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Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de 
Hervormde Gemeente te Krabbendijke. 

 
Opzet: 
Een paragraaf begint met omkaderde tekst uit de betreffende ordinantie met daarna de 
Plaatselijke regeling 
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Vaststelling 
 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad in haar vergadering d.d.  
13 Juli 2022. 
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§ 1. Samenstelling van de kerkenraad 
Ordinantietekst  
 
Ord.4, art. 6: 
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§ 1. Samenstelling van de kerkenraad 
 
1.1. Aantal ambtsdragers  

De kerkenraad bestaat uit: 

 1 predikant 

 Ten minste: 
o 2 ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn; 
o 2 ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn; 
o 3 diakenen. 
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§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers – algemeen 
 
Ordinantietekst  
Ord.3, art. 2 De verkiezingsregeling 
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§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 
Artikelen plaatselijke regeling 
 
2.1.1. Stemrecht  

De belijdende leden zijn stemgerechtigd. 
 
2.1.2. Regels voor het stemmen  

a. De stemming geschiedt schriftelijk. 
b.  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. 

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 niet bij volmacht gestemd worden. 
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§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
Ordinantietekst  
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§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
Artikelen plaatselijke regeling 
 
2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in het voorjaar van de oneven 

jaren. 
 
2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt ten minste 

2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. Leden mogen 1 
aanbeveling per vacature doen. Een aanbevolen persoon mag maar eenmaal worden 
voorgedragen voor één ambt en kan dus maar 1x voorkomen op de kieslijst. 
De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, 
door de kerkenraad gedaan. 
 
2.2.3. Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde 

leden.  
 
2.2.4. De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een 

verkiezingslijst op met daarop de namen van hen 
- die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor dat ambt zijn aanbevolen 
- die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen. 
Indien de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt 
verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Indien het aantal kandidaten 
niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard. 
 
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor een periode 
van 6 jaar gemachtigd.  
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Ord.3, art. 7: 
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§ 2.3 Verkiezing van predikanten 
Ordinantietekst  
 
Ord.3;  art. 4: De verkiezing van predikanten 
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§ 2.3 Verkiezing van predikanten 
Artikelen plaatselijke regeling 
 
2.3.1. De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste 2 weken voordat de verkiezing plaats 

heeft door de kerkenraad gedaan. 
 
2.3.2. Op de gemeentevergadering licht de kerkenraad haar voorstel toe en na beantwoording 

van eventuele vragen zal de verkiezing plaatsvinden. 
Op de zondag aansluitend aan de gemeentevergadering zal de uitkomst van deze verkiezing 
aan de gemeente worden bekend gemaakt. 
Als er geen gegronde bezwaren bij de kerkenraad zijn ingediend, zal de kerkenraad overgaan 
tot het beroepen van de verkozen kandidaat. 
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§ 3. De werkwijze van de kerkenraad 
 
Ordinantietekst Ord.4, art.8: 
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§ 3. De werkwijze van de kerkenraad 
Artikelen plaatselijke regeling 
 
3.1. Aantal vergaderingen 

De kerkenraad vergadert ten minste 6 maal per jaar. 
 
3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 5 dagen van te voren 

bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen 
komen (de agenda).  
 
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 

vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.  
 
3.4. Verkiezing moderamen 

De in ord. 4.8.2. genoemde verkiezing van het moderamen geschiedt jaarlijks in de eerste 
vergadering  van het nieuwe jaar. 
 
3.5. Plaatsvervangers 

In de eerste vergadering van het nieuw gekozen moderamen wordt in hun midden vastgesteld: 
De eerste plaatsvervangers van de preses en de scriba. Het moderamen deelt deze invulling op 
de eerst daarop volgende kerkenraadsvergadering mede aan de kerkenraad. 
 
3.6. de gemeente kennen in en horen over 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een 
bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de 
(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 zij de gemeente 
wilt horen. 
 
3.7. De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde 

vergadering toegelaten worden. 
 
3.8. 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. 
 
