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1. Toelichting bij de samenstelling van de regeling 
 
Het plaatselijk reglement is samengesteld door de kerkenraad aan de hand van een concept is opge-
steld door de Protestantse Kerken in Nederland verstrekte model. 
 
De ordinantietekst is als bijlage 3 bij de regeling opgenomen (aangeduid met een '(A)' 
 
Dan zijn er paragrafen met een aanduiding (B) Dit zijn verplichte bepalingen, die de kerkenraad moet 
invullen. 
 
De paragrafen gemerkt met een (C) zijn expliciet volgens de ordinanties of synodale bepalingen, maar 
niet verplicht. 
 
Tenslotte zijn de paragrafen met een (D) eigen inbreng. 
 
Het is aan de kerkenraad om deze plaatselijke regeling vast te stellen. Naar bevind van zaken kunnen 
wijzigingen in de tekst worden aangebracht, uiteraard met inachtneming van de ordinantieteksten. 
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2. Inleiding 
 
Deze Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te 
Herwijnen is opgesteld volgens de voorschriften van ordinantie 4, artikel 7, lid 1, van de kerkorde van 
de Protestantse Kerk in Nederland. De Hervormde Gemeente te Herwijnen is een gemeente binnen 
de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
De Hervormde Gemeente te Herwijnen is een gemeente, die de Bijbel beschouwt als het enige en 
onfeilbare Woord van God en die daarnaar begeert haar leer en gemeenteleven in te richten. 
 
Voortgekomen uit de Reformatie, is de gemeente in het bijzonder verbonden aan de gereformeerde 
belijdenisgeschriften, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
Dordtse Leerregels.  
Om deze bijzondere verbondenheid te onderstrepen heeft de Kerkenraad van de Hervormde Ge-
meente te Herwijnen de zogenaamde Verklaring 'Verbonden met het Gereformeerd Belijden', opge-
steld door de Hervormde Synode op 9 mei 2003, ondertekend. Deze verklaring maakt op zich geen 
deel uit van deze Plaatselijke Regeling, maar is wel als bijlage 1 bijgevoegd. De verklaring is onder-
deel van het Beleidsplan. 
 
Verder zijn in deze Plaatselijke Regeling opgenomen alle kerkordelijk voorgeschreven onderwerpen 
en ook die onderwerpen, die de Kerkenraad van belang vindt voor deze Plaatselijke Regeling. Deze 
Plaatselijke Regeling is geldig voor onbepaalde tijd. 
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3. Kerkordelijke regelingen 
 
3.1. Samenstelling van de kerkenraad 
 
3.1.1 Het aantal ambtsdragers (B) 
 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

  Invullen: verplicht mini-
mum  
(Ord. 4-6-3) 

Predikant  1 1 

Ouderlingen  6 2 

Ouderlingen-kerkrentmeester  3 2 

Diakenen  3 3 

    

    

Totaal  13 8 
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3.2 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 
 
3.2.1 Stemrecht (B) 
Alleen de belijdende leden zijn stemgerechtigd. 
 
3.2.2 Regels voor het stemmen (B, verplichte keuze) 
Stemming geschiedt volgens een eigen verkiezingsregeling: 
 
a. De stemming geschiedt schriftelijk. 
b. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. 
c. Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend 

bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing 
in aanmerking komen. Aanbevelingen van personen die naar de mening van gemeenteleden voor 
verkiezing in aanmerking komen, gaan vergezeld van een vermelding bij elke aanbevolene van 
het ambt waarvoor de aanbevolene in aanmerking komt. 

d. De kerkenraad stelt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een dubbeltal op met 
daarop de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen. 

e. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 
f. De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn, aan de gemeente bekend om haar 

goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging 
g. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene 

kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één 
week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 

h. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn 
i. verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - indien het gaat om een be-

zwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behande-
ling van bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging van de 
gekozene, naar het regionale college voor het opzicht. 

j. Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet ter zake een einduit-
spraak. Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, 
een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht om de bezwaren 
gegrond te verklaren is beroep mogelijk. 

k. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt 
- met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging plaats in een kerkdienst 
met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder handoplegging 
geschieden. 

 
3.2.3. Stemmen bij volmacht (C) 
Er is geen mogelijkheid om te stemmen bij volmacht. 
 
3.3. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 
3.3.1 Verkiezingsmaand (B) 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats in mei/juni voorafgaand aan het even 
jaar, of bij tussentijdse vacatures.  
 
3.3.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen (C) 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste drie (3) we-
ken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen 
wordt tenminste één (1) week voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. 
 
