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INLEIDING 
 
In de PKN kerkorde wordt de invulling van een aantal punten overgelaten aan de plaatselijke gemeente. In de 
plaatselijke regeling worden deze punten geregeld.   
 
 

 
 
HOOFDSTUK 1:  PLAATSELIJKE REGELING  
 
Doop 
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden doopvragen beantwoorden. 
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste 3 weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad. 
Tenminste één van de betrokkenen dient dooplid van de gemeente te zijn. 
Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen. In dit 
gesprek, maar ook tijdens de doopplechtigheid, wordt er op gewezen dat ouders met het beantwoorden van de 
doopvragen tevens hun geloof belijden. Met het bevestigend beantwoorden van de doopvragen worden 
doopleden geacht belijdende leden te zijn indien zij tevens in de dienst bevestigend hebben geantwoord op een 
hiertoe strekkende vraag. 
Doopleden die in het verleden kinderen ten doop hebben gehouden, worden geacht belijdende leden te zijn nadat 
zij deze wens kenbaar hebben gemaakt en een afvaardiging van de kerkenraad hierover met de betrokkenen een 
gesprek heeft gevoerd en nadat zij bevestigend hebben geantwoord op een hiertoe strekkende vraag. 
 
Toelichting 
Na de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Suwâld is het beleid van onze gemeente dat zowel doop- als 
belijdende leden hun kinderen mogen laten dopen. Wel wordt er bij doopleden die hun kind laten dopen er 
vanuit gegaan dat zij bij het beantwoorden van de doopvragen openbare belijdenis van hun geloof doen. Van 
tevoren vindt hierover een gesprek plaats tussen kerkenraad en doopouders.  
 
Voor ouders die wel hun kinderen hebben laten dopen, maar daarna niet zijn aangemerkt als belijdende leden 
(dit vanuit de oude situatie), geldt dat de kerkenraad een gesprek aangaat met de ouders die aangeven alsnog 
als belijdend lid te willen worden aangemerkt. 
 
 
Verkiezing ambtsdragers 
Belijdende leden en doopleden kunnen worden gekozen en bevestigd tot ouderling of diaken. In een 
voorgesprek, maar ook tijdens de bevestiging, wordt genoemd dat ambtsdragers met het beantwoorden van de 
bevestigingsvragen tevens hun geloof belijden. Met het bevestigend beantwoorden van de bevestigingsvragen 
worden ambtsdragers geacht belijdende leden te zijn indien zij tevens bevestigend hebben geantwoord op een 
hiertoe strekkende vraag. 
 
Toelichting 
Bij de bevestiging van ambtsdragers wordt dezelfde lijn gevolgd als bij het beantwoorden van de doopvragen. 
Ook bij de bevestiging van ambtsdragers geven de nieuwe ambtsdragers in het openbaar uiting aan hun geloof. 
Als de nieuwe ambtsdrager dooplid is wordt deze belijdend lid bij het positief beantwoorden van de 
bevestigingsvragen en een aanvullende vraag m.b.t. belijdenis van het geloof.  
 
 
Deelname avondmaal 
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten. In de 
voorbereidingsdienst en tevens voor de aanvang van het avondmaal wordt de betekenis van het avondmaal 
uitgelegd en wordt gewezen op de verantwoordelijkheid die elk lid hierin draagt. Het onderwijs in de vorm van 
catechese begint op 7-jarige leeftijd  en wordt op 9-jarige leeftijd herhaald. Daarna komt dit aan de orde bij de 
reguliere catechisatie. 
 
Toelichting 
Met de doopleden worden ook de gedoopte kinderen uitgenodigd voor het avondmaal. De kerkenraad hecht 
eraan dat de betekenis van het avondmaal duidelijk onderwezen wordt.  
 
 



 3

 
Levensverbintenissen 
Regeling m.b.t. inzegening van levensverbintenissen van twee personen anders dan een huwelijk van man en 
vrouw dient nog nader te worden uitgewerkt. 
 
 
Stemrecht 
Stemgerechtigd zijn belijdende leden en daarnaast alle doopleden die tenminste de leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt.  
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan één gevolmachtigde stem kan 
uitbrengen. Alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen.   
 
