Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van
de Protestantse Gemeente te Tollebeek
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Deze plaatselijke regeling bouwt voort op de modellen, aangeboden door de PKN, voor een gemeente zonder wijkgemeenten {Model PR 1, gewijzigde versie door kerkordewijzigingen mei
2018).

1. Samenstelling van kerkenraad, moderamen en werkgroepen
1.1 Samenstelling van de kerkenraad
1.1.1 Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
verplicht minimum

öf

(Ord. 4-6-3)
predikant

1

1

ouderlingen

10

2

ouderlingen-kerkrentmeester

3

2

3 *

diakenen

6

2

3°

Totaal

20

7

9

-ouderling-voorzitter
-ouderling-scriba
-jeugdouderlingen (2)
-ouderenouderling (1)
-wijkouderlingen (5)

• Als alle kerkrentmeesters ook ouderling zijn (respectievelijk: als alle leden van het college van
diakenen ambtsdrager zijn) zijn minimaal 3 ambtsdragers vereist. Anders kan volstaan worden
met 2 ambtsdragers, aangevuld met één kerkrentmeester respectieve/ijk diaken.

1.1.2. Vrijstelling pastorale taken
Overeenkomstig ordinantie 3.8.2. kan de kerkenraad een ambtsdrager een bepaalde taak toevertrouwen en hem/haar op grond daarvan van andere taken vrijstellen. In Tollebeek zijn de
ouderling-voorzitter en de ouderling-scriba vrijgesteld van pastorale taken, evenals de ouderlingen-kerkrentmeester. Ouderlingen-kerkrentmeester hebben de keuze om pastoraal bezoekwerk op zich te nemen binnen het wijkteam waar zij deel van uitmaken.

1.1.3 Gedeeld ambt
Indien twee mensen (in de regel een echtpaar) samen een ambt willen vervullen, is dat mogelijk. Voor het stemrecht gelden hun stemmen als één stem en zij vertegenwoordigen elkaar indien de ander afwezig is.

1.2 Samenstelling van het moderamen
De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen ten behoeve van het dagelijks bestuur
van de gemeente (conform ord. 4-8-2). In Tollebeek bestaat het moderamen per 1 januari
2019 uit:
Predikant
Ouderling-voorzitter
Ouderling-scriba
Voorzitter college van kerkrentmeesters
Voorzitter diaconie
Totaal: 5 leden.
N.B.: Deze samenstelling bevat een proef voor één jaar. Per januari 2020 evalueert de kerkenraad deze opzet. De 'oude' opzet betreft een Kleine Kerkenraad bestaande uit: mini-moderamen, voorzitter kerkrentmeesters, voorzitter diaconie, voorzitter ouderlingenberaad en jeugdouderlingen. Totaal 7 leden.

1.3 Samenstelling van Werkgroepen
Werkgroepen bestaan uit één of meer ambtsdragers alsmede uit een aantal andere leden van
de gemeente (ord. 4-9-3). De voorzitters van deze werkgroepen zijn ambtsdragers. Werkgroepen worden ingesteld door de kerkenraad. Leden van werkgroepen worden door de kerkenraad benoemd. De werkgroepen werken volgens de instructies van de kerkenraad.
Werkgroepen pastoraat, in de praktijk genoemd: 'wijkteams'
Opdracht:
Zorgdragen voor het pastoraat in de wijk. Zie ook beleidsplan, punt: gerichter pastoraat
Een nadere taakomschrijving van wijkouderlingen en contactpersonen is vastgelegd in
de: 'Functieomschrijving van de ouderling' (mei 2018) en 'Functieomschrijving contactpersonen' (mei 2018).
Daarnaast zal eind 2019 ook het resultaat van de bezinning 'Gerichter Pastoraat' door
het Ouderlingenberaad beschikbaar zijn.
Samenstelling: Wijkouderling (voorzitter), wijkdiaken, lid college kerkrentmeesters en contactpersonen.
De wijkteams worden aangestuurd door de wijkouderling. De wijkouderlingen komen samen in
het 'ouderlingenberaad', dat op zijn beurt verantwoording aflegt aan de kerkenraad voor het
pastorale werk in de gemeente. Het ouderlingenberaad bestaat uit: wijkouderlingen, (inclusief
ouderlingen ouderenwijk), predikant, voorzitter en scriba. Daarnaast kunnen anderen die zich
bezighouden met de pastorale zorg in de gemeente uitgenodigd en bij het beraad betrokken
worden. Te denken valt aan een kerkelijk werker of de jeugdouderlingen. Het ouderlingenberaad komt in de regel zo'n 6x per jaar bijeen, waarvan voor één bijeenkomst de wijkteams in
zijn geheel uitgenodigd worden en de avond een andersoortige (toerusting of inspiratie) invulling krijgt.