3.3.3. Verkiezingsvorm (C) 
a. Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden. 
b. De kerkenraad stelt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een dubbeltal op met 
daarop de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen. 
c. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 
 
3.3.4. Zes jaarlijkse stemming i.v.m. het stellen van dubbeltallen (C) 
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 
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stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. De stemgerechtigde leden van de gemeente 
hebben de kerkenraad hiertoe voor een periode van zes jaar gemachtigd. 
 
Zie voor nadere bijzonderheden de ‘machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-4’, die als bijlage 2 aan deze 
plaatselijke regeling is gehecht. De procedure beschreven in dit artikel komt in de plaats van het be-
paalde in Ord. 3-6-3. 
 
3.4 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen 
1. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij zijn eenmaal terstond als ambtsdrager 
herkiesbaar. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere omstandigheden afwijken na 
instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering.  
2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de 
datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar. 
3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting 
heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde 
van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd. 
4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer 
het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrek-
king tot de datum van aftreden naar bevind van zaken.  
5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn beves-
tigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens 
het rooster van aftreden verstreken is. 
 
3.5 Verkiezing van predikanten 
 
3.5.1. Verkiezing van predikanten door de kerkenraad (C) 
In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 worden predikanten verkozen door de kerkenraad. Dit kan 
pas plaatsvinden na schriftelijke medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de clas-
sis. 
 
3.6. De werkwijze van de kerkenraad 
 
3.6.1. Aantal vergaderingen (C) 
De kerkenraad vergadert in de regel 11 maal per jaar. (C) 
 
3.6.2. Aankondiging kerkenraadsvergaderingen (B) 
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 8 dagen van te voren bijeengeroepen door 
het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). 
 
3.6.3. Notulen (C) 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering 
door de kerkenraad wordt vastgesteld. 
 
3.6.4. Openbaarmaking besluiten (B, verplichte keuze) 
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk 
in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente 
bekend gemaakt.  
 
3.6.5. Verkiezing moderamen (C) 
 
3.6.5. Verkiezing moderamen (C, optioneel) 
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per jaar voor 1 maart. 
 
3.6.6. Plaatsvervangers (B, verplichte keuze) 
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aan-
gewezen.  
 
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de 
kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen 



 

Plaatselijke regeling Hervormde Gemeente Herwijnen – vastgesteld 30 oktober 2017   8 
 

zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en admi-
nistratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. 
 
 
3.6.7. De gemeente kennen in en horen over (B) 
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 (betreffende) leden van de 
gemeente, 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 kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil ho-
ren. 
 
3.6.8. Toehoorders bij kerkenraadsvergadering (B) 
De kerkenraadsvergaderingen zijn niet openbaar en derhalve niet toegankelijk voor toehoorders. De 
kerkenraad kan wel besluiten personen uit te nodigen om deel te nemen aan een gesprek over een 
specifiek onderwerp. Het betreft dan veelal het geven van toelichting. Deze personen zullen niet kun-
nen meebeslissen. Besluiten worden genomen door de kerkenraad, zonder anderen daarbij. 
 
3.6.9. Archief van de kerkenraad (B) 
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijk-
heid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 
11-2-7 sub g. 
 
3.6.10. Commissies van bijstand voor de kerkenraad (C) 
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies: 
- Jeugdraad 
- Zendingscommissie 
- Evangelisatiecommissie 
 
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contac-
ten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de 
kerkenraad e.d. kunnen per commissie worden vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze 
plaatselijke regeling wordt gehecht, dit ter beoordeling van de kerkenraad. 
 
3.6.11. Beleidsplan 
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg 
gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle 
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van 
het beleidsplan. Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastge-
steld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd.  
De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of 
de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast. 
 
3.7. 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 meer-
derheid 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 verko-
zen 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 sta-
ken, 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 be-
haald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen van de kandi-
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daten 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 van 
het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het quorum niet aan-
wezig 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. 
 
 
3.8. De kerkdiensten 
 
3.8.1. Plaats en aantal kerkdiensten (C, optioneel) 
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld 
rooster gehouden in de Hervormde Kerk aan de Waaldijk 139 te Herwijnen. 
 