Toelichting: 
De kerkenraad hecht er aan dat zowel belijdende leden als doopleden volwaardige lidmaten van onze gemeente 
zijn en daarom, binnen het raamwerk van de kerkordinantie, meebeslissen over kerkelijke aangelegenheden.  
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HOOFDSTUK 2:  KERKELIJKE STRUCTUUR  
 
Toelichting: Historie  
Tot 2008 was de vergaderstructuur in de kerkelijke gemeente als volgt: 
De kerkenraad vergaderde eenmaal per maand. Alle ambtsdragers maakten deel uit van de kerkenraad. Van de 
ouderling-kerkrentmeesters woonden steeds twee van de vier ambtsdragers de vergaderingen van de kerkenraad 
bij.  
De ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters vergaderden naast de maandelijkse 
kerkenraadsvergaderingen ook nog eenmaal per maand afzonderlijk. 
Het moderamen van de kerkenraad bestond uit de predikant, de scriba, de voorzitter, een jeugdouderling en een 
vertegenwoordiging van de diaconie en een ouderling-kerkrentmeester. De voornaamste taak van het 
moderamen was het voorbereiden van de kerkenraadsvergadering. 
 
Het voordeel van deze werkwijze was dat iedereen binnen de kerkenraad betrokken was bij het wel en wee van 
de gemeente. Een ander voordeel was dat besluitvorming breed gedragen worden. 
Een nadeel was dat er veel tijd aan vergaderen werd besteed. Tijd die misschien beter besteed kon worden aan 
taken als diaconie en pastoraat. Kerkenraadsleden noemden het tijdsbeslag van de kerkenraad soms een 
probleem. Ten opzichte van vroeger is de tijdsbesteding van mensen veranderd. 
 
Toelichting: Structuurwijziging 
In het voorjaar van 2006 is gesproken over de organisatie van de kerkenraad. Dit naar aanleiding van een 
workshop, geleid door ds. Beintema, met als titel “De kerkenraad van de toekomst”. In de 
kerkenraadsvergadering van 26 juni 2008 is gesproken over het agendapunt pastoraat op de 
kerkenraadsvergadering. Een deel van de kerkenraad was van mening dat dit agendapunt niet thuishoort op de 
kerkenraadsvergadering, maar op het ouderlingenberaad. 
In de kerkenraadsvergadering van 21 augustus 2008 is besloten om het onderwerp “organisatie kerkenraad” te 
agenderen. Doel was om de plaatselijke kerkelijke structuur anders in te richten. In 2008 heeft dit zijn beslag 
gekregen en vanaf de zomer van 2008 wordt er gewerkt met een nieuwe kerkelijke structuur.  
 
Organisatie vanaf 2008 
 
Kleine kerkenraad 
Er is een breed moderamen in het leven geroepen welke min of meer het dagelijks bestuur van de kerkenraad 
vormt. Dit moderamen wordt de kleine kerkenraad genoemd en wordt gevormd door: 
• Predikant 
• Voorzitter kerkenraad 
• Scriba 
• 1 Ouderling 
• 1 Diaken 
• 1 Ouderling Kerkrentmeester 
• Jeugdouderling 
De kleine kerkenraad vergadert eenmaal per maand en heeft als taak de lopende zaken af te handelen en de 
kerkenraadsvergaderingen en voor te bereiden. Vraagstukken welke een inhoudelijke en belangrijke beslissing 
vragen worden voorgelegd aan de kerkenraad. 
De notulen van de vergaderingen worden verspreid onder alle kerkenraadsleden. 
Een samenvatting van de notulen wordt in het kerkblad afgedrukt. 
 
Kerkenraad. 
De kerkenraad wordt gevormd door: 
• Predikant 
• Scriba 
• Ouderlingen 
• Diakenen 
• Ouderling-kerkrentmeesters 
De kerkenraad kiest uit de ouderlingen en diakenen een voorzitter en een tweede voorzitter. De kerkenraad 
vergadert minimaal 4 maal per jaar. In de voorjaarsvergadering worden de jaarrekeningen- en verslagen 
goedgekeurd. In de najaarsvergaderingen worden de begrotingen en activiteitenplannen voor het komende jaar 
vastgesteld. Daarnaast is er nog een gezamenlijke thema-avond (bijv. ter voorbereiding op wijkavonden). De 
voltallige kerkenraad beslist over belangrijke en inhoudelijke zaken.  
De notulen van de vergaderingen worden verspreid onder alle kerkenraadsleden. 
Een samenvatting van de notulen wordt in het kerkblad afgedrukt. 
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HOOFDSTUK 3:  AMBTEN EN COMMISSIES BINNEN DE GEMEENTE 
 
Binnen onze gemeente zijn alle ambten vertegenwoordigd. Naast de kerkenraad heeft onze gemeente een aantal 
commissies. Gezamenlijk wordt geprobeerd invulling te geven aan het “gemeente van Jezus Christus” te zijn. 
 
