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling
is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het
midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Laten zij die het
Heilig Avondmaal tot hun enige troost met de Heeren Jezus Christus willen vieren
zichzelf oprecht onderzoeken, omdat het ingesteld is tot Zijn gedachtenis. Wij zullen
met Gods hulp ernaar staan Zijn tafel heilig te houden. Wij vermanen alle ongelovigen
en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te
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onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en
weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4.

Als wijkkerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente –
zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd
dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de
Heilige Geest.

5.

Als wijkkerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat
tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de
hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het
Evangelie van Jezus Christus.

6.

Als wijkkerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw
een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censuurabel. Daarom zal de
wijkkerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God
ontkrachten.

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig
Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan
door verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft,
ons Nederlandse volk te dienen met het Heilig Evangelie der genade Gods.
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§ 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad
Ordinantietekst
Ord. 4, art. 6. Samenstelling
1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad
het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn
en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee
ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn en drie diakenen.
4. In een gemeente met minder dan 300 leden kan de kerkenraad een kleiner aantal ambtsdragers
vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling – met
medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na in
daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord –
is voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht.
5. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed
moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers
en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben
gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht.
6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn
gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.
7. De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en
dienstdoende predikanten die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad.

§ 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad
Artikelen plaatselijke regeling
1.1. Aantal ambtsdragers
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
1 predikant (vacant)
2 ouderlingen
2 ouderlingen-kerkrentmeester
3 diakenen
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§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 2. De verkiezingsregeling
1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.
2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van
het bepaalde in ordinantie 4-7-2.
3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben,
of alleen belijdende leden dan wel ook doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1
genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar
te hebben bereikt.
4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien
verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen
stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.

§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen
Artikelen plaatselijke regeling
2.1.1. Stemrecht
Alleen belijdende leden hebben stemrecht.

2.1.2. Regels voor het stemmen
a. De stemming geschiedt schriftelijk.
b. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald,
vindt een herstemming plaats.
c. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats.
d. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan één
gevolmachtigde stem kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde
stemmen kunnen uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de wijkkerkenraad
getoond.
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§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen
1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de
(wijk)gemeente. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale
vergadering kan de kerkenraad een stemgerechtigd lid van een andere (wijk)gemeente kandidaat
stellen met het oog op de verkiezing tot ouderling of diaken.
2. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.
3. Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend
bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in
aanmerking komen.
4. Doopleden kunnen bij toepassing van ordinantie 3-2-3 eerst voor verkiezing in aanmerking komen,
nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft, met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat zij
onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen.
5a. Aanbevelingen van personen die naar de mening van gemeenteleden voor verkiezing in
aanmerking komen, gaan vergezeld van een vermelding bij elke aanbevolene van het ambt waarvoor
de aanbevolene in aanmerking komt.
5b. De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een lijst op met daarop
de namen van hen die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor dat ambt zijn
aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die
door de kerkenraad voor dat ambt worden aanbevolen.
5c. Indien de sub b bedoelde lijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt
verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Indien het aantal namen op deze
lijst gelijk is aan het aantal vacatures, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.
Indien het aantal namen op deze lijst kleiner is dan het aantal vacatures, geschiedt de voorziening in
de overige vacatures door verkiezing door de kerkenraad zelf.
6a. De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode van ten
hoogste zes jaren - de kerkenraad machtigen om, in afwijking van lid 5, voor elke vacature afzonderlijk
een dubbeltal vast te stellen.
6b. Bij toepassing van het in dit lid sub a bepaalde gaan de aanbevelingen van personen die naar de
mening van gemeenteleden voor verkiezing in aanmerking komen, vergezeld van een vermelding bij
elke aanbevolene van de vacature waarvoor de aanbevolene in aanmerking komt.
6c. Als er voor een vacature één aanbeveling is binnengekomen kan de aanbevolene, als deze
verkiesbaar is, door de kerkenraad verkozen worden verklaard. Als de kerkenraad van deze
bevoegdheid geen gebruik maakt, of als er voor een vacature meer aanbevelingen zijn ingekomen
stelt de kerkenraad na kennisneming van de ingekomen aanbeveling(en) voor deze vacature een
dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. Als
er voor een vacature geen aanbeveling is binnengekomen geschiedt de voorziening in deze vacature
door verkiezing door de kerkenraad zelf.
7. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de
verkiezing van ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in
haar geheel, door de algemene kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, nadat de
leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun mening
voor verkiezing in aanmerking komen. Zij maken als boventallig lid deel uit van de algemene
kerkenraad. Zij kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij
behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad.
8. Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen
aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging.
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9. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene
kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week
na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
10. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn
verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - indien het gaat om een bezwaar
tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behandeling van
bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging van de gekozene,
naar het regionale college voor het opzicht. Het regionale college voor de behandeling van bezwaren
en geschillen doet terzake een einduitspraak. Het regionale college voor het opzicht doet, indien het
de bezwaren ongegrond verklaart, een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college
voor het opzicht om de bezwaren gegrond te verklaren is beroep mogelijk.
11. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt
- met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging plaats in een
kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder
handoplegging geschieden.
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Ord. 3, art. 7. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen
1. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij zijn eenmaal terstond als ambtsdrager
herkiesbaar. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere omstandigheden afwijken na
instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering.
2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de
datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar.
3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting
heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde
van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd.
4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer
het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met
betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken.
5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn
bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn
volgens het rooster van aftreden verstreken is.
6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke maand
de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden.

