
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Plaatselijke regeling van de 
Hervormde gemeente 

te Onstwedde 
waarin opgenomen: 

 
 
 
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers 
- de regeling voor de wijze van werken van de 

kerkenraad 
- de regeling voor het beheer van de vermogens-

rechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
 



 

Inleiding op basis van het convenant van Alblasserdam 
 
"Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn, on-
der zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der 
Kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, 
onze enige Meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, 
en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen, en door deze de consciën-
ties te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen 
aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles 
te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de excommunicatie of 
de ban, die daar geschiedt naar den Woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt. (De Ne-
derlandse Geloofsbelijdenis, artikel 32).  
De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven. De gemeente weet 
zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie formulieren 
van enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt." 
 
De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evange-
lisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden hebben op 12 december 2003 
besloten te fuseren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Hervormde Gemeente te 
Onstwedde heeft op grond van de kerkorde en de ordinanties van de Protestantse Kerk in 
Nederland de bevoegdheid om zelfstandig besluiten te nemen met betrekking tot de plaat-
selijke situatie van de gemeente. 
 
De Hervormde Gemeente van Onstwedde zal als plaatselijke Hervormde Gemeente blij-
ven bestaan binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Met betrekking tot voornoemde 
fusie zal door de gemeente geen initiatief worden ondernomen om te komen tot een fusie 
met één van de plaatselijke kerken. Wel verstaat de gemeente haar roeping en taak om 
ook binnen de Protestantse Kerk in Nederland haar visie zoals verwoord in deze inleiding 
en het convenant te blijven vertolken in de brede verbanden van de kerk. Als gemeente 
belijden wij, met Gods hulp, acht te willen blijven geven op en vast te houden aan de 
zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het be-
straffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, 
waarbij we alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. Conform het door de generale syno-
de genomen aanvullend besluit d.d. 12 december 2003, weet de gemeente zich gebonden 
aan de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie, zoals deze in artikel I-4 van de 
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (en voordien in artikel X-2 van de kerk-
orde van de Nederlands Hervormde Kerk) zijn genoemd. Hiertoe is ook de preámbule 
(inleidende bril waardoor de rest gelezen dient te worden) behorend bij het Convenant 
van de Classis Alblasserdam als beginpagina van de plaatselijke regeling opgenomen. 
 
Omdat de gemeente door bovenstaande duidelijk de gebondenheid aan het gereformeerd 
belijden uitspreekt, erkent en respecteert zij niet datgene dat tegen het Woord van God 
indruist.  
 
De gemeente houdt vast aan de lijn doop-belijdenis-avondmaal, dat wil zeggen: 
− aan het unieke karakter van de kinderdoop, omdat de Heilige Doop een instelling van 

God is om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de 
kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te we-
zen. De doopvragen zullen worden beantwoord op de gebruikelijke wijze. 

− de gemeente laat in principe geen leden toe tot het Heilig Avondmaal zonder vooraf-
gaande belijdenis van het geloof. 

 
De gemeente benoemt en bevestigt alleen mannelijke leden in de ambten. Conform ord. 
3-6-6 blijft de wijze van verkiezing van ambtsdragers zoals gebruikelijk binnen onze 
gemeente. 
 
De gemeente belijdt het huwelijk tussen man en vrouw als instelling van God. Alternatie-
ve samenlevingsvormen zijn onbijbels. Derhalve wordt geen toestemming verleend voor 
zegening van verbintenissen buiten het door God ingestelde huwelijk. 



 

Convenant 
 
Onze Hervormde Gemeente staat 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 zon-
dagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het on-
feilbaar 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, namelijk de Apostolische Geloofsbelij-
denis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De ge-
meente 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, namelijk 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 kerkenraad 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 kerkenraad 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 sa-
cramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeil-
baar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. 
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daar-
om niet zonder meer de Augsburgse Confessie, de Catechismus van Luther, Konkor-
die van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

2. Als kerkenraad 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 kerkenraad 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 mid-
den van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle on-
gelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des 
Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegen-
staan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. 

4. Als kerkenraad 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 kerkenraad 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. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze 
tucht oefenen over hen die deze instelling van God niet eerbiedigen. 

6. Als kerkenraad 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. 

 
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkom-
stig 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. 



 

Inhoud 
 
Paragraaf  Inhoud  Blz. 
   