Ambten  
 
Predikant 
De taak van de predikant is het opbouwen van geloof en christelijk leven van de gelovigen door middel van 
prediking vanuit de Bijbel en het geven van onderwijs. Daarnaast is pastoraat een belangrijke taak. 
Een andere predikantstaak is het geven van geloofsonderricht aan jongeren (catechisatie), het kerkelijk 
bevestigen en inzegenen van huwelijken en kerkelijke ambten, het leiden van begrafenissen, het toedienen van 
de sacramenten doop en avondmaal, en in het algemeen het stimuleren en/of leiden van opbouwende activiteiten 
voor allerlei doelgroepen en doeleinden binnen de kerkelijke gemeente. 
 
Ouderling 
De ouderlingen hebben het opzicht over de gemeente. Ouderlingen zijn medeverantwoordelijk voor de 
geloofsverkondiging in de eredienst en zijn aanwezig bij de bediening van de doop en het avondmaal. Daarnaast 
bezoeken zij gemeenteleden en zijn ze betrokken bij toerustingsactiviteiten. Hiermee ondersteunen ze 
gemeenteleden in het gestalte geven aan hun (gelovig) leven. Jeugdouderlingen hebben dezelfde taak als de 
ouderlingen, maar richten zich op de jeugd. 
Er zijn vier wijkouderlingen. Elke ouderling heeft de pastorale zorg over één wijk.  
De voorzitter van de kerkenraad is (bij voorkeur) een ouderling. De voorzitter van de kerkenraad heeft geen 
wijk.  
De jeugdouderling is (bij voorkeur) een ouderling. De wijkouderlingen vergaderen eenmaal per maand. De 
voorzitter en jeugdouderling kunnen naar keuze deze vergaderingen bezoeken.    
 
Diaken 
Diakenen hebben een dienende taak. Het dienen van God en de gemeenschap (zowel de christelijke kerk als de 
wereld) is een belangrijke christelijke deugd. 
De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem: de gevers weten niet wie de giften zullen 
ontvangen. In de tegenwoordige tijd is het dienen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeenten, maar ook 
wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen de sociale taken van kerken in 
armere landen. Naast het inzamelen en verantwoord besteden ziet de diaconie ook vaak een taak in de 
bewustmaking van de leden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Een andere belangrijke taak van de diakenen is het dienen aan de Tafel. 
Er zijn 5 diakenen, eventueel aangevuld met één jeugddiaken.  
De diakenen vergaderen eenmaal per maand.  
 
Scriba 
De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Hij of zij maakt de agenda's en verslagen van vergaderingen, zorgt 
dat besluiten worden uitgevoerd en voert alle correspondentie. De scriba heeft ook een taak in het schrijven van 
beleidsstukken en brieven en in het vertegenwoordigen van de kerkenraad op bijeenkomsten van derden.  
Daarnaast houdt de scriba het register van gemeenteleden bij en verzorgt zij de wekelijkse nieuwsbrief. 
 
Ouderling-kerkrentmeester 
Naast de ouderlingen zijn er ouderling-kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters vormen, samen met 
andere kerkrentmeesters, het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters beheert de 
financiën (die niet diaconaal van aard zijn) en de gebouwen van de gemeente en de begraafplaats bij de kerk. 
De ouderling-kerkrentmeesters vergaderen, samen met andere kerkrentmeesters, eenmaal per maand. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Preek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastoraat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Catechisatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huwelijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sacrament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doop_(sacrament)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Avondmaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/God
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secretaris
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Commissies  
 
Zending- en evangelisatiecommissie 
Zending is het brengen van het evangelie aan hen die er nog nooit van hoorden of er nog nooit mee in aanraking 
kwamen. Evangelisatie is het bekend en bewust maken van het evangelie bij hen die in de loop van de tijd van 
het evangelie vervreemd zijn geraakt. Dus mensen aan de rand van de kerk of daarbuiten. 
De zending- en evangelisatiecommissie organiseert onder andere bijzondere diensten zoals openluchtdiensten en 
tentdiensten, verzorgt diensten met koffietafel (kerk-andersom), bezorgt Elisabethbodes en verzorgt verspreiding 
van lectuur. 
 
