
Statuut voor het beheer en de redactie van de “website Hervormde gemeente 
te Onstwedde” 

1. Algemeen 
 De website is van en voor de Hervormde gemeente te Onstwedde.  Regelmatig 
wordt de website geactualiseerd. Veel informatie is statisch en wordt zo nu en 
dan aangepast als er zich wijzigingen voordoen. Naast deze informatie is de 
website bij uitstek geschikt voor actuele informatie en snelle communicatie. De 
website heeft in de eerste plaats een informatieve functie voor de plaatselijke 
gemeente. Daarnaast beoogt de website een rol te spelen in de opbouw van de 
gemeente. Ook heeft de website tot doel bezoekers van buiten de gemeente te 
informeren over de Hervormde gemeente. 

2. Verantwoordelijkheid 
2.1. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van berichten berust bij de 

schrijver van deze berichten. 
2.2. De redactie draagt zorg voor de regelmatige actualisering van de 

website. Ook is deze verantwoordelijk voor de plaatsing van teksten op 
het algemene deel van de website.  

2.3. De redactie bestaat uit: een eindredacteur (inhoud) en minimaal 1 
andere redacteur (inhoud). Daarnaast kan de redactie uitgebreid 
worden met een technisch adviseur (techniek).  

2.4. De totale redactie komt minimaal één maal per jaar bijeen.           

3. Inhoud   
3.1. Door middel van de website wordt de gemeente geïnformeerd over:    

a) de kerkdiensten en activiteiten van de gemeente,    
b) de kerkenraad en zijn organen van bijstand,    
c) de diaconie,    
d) het kerkbeheer,     
e) andere kerkelijke zaken die betrekking hebben op de gemeente.     

3.2. Via een agenda wordt de bezoeker van de website op de hoogte 
gehouden van de verschillende activiteiten.  

3.3. Op de website wordt het voor de bezoeker ook duidelijk hoe de 
gemeente is georganiseerd en waar men terecht kan met vragen.   

4. Redactie    
4.1. De redactie adviseert de Kerkenraad bij de benoeming van de 

eindredacteur en de technisch adviseur. Een redacteur wordt benoemd 
door de kerkenraad.  Voor de (her)benoemingsperiode(n) wordt de 
kerkordelijke regelgeving voor ambtsdragers gevolgd.  



4.2. De redactie is bevoegd regels op te stellen waaraan de inhoud van de 
totale website moet voldoen.  

4.3. De eindredacteur adviseert de redacteuren over plaatsing van stukken. 
4.4. Redacteuren zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van tekst op de 

site. 
4.5. Het is de taak van de technisch adviseur zorg te dragen voor technische 

ondersteuning, de technische lay-out en heeft contact met het IT bedrijf.  
4.6. Indien de redacteur niet tot plaatsing van stukken overgaat, ontvangt de 

inzender hiervan, onder opgaaf van redenen bericht. Tegen de beslissing 
kan beroep worden aangetekend bij het moderamen van de kerkenraad, 
die binnen twee maanden een uitspraak doet.   

Beheer   
5.1. Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente 
Onstwedde is belast met de contracten voor hosting en domeinnaam. De 
technisch adviseur wordt betrokken bij de vernieuwing hiervan. 

Geschillen 
In geval van geschillen kan een beroep gedaan worden op het moderamen van 
de  kerkenraad. Tegen de uitspraak van het moderamen is beroep mogelijk bij 
de  kerkenraad. De uitspraak van de kerkenraad is bindend.     
 
Vastgesteld door de Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Onstwedde op 
….   
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