Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde gemeente te Dirksland
voorstel kerkenraad jan 2022

Inhoud
Paragraaf

Inhoud

-

Inleiding en plaatsbepaling

1

Samenstelling van de kerkenraad

2.1.

Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.2.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.3

Verkiezing van predikanten

3

De werkwijze van de kerkenraad

4

Besluitvorming

5

De kerkdiensten

6.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen

6.1.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

6.2.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal

6.3.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en
jaarrekeningen

7

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

8

Overige bepalingen
Ondertekening

Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 3 februari 2022 en is na
raadpleging van de gemeente vanaf 1 maart 2022 geldig.
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Inleiding
'Renovabitur ut aquilae iuventus tua’.
(Hij die uw jeugd vernieuwt als die van een arend, Psalm 103:5)

De jeugdige vernieuwing is een passend beeld bij de gemeente. Vernieuwing loopt als een
rode draad door de geschiedenis van de gemeente heen. Wetende dat het de Heere God
zelf is die de vernieuwing in gang zet.
De geschiedenis
De Hervormde gemeente van Dirksland kent een lange geschiedenis, evenals het
kerkgebouw. In 1416 werd de eerste kerk op het eiland gebouwd. Een gebouw van steen,
met een rieten dak. Het was destijds een rooms katholieke kerk. Anderhalve eeuw later, in
1572 tijdens de Reformatie, kwam het gebouw in handen van de gereformeerden. (De naam
‘Hervormd’ wordt pas vanaf de 19e eeuw gebruikt). Pas in 1798 krijgen de rooms katholieken
een schadevergoeding van 350 gulden voor het afstaan van de kerk. Vanaf die tijd heeft de
gemeente zich gevormd naar de beweging van de mensen op het eiland en is de weg
gegaan en gegroeid naar wie hij nu is, actief en veelkleurig.
De veelkleurigheid en het actief zijn heeft zijn oorsprong ergens in de jaren 30 van de vorige
eeuw. Er komt dan een ziekenhuis in Dirksland. De medewerkers van dit ziekenhuis komen
vooral uit andere delen van het land. Waren het eerst vooral agrariërs in het dorp, nu komt
daar verplegend personeel, artsen en specialisten bij. Dit is het begin van een verandering in
de gemeente. De blik wordt ruimer. Wanneer in 1964 de ‘FLUZI’ een feit is (Flakkee Uit Zijn
Isolement) door de opening van de Haringvlietbrug, verandert er veel in Dirksland en
daardoor ook in de kerkelijke gemeente. Opeens kunnen inwoners eenvoudig via de
Hoeksche Waard naar Rotterdam of Dordrecht. Het forensenverkeer begint, waardoor
wonen in Dirksland aantrekkelijk wordt. Wonen in de rust van Flakkee , werken in de drukte
van de grote stad. Er ontstaan achter elkaar nieuwbouwwijken in Dirksland. Tussen 1970 en
nu worden achter elkaar nieuwbouwwijken ontwikkeld.
De import van inwoners van elders uit het land leidt ertoe dat er in de kerk ook verschillende
inzichten en meningen zijn. Het wonderlijke is dat dit niet leidt tot een scheuring of
verdeeldheid. Men is trouw aan de opdracht en roeping om kerk te zijn en
meningsverschillen worden bijgelegd.
Wanneer er in 1980 een jonge kerkenraad aantreedt, verandert er in de hervormde
gemeente van Dirksland veel. Doordat wordt ingezet op het gezamenlijk zoeken van Gods
leiding voor de gemeente, ontstaat er ruimte voor andere inzichten en komen er predikanten
met een wat ruimere blik. Er kan veel in de gemeente van Dirksland. Er is ruimte voor
verandering, vernieuwing, zonder dat de kern van de boodschap, De Heere Jezus Christus,
en het enige heil in Hem, uit het oog wordt verloren.
De kerkenraad en de gemeente is steeds op zoek naar wat goed is voor de gemeente en het
dorp, zonder zijn afkomst en zijn kern te verloochenen.
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Plaatsbepaling
Met ingang van 1 mei 2004 is de Nederlandse Hervormde Kerk opgegaan in de Protestantse
Kerk in Nederland. Ondanks de zorgen en bezwaren die er binnen onze gemeente leefden
omtrent het verenigingsproces, zijn we als Hervormde gemeente deel gaan uitmaken van de
Protestantse Kerk. Fundamenteel daarin is dat de Heilige Schrift binnen de Protestantse
Kerk de enige bron en norm blijft van de kerkelijke verkondiging en dienst (artikel I.3 KO).
Verder weert de kerk wat haar belijden weerspreekt (I. 11 KO).
De gemeente te Dirksland is een Hervormde gemeente binnen de gereformeerde bond. Als
zodanig weet zij zich in het bijzonder verbonden met de belijdenisgeschriften van de
gereformeerde traditie, te weten: de catechismus van Heidelberg, de catechismus van
Genève en de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse Leerregels.
Deze nadruk op de gereformeerde belijdenisgeschriften is niet louter formeel bedoeld. Hij
berust op de overtuiging dat we de gereformeerde belijdenis ook vandaag aan de dag hard
nodig hebben. Als ruggengraat, als broodnodige hulp om zicht te houden en steeds weer
zicht te krijgen op waar het in de Schrift om gaat.
Wij verstaan gereformeerd als een eerbiedig luisteren naar de Heilige Schrift als bron en
norm van ons geloofsleven; een sterk denken vanuit Christus als inhoud van de prediking,
een benadrukken van de noodzaak van geloof en bekering om te delen in het heil en een
bewust zijn van het feit dat geloof een gave van God is en dat God alleen de eer heeft te
ontvangen. Tegelijk behoort bij het gereformeerd-zijn ook dat wij ons van Godswege
geplaatst weten in de wereld en in de kerk, betrokken op de tijd waarin wij leven. Want het
Woord van God is niet gebonden (II Timotheüs 2:9).
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§ 1. Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
predikant

