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Vaststelling (wijziging) 
 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld / gewijzigd door de wijkkerkenraad op 13-02-2020 
en is vanaf deze datum geldig. 
 
  
 
 
 
Opmerkingen:  
- Ordinantieteksten spreken dikwijls van kerkenraden ook als daarmee wijkkerkenraden 
worden bedoeld. In de tekst van deze regeling wordt wel consequent de term wijkkerkenraad 
gebruikt. 

 

 

 

 



Plaatselijke regeling wijk West -  Pagina 2 

 



Plaatselijke regeling wijk West -  Pagina 3 

  

§ 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad - Artikelen 
 

1.1. Aantal ambtsdragers 
 
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

 Wijk West verplicht minimum  
(Ord. 4-6-3) 

Predikant 1 1 

Pastorale ouderlingen 6 2 

Jeugdouderlingen 1 1 

Ouderlingen  kerkrentmeester 4 1 

Evangelisatieouderlingen 1  

Diakenen 4 1 

Ouderlingen bijzondere taak 3 0 

Notulist 1  

   

Totaal 25 6 

 
Verder zijn er een aantal bezoekbroeders en zusters aangesteld    
 

1.2 Vaste adviseurs 
Als adviseurs kunnen aan de wijkkerkenraadsvergadering deelnemen: 
Kerkelijk werkers die in een bediening zijn gesteld, met dien verstande dat zij alleen de 
besprekingen van hun arbeidsveld bijwonen. 
 

1.3. Samenstelling van het moderamen van de wijk 
Het moderamen bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

  

Predikant 1 

Ouderling scriba 1 

Ouderling voorzitter kerkenraad 1 

Ouderling kerkrentmeester  1 

Diaken 1 

  

 

 
1.4  Samenstelling werkgroepen      
Een werkgroep is een samenstelling van gemeenteleden en/of kerkenraadsleden welke als 
werkgroep een gekaderde taak of opdracht onder verantwoording van het geheel van de 
kerkenraad uitvoert. 
De volgende werkgroepen zijn ingesteld: 
 
Consistorievergadering,   
Opdracht :  de bespreking en uitvoering van het pastoraat binnen wijk West. 
Samenstelling : alle pastorale ouderlingen en de predikant. 
 
Kinderoppas, 
Opdracht :  het verzorgen van de oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar tijdens de diensten. 
Samenstelling : een aantal gemeenteleden, wisselend van aantal en samenstelling. 
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Kindernevendienst / Next Door / Next Level 
Opdracht : het verzorgen van een nevenprogramma voor verschillende leeftijdsgroepen 
tijdens de diensten.  Kindernevendienst groep 1-4;  Next Door groep 5-8; Next Level 12+  
Samenstelling : een aantal gemeenteleden, wisselend van aantal en samenstelling. 
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§ 2 Artikelen inzake verkiezingen 
 

 
§ 2.1. Artikelen inzake het stemmen 
 
2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid 
De belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar. 
 
2.1.2. Regels voor het stemmen  
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in 
ord. 4-5. met dien verstande dat met betrekking tot het bepalen van de meerderheid van 
stemmen in geval van verkiezing per kieslijst diegenen verkozen worden verklaard welke de 
meeste stemmen hebben behaald.  
Voorbeeld : Er dienen uit een lijst van 5 personen 3 ambtsdragers te worden verkozen. Er 
worden 100 stemmen uitgebracht. Persoon A. krijgt 21 stemmen, Persoon B. krijgt 42 
stemmen, persoon C krijgt 38 stemmen, persoon D. krijgt 68 stemmen en persoon E. krijgt 
80 stemmen.    De personen E, D en B zijn verkozen. 
 
2.1.3. Stemmen bij volmacht (keuzemogelijkheid) 
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde 
stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden van wijk West kunnen gevolmachtigde 
stemmen uitbrengen. 
De aanvragen tot volmachten zijn vooraf schriftelijk ingediend bij de scriba en worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan het moderamen. Na instemming van de meerderheid van het 
moderamen zal de scriba de gevraagde volmacht schriftelijk verlenen.  
 
 
§ 2.2. Artikelen inzake verkiezingsvorm en periode  
 
2.2.1. Verkiezingsperiode 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt in de regel eens per twee  jaar plaats. 
De kerkenraad stelt een rooster van aftreden op. Bij de opstelling van genoemd rooster van 
aftreden moet er naar gestreefd worden dat steeds een evenwichtig gedeelte van de 
kerkenraad aftredend is. 
 