§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Artikelen plaatselijke regeling
2.2.1. De reguliere verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in het laatste
kwartaal van het oneven kalenderjaar. Als regel vindt de bevestiging in januari van het
opvolgend even kalenderjaar plaats.
2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt
tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 1 week voordat de verkiezing plaats heeft,
door de wijkkerkenraad gedaan.
2.2.3. Ouderlingen en diakenen worden bij voorkeur gekozen tijdens een besloten
vergadering van stemgerechtigde leden. In bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling
van de wijkkerkenraad, kan er een stembusverkiezing plaats vinden.
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§ 3. De werkwijze van de wijkkerkenraad
Ordinantietekst
Ord. 4, art. 8.

Werkwijze

1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.
2. De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses,
een scriba en een assessor. In het moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling, een
ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien de kerkenraad minder dan twaalf leden telt,
hebben in het moderamen ten minste een predikant, een ouderling of een ouderling-kerkrentmeester
en een diaken zitting.
3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van
de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen
aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van
formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden
ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de
kerkenraad.
5. De kerkenraad stelt 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.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van
het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in
de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun
mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het
beleidsplan of de wijziging vast.
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld:
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt gekend
en gehoord, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van
zijn archieven.
7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten
aanzien van:
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;
- het toelaten van doopleden tot het Heilig Avondmaal;
- het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden;
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw;
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; zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord
te hebben.
- Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de
gemeente indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven.
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§ 3. De werkwijze van de wijkkerkenraad
Artikelen plaatselijke regeling
3.1. 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).
3.2. De wijkkerkenraad vergadert in de regel tien maal per jaar
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld. Dit verslag wordt na goedkeuring
ondertekend door voorzitter en scriba.
3.3. Verkiezing moderamen
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste
vergadering van het nieuwe kalenderjaar. Voor de scriba wordt ook een plaatsvervanger
gekozen.
3.4. In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de wijkkerkenraad de gemeente kent in
een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met
de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt
- aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
- afgekondigd op twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan,
In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad in het kort kenbaar over welke zaak hij
de gemeente wil horen.
3.5 De wijkkerkenraad kan besluiten dat wijkgemeenteleden of personen van buiten tot een
bepaalde vergadering toegelaten worden
3.6. Het lopend archief van de wijkkerkenraad 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.
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§ 4. De kerkdiensten
Ordinantieteksten
Ord. 5 art.1. De eredienst
…
3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad.
…

Ord. 6 art. 2. De toelating tot de doop
…
4. De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De kerkenraad
neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden van de gemeente daarin
gekend en daarover gehoord te hebben.
…

Ord. 7 art. 2. De toelating tot het avondmaal
…
De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen
deelnemen.
De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan het
avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeente
worden uitgenodigd.
…