1

ouderlingen

18

ouderlingen-kerkrentmeester

4

diakenen

6

Totaal

29

1B. Samenstelling van de kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad (voorheen breed moderamen) bestaat uit de volgende ambtsdragers:
predikant

1

ouderlingen

3

ouderlingen-kerkrentmeester

2

diakenen

2

Totaal

8

1C. Samenstelling moderamen
Het moderamen (voorheen dagelijks bestuur) wordt gevormd door drie ambtsdragers met
specifieke taken.

1D. Samenstelling Commissies
De volgende commissies zijn ingesteld:
-

Evangelisatiecommissie
Jeugdcommissie
Zendingscommissie
Commissie Vorming en Toerusting
Liturgiecommissie

Leden van de commissies zijn bij voorkeur belijdend lid van de kerk en worden op voordracht
van het verantwoordelijke kerkenraadslid, benoemd door de kleine kerkenraad.
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§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid
De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar. Gastleden
worden in dezen gelijkgesteld met de leden.
2.1.2. Regels voor het stemmen
a. De stemming geschiedt schriftelijk.
b. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, valt de keuze op
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van
de uitgebrachte stemmen heeft behaald.
c. 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.
d. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer,
dan beslist het lot.
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 vooraf aan de kerkenraad getoond.
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§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1 Verkiezingsmaand
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in november.
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste 4
weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 1 week voordat de verkiezing plaats heeft,
door de kerkenraad gedaan.
2.2.3. Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van
stemgerechtigden
2.2.4. Dubbeltallen
Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de
verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt de kerkenraad
voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit
de verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente
plaatsvindt.
De stemgerechtigden van de gemeente hebben de
kerkenraad hiertoe voor een periode van zes jaar
gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de ‘machtiging
uit hoofde van Ord. 3-6-3’, die als bijlage aan deze
plaatselijke regeling is gehecht.
De procedure beschreven in dit artikel komt in de plaats van
het bepaalde in Ord. 3-6-2.

Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-3
met ingang van 1 maart 2022 hebben de
stemgerechtigden van de Hervormde
gemeente te Dirksland de kerkenraad
van deze gemeente voor de duur van
zes jaar gemachtigd om voor de
verkiezing van ambtsdragers de
procedure, beschreven in Ord. 3-6-3, te
volgen.
De kerkenraad zal de gemeente hierover
uiterlijk op 1 maart 2028 opnieuw
raadplegen.
voorzitter kerkenraad
scriba kerkenraad
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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
kerkenraad.
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§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
3.1. Inleiding
in 2021 heeft de kerkenraad besloten om de structuur van de kerkenraad te wijzigen. Na
deze wijziging kent de kerkenraad de volgende onderdelen:
-

Kerkenraad;
kleine kerkenraad (voorheen breed moderamen);
moderamen (voorheen dagelijks bestuur;
commissies.

