
Plaatselijke Regeling Gereformeerde Kerk van 

Berkel en Rodenrijs & Bergschenhoek.

Deze plaatselijke regeling is voorlopig vastgesteld door de kerkenraad op 12 maart 2015 en na het 
gemeenteberaad van 28 mei 2015, door de kerkenraad op 11 juni 2015 definitief vastgesteld.
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1. De gemeente
1.1 Stemmen

1.1.1 Stemrecht
Tot de gemeente behoren doopleden, belijdende leden, voorkeursleden, gastleden, meegeregistreerden en zij die met de gemeente verbonden 
zijn1.
De belijdende leden hebben stemrecht. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden 
hebben dezelfde status als in hun eigen kerkgenootschap. Zij zijn stemgerechtigd. Zijn zij dooplid dan worden zij ook in onze gemeente als dooplid 
beschouwd.
Zij die met de gemeente verbonden zijn, hebben geen stemrecht.

1.1.2 Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen 
stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.

1.2 De registers
Afwijkingen van datgene wat in Ordinantie 2 wordt beschreven, zijn:

1  Voorkeursleden zijn lid van de PKN en wonen in een ander geografisch gebied. 

Gastleden zijn personen die lid zijn van een niet-PKN-kerk, maar graag bij ons ingeschreven staan (bv. de RK-partner van een lid van onze kerk). 

Meegeregistreerden zijn geen lid van een kerk, maar willen in ons ledenbestand opgenomen worden omdat bv. de partner lid is.

Blijkgevers van verbondenheid zijn personen die lid zijn van een andere PKN-kerk in Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek, die geen partner hebben 
die lid is van onze kerk, maar die er aan hechten ook in ons ledenbestand te staan.
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(2.7.2): Uitschrijving kan plaatsvinden nadat betrokkene dit uitdrukkelijk aan de kerkenraad heeft verzocht. Indien de kerkenraad hieromtrent een 
schriftelijke verklaring van betrokkene heeft ontvangen, vindt registratie van een Uitschrijving met schriftelijke verklaring in LRP (ledenregistratie 
Protestantse kerk) plaats.
Indien betrokkene omtrent de wens te worden uitgeschreven niet bereid is een schriftelijke verklaring af te geven, kan de kerkenraad het besluit 
nemen registratie van een Uitschrijving zonder schriftelijke verklaring in LRP te doen plaatsvinden. 

(2.7.3): Indien een vertrekkend gemeentelid de kerkenraad niet schriftelijk informeert over de nieuwe gemeente, zal de verhuizing alleen aan het 
LRP worden gezonden.

(2.8): Onze gemeente houdt geen register bij van niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden. 
2. Ambtsdragers
2.1 Verkiezing van predikanten
Ter voorbereiding van de verkiezing en beroeping van een predikant stelt de kerkenraad een beroepingscommissie in die bestaat uit tenminste één lid 
van de kerkenraad en daarnaast een aantal gemeenteleden die de gehele gemeente zo goed en breed mogelijk vertegenwoordigt.  In de opdracht aan 
de beroepingscommissie zal naast de taakomvang in ieder geval worden opgenomen een door de kerkenraad opgestelde profielschets en 
taakbeschrijving. 
Ter informatie voor de te beroepen predikant stelt de kerkenraad tevens een profielschets van de gemeente op.
De verkiezing van een predikant geschiedt door de kerkenraad, nadat de gemeente is gekend en gehoord. Daartoe zal de kerkenraad tenminste op twee
zondagen in een kerkdienst de naam van de predikant bekend maken en de gemeente uitnodigen voor een gemeentevergadering voor informatie over 
de betreffende predikant. Na deze gemeentevergadering zal de kerkenraad besluiten het beroep al dan niet uit te brengen. Na een positief besluit kan 
de gemeente kennismaken met de predikant.

2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1. Zowel belijdende als doopleden kunnen ambtsdrager worden. Doopleden dienen vóór de bevestiging in het ambt de belijdenisvraag te 
beantwoorden.
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2.2.2. De namen van te bevestigen ambtsdragers zullen tenminste twee zondagen voorafgaand aan de bevestiging in een kerkdienst aan de 
gemeente bekend worden gemaakt.
Als er na de voordracht van de kandidaten geen wettige bezwaren worden ingediend, wordt de beoogd ambtsdrager bevestigd in een kerkdienst. Dit 
kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden, afhankelijk van het moment waarop de vacature is ontstaan en vervuld wordt. Bij voorkeur worden nieuwe
ambtsdragers in juni of bij de start van het nieuwe seizoen bevestigd.

