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Protestantse Kerk Nederland. 
 
  



2 

 

Plaatselijke regeling Dorpskerk Zuidlaren  
 

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

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

Òf 

predikant 1 1  

ouderlingen 2 2  

ouderlingen-kerkrentmeester 2 2 3 * 

diakenen 2 2 3* 

Predikanten met een 
bijzondere opdracht 

 0  

    

Totaal 7 7 9 

 
§2.1. Stemrecht en verkiesbaarheid 
 
2.1.1. Stemrecht  en verkiesbaarheid 
 

 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 Ja 

Vrienden (belijdend lid van 
een gemeente binnen PKN 

Nee nee 

Vrienden (dooplid van een 
gemeente binnen PKN 
vanaf 18 jaar 

Nee 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. (Stemmen geschiedt doorgaans mondeling; stemmen over personen schriftelijk 
 
2.1.3. Stemmen bij volmacht. 
Er kan niet bij volmacht worden gestemd. 
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2.2.1 Vacatures en verkiezingsmaand. 
In het geval dat een vacature ontstaat wordt dit door de kerkenraad aan de gemeente 
bekend gemaakt. Deze bekendmaking vindt plaats zo mogelijk minimaal 3 maanden voor het 
ontstaan van de vacature. Bij deze bekendmaking wordt de gemeente gevraagd om 
kandidaten voor te dragen. 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats bij voorkeur in de maand 
september. 
 
2.2.2. Kandidaatstelling en verkiezing kerkenraadsleden. 
De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. Deze stelt 
een lijst samen met de namen van degenen die voor de vervulling van de vacature in 
aanmerking komen. Indien de lijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, 
vindt verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente, eventueel 
gebruikmakend van een stembus. In het geval dat de gemeenteleden gevraagd wordt om 
hun stem uit te brengen over de kandidatenlijst, zal de verkiezingsdatum bekend gemaakt 
worden via de website en in 2 erediensten, minimaal 2 weken voorafgaande aan deze 
datum. 
Als er evenveel kandidaten zijn als vacatures, worden hun namen aan de gemeente 
bekendgemaakt, waarna er de gelegenheid bestaat om binnen 14 dagen na bekendmaking 
bezwaren in te dienen bij de scriba. 
 
2.2.3. Bevestiging. 
De bevestiging van ouderlingen en diakenen in doorgaans plaats op de eerste zondag in 
oktober of op een ander moment in het jaar als de omstandigheden dat noodzakelijk maken. 
 
2.2.4. Ambtstermijn. 
Een ambtsdrager wordt benoemd voor een termijn van tenminste 2 jaar. Normaal duurt een 
ambtsperiode 4 jaar. Bij herverkiezing na de eerste periode is een ambtsdrager direct 
herkiesbaar voor een periode tussen de twee en vier jaar, totdat iemand 12 jaar 
aaneengesloten ambtsdrager is geweest.  
Nadat iemand 11 maanden geen ambtsdrager is geweest in een gemeente (de ambtsvrije 
periode), start de termijn opnieuw 
 
Als in een gemeente het niet mogelijk is een vervanger voor de ambtsdrager te vinden, maar 
de ambtsdrager al aan de maximale termijn van 12 jaar zit, mag de ambtsdrager nog 
maximaal 6 maanden na het verloop van de termijn zitting blijven houden in de kerkenraad. 
De ambtsvrije periode van 11 maanden begint te lopen bij het formele aflopen van de 
termijn. Dat betekent dus dat na de 6 extra maanden omdat er geen vervanging is, de 
(afscheidnemende) ambtsdrager nog 5 maanden ambtsvrije periode heeft te gaan voordat 
de persoon weer benoemd/verkozen kan worden. 
 

2.3 Verkiezing van predikanten  
 
(In gevolge ordinantie 3, artikel 4) 
De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing van een predikant geschiedt door de 
kerkenraad. 
In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 worden predikanten verkozen door de 
kerkenraad. 
De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar 
goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping. 
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht dor 
stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na de bekendmaking 
schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 
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§3. De kerkenraad. 
 

