1. BESLUIT TOT FEDERATIE
De kerkenraden van de Hervormde Gemeente te Anloo/Annerveen, de Hervormde Gemeente Zuidlaren en de Gereformeerde kerk te Zuidlaren besluiten tot het aangaan van
nauwe samenwerking (federatie) als bedoeld in ord. 2-11-6.

Artikel 1. De naam van het samenwerkingsverband is:


De Protestantse Gemeente in wording te Anloo/Annerveen en Zuidlaren

Artikel 2. De federatie van de gemeenten omvat de terreinen van het leven en werken van
de gemeenten die in § 1 van de federatieregeling zijn omschreven.

Artikel 3. De kerkenraden hebben gezamenlijke een regeling getroffen over de volgende zaken:
1. De samenstelling van de federatieraad.
2. Werkwijze binnen de federatieraad.
3. Over de vermogensrechtelijke zaken is een beperkte regeling getroffen. Dit betreft
voornamelijk de verdeling van kosten welke gemaakt worden binnen de federatie.
Over de volgende zaken zijn geen gezamenlijke regeling getroffen:
1. De verkiezing van de ambtsdragers.
2. De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden.
Deze beide zaken liggen volledig onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeentes

1. de verkiezing van ambtsdragers
2a. samenstelling van de federatieraad
2b. werkwijze van de federatieraad
3. de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden.
geheel
Beperkt zie art.7.1.2 en 7.1.3

Ja / Nee
nee
Ja
Ja
nee
Nee
Ja

Deze regelingen zijn vervat in de bijgevoegde ‘federatieregeling ten behoeve van het leven
en werken van de Protestantse Gemeente in wording te Anloo/Annerveen en Zuidlaren.
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Artikel 4. De kerkenraden werken samen in de federatieraad in de zin dat zij gezamenlijk
vergaderen, waarbij aan elk van hen de eigen afzonderlijke bevoegdheden voorbehouden
blijven.

Artikel 5. De federatieovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd

Artikel 6. Bij beëindiging van de federatieovereenkomst worden de gezamenlijke financiële
verplichtingen, voor zover daarvan sprake is, door de Hervormde Gemeenten Anloo/Annerveen en Zuidlaren en de Gereformeerde Kerk van Zuidlaren voldaan in de verhouding zoals
beschreven in §7 artikel 7.1.3.

Deze gewijzigde federatieovereenkomst is ondertekend op 8 januari 2018 en is vanaf die datum geldig.
Een afschrift is ter kennisneming gezonden aan:
 het breed moderamen van de classicale vergadering
 de algemene kerkenraad / de afzonderlijke algemene kerkenraden / de gemeenschappelijke algemene kerkenraad
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Federatieregeling ten behoeve van het leven en werken van de
protestantse gemeente in wording te Anloo/Annerveen en Zuidlaren.
Bij deze federatieregeling hoort een toelichting.
Inhoud
Paragraaf
1
2
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
9

Inhoud
Terreinen waarop nauw wordt samengewerkt
Samenstelling van de kerkenraden
Verkiezing van ambtsdragers algemeen
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Verkiezing van predikanten
De werkwijze van de kerkenraden
Besluitvorming
De kerkdiensten
De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
De vermogensrechtelijke aangelegenheden bij beëindiging van de
federatie
Vaststelling en wijziging van de federatieregeling
Overige bepalingen

Ondertekening

Vaststelling (wijziging)
Deze federatieregeling is vastgesteld in de federatieraad op 13 november 2017 waar is geconstateerd dat er vanuit de drie kerkenraden geen inhoudelijke bezwaren zijn aangedragen
en is vanaf 8 januari 2018, de datum van ondertekening, geldig.
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§ 1 Terreinen, waarop nauw wordt samengewerkt
Ordinantietekst (A)

Ord. 4, art. 7 Arbeidsveld
Het arbeidsveld wordt hieronder beschreven in de artikelen federatieregeling.

Terreinen, waarop nauw wordt samengewerkt
Artikelen federatieregeling
1
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5
2.6
2.7.

