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Vaststelling 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad op 30 mei 2022 en is vanaf 1 juli 2022 geldig. 
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1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 

1.1 Aantal ambtsdragers 
 
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

 Wijk 1 - Oost Verplicht minimum 
(Ord. 4-6-3) 

Predikant 1 1 

Ouderlingen 8 2 

Ouderlingen-kerkrentmeester 2 1 

Diakenen 4 2 

Predikanten met een bijzondere opdracht 0 0 

Ouderling met bijzondere opdracht:  
Jeugdouderling, benoemd door de AK 

1  

Ouderling met bijzondere opdracht:  
Evangelisatie-ouderling, benoemd door de AK 

1  

Totaal 17 6 
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2 Verkiezing van ambtsdragers 

2.1 Artikelen 

2.1.1  Stemrecht en verkiesbaarheid 
De belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd (actief stemrecht). De mannelijke belijdende 
leden van de wijkgemeente zijn verkiesbaar (passief stemrecht). 
De belijdende gastleden, die ingeschreven zijn in het register van hen die blijk geven van verbondenheid met 
de gemeente en de belijdende leden die zijn ingeschreven in het plaatselijk register hebben alleen actief 
stemrecht.  

2.1.2 Regels voor het stemmen  
Voor het stemmen gelden de volgende regels: 
a. De stemming geschiedt schriftelijk. 
b. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op 

wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die een meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. 

c. Indien na een stemming voor een bepaald ambt blijkt dat er geen, of minder personen verkozen zijn 
dan er vacatures zijn, vindt een nieuwe stemming plaats. Bij deze stemming doen van de nog niet 
gekozenen (met de meeste stemmen) bij een (resterend) aantal van x vacatures (x + 1) personen mee. 

d. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 
 
Wat is een geldige stem? 
Dat is een stembiljet waarop duidelijk zichtbaar één persoon is gestemd en waar dit met gesloten briefjes (dus 
anoniem) is gebeurd. Andere stembiljetten zijn niet geldig en tellen niet mee. Als bijvoorbeeld twintig (20) 
stemgerechtigde lidmaten aanwezig zijn, moeten er ook twintig (20) stemmen worden uitbracht. Als dat niet 
het geval is, is de stemming ongeldig en zal de stemming opnieuw plaats vinden. Als blijkt dat van de twintig 
(20) uitgebrachte stemmen er twee (2) blanco zijn en er één (1) stembiljet is waarop meerdere namen zijn 
aangekruist, zijn er drie (3) stemmen ongeldig en tellen deze niet mee voor de uitslag. Vervolgens worden de 
overige zeventien (17) stemmen geteld. Degene met de volstrekte meerderheid van de zeventien (17) 
stemmen (negen of meer) is vervolgens verkozen. 

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 voorafgaand aan de verkiezing aan de kerkenraad 
getoond. 

2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

2.2.1 Verkiezingsjaar 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt eens per twee jaar plaats in het najaar van de oneven jaren. 
Zie ook bijlage 1. 

2.2.2 Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen 
De leden van de wijkgemeente wordt gevraagd namen in te dienen van mannelijke belijdende leden welke 
geschikt geacht worden voor het vervullen van een ambt. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, 
genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste drie (3) weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de 
wijkkerkenraad gedaan. In deze uitnodiging zal worden aangegeven welke ambtsdragers aftredend en 
herkiesbaar zijn of aftredend en niet meer herkiesbaar zijn c.q. zich niet meer herkiesbaar stellen. Voorts zal 
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worden gevraagd aan te geven voor welk ambt de aanbevolen kandidaat wordt voorgedragen, t.w. ouderling, 
ouderling-kerkrentmeester of diaken. 
De kerkenraad is gemachtigd om namen van mannelijke belijdende leden toe te voegen aan de kandidatenlijst. 
Indien geen aanbevelingen zijn aangedragen door de wijkgemeente kan de kerkenraad mannelijke belijdende 
leden benoemen in het ambt. 
 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 10 dagen voordat de verkiezing plaats heeft, door de 
wijkkerkenraad gedaan. 

