Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Protestantse Gemeente te Kollum

Conform art. 9 van het Verenigingsbesluit is de Plaatselijke Regeling op 16 mei 2008
in werking getreden, overigens met in achtneming van het gestelde in de
Kerkorde & Ordinanties
20 Juni 2017
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De kerkenraad
1.1
1.1.1

Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 2 predikant(en), 24 ouderlingen
overeenkomstig het aantal wijken, plus de ouderlingen met een bijzondere opdracht. Het
college van kerkrentmeesters bestaat uit 7 leden. Van de 7 kerkrentmeesters zijn er
minimaal 4 ouderling. De overige leden zijn geen ouderling en te weten 24 diakenen.

1.1.2

Als adviseurs nemen aan de kerkenraadsvergadering deel: 1 voorganger van de
kerkenraadscommissie op gereformeerde grondslag en 1 kerkelijk werker voor het
ouderenpastoraat indien aangesteld.

1.2
1.2.1

Samenstelling van het Breed moderamen
Het Breed Moderamen bestaat uit: Preses, scriba, assessor, predikanten, ouderling –
kerkrentmeester, ouderling als vertegenwoordigers uit de sectie, jeugdouderling en diaken.

1.2.2. Indien preses, scriba en de assessor als boventallige leden verkozen worden door de
algemene kerkenraad blijven zij, in afwijking van het bepaalde artikel Ord. 4 art. 8-2
gedurende hun gehele ambtstermijn van 4 jaar in functie. Ord. 4 art. 9-2
1.3
1.3.1

Samenstelling werkgroepen
Er zijn 2 sectieteams ingesteld, elk met de samenstelling van: 1 predikant, de
wijkouderlingen en diakenen van de sectie.
De volgende taakgroepen zijn ingesteld:
Taakgroep ZWO
Taakgroep Jeugd
Taakgroep Eredienst
Taakgroep Vorming en Toerusting

1.4

Samenstelling van het moderamen(=dagelijks bestuur)is samen gegaan in Breed Moderamen.

1.5

Geloofsgroep “De Kandelaar”
Sinds 1 januari 2017 maakt “De Kandelaar” integraal deel uit van de Protestantse Gemeente
te Kollum. “ De Kandelaar” weet zich verwant met het geloofs- gedachtengoed van de
Gereformeerde Bond. In lijn met dit gedachtengoed stelt de Kandelaar zich terughoudend op
als het gaat om de vrouw in het ambt.

1.5.1

Een drietal leden uit de geloofsgroep “De Kandelaar” vormt samen met de ouderling die in de
kerkenraad speciale verantwoordelijkheid draagt voor de geloofsgroep en 2 overige daartoe
door de kerkenraad uit zijn midden aangewezen ambtsdragers een klankbordgroep.
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Verkiezing van ambtsdragers
2.1. Algemeen
2.1.1 Zowel belijdende leden als doopleden van 18 jaar en ouder zijn stemgerechtigd.
2.1.2

De stemming geschiedt schriftelijk.

2.1.3

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.

2.1.4

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.

2.1.5

Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist
het lot.

2.1.6

Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee
gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde
stemmen kunnen uitbrengen.

2.1.7

De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden aan de kerkenraad medegedeeld

2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in de maand maart/april en wel in de
even jaren. (eens per twee jaar).
2.2.2

De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste 6
weken voordat de verkiezing plaats vindt, door de kerkenraad gedaan.

2.2.3

Ouderlingen en diakenen worden voorgedragen door middel van een zgn.
stembusverkiezing.

2.2.4

Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde
leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst op met de namen van hen die
voor dat ambt door tien of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar
zijn. Ord.3. art. 6-3c. De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door
de kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen

2.2.5

De als dan ontstane kieslijst blijft 2 jaar van kracht, ten behoeve van tussentijds ontstane
vacatures. Indien tijdens die periode de kieslijst uitgeput raakt, is de Kerkenraad bevoegd
die voor zover nodig aan te vullen.

2.2.5.2 Aanvaarding
Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn gesteld van hun
roeping tot het ambt, bericht of zij deze roeping aanvaarden
2.2.6

De Kerkenraad stelt de lijst van de te bevestigen ambtsdragers vast. Indien doopleden zijn
gekozen, aanvaarden zij het ambt met in achtneming van Ord. 9–5–4 met het doen van
belijdenis, voorafgaand aan de bevestiging.

2.2.7

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging (dan wel tegen
de verbintenis in geval van een herverkiezing) van een gekozene kunnen worden ingebracht
door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze
bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend

2.3
2.3.1

Verkiezing van predikanten
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft
door de kerkenraad gedaan.
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De werkwijze van de kerkenraad, het Breed moderamen en de werkgroepen (Ord 4 – 8)
3.1.1

Vergaderingen: de kerkenraad vergadert minimaal 4 maal per jaar; het Breed moderamen
vergadert bijvoorkeur 1 x per maand.

3.1.2

De vergaderingen van de 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).

3.1.3

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. Verslagen van alle geledingen naar het
Breed moderamen.

3.1.4

Verkiezing moderamen: zie art 1- 4 -1

3.1.5

Plaatsvervangers. zie art 1- 4 -1

3.1.6

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 een 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.

3.1.7

De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde
vergadering toegelaten worden.

3.1.8

Het lopend archief van de kerkenraad en het Breed moderamen 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.

