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 § 1. Samenstelling van de kerkenraad - artikelen  
 
1.1. Aantal ambtsdragers  
 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

 Invullen: verplicht minimum  
(Ord. 4-6-3) 

Òf 

predikant 3 1  

ouderlingen 7 2  

ouderlingen-kerkrentmeester 2 2 3 * 

diakenen 9 2 3* 

Predikanten met een 
bijzondere opdracht 

0 0  

    

Totaal 21 7 9 

 
 
1.2. Diaconale rentmeesters of kerkrentmeesters niet zijnde ouderling 
 
 

 Invullen:  

Diaconale rentmeester niet zijnde ouderling 0  

Kerkrentmeester niet zijnde ouderling 3  
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§ 1B. Samenstelling van de kleine kerkenraad 
 
 

1B.1. Aantal ambtsdragers  
 
De kleine kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

  

Moderamen (Dagelijks bestuur) 3 

predikanten 2 

ouderlingen 1 

ouderlingen-kerkrentmeester 2 

diakenen 1 

  

 

 
 
§ 1C. Taakgroepen  
 
Al het werk in de gemeente valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad. Het is de kerkenraad die taakgroepen kan instellen en taken aan de 
taakgroepen toevertrouwt. 
Het beleidsplan van de gemeente is een belangrijk sturingsinstrument.  
Alle taakgroepen verrichten hun werkzaamheden binnen de kaders van het beleidsplan en 
de daarbij behorende begroting en jaarplan. 
Aan het eind van ieder seizoen wordt het jaarplan van het afgelopen seizoen geëvalueerd en 
wordt er een nieuw jaarplan opgesteld en vastgesteld door de kerkenraad, omdat de 
kerkenraad eindverantwoordelijk is.  
De taakgroepen hebben handelingsvrijheid binnen het beleidsplan, de begroting en het 
jaarplan. Daartoe maakt iedere taakgroep, op basis van het beleidsplan, een eigen jaarplan 
en begroting. De begroting wordt per taakgroep ingeleverd bij de taakgroep beheer. Deze zal 
de begrotingen van iedere taakgroep, na overleg met de kerkenraad, vaststellen.  
Alle jaarplannen en verslagen van iedere taakgroep worden ingediend bij de scriba.  
 
De kerkenraad stelt de volgende taakgroepen in, met minimale bezetting van: 
Taakgroep pastoraat   (2 ambtsdragers) 
Taakgroep diaconaat  (2 ambtsdragers) 
Taakgroep beheer       (2 ambtsdragers) 
Taakgroep jeugdwerk  (1 ambtsdrager) 
Taakgroep eredienst   (1 ambtsdrager) 
Taakgroep communicatie (1 ambtsdrager) 
 
Bij de vergaderingen van de volgende taakgroepen is altijd minimaal 1 predikant aanwezig. 
- Taakgroep pastoraat 
- Taakgroep eredienst 
- Taakgroep jeugdwerk  
 
Taakgroep pastoraat heeft als taak naar elkaar om te zien en slagvaardig te kunnen 
handelen 
 
Taakgroep diaconaat heeft als taak te zorgen voor wie arm en kwetsbaar is en is de dienaar 
aan de tafel des Heren. Naast deze taakgroep heeft de ZWO commissie als taak de 
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uitvoering van het buitenlandsbeleid van Kerk in Actie. Het beleid richt de aandacht van de 
gemeente op zending en diaconaat op wereldschaal. 
 
Taakgroep beheer heeft als taak, het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad 
scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en 
werken van de gemeente. 
 
Taakgroep jeugdwerk heeft als taak de uitvoering van het beleid t.a.v. het jeugdwerk.. 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 communicatie heeft als taak nadenken over alle aspecten van de communicatie, 
zowel in- als extern. Daartoe wordt er een algemene communicatiestrategie opgesteld m.b.t. 
de middelen en de mogelijkheden die er zijn. 
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§ 2.1. Artikelen 
 
2.1.1. Stemrecht  en verkiesbaarheid 
 
De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar. 
 