De kerkenraden hebben de hierna genoemde taken ter besluitvorming en afhandeling
overgedragen aan de federatieraad:
Alle zaken m.b.t. tot het bovenplaatselijke bestuur (classis en synodale zaken)
Het beleid inzake het jeugd- en jongerenwerk
Beleid m.b.t. Samenklank en Website
De federatieraad heeft de volgende coördinerende taken:
Via het overleg van predikanten de jaaragenda m.b.t de (gezamenlijke) kerkdiensten,
met de aantekening dat er op zondagmorgen zoveel als maar mogelijk is erediensten
gehouden worden in zowel Anloo als Zuidlaren.
Start van het winterwerk (startweekend/zondag)
Passieviering op Palmzondag.
Bijzondere vieringen op de zondagavond.
Cursus pastoraat en in ieder geval een keer per jaar een gezamenlijk overleg van de
pastorale medewerkers.
Een vesper op Biddag gevolgd door een gezamenlijke gemeenteavond.
In samenwerking met de Raad van Kerken Anloo-Zuidlaren
a.
Dienst voor de eenheid der kerken in januari
b.
De Pinksterdienst
c.
Vorming en toerusting
d.
Vespers in de Advent…
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§ 2. Samenstelling van de afzonderlijke wijkkerkenraden
Ordinantietekst (A, uniform)
Ord. 4, art. 6
1. Elke gemeente heeft een kerkenraad. Voor de gang van zaken in de gemeente wordt verwezen
naar de plaatselijke regeling van de drie gemeenten.

Overige artikelen federatieregeling
2.1. Aantal ambtsdragers
De federatieraad is als volgt samengesteld:
Ambt
Magnuskerk
Dorpskerk
Predikanten
1
1
Ouderlingen
1
1
Oud-kerkrentm.
1
1
Diakenen
1
1
Voorzitter
Scriba
Vertegenw.CJR

Laarkerk
1
1
1
1

2.2. Vaste adviseurs:
N.v.t.
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Totaal:
3
3
3
3
1
1
1

§ 3.1 Verkiezing van de leden van de federatieraad.
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 2. De verkiezingsregeling
1. De drie kerkenraden wijzen uit hun midden de leden van de federatieraad aan, waarbij elk
der geledingen is vertegenwoordigd. Tevens wijst men per geleding een secundus aan die de
vergaderingen van de federatieraad bijwoont als de primus is verhinderd. Per wijkkerkenraad
is één van de predikanten lid van de federatieraad.
2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2.

Generale regeling gastlidmaatschap
Art. 6 Rechten van gastleden
4. Ten aanzien van de rechten der gastleden wordt verwezen naar de plaatselijke regeling
van de drie gemeenten.
Overige artikelen federatieregeling
3.1.1. Stemrecht
Het stemrecht is als volgt geregeld:
Alle leden van de federatieraad hebben stemrecht, met uitzondering van de scriba en de afgevaardigde van de CJR.