2.2.3 Verkiezingsvorm (keuzemogelijkheid 
Ouderlingen en diakenen worden onder aanroeping van Gods Naam gekozen tijdens een vergadering van 
stemgerechtigde leden van de wijkgemeente. In bijzondere gevallen kan de wijkkerkenraad kiezen voor een 
stembusverkiezing of verkiezing op een gemeenteavond. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk (ord. 4-
5-3). Bij een stembusverkiezing moet in elk geval gewaarborgd worden dat elk stemgerechtigd lid maar één 
keer mag stemmen. 

2.2.4 Wijze van stemmen 
Afhankelijk van het feit of de wijkgemeente de wijkkerkenraad al of niet gemachtigd heeft dubbeltallen op te 
stellen wordt na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en 
diakenen: 

• door de wijkkerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vastgesteld, waaruit de 
verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente plaats zal vinden; 
of 

• wordt een verkiezingslijst opgemaakt met daarop de namen van hen die door tien of meer 
stemgerechtigde wijkgemeenteleden voor dat ambt zijn aanbevolen en die door de wijkkerkenraad 
zelf voor het ambt worden voorgedragen. 

 
Bij de tweede mogelijkheid zal als de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, 
verkiezing plaats vinden door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente. Indien het aantal kandidaten 
niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard. 
 
Het is denkbaar dat de kerkenraad het niet wijs acht om personen op de kieslijst te plaatsen, hoewel zij dit wel 
verplicht is. Bijvoorbeeld omdat zij (en de gemeenteleden) niet op de hoogte is van tuchtwaardig gedrag of 
pastorale redenen. Het is niet de bevoegdheid van de kerkenraad de persoon van de kieslijst af te halen. Wel 
kan de kerkenraad in gesprek met de kandidaat over de wenselijkheid van het aanvaarden van het ambt. 
Mochten partijen het erover eens zijn dat aanvaarding van een eventuele verkiezing van de desbetreffende 
persoon wellicht niet gewenst is, dan kan iemand bijvoorbeeld op de verkiezingsbijeenkomst aangeven dat hij 
niet voornemens is zijn verkiezing te aanvaarden. 

2.2.5 Verkiezingslijst 
Afhankelijk van de te vervullen vacatures zal een afzonderlijke verkiezingslijst worden opgemaakt voor 
ouderling(en), diaken(en) en ouderling(en)-kerkrentmeester. 
Indien een ambtsdrager speciaal met het oog op een bepaalde taak (bijzondere opdracht) wordt verkozen, is 
de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden. 

2.2.6 Beslissingstermijn 
De gekozene dient zijn beslissing op de verkiezing uiterlijk 7 dagen nadat hij schriftelijk van de verkiezing in 
kennis is gesteld schriftelijk aan de kerkenraad ter kennis te brengen. 

2.2.7 Verwantschap 
Eerstegraads (bloed)verwantschap (vader/(schoon)zoon) wordt bij voorkeur afgeraden bij de kandidaatstelling 
van nieuwe ambtsdragers, maar wordt niet uitgesloten. 
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2.3 Verkiezing van predikanten  

2.3.1 Verkiezing door de kerkenraad 
In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-6 worden predikanten verkozen door de wijkkerkenraad, onder 
begeleiding van een consulent. 

2.3.2 Toestemming van de algemene kerkenraad 
Bij de start van de beroepingsprocedure wordt aan de algemene kerkenraad toestemming gevraagd te mogen 
beginnen met de voorbereiding van de verkiezing en beroeping van een predikant. 

2.3.3 Procedure 
Voordat de verdere procedure wordt ingezet wordt advies gevraagd aan het breed ministerie van de classicale 
vergadering. 
Bij het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Zuid-Holland zal door het college van 
kerkrentmeesters een verklaring worden gevraagd dat de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. 