3.1. Aantal vergaderingen 
De kerkenraad vergadert in de regel 6 (zes) maal per jaar.  
 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering  
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 5 (vijf) 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.  
 
3.4. Openbaarmaking besluiten  
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden 
schriftelijk in het kerkblad en/of via de website binnen een redelijke termijn aan de gemeente 
bekend gemaakt. In uitzonderlijke gevallen door middel van afkondiging in de dienst.  
 
3.5. Verkiezing moderamen 
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per jaar in principe tijdens de 
eerste vergadering in oktober. Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter van de 
kerkenraad, de scriba, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. 
 
3.6. Plaatsvervangers  
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de 
scriba aangewezen.  
 
3.7 Afvaardiging naar de Federatieraad en het moderamen ervan. 

• In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de vertegenwoordigers en hun 
plaatsvervangers in de Federatieraad gekozen. 

• Uit het moderamen van de kerkenraad wordt 1 lid afgevaardigd naar het moderamen 
van de Federatieraad. 

 
3.8. Toelating toehoorders tot de vergaderingen  
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. Kennen en horen van de gemeente. 
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 2 zondagen die aan de bijeenkomst voorafgaan. 
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad bekend over welke zaak hij de gemeente 
wil horen, zo nodig met het beschikbaar stellen van relevante stukken. 
3.11. Bijstand door commissies. 
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies: 
- De Pastorale werkgroep 
- De Centrale Jeugdraad (Federatief) 
- Commissie liturgisch bloemschikken 
- Koster en beheerders Zijbeuk 
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Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, 
de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de rapportage aan de kerkenraad e.d. 
zijn vastgelegd in een instructie die als bijlage aan deze regeling is gehecht. 
 
3.12. Jaargesprekken 
De gesprekken met de predikant worden doorgaans eens per twee jaar gehouden door twee 
leden van de kerkenraad en een gemeentelid zo mogelijk in de maand februari. Indien de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen er vaker gesprekken met de predikant 
plaatsvinden. 
 
3.13. 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 sub g 

 
§4. Besluitvorming: (volgens Ord. 4 art. 5) 
 
4.1. 

In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo 
mogelijk met eenparige stemmen besloten. 
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 
4.2, 
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. 
4.3. 
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.  
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. 
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. 
Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. 
4.4. 
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. 
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4.5 
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 wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad 
vastgesteld rooster gehouden in de Dorpskerk, Kerkbrink 3 in Zuidlaren. 
 
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. 
 
5.4. Andere levensverbintenissen  
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, 
kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. 
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste 4 weken van tevoren in te dienen bij de 
kerkenraad. 
Tenminste een van de betrokkenen dient in het register van de gemeente ingeschreven te 
zijn. 
Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de 
betrokkenen. 
Tenminste 2 weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt 
gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse 
kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad. 
Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen verbintenis tussen twee personen 
waarvan door een ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van registratie is opgemaakt 
- dienend als bewijs van opname in de registers van de burgerlijke gemeente - kan worden 
gezegend. 
 

§6.1. Het college van kerkrentmeesters  

 
6.1.1. Omvang van college van kerkrentmeesters   
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste 3 leden. Van de drie 
kerkrentmeesters zijn er minimaal 2 ouderling-kerkrentmeester 
 
6.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester  
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar voor 1 
oktober. 
 
6.1.3. Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 6.1.3. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en 
secretaris aangewezen. 
 
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. Deze kan worden bijgestaan door 
een administrateur. In voorkomende gevallen kan de administrateur uitgenodigd worden voor 
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vergaderingen van het college van kerkrentmeester en zo nodig ook voor vergaderingen van 
de kerkenraad.  
Op hem/haar is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.  
 
6.1.5. De bevoegdheden van de penningmeester   
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal 
bedrag van 10.000,- euro per betaling. 
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 
penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger.  
 