§ 3.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen
1. De regeling met betrekking tot de verkiezing van ouderlingen en diakenen is vastgelegd in
de plaatselijke regelingen van de drie gemeenten.
§ 3.3 Verkiezing van predikanten
Ordinantietekst (A, uniform)
Ord. 3, art. 4. De verkiezing van predikanten
1. De verkiezing van predikanten is vastgelegd in de plaatselijke regelingen van de drie gemeenten.
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§ 4. De werkwijze van de federatieraad en de wijkkerkenraden
Ordinantietekst (A, uniform)
Ord. 4, art. 8. Werkwijze
1. De federatieraad komt ten minste vijf maal per jaar bijeen. De kerkenraden van de drie gemeenten in de federatie vergaderen in de regel zes keer per jaar.
2. De federatieraad heeft een moderamen waarvan de preses en de scriba in het ambt gekozen worden uit de lidmaten van de drie wijkgemeenten. De overige leden van het moderamen
aangewezen door de drie kerkenraden, met dien verstande dat in elk geval één van de dienstdoende predikanten deel uitmaakt van het moderamen.
3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de federatieraad, de uitvoering van die besluiten van de federatieraad waarvoor geen
anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de federatieraad, het afdoen
van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
4. De federatieraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden
ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording
aan de federatieraad.
5. De federatieraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, dat van
kracht wordt na instemming van de drie kerkenraden.
Elk jaar pleegt de federatieraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.
Nadat de federatieraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld,
wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De federatieraad stelt de leden van de gemeente in de
gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt
de federatieraad het beleidsplan of de wijziging vast met inachtneming van de instemmingsprocedure zoals hierboven is beschreven.
Dit beleidsplan is na vaststelling tevens de grondslag waarnaar de drie kerkenraden kunnen
verwijzen in het kader van de wettelijk verplichte financiële verantwoording.
6. De federatieraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt
geregeld:
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt
gekend en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating van niet-leden van de
kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven.
7. De federatieraad noch de afzonderlijke wijkkerkenraden nemen besluiten tot het wijzigen
van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van:
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal;
- het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden;
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw;
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;
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zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven.
Overige artikelen federatieregeling
4.1. Aantal vergaderingen
De federatieraad vergadert tenminste vijf maal per jaar.
4.2. Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de federatieraad worden tenminste tien dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen onder vermelding van in ieder geval de zaken die aan de orde
zullen komen (de agenda).
4.3. Verslaggeving
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de federatieraad wordt vastgesteld. Deze verslagen worden ter kennis gebracht aan de 3 kerkenraden.
4.4. Openbaarmaking besluiten.
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de federatieraad, worden
schriftelijk in het kerkblad of in verkorte vorm via de website, binnen een redelijke termijn aan
de der drie gemeenten bekend gemaakt.
4.5. Verkiezing van het moderamen van de federatieraad en de wijkkerkenraden.
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per jaar in de eerste vergadering van de maand na de zomervakantie, met dien verstande dat de preses en de scriba voor
een termijn van vier jaar verkozen zijn uit de lidmaten van de drie gemeentes van de federatie.
4.6. Plaatsvervangers.
In de vergadering genoemd in art. 4.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de
scriba van de federatieraad aangewezen.
4.7. De gemeente kennen in en horen over:
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de federatieraad de gemeenteleden inlichten
over een bepaalde zaak en hen daarover horen, beleggen de kerkenraden een bijeenkomst
met de (betreffende) leden van de gemeenten, deze bijeenkomst 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 gemeenten willen horen.
4.8. Toelating toehoorders tot de vergaderingen.
Tot de vergaderingen van de federatieraad worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de federatieraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.
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9. Archiefbeheer.
Het lopend archief van de federatieraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de colleges van kerkrentmeesters. Dit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.
4.10. Agendascheiding federatieraad en kerkenraden.
De agendascheiding wordt bepaald door hetgeen geformuleerd is in paragraaf 1 waar de terreinen waarop wordt samengewerkt zijn beschreven.
4.11. Bijstand door commissies.
De federatieraad laat zich elk in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:
- De Centrale Jeugdraad.
- De redactie van Samenklank en nog te vormen redactiecommissie website.
- Ad hoc commissies met vooraf vastgestelde opdracht en taakomschrijving.
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies,
de contacten tussen de wijkkerkenraden en de commissies, de werkwijze van de commissies, de verantwoording aan de wijkkerkenraden e.d. zijn per commissie vastgelegd in een
instructie, die als bijlage aan deze federatieregeling is gehecht.
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§ 5. 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, 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.
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.
6. De kerkdiensten
Ordinantieteksten
Ord. 5 artikel 1 De eredienst
3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden formeel vastgesteld door de drie kerkenraden op basis van advies van de het ministerie van predikanten. (Zie ook hiervoor hetgeen bepaald is conform ord. 4, art. 7, terreinen waarop nauw wordt samengwerkt.
Ord. 6 artikel 2 De toelating tot de doop
4. De toelating tot de doop is vastgelegd in de plaatselijke regeling van de drie kerken.
Ord. 7 artikel 2 De toelating tot het avondmaal
Deelname aan het avondmaal is vastgelegd in de plaatselijke regeling van de drie kerken.
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Ord. 5 artikel 4 Andere levensverbintenissen
1. De regeling m.b.t. het inzegenen van levensverbintenissen is vastgelegd in de plaatselijke regeling van de drie kerken.
Overige artikelen federatieregeling
6.1. Plaats en aantal kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gefedereerde gemeente worden volgens een door de kerkenraden vastgesteld rooster gehouden in Magnuskerk in Anloo en in Zuidlaren in de Dorpskerk en de Laarkerk.
6.2. Beantwoording doopvragen.
Aangaande de beantwoording van de doopvragen wordt verwezen naar de plaatselijke regeling van de drie kerken.
6.3. Deelname aan het avondmaal
De deelname aan het avondmaal is vastgelegd in de plaatselijke regeling van de drie kerken.
§ 7.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
7.1.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn geen onderdeel van deze federatieovereenkomst. De drie kerkenraden zijn ten volle verantwoordelijk voor het beheer van de
materiele zaken van de eigen kerk.
7.1. 2. De colleges van kerkrentmeesters hebben wel een geregeld overleg aangaande het
beleid met betrekking tot financiën en beheer, waarbij vormen van samenwerking niet uitgesloten zijn. Dit laat onverlet hetgeen bepaald is in artikel 7.1.1.
7.1.3. Voor de betaling van gemaakte kosten t.b.v. activiteiten die volgens afspraak onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid vallen, geldt een verdeelsleutel (3/6 ten laste van de Laarkerk; 2/6 ten laste van de Dorpskerk en 1/6 ten laste van de Magnuskerk).
§ 7.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
7.2.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn geen onderdeel van deze federatieovereenkomst. De drie kerkenraden zijn ten volle verantwoordelijk voor het beheer
van deze materiele zaken van de eigen wijkkerk.
7.2. 2. De colleges van diakenen vergaderen zoveel mogelijk gezamenlijk aangaande het
diaconale beleid waarbij het streven is om zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen. Dit
laat onverlet hetgeen bepaald is in artikel 7.2.1.
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