§ 4. De kerkdiensten
Artikelen plaatselijke regeling
4.1. Bij de bediening van de Heilige Doop van kinderen kunnen alleen belijdende leden of
doopleden die met de wijkgemeente meeleven de doopvragen beantwoorden. In andere
gevallen beslist de wijkkerkenraad hierover.
4.2. De wijkkerkenraad houdt opzicht, dat de Heilige Doop in het midden der gemeente
heilig wordt gehouden en door de ouders voor hun kinderen wordt begeerd.
4.3. Tot de deelname aan het Heilig Avondmaal worden alleen belijdende leden van de
wijkgemeente toegelaten. Belijdende leden van een andere gemeente of kerk kunnen naar
het oordeel van de wijkkerkenraad als gast worden toegelaten.
4.4. De wijkkerkenraad houdt voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal de
censura morum.
4.5. De wijkkerkenraad neemt alleen aanvragen tot bevestiging en inzegening van een
huwelijk tussen man en vrouw in behandeling. Aanvragen tot bevestiging en inzegening van
een volgend huwelijk, na echtscheiding, worden door de wijkkerkenraad vanuit Gods Woord
benaderd.
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4.6. Tijdens de ochtenddienst wordt vanuit het Oude- en/of Nieuwe Testament gepreekt. De
middagdienst zal periodiek in het teken van een leerdienst staan.
4.7. De wijkkerkenraad werkt alleen mee aan begrafenissen. Er zal in geen opzicht worden
meegewerkt aan crematies.
4.8 In alle diensten van Woord en sacrament wordt alleen gebruik gemaakt van de
Statenvertaling of Herziene Statenvertaling.
4.9 Tijdens de reguliere diensten wordt alleen de psalmberijming van 1773 gebruikt. Bij
themadiensten en speciale diensten kunnen andere liederen worden gezongen, mits deze in
overeenstemming zijn met Gods Woord en in balans met de prediking. De wijkkerkenraad
behoudt de verantwoordelijkheid de liederen, die niet in de genoemde psalmberijming
voorkomen, te toetsen aan Gods Woord.
4.10. Vier keer per jaar worden er, indien mogelijk, themadiensten belegd voor de jeugd,
waaronder een opening en sluiting winterwerk. Tijdens deze diensten wordt speciale
aandacht besteed aan de jeugd. De preek en het gebed worden gehouden door de
dienstdoende predikant. De bijdrage van de jeugd wordt beperkt tot het voorlezen van het
bijbelgedeelte, de collecte en een gemaakte poster. Tijdens de dienst wordt het zingen als
regel begeleid door een organist. Alle activiteiten moeten de balans van het gepredikte
woord niet verstoren of overstijgen.
4.11. Het jeugdwerk heeft ten doel, onder het Woord van God, een goede en
vriendschappelijke binding onder de jeugd te creëren. Alsook elkaar vast te houden op de
weg van het geloof en een levend voorbeeld van Christus te zijn, zodat ook kinderen buiten
de kerk zich hierdoor geroepen voelen. Hierin zijn en blijven wij afhankelijk van God. De
beide clubs Benjamin en Friends 4 Life worden begeleid door de jeugdraad, die samen met
de wijkkerkenraad verantwoordelijk is voor de invulling van het jeugdwerk. Jaarlijks dient de
jeugdraad een begroting in die moet worden goedgekeurd door de wijkkerkenraad.
4.12. De wijkkerkenraad blijft verantwoordelijk voor alle activiteiten die ondernomen worden
binnen de gemeente. Hiervoor is het nodig dat leden van de gemeente die activiteiten willen
ondernemen t.b.v. het gemeenteleven dit in goed overleg met de wijkkerkenraad bespreken.
4.13. De wijkkerkenraad onderschrijft het belang van catechisatie en is verantwoordelijk voor
de uitvoering hiervan.
4.14. De Hervormde Vrouwendienst (HVD) wordt door de wijkkerkenraad ondersteund. Voor
hun activiteiten wordt jaarlijks geld beschikbaar gesteld. De HVD heeft als richtlijn op bijbelse
wijze betrokken te zijn in tijden van voor- en tegenspoed. Ook is de vrouwendienst betrokken
bij pastoraat en huisbezoek bij ouderen en zieken.
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§ 5.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
Ordinantieteksten
Ord. 11, art. 2. Het college van kerkrentmeesters
1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de
kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden.
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters.
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de
gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te
verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing
hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken
tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen.
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.
De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester.
Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet
in één hand zijn.
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden
deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen
door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen
door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening
van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de
artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere
activiteiten van de gemeente; en voorts
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d.het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend
en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien
aanwezig - het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en
- de herderlijke zorg.
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem
toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
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Ord. 11, art. 2. Het college van kerkrentmeesters (vervolg)
Ordinantieteksten
9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
- het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren,
verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in
gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de
gemeente;
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
Ord. 11, art. 4. Vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten met wijkgemeenten
1. Waar een gemeente wijkgemeenten heeft, dient in deze ordinantie in plaats van kerkenraad
gelezen te worden algemene kerkenraad.
2. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de kerkrentmeesters die lid zijn van een
wijkkerkenraad tezamen met de andere kerkrentmeesters die benoemd zijn door de wijkkerkenraad,
de wijkraad van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters die lid zijn van de algemene kerkenraad,
vormen tezamen met de kerkrentmeesters die daartoe op gezamenlijke voordracht van de wijkraden
van kerkrentmeesters door de algemene kerkenraad zijn benoemd, het college van kerkrentmeesters.
3. In overleg met de algemene kerkenraad kan het college van kerkrentmeesters, naast de zorg voor
het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten, de verzorging van
bepaalde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard
toevertrouwen aan de wijkraden van kerkrentmeesters. Een en ander geschiedt met inachtneming van
het bepaalde in ordinantie 4-9-4.
…
6. Wanneer een gemeente uit minder dan vier wijkgemeenten bestaat, kan de algemene kerkenraad,
met instemming van de wijkkerkenraden, besluiten geen wijkraden van kerkrentmeesters in te stellen.
Wanneer geen wijkraden zijn ingesteld, bestaat het college van kerkrentmeesters uit alle
kerkrentmeesters van de gemeente en worden de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn benoemd
door de algemene kerkenraad.

