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§ 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad 
 
1.1. Aantal ambtsdragers 

 
De wijkkerkenraad van de NoorderLicht-gemeente wordt gevormd door: 

 
1. de voorzitter; 
2. 1 scriba; 
3. de ambtsdragers werkzaam in de secties; 
4. de ouderling-kerkrentmeesters 
5. de ambtsdragers met een bijzondere opdracht (ouderlingen en diakenen); 
6. de in de wijk werkzame wijkpredikant(en)en; 

 
1.2 Vaste adviseurs 

 
De in de wijk in de bediening gestelde kerkelijk werker neemt als adviseur deel aan de vergadering van de 
wijkkerkenraad. 

 
§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 

 
2.1.1.Stemrecht 

 
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden die de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereikt stemgerechtigd. Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden. 

 
2.1.2. Regels voor het stemmen 

 
1. De stemming over personen geschiedt schriftelijk . 
2. 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 
3. meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet 

worden. 
4. 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 . 
5. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 

 
2.1.3. Stemmen bij volmacht 

 
Er kan bij volmacht worden gestemd , met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde 
stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. 
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de wijkkerkenraad getoond. 



§ 2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 
2.2.1 De voordracht van ouderlingen en diakenen vindt als regel plaats in de vergadering van de 
wijkkerkenraad in de maand november, maar kan ook tussentijds plaatsvinden. 

 
2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste acht weken 
voordat de voordracht plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan. 

 
2.2.3. Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de voordracht van ouderlingen en diakenen 
stelt de wijkkerkenraad voor elke vacature de verkiezing afzonderlijk vast. Indien het aantal kandidaten niet 
groter is dan het aantal vacatures worden de kandidaten verkozen verklaard. 

 
2.2.4 Indien er voor een vacature geen voordrachten zijn gedaan die door ten minste tien leden van de 
gemeente zijn ondersteund, vindt conform ordinantie 3, artikel 6 lid 3 sub b verkiezing plaats door de 
kerkenraad. 

 
2.2.5 Als de verkiezing niet op grond van artikel 2.2.3 of 2.2.4 door de kerkenraad heeft plaatsgevonden, 
worden ouderlingen en diakenen gekozen tijdens een vergadering van de stemgerechtigde leden. 
De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste 2 weken voordat deze verkiezing plaats heeft door de 
kerkenraad gedaan. 

 
2.2.6. De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn, aan de gemeente bekend om haar 
goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging middels een afkondiging op 2 achtereenvolgende 
zondagen. 

 
2.2.7. Bezwaren tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde 
leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de 
kerkenraad te worden ingediend. 

 
2.2.8. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen (Ord. 3-7) 

 
1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens tweemaal 

terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee 
jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren 
ambtsdrager kunnen zijn. 

2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de datum 
waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar . 

3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting 
heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde 
van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd. 

4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer het 
gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt dekerkenraad met betrekking tot 
de datum van aftreden naar bevind van zaken. 

5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn bevestigd, 
doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het 
rooster van aftreden verstreken is. 



§ 3. De werkwijze van de wijkkerkenraad 
 
3.1 Aantal vergaderingen 

 
De wijkkerkenraad vergadert in de regel eenmaal per maand, en voorts zo dikwijls als het moderamen dit 
nodig oordeelt, of als een vergadering door minstens 3 leden van de wijkkerkenraad, schriftelijk en met opgaaf 
van redenen, wordt aangevraagd. 

 
3.2. De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste 3 dagen van te voren bijeengeroepen door het 
moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). 

 
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door 
de wijkkerkenraad wordt vastgesteld. 

 
3.4. moderamen 

 
3.4.1 In beginsel bestaat het moderamen uit: 
- de voorzitter van de wijkkerkenraad 
- een wijkpredikant 
- de scriba 
- een ouderling 
- een ouderling-kerkrentmeester 
- een diaken 

 
3.4.2 In zijn vergadering van september kiest de wijkkerkenraad jaarlijks zijn moderamen. 

 
3.4.3 Het moderamen van de wijkkerkenraad vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht, maar tenminste 
steeds ter voorbereiding en tot vaststelling van de agenda van de vergadering van de wijkkerkenraad. 