1 Samenstelling kerkenraad 1 
1.1. Aantal ambtsdragers 1 
1.1.2. Duur zitting ambtsdragers 1 
1.1.3. Tussentijdse vacature 1 
1.2. Adviseurs 1 
 
2 De werkwijze van de kerkenraad 2 
2.1. Aantal vergaderingen 2 
2.2. Bijeenroepen vergadering 2 
2.3. Notulen 2 
2.4. Verkiezing moderamen 2 
2.4.1. Preses eerste vergadering 2 
2.4.2. Scriba 2 
2.4.3. Taken moderamen 2 
2.5. De gemeente kennen in en horen over 2 
2.5.1. Gemeenteavond en gemeentelijk beraad 2 
2.6. Openbaarheid en toehoorder bij de kerkenraad 5 
2.7. Archief 5 
2.8. Taken en bevoegdheden 5 
2.9. Organen van bijstand 5 
2.10. Beleidsplan 5 
 
3 Besluitvorming 6 
3.1. Stemming over zaken 6 
3.2. Stemming over personen 6 
3.3. Meerderheid van stemmen 6 
3.4. Quorum 6 
3.5. Stemming kerkelijke vergaderingen 6 
 
4.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk 7 
4.1.1. College kerkrentmeesters 7 
4.1.2. Administratie 7 
4.1.3. Betalingen 7 
4.1.4. Benoemingen 7 
4.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal 7 
4.2.1. College van diakenen 7 
4.2.2. Administratie 7 
4.2.3. Penningmeester 7 
4.2.4. Benoemingen 7 
4.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen 7 
4.3.1. Begroting en jaarrekening 7 
4.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen 8 
4.4.1. Aanhangsel beroepsbrief 8 
4.4.2. Doop-, belijdenis en trouwboek 8 
4.4.3. Koster 8 
4.4.4. Het kerkgebouw 8 
4.4.5. De viering Heilig Avondmaal 8 
 



 

5 Het beroepen van een predikant 9 
5.1. Wijze van beroepen predikant 9 
5.2. Instelling hoorcommissie 9 
5.3. Aanbevelingen gemeente 9 
5.4. Groslijst 9 
5.5. Werkwijze hoorcommissie 9 
5.6. Uitbrengen van beroep 9 
 
6 Verkiezing van ambtsdragers 10 
6.1. Ambtstermijn 10 
6.2. Tijdstip verkiezingen 10 
6.3. Actief en passief kiesrecht 10 
6.4. Uitnodiging stemming 10 
6.5. Wijze van stemmen 10 
6.6. Vaststellen dubbeltallen 10 
6.7. Bloed- en aanverwantschap 10 
 
7 De kerkdiensten 11 
7.1. Plaats en tijd 11 
7.2. Doopvragen beantwoorden 11 
7.3. Deelname Heilig Avondmaal 11 
7.4. Huwelijksdienst 11 
 
8 Overige bepalingen 12 
8.1. Onvoorziene gevallen 12 
8.2. Slotbepaling 12 
 
Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-6 13 
 
 
 



 1 

§ 1. Samenstelling kerkenraad 
 
1.1. Aantal ambtsdragers  
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.2. Duur zitting ambtsdragers 
De leden van de kerkenraad, behalve de predikant, worden telkens benoemd voor een 
periode van vier jaar. 
Iedere twee jaar is de helft van de kerkenraad aftredend en eenmaal herkiesbaar. 
 
1.1.3. Tussentijdse vacature 
Indien tussentijds een vacature ontstaat in de kerkenraad, dan kan de kerkenraad besluiten 
de vacature niet in te vullen tot het tijdstip dat volgens het rooster van aftreden de helft 
van de kerkenraad aftredend is. 
 
1.2. Adviseurs 
Als adviseurs kunnen aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen, voor zover het 
hun arbeidsveld betreft: 
 
a. leden van de zendingscommissie; 
b. leden van de evangelisatiecommissie; 
c. leden van de jeugdraad; 
d. leden van een andere door de kerkenraad ingestelde commissie. 
 

Ambt Aantal 
predikanten 1 
ouderlingen 9 
ouderlingen-kerkrentmeester 3 
diakenen 5 
Totaal 18 
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§ 2. De werkwijze van de kerkenraad 
 
2.1. Aantal vergaderingen 
De kerkenraad vergadert ten minste elfmaal per jaar. 
 
2.2. Bijeenroepen vergadering 
De vergaderingen van de kerkenraad worden ten minste vijf dagen van te voren bijeenge-
roepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen ko-
men (de agenda). 
 