3.9. De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies: 

- Hervormde Zending – en Evangelisatie Kommissie 
- Hervormde Jeugd Raad 
 
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, 
de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de 
rapportage aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als 
bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht.  
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§ 4. Besluitvorming 
Ordinantietekst  
 
Ord.4, art.5: Besluitvorming 
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§ 5. De kerkdiensten 
Ordinantieteksten (A) 
 
Ord.5, art. 1: De eredienst 
 

 

 
 
Ord. 6, art.2: De toelating tot de doop 

 
 
Ord. 7, art. 2: De toelating tot het Heilig Avondmaal 

 
 
Ord. 5, art.4: Andere levensverbintenissen 
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§ 5. De kerkdiensten 
Artikelen plaatselijke regeling 
 
5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad 

vastgesteld rooster gehouden in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Krabbendijke, 
Kerkpad 1 te Krabbendijke. 
 
5.2. Bij de bediening van de doop aan kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 

doopvragen beantwoorden. 
 
5.3. Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten. 

Tot het avondmaal worden tevens toegelaten, na overleg met ten minste de predikant en het 
moderamen, diegene die op dat moment binnen onze gemeente als gasten verblijven. 
 
5.4. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk 

tussen man en vrouw, dat wettig voor de overheid is gesloten. 
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§ 6 De vermogensrechtelijke aangelegenheden  
Ordinantieteksten (A) 
 
Ord.11, art. 2; 
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Ord.11,Art.4 
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§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
Artikelen plaatselijke regeling 
 
6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste 2 ouderlingen die tevens 

kerkrentmeester zijn  (zie ook par 1.1). 
 
6.1.2. Het college van kerkrentmeesters kan een administrateur aanwijzen. In dat geval  woont 

de administrateur  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. 
 
6.1.3. 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  € 10.000, - per betaling. 
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penning-
meester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter of secretaris op als 
diens plaatsvervanger. 
 
6.1.4. Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de plaatsvervangers 

van de voorzitter en de secretaris aan.  
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§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
 
Artikelen plaatselijke regeling 
 
6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit ten minste 3 diakenen (zie ook par. 1.1.1). 
 
6.2.2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden aan: 

 een voorzitter, 

 een secretaris, 

 een penningmeester, 

 een contactpersoon voor onroerende goederen (gebouwen en landerijen). 
 
6.2.3. 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 € 10.000, - per betaling. 
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penning-
meester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter of secretaris op als 
diens plaatsvervanger. 
 
6.2.4.  Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de plaatsvervangers 
van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aan.  
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§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, 
jaarrekeningen, collecterooster 
Ordinantieteksten (A) 
 
Ord.11, art.5 
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§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, 
jaarrekeningen, collecterooster 
Artikelen plaatselijke regeling 
 
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over 

begroting en jaarrekening. 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de 
jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd op de website van de 
Hervormde Gemeente Krabbendijke. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de aankondiging 
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  
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§ 6.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen 
 
In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters en de 
diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd, 
bedoeld om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het 

college van kerkrentmeesters resp. diakenen en die in de vorige paragrafen van het model 
nog niet zijn genoemd. 
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A. Kerkrentmeesters 

 
Ord. 3, art.5 (beroeping predikanten) 
 

 
 
Art.10 

 
 
Art.29 

 
 
Ord.4, art. 6 

 
 
Ord.5, art 2 

 
 
Ord. 5, art. 7 
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Ord.5, art.8 
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B. Diakenen\ 

Ord. 3, art.11 

 
 
Ord. 4, art.8: werkwijze 

 
 
Ord.7, art. 3: De viering van het Heilig Avondmaal 
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Ord.8, art.3: De diaconale arbeid 
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§ 7. Overige bepalingen 
 
 

Ondertekening 
 
Aldus te Krabbendijke vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 13 Juli 2022. 
 
 
 
13 Juni 2022 
 
 
 
Voorzitter kerkenraad       Scriba kerkenraad 

 
 
 
………………………….      ……………………….. 
 
P.J. Hollebrandse       J.C. Weststrate 
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Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-3 
 
 

 

Op 1 juli 2020 hebben de stemgerechtigde leden van de Hervormde gemeente Krabbendijke de 
kerkenraad van die gemeente voor de duur van zes (maximaal 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 juli 2026 opnieuw raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter kerkenraad       Scriba kerkenraad 

 
 
 
………………………….      ……………………….. 
 
P.J. Hollebrandse       J.C. Weststrate 