3.2. Kerkenraad
De minimale taken van de kerkenraad zijn (kerkordelijk vastgelegd in ord. 4-9-2 en 4-9-6):
• Het bepalen van het algemene beleid
• Leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld. (Hiermee wordt bedoeld dat
de kerkenraad leiding geeft aan het beleid hierover.)
• De zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
• Het nemen van besluiten waarbij de gemeente betrokken is
• Het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande
verkiezing
• Het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de kerkorde is opgedragen
aan
De kerkenraad is de vergadering van alle ambtsdragers tezamen. Zij geeft leiding aan de
verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ord. 3-6 en de benoeming van
de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn en van de diaconale rentmeesters. Zij stelt het
algemene beleid vast en de jaarrekeningen en begrotingen. Daarnaast worden inhoudelijke
thema’s die betrekking hebben op het gemeenteleven in de kerkenraad besproken. De
kerkenraad houdt zich aan de minimale bevoegdheden die kerkordelijk vastgelegd zijn. Alle
overige taken, binnen het vastgestelde beleid, worden gedelegeerd aan de kleine
kerkenraad.
3.3. kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad geeft leiding aan het gemeenteleven, binnen het afgesproken beleid.
Alles wat hiermee te maken heeft wordt ter vergadering besproken en waar nodig worden
hierover besluiten genomen.
De kleine kerkenraad is samengesteld uit het moderamen, aangevuld met ten minste vier
andere ambtsdragers, waarbij alle ambten vertegenwoordigd zijn. In de regel zijn de ‘andere
ambtsdragers’ in elk geval de voorzitters van de colleges, aangevuld met evt.
penningmeesters en/of pastorale ouderlingen, afhankelijk van de samenstelling van het
moderamen.
3.4. Moderamen
Het moderamen bestaat uit de preses, scriba en een assessor. De assessor is de ‘hulp’ van
de voorzitter. In het algemeen is de predikant assessor, maar dit hoeft niet. Als dit niet het
geval is, wordt de predikant apart toegevoegd aan het moderamen, omdat de predikant
zitting heeft in dit gremium. Als de predikant assessor is, en de gemeente raakt vacant, is het
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nodig een derde lid uit de kerkenraad toe te voegen aan het moderamen, omdat dit voor het
werk wel uit minimaal drie ambtsdragers dient te bestaan.
De taken van het moderamen zijn:
● Voorbereiden, samenroepen en leiden van de vergaderingen van de kleine
kerkenraad en van de kerkenraad.
● Het doen van voorstellen in bepaalde zaken op de vergadering. Niet om de
vergadering te sturen, maar slechts als hulpmiddel voor de kleine kerkenraad en/of
de kerkenraad.
● Het uitvoeren besluiten van het de kleine kerkenraad en/of de kerkenraad, als daar
geen anderen voor zijn aangewezen.
● Het afdoen van zaken van formele en administratieve aard. (Zaken waarover geen
besluit genomen hoeft te worden, zoals het geven van informatie, of zaken waarover
beleid is afgesproken). Het moderamen legt hierover verantwoording af aan de kleine
kerkenraad en/of de kerkenraad.
● Het afdoen van zaken die spoedeisend zijn. Dit zijn zaken die voor een bepaalde
datum gedaan moeten zijn, zonder dat voor die tijd een vergadering van de kleine
kerkenraad en/of kerkenraad wordt gehouden. Vooraf mening peilen kan, maar hoeft
niet. Achteraf moet over besluit wel verantwoording worden afgelegd aan het breed
moderamen en/of de kerkenraad.
● Als klankbord voor fungeren voor de predikant. Omdat het moderamen klein is,
kunnen daar ook vertrouwelijke zaken besproken worden, die niet verder hoeven te
komen dan het moderamen.
● Het leiding geven aan het werk van de commissies en dit werk toetsen aan het
beleidsplan.
3.5. Commissies
De kerkenraad werkt met vijf commissies die hun eigen verantwoordelijkheid krijgen binnen
het geldende beleidsplan. Dit zijn:
Jeugdcommissie :
met als opdracht het (missionaire) jeugdwerk vorm te geven in de gemeente en daarbuiten
De commissie bestaat uit de jeugdouderlingen en gemeenteleden
Evangelisatiecommissie :
met als opdracht het missionaire werk vorm te geven in de gemeente en daarbuiten. De
commissie bestaat uit de evangelisatieouderling en gemeenteleden.
Zendingscommissie:
met als opdracht het vormgeven van het zendingswerk vanuit de gemeente. Tevens geven
zij vorm aan de ondersteuning van de zendelingen die zijn uitgezonden. De commissie
bestaat uit een verantwoordelijke diaken en gemeenteleden.
Commissie Vorming en Toerusting:
met als opdracht het coördineren van de catechese en de Bijbelkringen. De commissie
bestaat uit de predikant of een verantwoordelijk kerkenraadslid en gemeenteleden.
Liturgiecommissie
met als opdracht het zorgdragen voor de liturgie van de erediensten en bijzondere vieringen
gedurende het kerkelijk jaar. De commissie bestaat uit een verantwoordelijk kerkenraadslid
en gemeenteleden.
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Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies,
de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de
verantwoording aan de kerkenraad e.d. worden per commissie vastgelegd in de