2.3. Notulen 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. 
 
2.4. Verkiezing moderamen 
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen, bestaande uit een 
preses, een assessor en een scriba, geschiedt in de eerste vergadering van de maand van 
het nieuw begonnen jaar. 
 
2.4.1. Preses eerste vergadering 
De eerste vergadering in het nieuwe jaar wordt voorgezeten door de predikant. 
 
2.4.2. Scriba 
De kerkenraad kan een scriba benoemen van buiten de leden der kerkenraad. Deze toege-
voegde scriba heeft geen stemrecht. 
 
2.4.3. Taken moderamen 
Tot de taken van het moderamen behoren onder meer: 
− Het voorbereiden van de vergaderingen. Het moderamen stelt de agenda voorlopig 

vast. Ook is het moderamen bevoegd om met voorstellen te komen.  
− Het leiden van de vergadering. 
− Het uitvoeren van besluiten. 
− Het afdoen van spoedeisende zaken en routinehandelingen. 
 
2.5. 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 leden 
van de gemeente, die wordt  
− aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en  
− afgekondigd op ten minste één zondag, die aan de bijeenkomst voorafgaat. 
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de ge-
meente wil horen. 
 
2.5.1. Gemeenteavond en gemeentelijk beraad 
Gemeenteavond 
Wanneer de gemeente wordt "gekend en gehoord" door middel van een gemeenteavond, 
wordt de volgende procedure gevolgd:  
− De gemeenteavond wordt aangekondigd in de kerkbode, die voorafgaand aan gemeen-

teavond verschijnt.  
− De zondag voorafgaand aan de gemeenteavond wordt de gemeenteavond meegedeeld 

in de vorm van een afkondiging, voorafgaand aan de eredienst.  
− In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de 

gemeente wil horen. 
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Gemeentelijk beraad 
Een gemeentelijk beraad is enkel noodzakelijk in de situaties beschreven in Ordinantie 
7.2.2 en Ordinantie 5.4. Indien een gemeentelijk beraad noodzakelijk is wordt de volgen-
de procedure gevolgd: 
− Het gemeentelijk beraad wordt aangekondigd in de kerkbode, die voorafgaande aan de 

bijeenkomst verschijnt. 
−  Het gemeentelijk beraad wordt afgekondigd op ten minste twee zondagen, die aan het 

beraad voorafgaan. 
− In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak het ge-

meentelijk beraad handelt.  
De kerkenraad kan, nadat de gemeente door middel van een gemeenteavond, een ter inza-
ge legging dan wel een gemeentelijk beraad gehoord is, zelfstandig besluiten nemen. 
Onderstaand is ter verduidelijking de wijze van kennen en horen weergegeven in die situ-
aties waarin de ordinantie daartoe verplicht. 
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Omschrijving Compe-

tentie 
 
Goedkeu- 
ring  kerk-

enraad 
Ter inza-
ge legging 

Gemeente-
avond 
Kennen-
horen 

 
Gemeen-
telijk be-
raad 

      
Begroting:      
Diaconie X X X X  
Kerkrentmeesterschap X X X X  
      
Jaarrekening:      
Diaconie X X X X  
Kerkrentmeesterschap X X X X  
      
Besluiten tot wijzigingen ten 
aanzien van: 

     

Het beantwoorden van de doop-
vragen door doopleden 

 
X 

   
X 

 

Het toelaten van doopleden tot 
het avondmaal 

X    X* 

Het verlenen van actief en passief 
kiesrecht aan doopleden 

 
X 

   
X 

 

De wijze van verkiezing van 
ambtsdragers 

X   X  

Het zegenen van andere levens-
verbintenissen dan tussen man en 
vrouw 

 
X 

   X** 

De aanduiding van de naam van 
de gemeente 

X   X  

Het voorbestaan van de gemeente X   X  
Het aangaan van een samenwer-
kingsverband met een andere 
gemeente 

 
X 

  X  

De plaats van samenkomst van 
de gemeente 

X   X  

Het verwerven, verkopen of in-
grijpend verbouwen van een 
kerkgebouw 

 
X 

  X  

Vaststellen van en wijzigingen 
aanbrengen in: 

     

Plaatselijk reglement X  X X  
Beleidsplan X  X X  
 
* Ordinantie 7.2.2 

     

  
** Ordinantie 5.4 
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2.6. Openbaarheid en toehoorder bij de kerkenraad 
1. Vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar 
2. De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden en eventueel andere belangstellenden 

als toehoorder tot een bepaalde vergadering, of een gedeelte daarvan, toegelaten wor-
den. 

