Plaatselijke regeling
Daarlerveen

1.

Samenstelling van de kerkenraad

Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
• één predikant
• tien ouderlingen
• zes ouderling-kerkrentmeesters
• zeven diakenen.
De kerkenraad kent totaal vierentwintig ambtsdragers.
De kerkenraad heeft de mogelijkheid om een secretaris/notulist te benoemen die de
scriba ontlast, maar die niet als kerkenraadslid wordt bevestigd.
2.1

Verkiezing ambtsdragers – algemeen

2.1.1

Stemrecht
Stemgerechtigd zijn die gemeenteleden, die openbare belijdenis van het geloof
hebben afgelegd en op wie geen bijzondere maatregel van kerkelijk opzicht van
toepassing is. Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.

2.2

Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1

De verkiezing van ouderlingen (incl. ouderlingen die kerkrentmeester zijn) en
diakenen wordt tweejaarlijks gehouden, overeenkomstig een door de kerkenraad
vastgesteld rooster van aftreden. Een ambtsperiode vangt in principe aan op
1 oktober.
Minimaal drie maanden voor de kandidaatstelling worden gemeenteleden uitgenodigd
schriftelijk, ondertekend en met vermelding van het ambt, waarvoor men de
aanbevolene geschikt acht, bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van
belijdende leden die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen.
Op grond van de namen die door de gemeente worden ingediend, stelt de
kerkenraad een lijst samen, waar ze eventueel zelf namen aan toevoegt. Het
uitgangspunt voor de volgorde van kandidaatstelling wordt bepaald door het aantal
keer dat iemand voorgedragen is. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om van deze
volgorde af te wijken.
Het is niet mogelijk dat een echtpaar zitting neemt in de kerkenraad. Met de
kandidaatstelling van familieleden is de kerkenraad uiterst terughoudend.

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3

Zittingstermijn ambtsdragers

2.3.1

Een ambtsperiode duurt bij ons in principe altijd vier jaar.
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2.3.2 In principe zit iemand bij ons maximaal acht jaar aaneengesloten in de kerkenraad.
Alleen in bijzondere omstandigheden kan iemand op verzoek van de kerkenraad
langer aanblijven, tot het landelijke maximum van twaalf jaar.
2.4

Verkiezing van predikanten
Deze geschiedt volgens het in Ord. 3-4 bepaalde.
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4.3

De werkwijze van de kerkenraad
De kerkenraad komt in de regel eens per maand, doch minstens zesmaal per jaar in
vergadering bijeen.
Wanneer het moderamen of tenminste vier kerkenraadsleden, dit nodig achten, kan
tussentijds een extra vergadering gehouden worden.
De vergaderingen van de kerkenraad worden van te voren bijeen geroepen door het
moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orden zullen komen (de
agenda).
De kerkenraad kiest zich jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe winterseizoen
onder leiding van de voorzitter uit zijn midden een moderamen. Dat bestaat uit een
predikant, een scriba, een ouderling, een diaken, een ouderling kerkrentmeester, de
jeugdouderling en de ouderling voor vorming en toerusting. In deze vergadering
worden ook de eerste en tweede voorzitter gekozen.
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. Tevens wordt dit
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.
De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde
vergadering worden toegelaten.
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van ord. 11-2-7 sub. g.
De kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de
kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in het kerkgebouw “De Schoof”, Brugstraat
10 te Daarlerveen.
Voordat de bediening van de Doop van kinderen plaatsvindt, wordt namens de
kerkenraad met de doopouders een pastoraal gesprek gevoerd over de betekenis van
de Doop, het belijdend karakter van de doopbeloften en de aan die beloften
verbonden consequenties van een eigen geloofsleven en een opvoeding van het kind
in het geloof. Daarbij dient tenminste één van de ouders er blijk van te geven de
Doop vanuit een duidelijke geloofsmotivatie te verlangen. Zowel belijdende als
doopleden kunnen de doopvragen beantwoorden.
Het Avondmaal wordt tenminste vijf maal per jaar (incl. Goede Vrijdag) gevierd.
Op de zondag eraan voorafgaand (eventueel uitgezonderd de zondag voor Goede
Vrijdag) wordt voorbereiding op het Avondmaal gehouden. Na de Avondmaalsviering
in de morgendienst vinden er in de avonddienst voortzetting en dankzegging plaats.
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4.4
4.5

4.6

Deelneming aan het Avondmaal staat open voor belijdende leden en voor gasten die
in hun eigen kerkverband ertoe gerechtigd zijn.
In rouw- en trouwdiensten gaat gewoonlijk de eigen predikant voor. Bij afwezigheid
van de predikant of bijzondere gevallen beslist de kerkenraad wie er voorgaat.
Op verzoek is het mogelijk dat ook niet-gemeenteleden vanuit onze gemeente worden
begraven. De rouwdienst draagt in principe een ambtelijk karakter.
Op verzoek van de nabestaanden kunnen niet-gemeenteleden die vanuit onze gemeente
zijn begraven in de diensten de zondag na overlijden en op Eeuwigheidszondag worden
herdacht. Er worden dan wel nabestaanden geacht hierbij aanwezig te zijn.
In onze gemeente zien we, op grond van het getuigenis van de Schrift, geen ruimte
om levensverbintenissen te zegenen van mensen van het zelfde geslacht.

5.1

De vermogenrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

5.1.1

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit negen leden, van wie er zes ouderling
zijn. De overige drie zijn geen ouderling
Het college van kerkrentmeesters wijst minimaal een administrateur aan. Hij/zij
woont de vergaderingen van het college bij en heeft een adviserende stem. Op
hem/haar is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende geheimhouding van toepassing.
Het college van kerkrentmeesters benoemt aan het begin van het nieuwe
winterseizoen uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.

5.1.2
5.1.3

5.2

De vermogenrechtelijke aangelegenheden – diaconaal

5.2.1
5.2.2

Het college van diakenen bestaat uit 7 leden.
Het college van diakenen heeft de mogelijkheid een administrateur aan te wijzen, die
belast wordt met de boekhouding van het college. Hij/zij woont de vergaderingen van
het college bij en heeft een adviserende stem. Op hem/haar is het bepaalde in ord.
4-2 betreffende geheimhouding van toepassing.
Het college van diakenen benoemt aan het begin van het nieuwe winterseizoen uit
zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Onder de overige leden van college van diakenen vindt in onderling overleg een
zodanige werkverdeling plaats dat deze leden elk bijzondere verantwoordelijkheid
dragen voor de verrichting van één of meer diaconale taken.

5.2.3
5.2.4

5.3

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen

5.3.1

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 publicaties
worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de
ter inzage ligging worden gestuurd aan de scriba van kerkenraad.
“De commissies, stichtingen en raden die in financieel opzicht onder het college van
kerkrentmeesters of de diaconie vallen, stellen minimaal eens per jaar respectievelijk
het college van kerkrentmeesters of de diaconie op de hoogte van hun financiële
situatie.”

5.3.2

Plaatselijke regeling protestantse gemeente
“De Schoof” Daarlerveen
Pagina 3 van 3