2.3.4 Beroepingscommissie 
Als voorbereiding wordt een beroepingscommissie ingesteld. Deze commissie zal bestaan uit een aantal 
ambtsdragers en een door de algemene kerkenraad aangewezen ambtsdrager. Indien gewenst kan de 
wijkkerkenraad één of twee gemeenteleden toevoegen aan deze commissie. Indien meerdere beroepen nodig 
zijn kan de samenstelling van deze commissie rouleren. 

2.3.5 Adviesaanvraag en Publicatie aanbevelingen 
Met het oog op mogelijke kandidaten wordt advies gevraagd bij het daartoe aangewezen orgaan, het team 
mobiliteit van het landelijk dienstencentrum. 
Aan de leden van de wijkgemeente zal door een publicatie in het kerkblad en een kanselafkondiging worden 
gevraagd om aanbevelingen in te dienen bij de wijkkerkenraad. 

2.3.6 Kandidaatstelling 
De kandidaatstelling geschiedt in een gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad en algemene 
kerkenraad waarbij beide kerkenraden met de kandidaatstelling moeten instemmen. 

2.3.7 Verkiezing 
Verkiezing van de te beroepen predikant geschiedt door de wijkkerkenraad. Ordinantie 3.4.8 is van toepassing 
conform besluit dat indertijd door het Breed Moderamen van de Classis Alblasserdam is genomen. 

2.3.8 Publicatie verkozen predikant 
De wijkkerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de wijkgemeente bekend met een kanselafkondiging 
op de eerste zondag na de verkiezingsvergadering en zodra dit mogelijk is door middel van een publicatie in het 
kerkblad. 

2.3.9 Bezwaar tegen verkiezingsprocedure 
De stemgerechtigde leden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk binnen 5 dagen na de eerste 
bekendmaking, hetzij in het kerkblad, hetzij vanaf de kansel, schriftelijk en ondertekend bezwaren in te dienen 
tegen de gevolgde verkiezingsprocedure. 

2.3.10  Overhandiging beroepsbrief predikant 
Als er geen bezwaren zijn ingediend of als deze ongegrond zijn verklaard kan de gekozen predikant worden 
beroepen. Aan de predikant wordt daartoe een beroepsbrief overhandigd. Als aanhangsel zal aan deze 
beroepsbrief een schriftelijke opgave van de toegezegde inkomsten en rechten worden toegevoegd. 
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2.3.11 Beslissingstermijn predikant 
Binnen 3 weken na overhandiging van de beroepsbrief zal door de beroepen predikant schriftelijk worden 
medegedeeld of hij het beroep aanvaardt. 

2.3.12  Bevestiging en intrede 
Bevestiging en intrede vinden plaats binnen 3 maanden nadat het beroep is aanvaard, tenzij een andere datum 
wordt overeengekomen. 
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3 De werkwijze van de wijkkerkenraad 

3.1 Aantal vergaderingen 
De wijkkerkenraad vergadert minimaal zes (6) maal per jaar. 

3.2 Bijeenroepen van de vergadering 
De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden zo mogelijk tenminste vijf (5) dagen van te voren 
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de 
agenda). 

3.3 Verslaggeving 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de 
wijkkerkenraad wordt vastgesteld. 

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 wijkgemeente 
bekend gemaakt. 

3.5 Verkiezing moderamen 
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per twee (2) jaar in de eerste vergadering van de 
maand februari. Het moderamen bestaat uit de preses en scriba van de WK, alsmede een ouderling, een 
diaken, een ouderling kerkrentmeester en een predikant. 

3.6 Plaatsvervangers van preses en scriba  
Het moderamen wijst de plaatsvervangers van de preses en de scriba aan. 

3.7 Jaargesprekken 
Jaarlijks wordt er een jaargesprek met de predikant en zijn echtgenote (indien aanwezig) gehouden door twee 
leden uit het moderamen. Zo mogelijk de preses en de scriba. Het moderamen wijst deze 2 leden aan. 
Tijdens het jaargesprek wordt gesproken over zaken als werkzaamheden, werkdrukbeleving, samenwerking 
binnen gemeente en kerkenraad, permanente educatie, enz.  
 
