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Vaststelling / Wijziging 
 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad op 17 november 2022. 
 

Deze plaatselijke regeling is opgesteld ten behoeve van de nieuw te vormen wijkgemeente Nieuwe 
kerk te Ermelo. Omdat op het moment van vaststelling nog niet alles bekend is (b.v. het precieze 
aantal ambtsdragers, keuze wijkkerkenraad of kleine kerkenraad, etc) zal de definitieve versie uiterlijk 
in juni 2022 vastgesteld worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plaatselijke regeling van de wijkgemeente Nieuwe kerk van de Hervormde Gemeente te 
Ermelo 

pagina 2 

 
 

1. Samenstelling van de wijkkerkenraad  
Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 4-6 samenstelling kerkenraad 

Ambt Gevuld Verplicht minimum (Ord.4-6-4) 

Predikant 1 1 

Ouderlingen 28 2 

Ouderling-kerkrentmeesters 2 1 

Diakenen 5 2 

Totaal 36 6 

   

Tabel1 
 

1.1. Aantal ambtsdragers  

De wijkkerkenraad bestaat uit de ambtsdragers zoals genoemd in tabel 1 punt 1. 
 

1.2. Vaste adviseurs 

Er nemen geen vaste adviseurs aan de vergadering van de wijkkerkenraad deel. 

2. Verkiezing van ambtsdragers 

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 3-2 de verkiezingsregeling 
 ordinantie 4-5-1, 4-5-2 en 4-5-3 besluitvorming (stemming) 

2.1 Verkiezing van ambtsdragers 

2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid 

De belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar. 
 
 

2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 3-6 de verkiezing van ouderlingen en diakenen 

2.2.1. Verkiezingsmaand 

De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in het najaar van de oneven jaren. 
 

2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen 

De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing 
plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan. 
 

2.2.3. Verkiezingsvorm 

Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen 
stelt de wijkkerkenraad voor elke ambt afzonderlijk een verkiezingslijst vast. Als er geen namen zijn 
ingediend kan de kerkenraad overgaan tot het benoemen van ambtsdragers. De stemgerechtigde 
leden van de gemeente hebben de wijkkerkenraad hiertoe voor een periode van zes jaar gemachtigd.  
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2.3 Verkiezing van predikanten  

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 3-3 de voorbereiding van de verkiezing van predikanten 
 ordinantie 3-4 de verkiezing van predikanten 

2.3.1 Verkiezing door de kerkenraad, keuzemogelijkheid 

In afwijking van het bepaalde in ordinantie 3-4-8 worden predikanten verkozen door de 
wijkkerkenraad.  
 

3. De werkwijze van de wijkkerkenraad 

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 4-8 werkwijze 

3.1. Aantal vergaderingen 

De wijkkerkenraad vergadert in de regel minimaal zes maal per jaar. 
 

3.2. Bijeenroepen van de vergadering 

De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste 4 dagen voor de vergadering 
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 zo mogelijk in de eerstvolgende 
vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld.  
 

3.4. Openbaarmaking besluiten 

Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de wijkkerkenraad, worden hetzij 
schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan 
de gemeente bekend gemaakt.  
 

3.5. Verkiezing moderamen 

De verkiezing van het moderamen geschiedt eens per jaar in de vergadering van 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 worden gehouden door het moderamen in de maand juli. 
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3.8. De gemeente in de gelegenheid stellen haar mening kenbaar te maken 

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de wijkkerkenraad de wijkgemeente in de gelegenheid 
wordt gesteld haar mening kenbaar te maken, belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de 
(betreffende) leden van de wijkgemeente, die wordt  
▪ aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt 
▪ afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. In deze 

berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad bekend welke zaak dit betreft. 
 

3.9. Toelating toehoorders tot de vergaderingen 

De vergaderingen van de wijkkerkenraad zijn niet openbaar. De wijkkerkenraad kan echter besluiten 
dat wijkgemeenteleden (eventueel: en anderen belangstellenden) als toehoorder tot een bepaalde 
vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden. 
 

3.10. Archiefbeheer  

Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de 
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente 
uit hoofde van ordinantie 11-2-7. 
 

3.11. Taak en bevoegdheid algemene kerkenraad 

In overleg met de wijkkerkenraden is door de algemene kerkenraad met inachtneming van het 
bepaalde in ordinantie 4-7-2 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de algemene 
kerkenraad is de volgende zaken te regelen: 
 

a. getal, plaats en tijd van de kerkdiensten; de Algemene Kerkenraad doet hiertoe jaarlijks een 
voorstel;  

b. het collecterooster op voordracht van het college van diakenen en het college van 
kerkrentmeesters; 

c. de aan het moderamen gedelegeerde ontmoetingen;  

d. verkiezing van ambtsdragers buiten de wijkgemeenten.  

 

3.12. Bijstand door commissies  

De wijkkerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies. 
 

 

4. Besluitvorming 
Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 4-5 besluitvorming 

4.1. Gemeenschappelijk overleg 

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. 
 



Plaatselijke regeling van de wijkgemeente Nieuwe kerk van de Hervormde Gemeente te 
Ermelo 

pagina 5 

4.2. Stemming over zaken 

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 

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. 
 

4.4. Quorum 

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. 
 

4.5. Vergadering van stemgerechtigde leden 

Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn belijdende 
leden van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien. 
 

5. De kerkdiensten 

5.1. Plaats en aantal kerkdiensten  

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 5-1 de eredienst 
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de Algemene Kerkenraad 
vastgesteld rooster gehouden in de Nieuwe Kerk te Ermelo. 
 

5.2. Beantwoording doopvragen  

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 6-2 de toelating tot de doop 
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen 
beantwoorden. 
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5.3. Deelname aan het avondmaal  

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 7-2 de toelating tot het avondmaal 
Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten. 
 

5.4. Huwelijksinzegening 

In de wijkgemeente wordt geen andere levensverbintenis ingezegend dan een huwelijk van een man 
en een vrouw, dat wettig voor de overheid is gesloten.   
 

6. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling  

Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing: 

 ordinantie 4-8-5 en 4-8-9  
De plaatselijke regeling wordt vastgesteld door de kerkenraad, nadat de leden van de gemeente in 
de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. 

 

7. Ondertekening 

 
Aldus te Ermelo vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad van 17 november 2022 
 
Nieuwe kerk,  
Preses      Scriba 
 
 
Dhr. G.J. Kardol     Dhr. W. Eilander 
 
 