6 1.6  Overige taken kerkrentmeesters 
 
6.1.6A. De koster en/of beheerder verenigingsgebouw (bezoldigd of een of meer vrijwilligers) 
1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin 
tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster. Dit 
geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De koster 
wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmeesters, bij 
voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt door het college 
van kerkrentmeesters. 
2. Ten behoeve van een ordelijk gebruik worden de kerkrentmeesters bijgestaan door een 
beheerder van de Zijbeuk. De beheerder van de Zijbeuk wordt benoemd door de kerkenraad 
op voordracht van het college van kerkrentmeesters. De aanstelling geschiedt door het 
college van kerkrentmeesters. 
 
6.1.6B. Het kerkgebouw  
1. Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad. 
2. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de 
kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden. 
3. Het kerkgebouw is voorzien van beeldopname-apparatuur. In de kerk is een gedeelte 
aangewezen waar mensen kunnen zitten die niet in beeld gebracht willen worden. 
 
6.1.6C Het verenigingsgebouw 
1. De Dorpskerk beschikt over een verenigingsgebouw, de Zijbeuk, dat in de eerste plaats 
bedoeld is voor gebruik van kerkelijke organisaties behorend tot de federatie Anloo-
Zuidlaren. 
2. Ruimtes in de Zijbeuk kunnen gehuurd worden door derden, na goedkeuring door het 
college van kerkrentmeesters. 
 
6.1.7. Indiening begrotingen en jaarrekeningen bij het CCBB 
De kerkenraad benoemt op voordracht van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen één 
persoon die de bevoegdheid krijgt om de financiële stukken via het administratiesysteem FRIS 
de financiële stukken in te dienen bij het Classicaal College van Behandeling Beheerszaken. 
 

§6.2. Het college van diakenen. 
 
6.2.1. Omvang college van diakenen  
Het college van diakenen bestaat uit tenminste 3 leden.  
 
6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester. 
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar voor 1 
oktober. 
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6.2.3.  Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2 , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en 
secretaris aangewezen. 
 
6.2.4.  De administratie. 
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast 
wordt met de boekhouding van het college. Deze kan worden bijgestaan door een 
administrateur. In voorkomende gevallen kan de administrateur uitgenodigd worden voor 
vergaderingen van het college van kerkrentmeester en zo nodig ook voor vergaderingen van 
de kerkenraad.  
Op hem/haar is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 
 
6.2.5.  De bevoegdheden van de penningmeester  
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal 
bedrag van 10.000,- euro per betaling.  
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 
penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger.  
 
6.1.6. Indiening begrotingen en jaarrekeningen bij het CCBB 
De kerkenraad benoemt op voordracht van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen één 
persoon die de bevoegdheid krijgt om de financiële stukken via het administratiesysteem FRIS 
de financiële stukken in te dienen bij het Classicaal College van Behandeling Beheerszaken. 
 

§6.3. Begroting en jaarrekening. 
 
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken 
over begroting en jaarrekening. 
 
Alvorens over te gaan tot vaststelling van de begroting en jaarrekening stelt de kerkenraad  
gemeenteleden in de gelegenheid om kennis te nemen van deze financiële stukken. Zij 
worden daarvoor uitgenodigd op een door de kerkenraad vast te stellen datum die bekend 
gemaakt wordt door middel van het kerkblad, de website en afkondiging in de eredienst. 
Leden van het moderamen en de respectievelijke penningmeesters zijn dan aanwezig voor 
het geven van informatie en kennis te nemen van de opvattingen van gemeenteleden. Na 
deze datum kunnen gemeenteleden nog drie dagen hun reacties per mail of brief opsturen 
naar de scriba van de kerkenraad. 
 

§7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 
 
7.1 Vastelling en wijziging van de plaatselijke regeling vindt plaats met inachtneming van 
Ordinantie 4, art. 7, lid 2. 

 
§ 8. Overige bepalingen 
 
8.1. De Dorpskerk is onderdeel van de Protestantse gemeente in wording Anloo-Zuidlaren. 

 
 

 
 
 



9 

 

Plaatselijke regeling Dorpskerk Zuidlaren  
 

 
 
 



10 

 

Plaatselijke regeling Dorpskerk Zuidlaren  
 

 