Jaarlijks wordt er een jaargesprek gehouden binnen de kerkenraad. Het voeren van het kerkordelijke 
jaargesprek is aan een commissie gedelegeerd. Deze commissie wordt door het moderamen benoemd en kan 
bestaan uit één of meerdere leden.  
 
Beide jaargesprekken hebben het karakter van een open, vertrouwelijke en gelijkwaardige dialoog, waarin alle 
betrokkenen zich er voor inzetten om positief-kritisch te reflecteren – over en weer – op ieders houding, 
handelen en functioneren. 
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3.8 Beraad in de gemeente en de gemeenteleden in de 
gelegenheid stellen hun mening kenbaar te maken  

In de gevallen dat de kerkorde conform ord. 4-8-9 in een bepaalde zaak “beraad in de gemeente” voorschrijft 
dan zal de wijkkerkenraad in het kerkblad en/of een kanselafkondiging de wijkgemeente informeren hoe dit 
beraad zal plaatsvinden. 
In de gevallen dat de kerkorde conform ord. 4-8-9 in een bepaalde zaak voorschrijft dat de wijkkerkenraad “de 
leden van de gemeente in de gelegenheid stelt zijn mening kenbaar te maken”, dan zal die zaak in het kerkblad 
worden gepubliceerd of zal in het kerkblad worden aangegeven waar en op welk tijdstip de op de betreffende 
zaak betrekking hebbende stukken voor de wijkgemeente ter inzage liggen. 

3.9 Toelating toehoorders tot de vergaderingen 
De vergaderingen van de wijkkerkenraad zijn niet openbaar. In specifieke gevallen kunnen t.a.v. een 
aangedragen onderwerp één of meerdere gemeenteleden/belangstellenden als toehoorders in de vergadering 
worden uitgenodigd en bij de beraadslaging (of tot een deel daarvan) van het aangedragen onderwerp 
aanwezig zijn. 

3.10 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. 

3.11 Commissies  

3.11.1 Bijstand door commissies 
Indien gewenst kan de wijkkerkenraad zich voor een speciale taak of opdracht laten bijstaan door een 
commissie. 

3.11.2  Informeren door commissies 
In zijn vergaderingen zal de wijkkerkenraad zich regelmatig laten informeren over de werkzaamheden van de 
door de wijkkerkenraad ingestelde commissies. 

3.12 Taak en bevoegdheid AK 
In overleg met de wijkkerkenraden is door de AK met inachtneming van het bepaalde in ord. 4-7-2 vastgesteld 
dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te regelen: 

• Het regelen en verdelen van de diensten in de Oude Kerk en Nieuwe Kerk tussen de wijkgemeenten. 
• De zorg voor de dienst van Woord en sacramenten in kerkdiensten, welke in bijzondere gevallen van 

hen uitgaan ten behoeve van de gemeente in haar geheel. 
• Verleent toestemming aan de wijkkerkenraad voor het starten van het beroepingswerk. 
• De vorming van organen van bijstand voor de gezamenlijke behartiging van belangen toevertrouwd 

aan de wijkgemeenten en de zorg voor de samenwerking tussen deze organen en de wijkkerkenraden 
of de betrokken commissies van de wijkgemeenten. 

• Voor zover door een openbare basisschool wordt aangeven dat het verplichte godsdienstonderwijs 
ook van protestants-christelijke zijde een plaats kan hebben zal de AK of een door de AK aangewezen 
persoon dit, voor zover daar mogelijkheden zijn, begeleiden. 

• De behartiging van de belangen van de gemeente bij de overheid. 
• Het onderhouden van voorgeschreven formele contacten met andere gemeenten. 
• De voordracht voor of benoeming van de leden in de regionale kerkelijke commissies en organen voor 

zover daarvoor niet anders in regelingen is bepaald. 
• Wat hem verder naar de orde van de kerk tot taak wordt gesteld. 
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3.12.1 Informeren door de algemene kerkenraad 
In zijn vergaderingen zal de wijkkerkenraad zich regelmatig laten informeren over de werkzaamheden van de 
door de algemene kerkenraad ten behoeve van de gehele gemeente ingestelde organen van bijstand. 
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4 Besluitvorming 

4.1 Ordinantietekst – Ordinantie 4, artikel 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Minimaal geldigheidsduur besluit 
Op een door de wijkkerkenraad genomen besluit zal niet binnen één jaar worden teruggekomen, tenzij het 
moderamen dat unaniem of tweederde van de leden van de wijkkerkenraad dat wenst. 
  