Werkgroep jeugd, in de praktijk genoemd: 'jeugdraad'

Opdracht:
Pastorale zorg voor kinderen en jeugd
Kinderen en jongeren stilzetten bij het geloof, God en de kerk
Als gevolg daarvan:
o

Opzetten van kinder- en jeugdactiviteiten

o

Coördineren van alle (bestaande) jeugd- en kinderwerk in de gemeente

o

Stimuleren, motiveren en toerusten van alle jeugd- en kinderwerkers

Nadenken over beleid. Zie beleidsplan, punt: 'blijvende aandacht voor de jeugd'.
Samenstelling: Jeugdouderlingen (voorzitters), predikant, vertegenwoordigers van alle jeugdwerkcommissies en kinderwerk. De jeugdouderlingen onderhouden het jaar rond contact met
alle commissies die onder de jeugdraad vallen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor alle
jeugd- en kinderwerk. De jeugdraad komt 1á 2x per jaar in zijn geheel bijeen.
Werkgroep Eredienst

Opdracht:
Bezinning over de vorm, inhoud en karakter van de wekelijkse erediensten, liturgieën en
formulieren.
Signaleren van ontwikkelingen van en rondom de eredienst.
Adviseren van de kerkenraad n.a.v. bovenstaande bezinning. Zie ook beleidsplan, punt:
sprankelende erediensten.
Waarborgen van een goede onderlinge samenwerking van de verschillende medewerkers
aan de (organisatie van de) erediensten.
Vormgeven aan en organiseren van een aantal bijzondere diensten, te weten dankdagrestaurant, kerstnachtdienst, drie dagen van Pasen en Paasmorgen.
Samenstelling: Vier vaste leden, waarvan ten minste één ambtsdrager die de werkgroep voorzit. De werkgroep eredienst komt in de regel zo'n 4x (tot maximaal 6x) per jaar bijeen. Predikant, voorzitter organisten en voorzitter kinderkerk worden bij het opstarten van de paascyclus uitgenodigd, met oog op een goede organisatorische onderlinge afstemming. Voor bezinning rondom de eredienst wordt in ieder geval de predikant uitgenodigd. Daarnaast kan gedacht worden aan: scriba, (voorzitters van:) organisten, beamisten, kinderkerk, preekvoorziener, jeugddienstcommissie, jeugdouderling, koster, gemeenteleden.
Werkgroep vorming en toerusting

Opdracht:
Stimuleren van persoonlijke bezinning en geloofsgroei bij gemeenteleden, bijvoorbeeld
door het organiseren van activiteiten.
Behartigen van de vorming en opbouw van de gemeente als geheel.
Samenstelling: Eén kerkenraadslid en wisselend aantal gemeenteleden. NB: Ondanks de
moeite om leden voor deze werkgroep te vinden, wordt er toch elk jaar een mooi programma
aan activiteiten georganiseerd.

2. Verkiezing van ambtsdragers
2.1 Verkiezingen van ambtsdragers algemeen
2.1.1 Stemrecht en verkiesbaarheid
•

De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar.

•

Tevens zijn doopleden die de leeftijd van achttien hebben bereikt, stemgerechtigd.
Deze doopleden zijn ook verkiesbaar, mits hij/zij bij bevestiging ook belijdend lid
wordt.

•

Gastleden (belijdend en doopleden) - zij die lid zijn van de Protestantse Gemeente Tollebeek én lid zijn van een andere kerk dan de PKN -- worden in deze gelijk gesteld met
de leden.

•

Vrienden- zij die dooplid of belijdend lid zijn van een andere PKN-gemeente - worden
in deze gelijkgesteld met de leden.
NB: Voor gedoopte gast/eden en gedoopte vrienden (ouder dan 18 jaar), geldt dat als
zij hun verkiezing aanvaarden, zij enkel belijdenis kunnen doen in de Prot. Gem. Tollebeek indien zij zich laten inschrijven als gemeentelid van de Prot. Gem. Tollebeek. Hun
status als 'gastlid' of 'vriend' komt daarmee te vervallen.