3.1.9

Taak en functie van de ouderlingen.
−

−
−

Naast het gestelde in Ord.3.10.1 wordt de nadruk gelegd op het omzien naar elkaar in de
gemeente. In samenspraak met het wijkteam stemt de ouderling dat af naar behoefte in
de wijk.
De aansturing van het wijkteam heeft de bijzondere aandacht van de ouderling.
Een duo - bezetting van ouderlingen. Een echtpaar of samenwonenden kunnen in één
wijk of in twee wijken werkzaam zijn. Twee afzonderlijke ouderlingen, kunnen in
samenwerking 2 wijken combineren.

3.2 Taken van de werkgroepen
Met betrekking tot de taken van de werkgroepen is het bepaalde in Ord. 4-10 onverkort van
toepassing. Ord.4 art.10-4
sectieteams

De twee sectieteams hebben als taak het uitvoeren van de pastorale en diaconale zorg in hun
sectie.
taakgroepen

- Taakgroep ZWO heeft als taak de uitvoering van het missionair beleid dat is vastgesteld door de
Kerkenraad. Het beleid richt de aandacht van de gemeente op zending en diaconaat op
wereldschaal te richten.
- Taakgroep Jeugd heeft als taak de uitvoering van het beleid t.a.v. het jeugdwerk dat is vastgesteld
door de kerkenraad. Het beleid biedt ruimte en mogelijkheden voor de jeugd voor een eigen
plek in de kerk.
- Taakgroep Eredienst heeft als taak de uitvoering van het beleid t.a.v. de eredienst dat is vastgesteld
door de kerkenraad en bezint zich op vorm en inhoud van de erediensten.
- Taakgroep Vorming en Toerusting heeft als taak het ondersteunen en initiëren waar gewenst
uitvoeren van het Vorming en Toerusting werk. Vastgesteld door de kerkenraad.
Catechese wordt door de predikanten verzorgd. Beleid vast gesteld door de kerkenraad.

plaatselijke regeling PGK 2017, 20 juni, blz. 4

4

5

Besluitvorming = gelijk aan Ord. 4 art.5
4.1.1

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.

4.1.2

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.

4.1.3

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.

4.1.4

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 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.

De kerkdiensten

5.1.1

De erediensten op zondag van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad
vastgesteld rooster gehouden in één van de beide kerkgebouwen behorende bij de
Protestantse Gemeente Kollum.

5.1.2

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

5.1.3

Tot de deelname aan het avondmaal worden alle leden als toegelaten. (Wanneer het Heilig
Avondmaal wordt gevierd in een kerkdienst die is belegd door de geloofsgroep “De
Kandelaar” worden alleen belijdende leden uitgenodigd tot deelname.)

5.1.4.

Alleen een naar burgerlijke recht tot stand gekomen huwelijk kan worden ingezegend.
(ord.5.3.8.)

5.1.4.1. Na een burgerlijk huwelijk kunnen andere levensverbintenissen van twee personen als een
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. (ord.5.4.1.). (De
geloofsgroep “De Kandelaar” staat kritisch/afhoudend t.a.v. zegeningen van
levensverbintenissen tussen twee personen van hetzelfde geslacht.)
5.1.4.2. Het gestelde in 5.1.4.1. is voorbehouden aan gemeenteleden, ingeschreven in de
Protestantse Gemeente Kollum.
Ter verduidelijking: van de partners dienst tenminste één ingeschreven te staan in de
Protestantse Gemeente Kollum.
Met dien verstande dat de kerkenraad, indien er een binding in het verleden was met onze
Protestantse Gemeente Kollum, kan afwijken van deze regeling.
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De vermogensrechtelijke aangelegenheden
6.1
6.1.1

College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 7 leden.

6.1.2

Van de 7 kerkrentmeesters zijn er minimaal 4 ouderling. De overige leden zijn geen
ouderling.

6.1.3

Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.

6.1.4

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. In
bijzondere gevallen wordt zonder de administrateur vergaderd.

6.1.5

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 25.000 euro per betaling.

6.1.6

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester gezamenlijk bevoegd.

6.1.7

Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter of secretaris op
als diens plaatsvervanger.

6.1.8

Tijdens de collegevergadering in de maand juni wijst het college de plaatsvervangers van de
voorzitter en de secretaris aan.

6.2
6.2.1

College van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit 24 leden.

6.2.2

Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast
wordt met de boekhouding van het college.

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 2000 euro per betaling.

6.2.4

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.

6.2.5

Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de 2 penningmeester op als
diens plaatsvervanger.

6.2.6

Tijdens de vergadering van het college in de maand juni wijst het college de
plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.

6.3

e

Begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

6.3.1

Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over
begroting en jaarrekening.

6.3.2

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.

6.3.3

De volledige stukken kunnen worden ingezien. Bij de publicatie worden dagen, tijd en plaats
vermeld.

6.3.4

Aanvullend op 6.3.3 wordt ook dag, tijd en plaats vermeld wanneer de penningmeesters van
het college van kerkrentmeesters, diaconie en ZWO aanwezig zijn om ter plekke vragen te
beantwoorden.

6.3.5

Resterende vragen kunnen vervolgens, ter behandeling in kerkenraad, worden gestuurd aan
de scriba van de kerkenraad.
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Overige bepalingen
7.1.1 In gevallen waarin noch de kerkorde met ordinanties, noch deze plaatselijke regeling voorziet,
beslist de kerkenraad. Eventueel de gemeente gehoord hebbende.

Ondertekening
Aldus te Kollum ondertekend in de vergadering van de kerkenraad van 20 juni 2017
A.H. van der Zee, preses
I. Stellema-Nicolai, scriba
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