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen. 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste 3  
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. Verkiezingsvorm 
De kerkenraad besluit met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden uit de kerkorde 
of de verkiezing middels benoeming wordt uitgevoerd of middels het opstellen van een 
kieslijst.  Wanneer gekozen wordt voor verkiezing middels een kieslijst wordt hiervoor een 
verkiezingsbijeenkomst belegd waarvoor alle stemgerechtigde leden van wijk West worden 
uitgenodigd. 

 
2.2.4. Dubbeltallen  
Wanneer van toepassing (dat wil zeggen : wanneer de kerkenraad niet heeft gekozen voor 
verkiezing middels benoeming) worden verkiezingen op basis van een kieslijst verricht.  
Er worden geen afzonderlijke dubbeltallen per vacature opgesteld.  
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2.2.5. Verloop verkiezingen. 
De kerkenraad zal een redelijke termijn vaststellen waarbinnen verkozen ambstdragers 
dienen te beslissen over het wel of niet aanvaarden van het beroep dat op hen gedaan is. 
Deze termijn wordt vermeld in de schriftelijke bevestiging van de verkiezing welke aan de 
verkozen ambtsdragers wordt verstrekt. 
 
 

§ 2.3. Overige artikelen  
 
2.3.1. Uitnodiging om te stemmen, keuzemogelijkheid 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 3 weken voordat de verkiezing plaats heeft 
door de wijkkerkenraad gedaan. 
 
2.3.2. Verkiezing van predikanten. 
In de Hervormde Gemeente Vriezenveen is de regeling voor de verkiezing van predikanten 
vastgelegd in de “Algemene Plaatselijke Regeling”. 
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§ 3. Artikelen inzake vergaderingen van de kerkenraad 
 

3.1. Aantal vergaderingen  
De wijkkerkenraad vergadert in de regel 10 maal per jaar, waarvan 6 reguliere vergaderingen 
en 4 toerustingsvergaderingen.  
 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering 
De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste 7 dagen van te voren 
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde 
zullen komen (de agenda). Verder wordt aan het begin van het jaar het vergaderrooster 
vastgesteld. De agenda dient te zijn voorzien van de benodigde toelichting 
 
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 aangaande de gemeente, genomen in de vergadering van de 
wijkkerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge 
mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.   
 
3.5. Verkiezing moderamen 
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per jaar in het eerste 
kwartaal. De wijkkerkenraad kiest dan tevens een voorzitter en een scriba. Indien nodig kan 
voor het voorzitterschap en/of scribaat een ouderling met bepaalde opdracht aan de 
wijkkerkenraad worden toegevoegd. 
Tevens is het mogelijk om aan de kerkenraad een adviseur toe te voegen met een bepaalde 
taak (notulist) 
 
3.6 Plaatsvervanger 
Wanneer de voorzitter en/of scriba wegens omstandigheden gedurende een periode niet in 
staat zijn hun werkzaamheden te verrichten zal de vergadering alsdan besluiten of het nodig 
geacht wordt een plaatsvervanger voor betreffende ambtsdrager uit hun midden te 
verkiezen.  
 
3.7. Jaargesprekken 
De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door wijkkerkenraad op verzoek van 
de vergadering door aangewezen leden. 
 
3.8. De gemeente kennen in en horen over 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de wijkkerkenraad de wijkgemeente kent in 
een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met 
de (betreffende) leden van de wijkgemeente, die wordt  
▪ aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en  
▪ afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. 
In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad kenbaar over welke zaak hij de 
wijkgemeente wil horen. 
 
3.9. Toelating toehoorders tot de vergaderingen 
De vergaderingen van de wijkkerkenraad zijn niet openbaar. De wijkkerkenraad kan echter 
besluiten dat wijkgemeenteleden (eventueel: en anderen belangstellenden) als toehoorder 
tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden. 
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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. 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: 
- de zorg voor het jeugdwerk 
- de zorg voor het werk van de zending en evangelisatie 
- de zorg voor vorming en toerusting 
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§ 4. Besluitvorming: - Ordinantietekst 
 

Ord. 4, art. 5  Besluitvorming 

1.  In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo 
mogelijk met eenparige stemmen genomen. 
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 
2.  Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt 
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, 
dan is het voorstel verworpen. 
3.  Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden 
gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. 
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. 
Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. 
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen 
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. 
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het 
lot. 
4.  Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal 
leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter 
vergadering aanwezig is  
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die 
vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die 
ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is, 
mits ten minste drie leden aanwezig zijn. 
5.Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn 
de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling 
anders is voorzien. 
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§ 5. Artikelen inzake diensten en sacrementen 
 
5.1. Plaats en aantal kerkdiensten 
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de Algemene 
kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Westerkerk. 
 