3 De kerkenraad en de gekozen organisatie

3.1 Organisatie
Zoals in ordinantie 4 art. 6 wordt voorgeschreven, heeft elke gemeente een kerkenraad die wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. De 
leiding van de gemeente is toevertrouwd aan de kerkenraad.
In onze gemeente is gekozen voor het model van de kerkenraad met werkgroepen, zoals beschreven in Ord.4.10. De kerkenraad vergadert in de regel in de 
maanden maart, juni, september en december. 
De kerkenraad bestaat uit de voorzitter, scriba, beleidsouderling, alle predikanten, alle diakenen, alle wijkouderlingen, alle ouderlingen Ouderen Pastoraat, 
alle jeugdouderlingen, alle ouderlingen-kerkrentmeester.

De kerkenraad kiest een moderamen. Dit bestaat uit de preses, de scriba, een predikant, diaken, ouderling-kerkrentmeester en de beleidsouderling.
De ouderling-kerkrentmeester is bij voorkeur voorzitter van het CvK, de diaken bij voorkeur de voorzitter Diaconie. De zittingstermijn van de predikant is bij 
voorkeur 4 jaar, waarna gewisseld wordt met de collega-predikant.
De moderamenleden worden automatisch jaarlijks herkozen, waarbij de periode verbonden is aan een ambtsperiode van 4 jaar.

Jaarlijks stellen het moderamen, het Pastoraal Beraad, de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters aan het einde van het seizoen een beleidsplan op 
voor het nieuwe seizoen aan de hand van het meerjarenbeleidsplan. Deze beleidsplannen worden in de kerkenraadsvergadering van september beoordeeld 
en vastgesteld.

De wijkouderlingen en ouderlingen Ouderenpastoraat worden in hun bezoekwerk ondersteund door een wijkteam. Een wijkteamlid onderhoudt de 
contacten met gemeenteleden. Het wijkteam vergadert regelmatig en koppelt terug naar de wijkouderling en/of predikant.

3.2 Besluitvormingsregels kerkenraad
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Het moderamen behandelt alle organisatorische en bestuurlijke zaken en coördineert de beleidsvoorbereiding. 

Het Pastoraal Beraad behandelt alle inhoudelijke pastorale taken binnen de door de kerkenraad gestelde kaders. 

Het College van Kerkrentmeesters voert het beheer van De Ark en de financiële bedrijfsvoering van de kerk binnen de door de kerkenraad gestelde kaders. 

De Diaconie voert het diaconale en zendingswerk uit binnen de door de kerkenraad gestelde kaders. 

De kerkenraad stelt het meerjarenbeleidsplan vast en evalueert dit aan het einde van het jaar.  Daarnaast neemt de kerkenraad alle besluiten die de 
strategische koers van de kerk raken op personeels-, financieel, beheersmatig en pastoraal terrein.

Als bijlage bij dit document is het schema van de organisatorische inrichting van de kerk toegevoegd.

3.3 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 afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving
maakt de kerkenraad vooraf kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

3.4 Toelating toehoorders tot de vergaderingen
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te 
behandelen.

3.5 Commissies
De kerkenraad kan zich in zijn werk laten bijstaan door verschillende commissies. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het organisatieschema 
(zie bijlage) zoals dat in het meerjarenbeleidsplan is opgenomen.

4. Eredienst

Op zondag en op de kerkelijke feest- en gedenkdagen komt de gemeente samen in de eredienst. Deze kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw 
De Ark, Oranjestraat 2 in Berkel en Rodenrijs. De aanvang van de diensten is 10.00 uur.

Door de liturgiecommissie wordt jaarlijks een voorstel opgesteld voor te houden avonddiensten. Deze diensten vinden gemiddeld eenmaal per maand 
plaats (uitgezonderd januari en de zomermaanden) en vangen aan om 19.00 uur.
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De verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de kerkdiensten wordt tot uitdrukking gebracht in de ambtelijke aanwezigheid van tenminste één 
ouderling en één diaken naast de voorganger.

5. Overige artikelen

5.1 Beantwoording doopvragen  
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende en doopleden de doopvragen beantwoorden.