 
Ter keuze: 
 

 Stemgerechtigd Verkiesbaar 

Doopleden van de gemeente 
vanaf 18 jaar 

Ja Ja 

Niet-gedoopte kinderen nee nee 

Gastleden (belijdend) Ja Ja 

Gastleden (dooplid) 
vanaf 18 jaar 

Ja nee 

Vrienden (belijdend lid van 
een gemeente binnen PKN 

Ja nee 

Vrienden (dooplid van een 
gemeente binnen PKN 
vanaf 18 jaar 

Ja nee 

Overige vrienden, geen lid 
van een kerk 

nee nee 

 
 
 
2.1.2. Regels voor het stemmen  
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in 
ord. 4-5.  
 
2.1.3. Stemmen bij volmacht  
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde 
stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen 
uitbrengen. 
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad 
getoond. 
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§ 2.2. Artikelen  
 
2.2.1 Verkiezingsmaand  
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats in april of mei. 
 
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen  
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste 6 
weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 3 weken voordat de verkiezing plaats heeft, 
door de kerkenraad gedaan. 
 
2.2.3 Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen maakt de kerkenraad een lijst 
op met de namen van hen die voor dat ambt zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De 
kerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor 
dat ambt worden aanbevolen 
 
2.2.4 De als dan ontstane kieslijst blijft 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. 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. 
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§ 2.3. Artikelen  
 
2.3.1. Verkiezing door de kerkenraad (keuzemogelijkheid) 
In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-6 worden predikanten verkozen door de  
kerkenraad.  
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§ 3. Artikelen  
 

3.1. Aantal vergaderingen  
De kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar.  
 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering  
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). 
 
3.3. Verslaggeving 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.  
 
Indien gekozen is voor een kleine kerkenraad: 
 3.1. Aantal vergaderingen  

De kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar.  
De kleine kerkenraad vergadert in de regel 11 maal per jaar.   

 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering  
De vergaderingen van de kerkenraad en de kleine kerkenraad worden tenminste 7 
dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de 
zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). 

 
 3.3. Verslaggeving  

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de 
eerstvolgende vergadering door de kleine kerkenraad wordt vastgesteld.  

 
3.4. Openbaarmaking besluiten  
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.   
 
3.5. Benoeming moderamen  
De benoeming van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt 1x per jaar in de eerste 
vergadering van de kleine kerkenraad in de maand januari.  
 
3.6. Plaatsvervangers  
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de 
scriba aangewezen.  
 
3.7. Jaargesprekken 
De jaargesprekken met de predikant (en met de kerkelijk werker, wanneer deze in de 
gemeente werkzaam is) worden gehouden door de preses, de scriba en een van de 
kerkenraadsleden  in de maand februari.  
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§ 3. Artikelen  
 
 
3.8. toehoorder vergadering kerkenraad 
De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De kerkenraad kan echter besluiten 
dat gemeenteleden en vrienden (eventueel: en andere belangstellenden) als toehoorder tot 
een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden. 
 
3.9. Archiefbeheer  
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. 
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§ 4.  Besluitvorming: Ordinantietekst 
 

 

Ord. 4, art. 5  Besluitvorming 

1.  In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo 
mogelijk met eenparige stemmen genomen. 
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 
2.  Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt 
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, 
dan is het voorstel verworpen. 
3.  Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden 
gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. 
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. 
Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. 
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen 
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. 
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het 
lot. 
4.  Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal 
leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter 
vergadering aanwezig is  
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die 
vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die 
ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is, 
mits ten minste drie leden aanwezig zijn. 
5.Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn 
de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling 
anders is voorzien. 
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§ 5. Artikelen  
 
5.1. Plaats en aantal kerkdiensten  
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. 
 
5.2. Beantwoording doopvragen  
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
doopvragen beantwoorden. 
 
5.3.  Deelname aan het avondmaal 
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden 
toegelaten en zij die in hun eigen kerk ook worden toegelaten tot het avondmaal. 
 
5.4. Het huwelijk 
De inzegening van een huwelijk als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht 
geschiedt in een kerkdienst. Het verzoek om inzegening van een huwelijk wordt ten minste 6 
weken van te voren ingediend bij de kerkenraad 
 
5.5. Andere levensverbintenissen  
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk, kunnen als een verbond 
van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden ingezegend. 
Tenminste een van de betrokkenen dient in het register van de gemeente ingeschreven te 
zijn. 
Tenminste 2 weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt 
ingezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse 
kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad. 
 
5.6 Ambtsdragers en kerkdiensten 
In principe zijn alle kerkenraadsleden aanwezig in de kerkdiensten bij bijzondere 
gebeurtenissen zoals de bevestiging en afscheid van ambtsdragers en de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. De kerkenraadsleden zijn in principe ook aanwezig bij de 
gemeenteochtenden.  
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§ 6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 
 
6.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken 
over begroting en jaarrekening (keuzemogelijkheid) 
 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de 
jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden 
tijd en plaats vermeld. 
 