 
2.7. Archief 
De diaconale archieven worden door de diaconie zelf beheerd. 
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de ver-
antwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de ge-
meente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g. 
 
2.8. Taken en bevoegdheden 
Het is de taak en de bevoegdheid van de kerkenraad om in ieder geval de volgende zaken 
te regelen: 
− het onderhouden van de contacten met het college van kerkrentmeesters; 
− het onderhouden van de contacten met het college van diakenen; 
− het vaststellen van het aantal, tijd en plaatsen van de erediensten; 
− zaken aangaande het jeugdwerk; 
− zaken aangaande het evangelisatiewerk; 
− zaken aangaande het zendingswerk; 
− zaken aangaande de catechese. 
 
2.9. Organen van bijstand 
1. De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies: 

− zendingscommissie; 
− evangelisatiecommissie; 
− jeugdraad. 

2. Het vaststellen van het getal en de wijze van benoeming van de leden van de in arti-
kel 2.9 genoemde commissies van bijstand, geschiedt door de kerkenraad. 

3. De commissies van bijstand stellen een regeling op van hun werkzaamheden, welke 
regeling de goedkeuring behoeft van de kerkenraad. 

4. De zittingstijd van de leden van de commissies van bijstand duurt, voor zover zij 
geen ambtsdrager zijn, vier jaren, terwijl elk jaar één vierde deel aftreedt. Deze leden 
zijn eenmaal terstond herkiesbaar. 

5. De commissies van bijstand doen elk jaar voor 1 mei een schriftelijk verslag toeko-
men aan de kerkenraad van de gang van zaken over het aan hen toevertrouwde ar-
beidsveld in het afgelopen kalenderjaar. 

 
2.10. Beleidsplan 
1. Door de kerkenraad wordt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan 

opgesteld. Alvorens dit beleidsplan door de kerkenraad wordt vastgesteld wordt er 
over de inhoud hiervan overleg gepleegd met het college van kerkrentmeesters, het 
college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de 
gemeente, voor zover het hun arbeidsveld betreft.  

2. Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastge-
steld, 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. 

3. Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventue-
le wijziging van het beleidsplan.  
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§ 3. Besluitvorming 
 
3.1. Stemming over zaken 
Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt ge-
vraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan 
is het voorstel verworpen. 
 
3.2. Stemming over personen 
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 be-
zwaar 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 uitge-
brachte 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 is de 
oudste in jaren verkozen. 
 
3.3. Meerderheid van stemmen 
In de vergaderingen wordt uitsluitend besloten bij meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen. Blanco stemmen tellen hierbij niet mee. 
 
3.4. Quorum 
In de vergadering van de kerkenraad kan uitsluitend besluiten genomen worden indien het 
quorum aanwezig is. Is het quorum niet aanwezig, dan 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 aan-
wezig is. Het quorum voor de kerkenraad (achttien leden) is tweederde, dat is omgere-
kend twaalf personen. Is het aantal minder dan tweederde, maar groter dan de helft van 
het aantal leden waaruit de vergadering moet bestaan, dan kunnen er geldige besluiten 
genomen worden met tweederde meerderheid van het aantal aanwezige leden. 
 
3.5. Stemming kerkelijke vergaderingen 
De artikelen 3.1 tot en met 3.3 zijn van toepassing op stemmingen van alle vergaderingen 
binnen de Hervormde gemeente Onstwedde. 
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§ 4.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk 
 
Het college van kerkrentmeesters 
 
4.1.1. College kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden. 
Van hen zijn drie ouderling-kerkrentmeester, en twee door de kerkenraad benoemde kerk-
rentmeester-geen ouderling zijnde. 
 
4.1.2. Administratie 
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmees-
ter aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. 
 
4.1.3. Betalingen 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtne-
ming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maxi-
maal bedrag van 25.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzit-
ter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger.  
 
4.1.4. Benoemingen 
Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de voorzitter, de se-
cretaris en diens plaatsvervangers aan.  
 
§ 4.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal 
 
4.2.1. College van diakenen 
Het college van diakenen bestaat uit vijf diakenen. 
  
4.2.2. Administratie 
Het college van diakenen wijst een administrateur aan, die belast wordt met de boekhou-
ding van het college. 
 