5.2. Beantwoording doopvragen 
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
doopvragen beantwoorden, tenzij er dringende pastorale redenen zijn om van deze regel af 
te wijken. Dit laatste is ter beoordeling van de wijkkerkenraad. 
 
5.3. Deelname aan het avondmaal 
Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten. 
 
5.4. Andere levensverbintenissen 
Alleen levensverbintenissen van twee personen, zijnde een huwelijk van man en vrouw, 
kunnen voor Gods aangezicht worden gezegend. 
 
5.5. Visie homoseksualiteit  
De gemeente van de Here Jezus is een plek waar iedereen, die bij de levende Here wil 
schuilen en hem wil volgen, welkom is. We leven allemaal van Gods genade en daarom zijn 
ook onze homoseksuele broeders en zusters die belijdenis hebben gedaan welkom aan het 
Heilig Avondmaal. Het wel of niet aangaan aan het Heilig Avondmaal is een beslissing die de 
christen zelf in zijn relatie met de Here God neemt.  
Het ambt is niet opengesteld voor homoseksuele broeders en zusters.  
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§ 6. Artikelen inzake kerkrentmeesters en diakenen 
 
§ 6.1. Artikelen inzake kerkrentmeesters 
 
6.1.1. Omvang van wijkraad van kerkrentmeesters 
De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 3 leden. De uitoefening van de taken 
van de kerkrentmeesters worden centraal gecoördineerd vanuit het college van 
kerkrentmeester dat gevormd wordt door de kerkrentmeesters uit de verschillende wijkraden. 
 
6.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester 
Deze worden bij de eerste vergadering van het jaar vastgesteld in de vergadering van de 
centrale diaconie  
 
6.1.3. Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 6.1.3. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en 
secretaris aangewezen. 
 
6.1.4. De wijkadministratie  
De wijkadministratie wordt centraal verricht op het kerkelijk bureau. 
 
6.1.5. De bevoegdheden van de (wijk)penningmeester 
De penningmeester van het college van kerkrentmeesters is, na daartoe een verzoek 
ontvangen te hebben van de wijkraad van kerkrentmeesters, bevoegd betalingen te doen 
namens de gemeente ten laste van de wijkkas, met inachtneming van het door de algemene 
kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. 
 
6.1.6. Toevertrouwde taken van het college van kerkrentmeesters 
Zie hiervoor de taken als omschreven in de Plaatselijke Regeling van de Algemene 
Kerkenraad 
 
 

§ 6.2. Artikelen inzake diakenen 
 
6.2.1. Omvang wijkraad van diakenen  
De wijkraad van diakenen bestaat uit minimaal 3 leden. De uitoefening van de taken van de 
diakenen worden centraal gecoördineerd vanuit de centrale diakonie dat gevormd wordt door 
de diakenen uit de verschillende wijkraden. 
 
6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester . 
Deze worden bij de eerste vergadering van het jaar vastgesteld in de vergadering van de 
centrale diaconie  
 
6.2.3. Plaatsvervangers. 
In de vergadering genoemd in art 6.2.2. worden de plaatsvervangers van de voorzitter, 
secretaris en penningmeester aangewezen. 
 
6.2.4.  De wijkadministratie. 
De wijkadministratie wordt centraal verricht op het kerkelijk bureau. 
 
6.2.5. De bevoegdheden van de wijkpenningmeester. 
Er is geen wijkpenningmeester. Dit is centraal geregeld. 
 
6.2.5. De bevoegdheden van de wijkpenningmeester 
Dit is niet van toepassing. Zie 6.2.5. 
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6.2.6. Toevertrouwde taken van het college van diakenen 
Zie hiervoor de taken genoemd in art 11 van ordinantie 3 en de taken omschreven in de 
Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad 
 
 
 

§ 6.3. Artikelen inzake begroting en jaarrekening 
 
6.3.1. Rol wijkkerkenraad bij begroting 
De begrotingen van de kerkrentmeesters en diakenen worden centraal opgesteld en 
getoetst.  
 