3.8.2. Beantwoording doopvragen (C, optioneel)  
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen 
beantwoorden. Wanneer ouders geen dooplid zijn en toch de Heilige Doop voor hun kind begeren, zal 
de kerkenraad hen vragen naar de beweegredenen. Als die naar het oordeel van de kerkenraad be-
vredigend zijn, zal de kerkenraad zich niet afwijzend opstellen. Na de doop is het kind dooplid van de 
Hervormde gemeente en daarmee van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
3.9. Toelating tot en viering van het avondmaal (C, optioneel) 
1. Tot de deelname aan het avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten. 
 
2. Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heere 
dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. De bediening geschiedt op de wijze die 
door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van 
de kerk. 
 
3.10. De bevestiging en inzegening van het huwelijk 
1. Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen verbintenis tussen één man en één vrouw waar-
van 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. 
 
2. Alleen een huwelijk tussen één man en één vrouw, kan in de gemeente als een verbond van liefde 
en trouw voor Gods aangezicht worden bevestigd en gezegend. 
 
3.11. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
 
3.11.1. Omvang van college van kerkrentmeesters (B)  
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vier (4) leden.  
 
3.11.2. Kerkrentmeesters–ouderling (C) 
Van de vier (4) kerkrentmeesters zijn er drie (3) ouderling. Het College van Kerkrentmeesters kent een 
kerkrentmeesters-niet-ouderling. 
 
3.11.3. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester (C) 
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar in de eerste 
vergadering van de maand januari. 
 
3.11.4. Plaatsvervangers (B, Verplichte keuze)  
In de vergadering, genoemd in art. 3.11.3., worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secreta-
ris aangewezen. 
 
3.11.5. De administratie (C)  
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester aan, die 
belast wordt met de boekhouding van het college. 
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3.11.6. De bevoegdheden van de penningmeester (B, verplichte keuze)  
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het 
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van vijfdui-
zend (5.000,--) euro per betaling. 
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester 
gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de secretaris op 
als diens plaatsvervanger. 
 
3.12 Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 
1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. 
 
2. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoor-
digd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. Het college van 
kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan. 
 
3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en de scriba 
van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een plaatsvervanger 
aan. 
 
3.13. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak: 
1. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de ma-
teriële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 

• het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van 
de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 
en 7; 

• het zorg dragen voor de geldwerving; 

• het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere 
activiteiten van de gemeente; 

 
2. de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale 
aard, 
 
3. het mede ondertekenen van het aanhangsel bij de beroepsbrief overeenkomstig ord. 3-5-3. 
 
4. het beheren van de goederen van de gemeente; 

• de zorg voor de goede gang van zaken tijdens de diensten 

• het kerkgebouw wordt door kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij voorrang beschik-
baar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden; 
 

5. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid; 
het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein; 

• De benoeming kerkmusicus gebeurt door de kerkenraad, na overleg met de kerkrentmeesters, 
de aanstelling gebeurt door de kerkrentmeesters 
 

7. ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerk-
diensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster; 

• De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmees-
ters, bij voorkeur uit de leden van de kerk.  

• De aanstelling van de koster geschiedt door het college van kerkrentmeesters. 
 
8. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en 
administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is; 
 
9. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien 
aanwezig - het trouwboek; 
 
10. het beheren van de archieven van de gemeente; 
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11. het beheren van de verzekeringspolissen. 
 
Met het oog op deze taken kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van het toerusten van 
de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de herderlijke zorg. 
 
12. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toever-
trouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door 
de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 
 
13. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 

• Het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, 
verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in ge-
bruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de 
gemeente; 

• Het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 

• Het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 

• Het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 

• Het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om 
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 
 

14. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op niet-
diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastge-
stelde begroting zijn voorzien. 
 
3.14 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
 
3.14.1. Aantal diakenen (B) 
1. Het college van diakenen bestaat uit 3 leden. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 
 
2. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is 
een besluit van het college slechts rechtsgeldig, 
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de ker-
kenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de kerken-
raad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 
 
3.14.2. Administratie (C) 
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de 
boekhouding van het college. Het college van diakenen wijst een administrateur aan. 
De administrateur woont 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. 
 
3.14.3. Tekeningsbevoegdheid (C) 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het 
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 
€ 3.000,00 per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of 
secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de  
penningmeester treedt de secretaris op als diens plaatsvervanger. 
 
3.14.4. Plaatsvervangers (C) 
Tijdens de januari - vergadering van het college wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter 
en de secretaris aan. 
 
3.14.5 Het dienstwerk van de diakenen 
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toever-
trouwd: 

• De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 

• De dienst aan de Tafel van de Heere; 

• Het mede voorbereiden van de voorbeden; 
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• Het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 

• Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 

• Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 

• Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maat-
schappelijk welzijn; 

• Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstuk-
ken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dien-
aangaande; 

• Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat en zo zij daartoe geroe-
pen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen. 