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 wijkgemeente 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 wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor de kerkdiensten van de wijkgemeente in de Nieuwe Kerk. Daarbij is 
leidend het preekrooster waarin de AK het aantal, de tijd en de plaats van de kerkdiensten in de Oude- en 
Nieuwe Kerk tussen de wijkgemeenten regelt. Desgewenst kan de wijkkerkenraad in overleg met de AK extra 
kerkdiensten beleggen.  
 
Het primaat voor het beleggen van de kerkdiensten ligt bij de wijkkerkenraad. Hierbij is ordinantie 5 artikel 1 
leidend. 
 
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden gehouden in de Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57 3371 CJ 
Hardinxveld-Giessendam. 
 
 

5.2 Ordinantietekst – Ordinantie 5, artikel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 Uitwerking erediensten 
De wijkkerkenraad geeft in een korte notitie de richtlijnen aan voor het houden van de erediensten.  
Zie bijlage 2. 
  

Ord. 5, art. 1 De eredienst 
1. Op de zondag als de dag des Heren en op de kerkelijke feest- en gedenkdagen komt de gemeente 

samen in de eredienst. 
2. De gemeente kan tevens samenkomen  

- in leerdiensten; 
- in de bidstond en de dankstond voor gewas en arbeid en de kerkdiensten op de oudejaarsavond 

en de nieuwjaarsmorgen;  
- in kerkdiensten ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen in het leven van de 

gemeenteleden en van de gemeente zoals trouwdiensten, diensten van rouwdragen en gedenken 
en zegenvieringen;  

- in kerkdiensten naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen in de kerk en in de wereld.  
3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad.  
4. De in de kerkdiensten te volgen orde wordt vastgesteld door de kerkenraad waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een van de in het dienstboek van de kerk aangereikte orden voor de eredienst.  
Dit geschiedt met inachtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid van de predikant voor de 
bediening van Woord en sacramenten en van de kerkmusicus voor de kerkmuziek.  

5. De verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de kerkdiensten wordt tot uitdrukking gebracht in de 
ambtelijke aanwezigheid van leden van de kerkenraad naast de voorganger.  

6. Voor de publieke aankondiging van de te houden kerkdiensten met vermelding van plaats en 
aanvangstijd wordt zorg gedragen door de kerkenraad.  

7. De dienst van de gebeden en de lofprijzing kan ook gestalte krijgen in de dagelijkse getijdendiensten, 
met name in het morgengebed, het middaggebed en het avondgebed. 
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5.4 Preekvoorziener 
De wijkkerkenraad voorziet door middel van de preekvoorziener in afspraken met andere predikanten in de 
opvulling van de open plaatsen in het rooster van kerkdiensten. De preekvoorziener wordt door de 
wijkkerkenraad benoemd. Jaarlijks zal er, in aanwezigheid van de preekvoorziener, op de 
kerkenraadsvergadering gesproken worden over het preekrooster 

5.5 Beantwoording doopvragen  
Voorafgaande aan de doopdienst is er met de doopouders een gesprek over de betekenis van de Heilige Doop. 
De doopvragen kunnen zowel door doop- als belijdende leden worden beantwoord. De kerkenraad verwacht 
dat de moeder van de dopeling een hoed draagt tijdens de doopdienst.    

5.6 Deelname aan het avondmaal  
Alleen belijdende leden hebben toegang tot het Heilig Avondmaal. De wijkkerkenraad gaat er vanuit dat gasten 
die willen aangaan, zich van tevoren melden bij predikant of wijkkerkenraad. De kerkenraad verwacht dat de 
vrouwelijke gemeenteleden, die deel nemen aan het heilig avondmaal, een hoed dragen tijdens de 
avondmaalsdienst. 
 
Voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal is er censura morum (opzicht over de manier van doen). 
Dit betekent dat op de kerkenraadsvergadering voor de bediening van het Heilig Avondmaal er aan iedere 
ambtsdrager gevraagd wordt of er belemmeringen zijn om het Avondmaal te vieren. Voor de gemeenteleden 
zal er ook gelegenheid worden gegeven voor censura morum. Concreet betekent dat het censura morum 
wordt opgenomen in de kerkbode onder de wijkberichten en wordt afgekondigd in de kerk. Ieder lidmaat 
wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om, wanneer er obstakels zijn van welke aard dan ook, contact op te 
nemen met de predikant of de scriba. 
 
De wijkkerkenraad geeft in een korte notitie enkele richtlijnen weer bij het houden van het heiligavondmaal. 
Zie bijlage 3. 

5.7 Huwelijk  
Alleen een levensverbintenis tussen man en vrouw, zijnde een huwelijk, kan als een verbond van liefde en 
trouw voor Gods aangezicht worden bevestigd en gezegend. 
Betrokkenen dienen uiterlijk een half jaar van te voren een verzoek in bij de wijkkerkenraad. Na ontvangst van 
het verzoek voert de predikant of een afvaardiging van de wijkkerkenraad een gesprek met de betrokkenen. Bij 
dit gesprek worden de richtlijnen doorgenomen en afgestemd die van toepassing zijn op de kerkelijke 
bevestiging / zegening - zie bijlage 4. 
 
Voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt door 
middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad. 
 
Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen huwelijk waarvan door een ambtenaar van de burgerlijke 
stand een akte van registratie is opgemaakt - dienend als bewijs van opname in de registers van de burgerlijke 
gemeente - kan worden bevestigd en gezegend. 
 
In de regel zal de kerkelijke bevestiging / zegening van het huwelijk plaats vinden op dezelfde dag (in dezelfde 
week) dat het burgerlijk huwelijk wordt gesloten. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. De 
wijkkerkenraad zal hierover gekend moeten worden en de vrijheid hebben om hierin een eigen afweging te 
maken m.b.t. de kerkelijke bevestiging / zegening. 
 
Ongehuwd samenwonen acht de kerkenraad niet verenigbaar met een Bijbelse levensstijl. Zij die na een 
periode van ongehuwd samenwonen besluiten om in het huwelijk te treden kunnen, nadat zij schuldbelijdenis 
hebben gedaan, dit huwelijk voor Gods aangezicht laten bevestigen en zegenen.  
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6 De vermogensrechtelijke aangelegenheden 

6.1 Kerkrenmeesters 

6.1.1 Geen wijkraad van kerkrentmeesters 
De wijkgemeente kent geen wijkraad van kerkrentmeesters. 
De zorg voor de goede gang van zaken in het kerkgebouw tijdens de kerkdiensten van de wijkgemeenten, 
genoemd in ord. 5-8, berust bij de kerkrentmeesters. 

6.1.2 Ouderlingen-kerkrentmeester vrijgesteld 
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn vrijgesteld van het toerusten van de wijkgemeente tot het vervullen van 
haar pastorale en missionaire roeping en van de herderlijke zorg. 

6.1.3 Wensen voor financiële middelen 
Wensen waarvoor financiële middelen nodig zijn zullen voor 1 september van een jaar ter kennis van het 
college van kerkrentmeesters worden gebracht zodat daarmee bij het opstellen van de begroting voor het 
komend jaar rekening kan worden gehouden. 

6.2 Diaconie 

6.2.1 Wijkraad van diakenen 
De wijkgemeente kent geen wijkraad van diakenen. 
De diaconie krijgt gemeentebreed gestalte. Vanuit elke wijkkerkenraad worden de wijkdiakenen toegevoegd 
aan de gemeentebrede diaconie. 
Het college van diakenen heeft de afspraken over de uitvoering van zijn taken, het overleg en de 
verantwoording daarover schriftelijk vastgelegd, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de 
diversiteit (kerkelijke verscheidenheid) van de verschillende wijkkerkenraden. 