 
3.4.4 Het moderamen zorgt voor een goede voorbereiding van de zaken en onderwerpen die in de vergadering 
door de wijkkerkenraad behandeld dienen te worden. 

 
3.4.5 Het moderamen stelt de agenda voor de vergadering van de wijkkerkenraad voorlopig vast en zorgt er 
voor dat de agenda met de daarbij behorende stukken ten minste drie dagen voor de vergadering in het bezit 
is van de leden. 

 
3.4.6. Tot de taak van het moderamen behoort verder: 

 
1. Het kennisnemen en afdoen van ingekomen stukken die alleen een formele of administratieve 

afhandeling vergen; 
2. Het nemen van voorlopige beslissingen in zaken van minder gewicht die geen uitstel gedogen. Deze 

voorlopige beslissingen dienen aan de eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad ter 
goedkeuring achteraf te worden voorgelegd; 

3. Het uitvoeren van besluiten van de wijkkerkenraad waarvoor geen anderen zijn aangewezen; 
4. Het zorgen voor een goede informatie aan de gemeente tav. de beslissingen van de wijkkerkenraad, 

voor zover die niet als vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt; 
5. Het onderhouden van contacten met commissies, taak- en werkgroepen, voor zover deze niet middels 

een ambtsdrager in de wijkkerkenraad zijn vertegenwoordigd. Voorts er op toezien dat door deze 
groepen regelmatig verslag van hun werkzaamheden wordt gedaan; 

6. Het vertegenwoordigen van de NoorderLicht-gemeente naar buiten. 



3.5. In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en 
haar daarover hoort, belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, 
die wordt 

 
1. aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en 
2. afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. 

 
In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad in het kort kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil 
horen. 

 
3.6. De wijkkerkenraad kan per keer besluiten dat wijkgemeenteleden en andere belangstellenden als 
toehoorder niet tot een bepaalde kerkenraadsvergadering worden toegelaten. 
Op uitnodiging of met toestemming van de voorzitter van de wijkkerkenraad kunnen niet-leden tijdens de 
kerkenraadsvergadering het woord voeren. 

 
3.7. 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 Ord. 11-2-7 sub g. 

 
3.8. In overleg met de wijkkerkenraden is door de AK met inachtneming van het bepaalde in ord. 4-9-4 
vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te regelen: 

 
In ordinantie 4.9.4 is geregeld dat wij geen besluiten in strijd met hogere regeling mogen nemen, maar een 
concreet overzicht wat hier te regelen valt ontbreekt. 

 
3.9 De wijkkerkenraad kan kan zich in zijn arbeid laten laten bijstaan door diverse commissies. Nadere 
bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen 
wijkkerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de wijkkerkenraad e.d. 
zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht. De 
wijkkerkenraad kan, gehoord en in overleg met de commissies, nadere of nieuwe regelingen ten aanzien van 
de commissies opstellen. 

 
3.10 De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg 
gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in 
aanmerking komende organen van de gemeente. 



§ 4. Besluitvorming 
 
Voor het nemen van besluiten door de wijkkerkenraad gelden de volgende regels: 

 
1. Besluiten worden 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. 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 van de 
wijkkerkenraad ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, 
kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend niet geagendeerd, spoedeisend 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. Op korte termijn uitgeschreven buitengewone vergaderingen van de wijkkerkenraad kunnen alleen 
definitieve beslissingen genomen worden t.a.v. zaken waarvoor zij zijn uitgeschreven. Voor het nemen 
van zulke beslissingen moet meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 

6. Leden die verhinderd zijn een uitgeschreven vergadering bij te wonen, dienen hiervan tijdig de scriba te 
informeren. Wie dit zonder geldige reden meer dan eens nalaat, kan hierover namens de vergadering 
worden onderhouden. 