Jeugdraad 
De jeugdraad is de commissie die de activiteiten op het terrein van het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk 
coördineert. De jeugdouderlingen hebben hierin een leidende rol. De activiteiten richten zich op de 
zondagsschool, de kindernevendienst, de kontakten met de basisschool, de catechese en de jeugdclubs. 
 
Liturgiecommissie 
De taak van de liturgiecommissie is het mede vormgeven aan (bijzondere) erediensten. De commissie wil iets toe 
voegen aan het kerkelijk samenzijn; het voor meer mensen aantrekkelijk maken om bij de gemeente te horen en 
meer mensen actief bij de dienst betrekken. De predikant maakt deel uit van de liturgiecommissie. 
 
 
HOOFDSTUK 4:  DIVERSE REGELINGEN 
 
Regeling privacy ledenadministratie 
Als lid van onze kerk worden aangemerkt leden welke staan ingeschreven bij de Protestantse Gemeente Suwâld.  
In de ledenadministratie worden persoonsgegevens geregistreerd van leden van de kerk, maar ook van hun 
partner en eventuele kinderen. Een lijst met naam en adres van alle gemeenteleden en hun partners wordt 
verstrekt aan alle gemeenteleden. 
Indien partners van leden welke niet lid van de gemeente zijn, bezwaar maken tegen registratie in de 
ledenadministratie kunnen deze hun bezwaar kenbaar maken aan de kerkenraad. Deze personen zullen uit de 
ledenadministratie worden weggelaten.  
Bij aanmelding van nieuwe leden zal vooraf worden gevraagd of er bezwaar is tegen registratie van de partner in 
geval deze niet lid van de kerk is of wenst te worden.  
Voor leden van de kerk is het om administratieve redenen niet mogelijk om niet op de ledenlijst te worden 
vermeld.  
 
Regeling voorkeursleden 
De PKN kerkorde staat toe dat, in uitzonderlijke gevallen, leden van buiten de gemeentegrens lid worden of 
blijven van onze gemeente. Leden dienen hiertoe een verzoek aan de kerkenraad van onze gemeente te richten. 
De kerkenraad dient hierop binnen 30 dagen te reageren. Als regel geldt dat leden ingeschreven behoren te zijn 
bij de gemeente waartoe men, op grond van het woonadres, behoort. Voor onze gemeenteleden kan in de 
volgende gevallen op verzoek een uitzondering worden gemaakt. 
1. Gemeenteleden die Suwâld tijdelijk verlaten maar waarvan vooraf bekend is dat er concrete plannen zijn om 

zeer binnenkort weer binnen de gemeentegrenzen terug te keren. 
2. Gemeenteleden die naar zorg- of verpleeginstellingen verhuizen en waarvoor het niet mogelijk is een band 

met de nieuwe gemeente op te bouwen. Deze regeling geldt zolang de voor hen vertrouwde contactpersonen 
zoals predikant en wijkouderling beschikbaar zijn en zolang de reisafstand niet groter is dan 15 kilometer. 

3. Studenten die nog niet een vaste woonplek hebben gevonden en gemeenteleden die Suwâld hebben verlaten 
maar waarmee contact via een adres binnen de eigen gemeentegrenzen (bijvoorbeeld bij de ouders thuis) in 
stand kan blijven. Dit zolang dit voor beide partijen werkbaar is.  

 
Regeling voorganger in bijzondere diensten  
Bijzondere diensten zoals doop, belijdenis, huwelijksinzegening, of rouwdiensten, aangevraagd door of namens 
leden van de Protestantse Gemeente Suwâld, worden in principe door de eigen predikant geleid. Hiervan kan van 
worden afgeweken indien de eigen predikant langdurig afwezig is of indien er andere zwaarwegende argumenten 
zijn om een andere voorganger voor te laten gaan (bijvoorbeeld als een familielid bevoegd is om voor te gaan). 
Een persoonlijke voorkeur kan niet als zwaarwegend argument gelden. Gesprekken voorafgaand aan de dienst 
(bijv. doopgesprekken) vinden in principe binnen onze gemeentegrenzen plaats. 