6.3.2. Rol wijkkerkenraad bij jaarrekening 
De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en diakenen worden centraal opgesteld en 
getoetst.  
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§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 
 

Ordinantieteksten 
 

Ordinantie 4-8-5 
 
De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling met daarin regelingen ten behoeve van het leven en 
werken van de gemeente, na overleg met de organen van de gemeente op wie de regeling betrekking 
heeft. 
Deze plaatselijke regeling bevat ten minste: 
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers; 
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;  
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente; 
en voor zover van toepassing 
- de regeling van de verdeling van taken tussen algemene kerkenraad en wijkkerkenraad; 
- de regeling van de verdeling van taken tussen de kerkenraad en de kleine kerkenraad; 
- de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen. 
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het 
breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse 
gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie. 

 
 

Ordinantie 4-8-9 
… 
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten 
aanzien van  
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal     
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw 
dan na beraad in de gemeente. 
De kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de 
gemeente ten aanzien van: 
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 
- het verlenen van stemrecht aan anderen dan belijdende leden; 
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 
en ter zake van: 
- de aanduiding en de naam van de gemeente; 
- het voortbestaan van de gemeente; 
- het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 
- de plaats van samenkomst van de gemeente; 
- het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een 
kerkgebouw; 
- de plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 8-5; 
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. 
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§ 8. Overige bepalingen 
 
8.1. Ziekenzalving 
Het is mogelijk de ziekenzalving te ontvangen. Ze dienen daartoe een verzoek in te dienen 
bij de wijkkerkenraad. De predikant van de wijk voert deze ziekenzalving uit in het bijzijn van 
familie en tenminste 1 ouderling van de wijkkerkenraad. 
 
8.2.Visie 
De visie van de wijk is samengesteld door de leden van de wijk in een speciale 
vergadering/bijeenkomst. De visie is goedgekeurd door de wijkkerkenraad en weergegeven 
in een aantal woorden, die samengevat zijn in een zogenaamde wordle en voor iedereen 
zichtbaar zijn opgehangen in de kerk.  
 
8.3. Cross over 
Vanuit wijk west is er een eigen specifieke vertegenwoordiging middels een wijk verbonden 
lid binnen Cross-over. 
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Ondertekening 
 
Aldus te Vriezenveen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente 
West van de Hervormde gemeente te Vriezenveen. 
 
d.d. 13-02-2020 
 
 
F. Reekers, preses 
 
 
E. Borger, scriba 
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Bijlage : 
Visiedocument 
 
Wie zijn wij? 
 
In wijk West staat Christus centraal en daarop kunnen wij elkaar aanspreken als begin en 
eindpunt. (Alpha en Omega) 
 
In ons handelen en de besluiten die we nemen laten we ons dan ook leiden door de liefde 
van Christus en de H. Geest die ons is geschonken. Wij zijn trouw aan elkaar, vriendelijk, 
behandelen elkaar met respect. En hoe verschillend we soms ook zijn of van mening 
verschillen, de liefde voor elkaar bindt ons en geeft ruimte om elkaar te respecteren en 
naar elkaar te luisteren.  
 
Christus roept ons op om gemeente te zijn en dichter naar Hem en elkaar te groeien.  
In onze samenkomsten staan wij open voor vernieuwing om een eigentijdse invulling te 
geven aan het gemeente zijn. Wij hebben hierbij oog voor elkaar om wat ons samenbind 
niet te verliezen en streven er naar om voor alle generaties een plek te bieden. Niet de 
vernieuwing is ons doel maar het samen gemeente zijn om geestelijk te groeien. Wij willen 
gebruik maken van de wijsheid van de ouderen en het nieuwe enthousiasme van de 
jongeren. We hebben elkaar als broers en zussen gekregen, als familie om van elkaar te 
leren, met elkaar te groeien, en elkaar vast te houden. 
 
Wij zijn ons bewust van onze positie als wijk West in het geheel van de gemeente. Wij laten 
een  eigen geluid horen maar verliezen hierbij de samenhang  met de gehele gemeente 
niet uit het oog en de geschiedenis die ons heeft gebracht op het punt waar we nu staan.  
Geloof, hoop en liefde, maar de meeste hiervan is de liefde. 
 
Het is die liefde (voor Christus en elkaar)  van waaruit wij met elkaar omgaan, besluiten 
nemen en activiteiten ontwikkelen voor de geestelijke groei van de gehele gemeente en wijk 
West in het bijzonder. Het is ook die liefde van Christus die wij willen uitstralen en bekend 
maken in Vriezenveen en daarbuiten. Zodat iets van Gods Koninkrijk nu al zichtbaar mag 
worden, en meer mensen Hem zullen leren kennen.      
 
Dat zijn wij!! 
 
 