beleidsplannen van de betreffende commissies.
In genoemde commissie heeft altijd een kerkenraadslid zitting, als contactpersoon tussen de
kleine kerkenraad en de betreffende commissie. Deze ambtsdrager kan uit de kleine
kerkenraad komen, maar ook uit de kerkenraad.
De kleine kerkenraad en/of de kerkenraad neemt geen besluiten op het taakveld van
genoemde commissies, buiten de commissies om.
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3.6. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar.
De kleine kerkenraad vergadert in de regel 8-10 maal per jaar.
Het moderamen kent geen vaste vergaderfrequentie en komt zo vaak bij elkaar als nodig is.
3.7. Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de kerkenraad en de kleine kerkenraad worden tenminste 7 dagen
van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan
de orde zullen komen (de agenda).
3.8. Verslaggeving
Van de vergaderingen van de kerkenraad en de kleine kerkenraad wordt een schriftelijk
verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de (kleine) kerkenraad wordt
vastgesteld en vervolgens met de kerkenraad wordt gedeeld.
De actiepunten uit vergaderingen van de kerkenraad en de kleine kerkenraad worden twee
dagen na de vergadering rondgestuurd aan alle leden van de betreffende vergadering.
3.9. Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij
schriftelijk in het kerkblad, of website van de kerk, hetzij door een mondelinge mededeling
binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.
3.10. Verkiezing moderamen
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per jaar in de eerste
vergadering van het kalenderjaar
3.11. Verkiezing kleine kerkenraad
De verkiezing van de kleine kerkenraad (ord. 4-9-4) geschiedt eens per jaar in de eerste
vergadering van het kalenderjaar
3.12. Plaatsvervangers
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de
scriba aangewezen.
3.13. Toehoorders
De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde
vergadering toegelaten worden.
3.14. Archief
Het lopend archief van de kerkenraad 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.
3.15. Jaargesprekken
De jaargesprekken met de predikant, kerkelijk-werkers en kerkmusici worden gehouden door
de kerkrentmeesters. Dit gebeurt minimaal drie maanden voor het aflopen van een tijdelijk
contract of, wanneer hier geen sprake van is, in de maand juni.
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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. De kerkdiensten
5.1. Plaats en aantal kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad
vastgesteld rooster gehouden in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente aan de Ring
te Dirksland
5.2. Beantwoording doopvragen
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de
doopvragen beantwoorden.
5.3. Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten.
5.4. Andere levensverbintenissen
In gehoorzaamheid aan de Schrift ziet de kerkenraad geen ruimte voor de zegening van
andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw. Deze visie komt
echter niet in mindering op een pastorale houding naar zusters en broeders met een
andere geaardheid.
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§ 6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden
6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 6.1.1. Omvang van college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden.
6.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per
ambtsperiode van vier jaar in de eerste vergadering waarin het nieuw gevormde college
bijeen is.
6.1.4. De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. De administrateur woont
(indien gewenst) de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem.
Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
6.1.5. De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.
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§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
6.2.1. Omvang college van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit minimaal 5 leden.
6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester (keuzemogelijkheid)
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per
ambtsperiode van vier jaar in de eerste vergadering waarin het nieuwgevormde college
bijeen is.
6.2.5. De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. Bij bedragen boven
€250,- overlegt de penningmeester met de voorzitter.
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§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en
jaarrekeningen
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken
over begroting en jaarrekening (keuzemogelijkheid)
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de
jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd op de website van de kerk.
De volledige stukken kunnen hier worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats
vermeld. De leden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te
maken. Reacties kunnen tot 10 dagen na publicatie worden gestuurd aan de scriba van de
kerkenraad.
De kerkenraad kan er ook voor kiezen een gemeentevergadering hierover beleggen.