•
•

Vrienden die géén lid van enige kerk zijn. zijn niet stemgerechtigd of verkiesbaar.
Mee-geregistreerden (o.a. niet-gedoopte kinderen) zijn niet stemgerechtigd of verkiesbaar.

2.1.2 Regels voor het stemmen algemeen
De verkiezing van ambtsdragers geschiedt door stemgerechtigde leden en vrienden, en wel die
stemgerechtigden, die daadwerkelijk aan de stemming deelnemen (blanco stemmen tellen niet
mee).
a.

De stemming geschiedt schriftelijk. De stemming krijgt vorm in het aandragen van namen
voor de ontstane vacatures in de kerkenraad. De namen dienen schriftelijk en ondertekend
te worden ingeleverd.

b.

Indien er meer kandidaten zijn aangedragen dan er verkozen moeten worden, zijn van hen
verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, tot het aantal vacatures
dat vervuld moet worden.

c.

Indien voor een vacature géén van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, is het
aan de kerkenraad om - hetzij op grond van argumenten, hetzij door middel van stemming
door de kerkenraad - de volgorde van verkiezing te bepalen.

d.

Staken de stemmen in de kerkenraad (als bedoeld onder c), dan vindt herstemming plaats.
Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.

2.2. Verkiezingsregeling voor ouderlingen en diakenen
2.2.1 Verkiezingsmaand
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats in de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe kalenderjaar (januari).

2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en stemmen
De kerkenraad nodigt de gemeente uit om aanbevelingen te doen (c.q. hun stem uit te brengen) voor de ontstane vacatures, zowel door mededeling in het kerkblad als door afkondiging
(tweemaal) vanaf de kansel. De uitnodiging geschiedt tenminste vier weken voordat de verkiezing plaatsheeft.

2.2.3. Verkiezingsvorm
De kerkenraad maakt een rangorde van ingeleverde aanbevelingen op grond van het aantal
keer dat iemand is aanbevolen. Deze rangorde geldt als verkiezing.
Deze rangorde wordt in beginsel door de scriba opgesteld. Het moderamen bespreekt deze
rangorde en brengt advies uit aan de kerkenraad. De rangorde wordt vervolgens door de kerkenraad definitief vastgesteld in de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe kalenderjaar. Indien de kerkenraad feiten bekend zijn waarom het ongewenst is dat iemand gevraagd
wordt voor het ambt, is hij gerechtigd deze naam te schrappen.

2.2.4. Aanvaarding
Zij die verkozen zijn, worden door een zittende ambtsdrager gevraagd voor het ambt. Zij die
verkozen zijn, geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn gesteld van hun roeping tot het
ambt, bericht of zij deze roeping aanvaarden. Coördinatie van dit proces geschiedt door de
scriba.

2.2.5 Bekendmaking en bezwaren
De namen van hen die het ambt aanvaarden worden zowel via afkondiging van de kansel
(tweemaal) en in het kerkblad aan de gemeente bekend gemaakt om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging respectievelijk verbintenis. Bevestiging van nieuwe
ambtsdragers vindt gewoonlijk plaats in een ochtenddienst in mei of juni.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene
kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden en vrienden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
De kerkenraad handelt vervolgens overeenkomstig ord. 3-6-8.

2.2.6 Procesverbaal
Er wordt van de verkiezing een proces-verbaal opgemaakt door de scriba, dat door de kerkenraad wordt goedgekeurd en bij de notulen van de kerkenraad wordt gehecht.

2.2.7 Tussentijdse vacatures
Bij tussentijdse vacatures kan, indien de kerkenraad het gewenst acht de vacature tussentijds
te vervullen, een verkiezingsprocedure worden gestart. De kerkenraad kan hierbij de aanbevelingen door de leden (zie art. 2.2.2 en 2.2.3) van de laatste reguliere verkiezing gebruiken, zodat het indienen van aanbevelingen door de leden bij een tussentijdse verkiezing kan vervallen. Overigens houdt de kerkenraad zich bij tussentijdse verkiezing aan de in deze regeling
vastgestelde bepalingen.