§ 5.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
Artikelen plaatselijke regeling
5.1.1. Het college van kerkrentmeesters van de wijkgemeente bestaat uit drie leden, namelijk
twee ouderlingen-kerkrentmeester en een kerkrentmeester. Vanuit dit college wordt een
administrerend kerkrentmeester benoemd. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid ook van
buiten dit college een administrateur te benoemen, die de vergaderingen van het college
bijwoont en daar een adviserende stem heeft. Tekenbevoegdheid en scheiding van
verantwoordelijkheden zijn conform de kerkorde.
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§ 5.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
Ordinantieteksten
Ord. 11, art. 3. Het college van diakenen
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten
minste drie leden.
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in
één hand zijn.
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is
een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
4. Het college van diakenen heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de
diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de
artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de diaconie;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde,
personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op
diaconaal terrein werkzaam zijn;
f. het beheren van verzekeringspolissen.
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde
beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
6. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen,
fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de
behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het
college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van
de gemeente.
8. De wijkkerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor
de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting
zijn voorzien.
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Ord. 11, art. 4. Vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten met wijkgemeenten
…
4. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de diakenen die lid zijn van een wijkkerkenraad, de
wijkraad van diakenen. De diakenen die lid zijn van de algemene kerkenraad, vormen tezamen met de
diakenen die daartoe op gezamenlijke voordracht van de wijkraden van diakenen door de algemene
kerkenraad zijn benoemd, het college van diakenen.
5. In overleg met de algemene kerkenraad kan het college van diakenen de verzorging van bepaalde
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard toevertrouwen aan de
wijkraden van diakenen. Een en ander geschiedt met inachtneming van het bepaalde in ord. 4-9-4.

§ 5.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
Artikelen plaatselijke regeling
5.2.1 De wijkraad van diakenen bestaat uit drie leden. De Hervormde wijkgemeente van
bijzondere aard participeert in het college van diakenen van de Protestantse gemeente
Soest.
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