§ 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 van de kerkorde;
dan nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.
….

Plaatselijke regeling Hervormd Dirksland - Pagina 16

§ 8. Overige bepalingen
Onderstaande bepalingen zijn toegevoegd ten behoeve van het leven en werken van de
gemeente. Zij geven aan op welke wijze de Hervormde gemeente, kerk wil zijn in de
samenleving van Dirksland, waar zij staat in het palet binnen de protestantse kerk in
Nederland. De overige bepalingen geven lokale invulling aan de woorden zoals die in de
Romeinse artikelen van de kerkorde over de gemeente worden genoemd. De overige
bepalingen vormen de basis voor keuzes in het beleid. De beleidskeuzes worden telkens
voor vier jaar vastgelegd in het beleidsplan van de gemeente.
8.2. Visie op het ambt
De gemeente is het lichaam van Christus. Hierbinnen vervullen de ambtsdragers een
belangrijke taak. Zij volgen Christus in hun ambt. Dat wil zeggen dat zij de liefde van Christus
uitstralen en doorgeven. Zij hebben hierin een voorbeeldfunctie binnen de gemeente, opdat
de gemeente hierin volgt en de liefde van Christus uitstralen naar de mensen om hen heen.
De ambtsdragers geven met elkaar vanuit de kerkenraad leiding en sturing aan de gemeente
en zorgen voor verbinding tussen de leden, die divers zijn van achtergrond en
geloofsbeleving. Deze diversiteit is een eigenschap van de gemeente. De ambtsdragers
houden toezicht (opzicht) op het bewaren van de eenheid als lichaam van Christus.
8.3. Visie op het pastoraat
De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente. Naast de
ouderlingen zijn er bezoekmedewerkers (broeders en zusters) en contactpersonen.
Het pastoraat is wijkgericht opgezet, waarbij de ambtsdragers, medewerkers en
contactpersonen hun eigen taak en verantwoordelijkheid hebben.
Predikant(en), ouderlingen en bezoekmedewerkers hebben allen pastorale taken, die zoveel
mogelijk gelijkwaardig zijn. Allen hebben hun taak namens de kerk en hebben als zodanig
ook dezelfde verplichtingen als het om het ambtsgeheim gaat. Predikant(en) en ouderlingen
kunnen wel aparte taken hebben als het gaat om specialistisch- of crisis pastoraat
Binnen het pastoraat (consistorie) worden zelfstandig afspraken gemaakt over pastoraal
beleid.
Wijkgericht pastoraat
De kerkenraad ziet het wijkgerichte pastoraat, met daarbinnen het onderlinge pastoraat,
verzorgd en aangezet door de pastoraal werker, ouderlingen en bezoekbroeders en -zusters,
als kernwaarde van de gemeente. De verbondenheid met elkaar, het omzien naar elkaar, en
de uitstraling hiervan in de wijken is een basis voor het gemeente-zijn.
Bijstand in pastoraat en toerusting
Predikant en ouderlingen worden in hun pastorale taken bijgestaan door een kerkelijk werker
als bijstand in pastoraat en toerusting. De pastorale taken worden in overleg verdeeld tussen
de ouderlingen, de kerkelijk-werker en de predikant. In navolging van de ouderlingen en de
predikant, heeft de bijstand in het pastoraat ook een geheimhoudingsplicht.
Psycho Pastorale Hulpverlening (PPH)
Aanvullend op het reguliere pastoraat is er een team van gemeenteleden opgeleid tot
Psycho Pastoraal Hulpverlener. Zij maken deel uit van het PPH team en worden
vraaggericht ingezet bij specifieke vragen. De leden van het PPH-team worden door de
kleine kerkenraad benoemd op basis van voordracht.
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8.4. Visie op het missionair karakter van de gemeente
Voor de Hervormde gemeente van Dirksland is missionair gemeente zijn een kernwaarde.
De kerk ziet het als zijn taak om te verbinden met de samenleving in het ontmoeten van
mensen. Dit door getuige te zijn van Christus en de boodschap van redding en heil uit te
delen in woorden en daden. De missionaire roeping betekent ook dat de kerk als taak heeft
nieuwsgierigheid voor het evangelie van Jezus Christus op te wekken.
8.5. Visie op het onderwijs in de gemeente
Onderwijs in de gemeente is een basisactiviteit. Het verbindt de leden en bouwt mee aan de
eenheid van de gemeente. Daarbij is van belang dat het onderwijs aansluit bij de context van
de doelgroep waar het onderwijs zich op richt. Het onderwijs is gericht op verdieping en
verrijking van het geloofsleven van de gemeenteleden. Catechese voor de tieners en
jongeren maakt hier onderdeel van uit.
Jeugdwerker
Ter ondersteuning van het plaatselijke jeugdwerk is een kerkelijk-werker aangesteld voor
jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Deze kerkelijk-werker ondersteunt het jeugdwerk, levert
een actieve bijdrage aan het beleid van de gemeente in zijn werkveld en geeft catechese
aan de jongeren. Daarnaast is hij / zij pastoraal betrokken bij jonge gezinnen.

Ondertekening
Aldus te Dirksland vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 03-02-2022
…………………………, preses
…………………………, scriba

Bijlage
1. Rooster van aftreden ambtsdragers
2. Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-3 tbv verkiezingen
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