2.2.8 Ambtstermijn en verlenging
De ambtstermijn van ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen is vier jaar. Zij
zijn tweemaal terstond herkiesbaar voor een per geval vast te stellen termijn, van tenminste
één jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan 8 jaar aaneengesloten ambtsdrager kunnen zijn.
Wanneer een ambtsdrager zich herkiesbaar stelt, wordt dit in de kerkenraad gemeld. Indien er
geen bezwaren worden ingediend, geldt hij/zij als verkozen en wordt zijn/haar termijn verlengd. 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.

2.3 Verkiezing van predikanten
2.3.1. Uitnodiging om te stemmen
De verkiezing en beroeping van een predikant geschiedt conform ordinantie 3, art. 3t/m 5. De
verkiezing van een predikant geschiedt door stemgerechtigde gemeenteleden (ord. 3-4-6). De
uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 zondagen voordat de verkiezing plaats heeft
door de kerkenraad gedaan.

3. De werkwijze van de kerkenraad

3.1 Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar, waarvan 5 reguliere vergaderingen. Eenmaal per jaar komt de kerkenraad samen in de vorm van een kerkenraadsweekend.

3.2 Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 7 dagen van tevoren bijeengeroepen
door het moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orde zullen komen (de
agenda). Het vergaderrooster van de reguliere vergaderingen wordt aan het begin van het kerkelijk seizoen aan de kerkenraadsleden verstrekt.

3.3 Verslaglegging
Van de kerkenraadsvergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.

3.4 Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden schriftelijk in het kerkblad aan de gemeente bekend gemaakt. Indien noodzakelijk en passend kan oot
mondelinge mededeling aan de gemeente gedaan worden, bijvoorbeeld via afkondiging vanaf
de kansel.

3.5 Verkiezing moderamen
De kerkorde verplicht de kerkenraad om een moderamen te kiezen (ord. 4-8-2). In Tollebeek is
per 14 november 2018 gekozen voor de volgende samenstelling van het moderamen: predikant, voorzitter, scriba, voorzitter kerkrentmeesters, voorzitter diaconie. Per januari 2020
wordt deze samenstelling geëvalueerd.

3.6 Plaatsvervangers
In de eerste vergadering van de kerkenraad, bij aanvang van het nieuwe kerkelijke seizoen
(meestal september), worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

3.7 Jaargesprekken
De jaargesprekken met de predikant worden in de regel gehouden door voorzitter en scriba,
meestal in de zomermaanden.

3.8 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 (ord. 4-8-9), belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de
(betreffende) leden van de gemeente. Deze bijeenkomst 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 horen. NB: Met de voorgenomen wijzigingen van ordinanties (Synodevergadering november 2019) is deze bepaling niet meer nodig. Ord. 4-8 wordt
dan gewijzigd en de verplichting vast te leggen hoe we de gemeente kennen en horen vervalt.

3.7. Toelating toehoorders tot de vergaderingen
De vergaderingen van de kerkenraad zijn in beginsel niet openbaar. De kerkenraad kan echter
besluiten dat gemeenteleden, vrienden en andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden.

3.8. Archiefbeheer
Het lopend fysieke archief van de kerkenraad berust bij de archivaris (met inachtneming van
de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7). De archivaris is door de kerkenraad aangesteld als beheerder van het archief. Opvragen van archiefstukken kan uitsluitend bij hem/haar plaatsvinden.
Het fysieke archief is gevestigd in het kerkgebouw, in een kast op de gang van de eerste verdieping. Het archief is afgesloten. Naast de archivaris hebben ook de predikant en scriba een
sleutel van het archief en daarmee rechtstreeks toegang tot het archief.
In het archief worden onder meer opgeslagen:
notulen van de kerkenraadsvergaderingen;
alle edities van het kerkblad "Samenbinding";
de jaarlijkse editie van de informatiegids;
belangrijke correspondentie;
stukken met betrekking tot het Samen-op-weg en PKN-proces;
stukken met betrekking tot het beroepingswerk.
Het digitale archief van de kerkenraad berust bij de scriba. Hij/zij is hier uit hoofde van zijn taak
door de kerkenraad voor aangesteld. Het digitale archief is opgeslagen op een USB-stick die in
bezit van de scriba is. De predikant bezit hiervan een kopie. Het voornemen is om het digitale
archief in de toekomst 'in the cloud' op te slaan. Het beheer blijft ook in dat geval bij de scriba.