4.2.3. Penningmeester  
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal 
bedrag van 5.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en 
penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger.  
 
4.2.4. Benoemingen 
Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de voorzitter, de se-
cretaris en diens plaatsvervangers aan.  
 
§ 4.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen 
 
4.3.1. Begroting en jaarrekening 
1. Jaarlijks wordt er een gemeentevergadering gehouden waarin het college van kerk-

rentmeesters en het college van diakenen de cijfers van de jaarrekening presenteren 
en tevens de begroting voor het daaropvolgende jaar. 

2. Deze vergadering wordt in de regel in de maand november belegd. 
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3. Voorafgaande aan deze gemeentevergadering worden de stukken in samenvatting 
gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week 
voorafgaande aan de vergadering worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en 
plaats van de vergadering vermeld.  

 
§ 4.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen 
 
A. Kerkrentmeesters 
 
4.4.1. Aanhangsel beroepsbrief 
Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde 
inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van 
de kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters. 
 
4.4.2. Doop-, belijdenis en trouwboek 
Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester, is boven-
dien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters: 
− de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van 

niet-diaconale aard; 
− het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belij-

denisboek en het trouwboek. 
 
4.4.3. Koster 
1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin 

tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een kos-
ter. 

2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van 
kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster 
geschiedt door het college van kerkrentmeesters. 

 
4.4.4. Het kerkgebouw 
1. De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdien-

sten berust bij het college van kerkrentmeesters. 
2. Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van 

de kerk dat op dit terrein werkzaam is. 
3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de ker-

kenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doelein-
den.  

 
B. Diakenen 
 
4.4.5. De viering Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de 
tafel van des Heeren dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen voor de 
bediening van dit sacrament. 
De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met ge-
bruikmaking van het klassieke, hertaalde formulier om het Heilig Avondmaal te houden. 
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§ 5. Het beroepen van een predikant 
 
5.1. Wijze van beroepen predikant 
De verkiezing van predikanten geschiedt door de kerkenraad mits medewerking en goed-
keuring van het breed moderamen van de klassikale vergadering hiertoe verkregen is.  
In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 worden predikanten verkozen door de ker-
kenraad.  
 
5.2. Instelling hoorcommissie 
Door de kerkenraad wordt een hoorcommissie ingesteld uit de kerkenraad, met een mini-
mum aantal leden van drie. 
 
5.3. Aanbevelingen gemeente 
Alvorens door de kerkenraad een groslijst wordt opgesteld, wordt advies van de landelij-
ke commissie voor het beroepingswerk gevraagd. Tevens worden de stemgerechtigde 
leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld om namen van predikanten in te dienen 
die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. Deze aanbevelingen dienen 
schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad ingeleverd te worden. 
 
5.4. Groslijst  
1. Door de kerkenraad wordt een groslijst opgesteld. Op deze lijst staan de namen van 

ten minste acht predikanten vermeld.  
2. Tussentijdse aanvulling van de groslijst is mogelijk waarbij gehandeld wordt over-

eenkomstig het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel. Deze aanvulling is in ieder 
geval noodzakelijk, wanneer het aantal namen op deze lijst is gedaald tot vier. 

 
5.5. Werkwijze hoorcommissie 
1. De hoorcommissie beluistert tijdens een kerkdienst een uit de groslijst door betref-

fende kerkenraad aangewezen predikant. Hierna bezoekt de hoorcommissie deze pre-
dikant en heeft een gesprek met hem. Vervolgens brengt de commissie mondeling of 
schriftelijk verslag uit in de kerkenraad. Hierna vindt een stemming plaats. 

 
5.6. Uitbrengen van beroep 
1. De kerkenraad brengt het beroep uit. 
2. Voor het overige wordt bij verkiezing en bevestiging van herders en leraars gehan-

deld overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 3. 
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§ 6. Verkiezing van ambtsdragers 
 
6.1. Ambtstermijn 
De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Iedere twee jaar en wel op 31 
december van ieder oneven jaar, is de helft van de kerkenraad aftredend en terstond her-
kiesbaar voor zover men nog niet één maal eerder is herkozen. 
 
6.2. Tijdstip verkiezingen 
De verkiezing van ambtsdragers vindt in de regel plaats in de maand september van het 
jaar waarop de helft van de kerkenraad aftredend is. 
 