5.2 De gelegenheid tot het ontvangen van de doop wordt eenmaal in de ca. 6 weken geboden.

5.3  Avondmaal
Tot deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten.

Gemeenteleden die de avondmaalsviering in het kerkgebouw niet kunnen bijwonen, kunnen bij de diaconie een verzoek indienen om het avondmaal thuis 
te vieren.

5.4 Mening van gemeenteleden kenbaar maken over begroting en jaarrekening
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het
kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.

De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad.

5.5 Openbaar maken van besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden schriftelijk in het kerkblad aan de gemeente bekend gemaakt. 

5.6 Inzegening levensverbintenissen
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste 6 weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad.
Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn.
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Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen.
Tenminste een week voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekend gemaakt door middel van een 
afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.

Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen verbintenis tussen twee personen 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 gezegend.

In zijn vergadering van 12 april 2007 heeft de kerkenraad besloten dat levensverbintenissen, anders dan een huwelijk tussen man en vrouw, als een verbond
van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.

6. Vermogensrechtelijke aangelegenheden

6.1 College van Kerkrentmeesters
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de 
herderlijke zorg. In het verlengde daarvan kunnen de ouderlingen-kerkrentmeester tevens vrijgesteld zijn van de taken van de ouderling van dienst in de 
erediensten. 
Het College is bevoegd handelingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.

6.2 Diaconie
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de 
begroting.

6.3 Opstellen jaarrekening
Na het opstellen van de jaarrekening door de penningmeesters van College van Kerkrentmeesters en Diaconie wordt de jaarrekening gecontroleerd door 
een controlecommissie. Deze commissie bestaat uit twee onafhankelijke gemeenteleden die daartoe benaderd worden door de scriba van de kerkenraad. 
Vóór het vaststellen van de jaarrekening worden de stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een 
week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.
De gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. 
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7. Tot slot
In alle situaties waarin deze Plaatselijke Regeling geen uitsluitsel geeft hoe te handelen, besluit de kerkenraad. 
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KERKENRAAD

Voorz, scriba, predikant, ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kr-meester

Vergadert 4x per jaar 

Maken, vaststellen en evalueren meerjaren beleidplan. Alle besluiten die de 
strategische koers van de kerk raken op personeel, financieel, beheer en 

pastoraal terrein.

DIACONIE
Diakenen

Vergadert 9x per jaar

Uitvoeren van het 
diaconale en 

zendingswerk, binnen 
de kaders van de KR 

Voorbeelden / 
functionele lijnen

Avondmaal / collecteren

ZWO

Projecten

Begroting, jaarrekening

Actie kerkbalans

Voorbeelden / functionele lijnen

BARK

Klusjesmannen

Begroting, jaarrekening

Wijk en ouderen pastoraat

Liturgie commissie

Vorming en toerusting

Voorbeelden / functionele lijnen

Wijkavonden

Kerkdiensten

Beamteam 
(inhoudelijk)

Voorbeelden / functionele lijnen

Classis

Kerkelijk bureau

Redactie Rondom de Ark

Preekvoorziening

Organisten/rooster

Bijzondere activiteiten

bv. BIKE

MODERAMEN
Vz, scriba, predikant,  vz CvK, 
vz diaconie, beleidouderling

Vergadert 9x per jaar

Behandelt alle organisatorische en 
bestuurlijke zaken. Coördineert 
beleidsvoorbereiding en bereidt KR- 
vergaderingen voor.

JEUGDRAAD
Jeugdleiders

Vergadert 9x per jaar

Uitvoeren van  beheer van de Ark 
en de financiële bedrijfsvoering, 

binnen de kaders van de KR 
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Afstemming inhoudelijke – organisatorische zaken

ORGANISATIE-INRICHTING

DE ARK

PASTORAAL BERAAD
(O.l.v.) predikant, ouderlingen en

vertegenwoordiging. diaconie
Vergadert 9x per jaar

Alle inhoudelijke pastorale taken
binnen de kaders van de KR.

F
i
n
a
n
c
e

COLLEGE VAN KR-
MEESTERS

Ouderlingen-kerkrentmeester en
Kerkrentmeesters

Vergadert 9x per jaar
Alle inhoudelijk en 
uitvoerende taken binnen 
de kaders van de KR

F
i
n
a
n
c
e

Bijlage