3.9 Taken kerkenraad
Conform ordinantie 4.7.1 heeft de kerkenraad tot taak:
de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;

de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van
de kerk is opgedragen;
de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
het in samenwerking met andere gemeenten bevorderen van de vitaliteit van de
betrokken gemeenten en in stand houden dan wel verkrijgen van formatieplaatsen
van voldoende omvang voor predikanten;
het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

3.10 Taken moderamen
Op grond van ordinantie 4.8.3 wordt het moderamen door de kerkenraad belast met de taak
van het:
het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad;
de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn;
het afdoen van zaken van formele en administratieve aard (onder verantwoording
van de kerkenraad);
het afdoen van zaken die geen uitstel gedogen (onder verantwoording van de kerkenraad).
Het moderamen handelt onder verantwoording van de kerkenraad en zal dan ook van besluiten achteraf verantwoording afleggen in de kerkenraad.

3.10 Bijstand door werkgroepen
De kerkenraad voert zijn taken uit met behulp van werkgroepen zoals vermeld onder §1.3. De
voorzitters leggen in elke kerkenraadsvergadering verantwoording af voor het functioneren
van de werkgroep. Het werk van de werkgroep wordt door de kerkenraad getoetst, waarbij de
opdracht aan de werkgroep en het beleidsplan uitgangspunt vormen.

3.11 Bijstand door commissies
De kerkenraad wordt in zijn werk bijgestaan door tal van commissies. Deze commissies vallen
soms onder verantwoording van een werkgroep (alle commissies kinder- en jeugdwerk vallen
onder werkgroep 'Jeugdraad'). De uiteindelijke verantwoording ligt altijd bij de kerkenraad. De

verschillende commissies krijgen van de kerkenraad alle ruimte om zelfstandig te werken. Een
commissie kan één of meer ambtsdragers als leden hebben, maar dit hoeft niet.
De kerkenraadsleden bezoeken alle commissies eenmaal per jaar door middel van een rooster
dat aan het begin van het kerkelijke seizoen door de scriba wordt opgesteld.

4. Besluitvorming

Conform ord. 4, art. 5 gelden in Tollebeek de volgende regels voor 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 van het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. (NB: de helft van het aantal leden
dient aanwezig te zijn, niet de helft+ één. Bij een 11-tallige vergadering is het quorum dus 6.)
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.

5. De kerkdiensten

5.1. Plaats en aantal kerkdiensten
De kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster
gehouden in de Protestantse Kerk aan de Fazantendrift 10. De wekelijkse eredienst betreft in
de regel een zondagmorgendienst vanaf 9.30 uur.

5.2. Beantwoording doopvragen
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden. Een ouder die geen lid is, kan instemmen met de keuze van zijn/haar partner.

5.3. Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten. Dit geldt ook voor
aanwezige gasten die geen lid zijn van de Protestantse Gemeente Tollebeek, maar wel in eigen
kring gerechtigd zijn tot deelname aan het avondmaal.

5.4. Andere levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen

ais een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend volgens apart opgemaakt protocol. Van deze beide personen dient tenminste één lid te zijn van onze gemeente.

5.5. Orde van dienst
De kerkenraad heeft voor onze erediensten een aantal orden van dienst vastgesteld. Deze zijn
voor eigen en gastpredikanten uitgangspunt bij de vormgeving van elke dienst. Het ligt in de
vrijheid van de (gast)predikant hier, eventueel in overleg, aanpassingen aan te maken. Bij
avondmaalsdiensten dient de gastvoorganger sterker rekening te houden met de gebruikelijke
gang van zaken met het oog op een rustig verloop van het avondmaal.

6. Vermogensrechtelijke aangelegenheden

6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk
6.1.1 Omvang van college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters functioneert conform het bepaalde in ordinantie 11.2. Het
college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden; van de vijf kerkrentmeesters zijn er 3 ouderling. De overige 2 zijn geen ouderling. Deze 2 kerkrentmeesters worden benoemd door de kerkenraad, nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Het college kan zich laten bijstaan door adviseurs, die de vergaderingen kunnen bijwonen maar geen stemrecht hebben.

6.1.2 Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeesters
De verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeesters geschiedt door de kerkenraad, na
het advies van het college van kerkrentmeesters hierover gehoord te hebben. De verkiezing
geschiedt wanneer vacatures voor deze functies vrijkomen.