6.3. Actief en passief kiesrecht 
Stemgerechtigde leden zijn alleen zij die:  
− ingeschreven staan in het ledenregister van de Hervormde gemeente van Onstwedde; 
− in het midden der gemeente openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. 
 
De te kiezen leden zijn alleen manslidmaten die: 
− ingeschreven staan in het ledenregister van de Hervormde gemeente van Onstwedde; 
− in het midden der gemeente openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. 
 
6.4. Uitnodiging stemming 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt ten minste 
twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. 
De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste één week voordat de verkiezing plaats 
heeft, door de kerkenraad gedaan. 
 
6.5. Wijze van stemmen 
Ouderlingen en diakenen worden gekozen op door de kerkenraad vastgestelde tijden. 
Stemgerechtigde leden zijn in de gelegenheid om schriftelijk te stemmen bij verhindering. 
Zij kunnen te voren een stembriefje ophalen, en deze op de vastgestelde tijden, in een 
gesloten envelop met naam en handtekening laten indienen. 
 
6.6. Vaststellen dubbeltallen 
Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen 
en diakenen stelt de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waar-
uit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.  
De stemgerechtigde leden hebben de kerkenraad hiertoe voor een periode van zes jaar 
gemachtigd.  
Zie voor nadere bijzonderheden de "machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-6", die als bijla-
ge aan deze plaatselijke regeling is gehecht. 
 
6.7. Bloed- en aanverwantschap 
1. Het is niet wenselijk dat bloedverwanten tot en met de tweede graad en aanverwanten 

van de eerste graad gelijktijdig in dezelfde kerkenraad zitting hebben.  
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§ 7. De kerkdiensten 
 
7.1. Plaats en tijd 
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in het eigen kerkgebouw. 
Indien nodig kan de kerkenraad bepalen dat ook op een andere plaats of in een ander ge-
bouw een kerkdienst plaats vindt onder zijn verantwoording. 
De kerkenraad bepaalt hierbij het tijdstip van aanvang van de dienst. 
 
7.2. Doopvragen beantwoorden 
Bij de bediening van de Heilige Doop van kinderen kunnen belijdende leden en doople-
den de doopvragen beantwoorden.  
 
7.3. Deelname Heilig Avondmaal 
Tot de deelname aan het Heilig Avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten. 
Personen die niet tot de gemeente behoren en deel wensen te nemen aan het Heilig 
Avondmaal, worden daartoe uitgenodigd voor zover zij belijdend lid zijn en gerechtigd 
zijn deel te nemen aan het Heilig avondmaal in hun eigen gemeente 
 
7.4. Huwelijksdienst 
Alleen een wettig gesloten huwelijk tussen één man en één vrouw kan voor Gods aange-
zicht in een kerkdienst worden ingezegend. 
Andere relaties worden niet gezegend dan wel ingezegend. 
In trouwdiensten gaat gewoonlijk de eigen predikant voor.  
De plaatselijke predikant bevestigt het huwelijk van gemeenteleden. In bijzondere geval-
len kan de kerkenraad in overleg met het bruidspaar een andere predikant vragen de 
trouwdienst te leiden. Van een bijzondere situatie is sprake als het bruidspaar een fami-
lieband heeft met een predikant, als de eigen predikant ziek of afwezig is en als de ge-
meente vacant is. 
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§ 8. Overige bepalingen 
 
8.1. Onvoorziene gevallen 
In een geval waarin zowel dit reglement als de kerkorde en de daarbij behorende ordinan-
ties niet voorziet, treft de kerkenraad een voorlopige maatregel totdat in de eerstvolgende 
vergadering van de kerkenraad een wijziging dan wel aanvulling op dit plaatselijk regle-
ment wordt aangebracht. 
 
8.2. Slotbepaling 
Dit reglement kan aangehaald worden als ”plaatselijk reglement van de Hervormde ge-
meente Onstwedde”. 
 
 
Ondertekening 
 
Gehoord hebbende de leden van de Hervormde gemeente van Onstwedde, is deze plaatse-
lijke regeling vastgesteld in de vergadering van: 
  
de kerkenraad van … (datum)  
 
 
 
…………………………, preses  
 
 
…………………………, scriba  
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V8229 

 
 
Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-6 
 
Op …. (datum) hebben de stemgerechtigde leden van de gemeente, 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 … (datum plus zes 
jaar) opnieuw raadplegen. 
 
 
 
voorzitter kerkenraad 
 
 
 
scriba kerkenraad 
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