De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. 
 
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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§ 7. Regelingen omtrent het  raadplegen van gemeenteleden 
 
 
7.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken  
 
 
De kerkenraad organiseert 2x per kalenderjaar een gemeenteochtend, waar de gemeente 
geïnformeerd en gehoord wordt. De uitnodiging hiervoor zal uiterlijk 2 weken voor aanvang 
van de te houden gemeenteochtend aan de gemeente kenbaar gemaakt worden. 
 
Het is mogelijk om daarnaast in het voorkomend geval van bijzondere aangelegenheden een 
extra gemeentemoment in te lassen, als de kerkenraad dit noodzakelijk acht. 
 
Mocht de gemeente vragen hebben nav de openbare gemaakte besluiten zie hiervoor art 3, 
lid 4 van deze plaatselijke regeling, dan kan dat schriftelijk via de scriba van de kerkenraad 
 
De gemeente zal daarnaast doorlopend geïnformeerd worden door algemene informatie 
kenbaar te maken via de afkondigingen in de zondagse eredienst, via publicatie in het 
kerkblad en/of via de sociale media of via mondelinge overbrenging. 
 
Mochten de gemeenteleden vragen of  opmerkingen  hebben dan kunnen zij zich daarvoor 
wenden tot de leden van de kerkenraad. Mondelinge vragen of opmerkingen kunnen gesteld 
aan de individuele leden van de kerkenraad. Schriftelijke vragen dienen gericht en 
verzonden te worden aan de scriba van de kerkenraad. 
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§ 8. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling   
 
Ordinantieteksten 
 

Ordinantie 4-8-5 
 
De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling met daarin regelingen ten behoeve van het leven en 
werken van de gemeente, na overleg met de organen van de gemeente op wie de regeling betrekking 
heeft. 
Deze plaatselijke regeling bevat ten minste: 
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers; 
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;  
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente; 
en voor zover van toepassing 
- de regeling van de verdeling van taken tussen algemene kerkenraad en wijkkerkenraad; 
- de regeling van de verdeling van taken tussen de kerkenraad en de kleine kerkenraad; 
- de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen. 
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het 
breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse 
gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie. 

 

Ordinantie 4-8-9 
… 
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten 
aanzien van  
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal  
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw 
dan na beraad in de gemeente. 
De kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de 
gemeente ten aanzien van: 
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 
- het verlenen van stemrecht aan anderen dan belijdende leden; 
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 
en ter zake van: 
- de aanduiding en de naam van de gemeente; 
- het voortbestaan van de gemeente; 
- het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 
- de plaats van samenkomst van de gemeente; 
- het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een 
kerkgebouw; 
- de plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 8-5; 
dan nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. 
…. 
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§ 9. Overige bepalingen 
 
9.1. Ieder jaar op 11 oktober hangen we de regenboogvlag ter ondersteuning op beide 
kerken uit. 
  
9.2. In gevallen waarin noch de kerkorde met ordinanties, noch deze plaatselijke regeling 
voorziet, beslist de kerkenraad. Eventueel de gemeente gehoord hebbende. 
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Ondertekening 
 
Aldus te Kollum vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 22 maart 2022 
 
 
Aldus te Kollum voorgelegd aan de gemeente, op de gemeenteochtend van 27 maart 2022 
 
 
 
T.J.C. Woltjer,  preses 
 
………………….. 
 
 
T.A.J. Olde Scheper, scriba 
 
 
………………………. 
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Aanvullende toelichting 
De voormalige Nederlandse Hervormde Evangelisatievereniging op Gereformeerde 
Grondslag is sinds  1 januari 2017 geïntegreerd in de Protestantse Gemeente Kollum en 
functioneert binnen de gemeente als een confessionele sectie. 
 
In een aantal gevallen wijkt het beleid van de confessionele sectie af van wat er in de 
Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente vermeld staat. Het gaat om 
onderstaande punten: 
 
• Artikel 2 Verkiezing ambtsdragers:  
Algemeen: terughoudend als het gaat om de vrouw in het ambt. 
2.1.1: alleen belijdende leden zijn stemgerechtigd.  
• Artikel 5 De kerkdiensten: 
5.3: tot de deelname aan het avondmaal worden enkel belijdende leden toegelaten en 
volwassenen die in hun eigen kerk ook worden toegelaten tot het avondmaal. 
5.4: kritisch/afhoudend t.a.v. zegeningen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk 
tussen man en vrouw.  