6.3 Algemeen  

6.3.1 Collecterooster  
Het collecterooster wordt voor de gemeente in zijn geheel na overleg tussen de algemene kerkenraad, het 
college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de organen van bijstand door de algemene 
kerkenraad vastgesteld, zoals is vastgelegd in de plaatselijke regeling van de AK.  
Speciale wensen t.a.v. het collecterooster kunnen door de vertegenwoordigers van de wijkkerkenraad in de 
betreffende organen worden ingebracht.  

6.3.2 Kosters  
Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten 
laten de kerkrentmeesters zich bijstaan door een of meer kosters.  
Een koster wordt benoemd door de algemene kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmeesters, 
bij voorkeur uit de leden van de wijkgemeente. De wijkkerkenraad zal voor de benoeming worden gehoord.  
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6.3.3 Kerkmusici  
De kerkmusici kunnen voor de gemeente in haar geheel werken. Om die reden worden zij, nadat de 
wijkkerkenraden daarin zijn gehoord, op voordracht van het college van kerkrentmeesters benoemd door de 
algemene kerkenraad, bij voorkeur uit de leden van de gemeente.  
Kerkmusici dienen zich te houden aan de “Richtlijnen voor kerkmuziek”, zoals door de wijkkerkenraad in een 
document is vastgelegd. Jaarlijks wordt door de wijkkerkenraad overleg ingepland met de kerkmusici. Tijdens 
dit overleg zal er gesproken worden over de kerkmuziek en de daarbij behorende actuele zaken.  
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7 Vaststelling en wijziging van de plaatselijke 
regeling 

7.1 Ordinantietekst – Ordinantie 4, artikel 8, lid 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Ordinantietekst – Ordinantie 4, artikel 8, lid 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ord. 4, art.8, lid 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. 

Ord. 4, art.8, lid 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. 
 



 

Plaatselijke regeling Wijkgemeente 1 - Oost - Pagina 19 

8 Overige bepalingen 
 
8.1 Wijzigingen regeling  
Wijzigingen in deze regeling die betrekking hebben op het werken en functioneren van een college, een orgaan 
van bijstand of een commissie zullen eerst kunnen worden vastgesteld nadat daarmee overleg is geweest.  
 

8.2 Wijziging aantal ouderlingen-kerkrentmeester  
Over een wijziging van het in art. 1.1 genoemde aantal ouderlingen-kerkrentmeester zal voordat dit wordt 
vastgesteld overleg worden gevoerd met het college van kerkrentmeesters.  
 

8.3 Algemene bepalingen  
Iedere ambtsdrager wordt geacht kennis te hebben genomen van deze regeling, die te vinden is op de website 
van de gemeente (www.hghg.nl).  
Waar in deze regeling gesproken wordt over kerkorde of ordinantie wordt bedoeld de kerkorde en ordinanties 
van de Protestantse Kerk in Nederland.  
Waar in deze regeling gesproken wordt over kerkenraad wordt bedoeld de wijkkerkenraad  
 

8.4 In werking treden regeling  
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2022 en per diezelfde datum worden alle dan vigerende 
regelingen, voor zover niet meer van toepassing op lopende zaken, vervallen verklaard.  
 
 
 
Ondertekening 
 
Aldus te Hardinxveld - Giessendam vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van wijkgemeente 1 - Oost 
van de gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld te Hardinxveld – Giessendam. 
d.d. 30 mei 2022 
 
 
 
 
 
Ds. W.J. Westland, preses 
 
 
 
 
 
Ouderling J. Poortvliet, scriba 
 
 
 

Bijlagen 

 
1. Rooster van aftreden ambtsdragers (bij § 2.2.) 
2. Uitwerking erediensten (bij § 5.3) 
3. Korte notitie rond het Heilig Avondmaal (bij § 5.6) 
4. Afstemming voor de kerkelijke bevestiging (bij § 5.7) 