6.1.3 Plaatsvervangers
Tijdens de collegevergadering in de maand mei wijst het college de plaatsvervangers van de
voorzitter en de secretaris aan.

6.1.4 De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester
aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. In tegenstelling met het in ordinantie 11.2.5 bepaalde, staan we in Tollebeek toe dat de penningmeester ook de boekhouding
voert. Met behulp van de leden uit het college van kerkrentmeesters wordt waar mogelijk
functiescheiding toegepast.

6.1.5 bevoegdheden van de penningmeester
De eerste en tweede penningmeester zijn bevoegd betalingen te doen namens de gemeente,
waarvoor zij beiden hun instemming moeten geven. Zij doen dit met inachtneming van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.
Bij bedragen boven de EURO 1.500 waarin de begroting niet voorziet, wordt de kerkenraad om
toestemming gevraagd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de eerste of tweede penningmeester treedt de voorzitter
op als diens plaatsvervanger.

6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
6.2.1 Omvang college van diakenen
Het college van diakenen functioneert conform het bepaalde in ordinantie 11, in het bijzonder
de artikelen 2 en 5. Het college van diakenen bestaat uit 6 leden die allen ambtsdrager zijn.

6.2.3 Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeesters geschiedt door de kerkenraad, na
het advies van het college van diakenen hierover gehoord te hebben. De verkiezing geschiedt
wanneer vacatures voor deze functies vrijkomen.

6.2.3 Plaatsvervangers
Tijdens de mei vergadering van het college wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.

6.2.4. Administratie
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt
met de boekhouding van het college. In tegenstelling met het in ordinantie 11.2.5 bepaalde,
staan we in Tollebeek toe dat de penningmeester ook de boekhouding voert.

6.2.5 Bevoegdheden van de penningmeester
De eerste en tweede penningmeester zijn bevoegd betalingen te doen namens de gemeente,
waarvoor zij beiden hun instemming moeten geven. Zij doen dit met in achtneming van het door
de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.
Bij bedragen boven de EURO 1.000 waarin de begroting niet voorziet, wordt de kerkenraad om
toestemming gevraagd.

6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen,
jaarrekeningen, collecterooster
6.3.1 Het in gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar
te maken over begroting en jaarrekening
Gemeenteleden dienen in de gelegenheid gesteld te worden hun mening kenbaar te maken
over de begroting en de jaarrekening (ord. 11-5 en 11-6). Voor de vaststelling dan wel wijziging
van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening, worden deze stukken in samen-

vatting in het kerkblad gepubliceerd. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen
na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.

De kerkenraad belegt in het voorjaar een gemeentevergadering waarin deze stukken worden
toegelicht. Gemeenteleden worden hiervoor uitgenodigd door middel van berichtgeving in het
kerkblad en tweemaal (zie arti kel 3.8) afkon diging vanaf de kansel.

7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

7.1 Vaststelling van de plaatselijke regeling
De ordinantietekst (ord. 4-8-5 en 4-8-9) geeft aan hoe een regeling vastgesteld of gewijzigd
kan worden. De plaatselijke regeling wordt vastgesteld door de kerkenraad. Voordat de kerkenraad dit doet, kent hij de gemeenteleden in de inhoud van de regeling en hoort hij hen
daarover. Ook voert de kerkenraad voorafgaand overleg met:
- het college van kerkrentmeesters;
- het college van diakenen;
- organen van de gemeente (commissies e.d.) althans, voor zover de regeling betrekking heeft
op hun werkzaamheden.

7.2 Wijzigen van de plaatselijke regeling
Voor wijziging van de plaatselijke regeling geldt dezelfde procedure als voor het vaststellen ervan.

7.3 Wijzigingen met betrekking tot deelname avondmaal en zegenen van
andere levensverbintenissen
Voor het wijzigen van het beleid met betrekking tot deelname aan het Heilig Avondmaal en het
zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk van man en vrouw is, naast de gebruikelijke procedure voor het wijzigen van de plaatselijke regeling, bovendien de zwaardere
vorm van communicatie 'beraad in de gemeente' nodig.

7.4 Geldig
De regeling is meteen na vaststelling geldig. De plaatselijke regeling wordt ter kennisneming
toegezonden aan het breed moderamen van de classicale vergadering.

Ondertekening
Voorgenomen besluit door de kerkenraad op 29 mei 2019.
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