 
3.14.6. Het college van diakenen heeft tot taak: 
1. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de ma-
teriële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door: 

• Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de 
diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1; 

• Het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente 
 

2. Het beheren van de goederen van de diaconie; 
 
3. Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbe-
leid; 
 
4. Het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsover-
eenkomst bij de diaconie werkzaam zijn; 
 
5. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van 
diakenen; 
 
6. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal 
terrein werkzaam zijn, 
 
7. Het beheren van verzekeringspolissen. 
 
8. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde 
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde 
beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 
 
9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 

• Het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 

• Het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 

• Het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 

• Het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om 
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 
 

9. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, 
fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland. 
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de behan-
deling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het college 
van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van de ge-
meente. 
 
10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor 
de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting 
zijn voorzien. 
 
3.14.7. De diaconale arbeid 
1. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van 
de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de 
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diakenen wordt verricht. 
 
2. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding 
van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met inacht-
neming van het bepaalde in ordinantie 14. 
 
3.14.8 Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 
1. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur 
van de diaconie. 
 
2. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoor-
digd door de diaconie. 
 
3. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het 
college van diakenen tezamen. 
 
4. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaats-
vervanger aan. 
 
3.15 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecte-
rooster 
 
3.14.1 De begrotingen en het collecterooster 
1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad 
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in samen-
hang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecte-
rooster van het komende kalenderjaar. 
 
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun ont-
werpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg opgesteld 
gemeenschappelijk ontwerp collecterooster. 
 
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het 
betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming 
wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor de behandeling 
van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een definitief 
besluit. 
 
4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in 
de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de ge-
meente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun me-
ning over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in deze regeling is aangegeven. Daarna 
stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast. 
 
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in 
lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. 
 
3.14.2. De jaarrekeningen 
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun ont-
werpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor. 
 
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en 
tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De 
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen 
kenbaar te maken op de wijze die in deze regeling is aangegeven. 
 
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de kerkrent-
meesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een 
voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg 
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wenst. 
 
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de ge-
meenten van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen certificerend ac-
countant of twee andere onafhankelijke deskundigen. 
 
3.14.3. Gelegenheid voor inzien begrotingen en jaarrekeningen door de gemeenteleden (B) 
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 ge-
durende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen 
tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van 
de kerkenraad. 
 
 
 
Op de gemeenteavond van 25 oktober 2017 heeft de gemeente ingestemd met de plaatselijke rege-
ling. De kerkenraad heeft deze regeling vastgesteld en bekrachtigd in de kerkenraadsvergadering van 
30 oktober 2017. 
 
 
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Herwijnen 
 
 
 
 
A. Ruitenburg, voorzitter 
 
 
 
 
D.J. van Arkel, scriba 
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           Bijlage 1 
Verbonden met het Gereformeerd Belijden (C)  
 
Verklaring 
Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Herwijnen weten we ons door onze Nederlandse 
Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten 
bezwaard zijn. 
Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de apostel: 'in-
dien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw' (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf levend van Gods trouw, 
verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus 
ons geroepen heeft. 
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan' (art. 
27 Nederlandse Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom beloven wij dat wij ons in 
gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de 
verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht 
te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar 
Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het 
enige Hoofd. 
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats in nemen binnen het geheel van de 
verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp 
zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der 
gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. 
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen 
die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere levens ver-
bintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is geslo-
ten. 
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en 
met vreugde aan te wenden' (antwoord 55 van de Heidelbergse Catechismus.) zullen wij de kerk en 
elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de 
kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan. 
 
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Herwijnen 
 
Ds. J. van Dijk, preses 
 
D.J. van Arkel, scriba 
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               Bijlage 2 
 
Machtiging uit hoofde van Ordinantie 3.6.4. en 3.3.4 Plaatselijke Regeling  
 
 
Op 25 oktober 2017 hebben de stemgerechtigde leden van de Hervormde Gemeente van Herwijnen 
de kerkenraad van die gemeente voor de duur van zes jaar gemachtigd om voor de verkiezing van 
ambtsdragers de procedure, zoals beschreven in Ordinantie 3.6.4 en artikel 3.3.4 van deze Plaatselij-
ke Regeling te volgen. 
 
De kerkenraad zal de gemeente hierover uiterlijk 1 november 2023 opnieuw raadplegen. 
 
 
 
A Ruitenburg, voorzitter      D.J. van Arkel, scriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