§ 5. De kerkdiensten 
 
5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de wijkkerkenraad vastgesteld 
rooster gehouden in de NoorderLicht-kerk, Bergweg 92a, 3707 AE Zeist. 

 
5.2  Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen 
beantwoorden. 

 
5.3. Tot de deelname aan het avondmaal wordt een ieder genodigd die zich geroepen weet . 

 
5.4. Levensverbintenissen van twee personen kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods 
aangezicht worden gezegend. Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste … (aantal) weken van 
tevoren in te dienen bij de wijkkerkenraad. 
Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de wijkgemeente te zijn. Na ontvangst van het verzoek voert 
een afvaardiging van de wijkkerkenraad een gesprek met de betrokkenen. 
Tenminste twee 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 



§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden — kerkrentmeesterlijk 
 
 
6.1.1. De gemeenschappelijke wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit alle kerkrentmeesters van de 
wijkkerkenraad. 

 
6.1.2. De zorg voor de goede gang van zaken in het kerkgebouw tijdens de kerkdiensten van de gefedereerde 
wijkgemeente, bedoeld in ord. 5-8, berust bij de kerkrentmeesters, die lid zijn van de wijkkerkenraad. 

 
6.1.3. De wijkkerkenraad wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester aan, die belast wordt met de 
boekhouding van de wijkraad. 

 
6.1.4. De gemeenschappelijke wijkraad van kerkrentmeesters wijst een wijkpenningmeester aan. De 
wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente ten laste van de 
gemeenschappelijke wijkkas, met in achtneming van het door de algemene kerkenraad vastgestelde 
beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 500 euro per betaling. Voor betalingen boven dit 
bedrag zijn voorzitter en wijkpenningmeester of secretaris en wijkpenningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij 
afwezigheid of ontstentenis van de wijkpenningmeester treedt een kerkrentmeester op als diens 
plaatsvervanger. 

 
6.1.5. Overeenkomstig Ord. 11-43 heeft de wijkkerkenraad de volgende taken door het college van 
kerkrentmeesters toevertrouwd gekregen: 

 
1. het beheer van de wijkkas 
2. de geldwerving in de gemeente. 
3. beheer van het kerkgebouw 
4. zorg dragen voor de materiële en logistieke aspecten van de kerkdiensten 
5. fungeren als opdrachtgever van kosters 
6. zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die bij en voor de gemeente 

werkzaam zijn voor zover die taak niet is opgedragen aan de Algemene Kerkenraad en het College van 
Kerkrentmeesters 

7. vertegenwoordigen van de wijkgemeente in de daarvoor aangewezen centrale organen van de PKN. 
 
6.1.6. Het college van kerkrentmeesters en de wijkraad hebben hun afspraken over de uitvoering van deze 
taken, het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad aan het college schriftelijk vastgelegd. 

 
De artikelen 6.1.7. en 6.1.8. zijn van toepassing v.w.b. de Gereformeerde kerk van Zeist 

 

6.1.7. Taken en verantwoordelijkheden wijkraad van kerkrentmeesters. 
 
Het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde kerk van Zeist heeft de verzorging van bepaalde 
taken en vermogensrechtelijke aangelegenheden toevertrouwd aan de wijkraden van kerkrentmeesters; met 
inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4, artikel 9, lid 4. 

 
De wijkraad van kerkrentmeesters heeft in de wijkgemeente de navolgende taken en verantwoordelijkheden: 

 
1. het opstellen van de wijkbegroting in samenspraak met de wijkkerkenraad; 
2. het opstellen van de wijkjaarrekening in samenspraak met de wijkkerkenraad; 
3. het innen van de kerkelijke bijdragen; 
4. het vragen en ontvangen van andere bijdragen en giften, bestemd voor de desbetreffende 

wijkgemeente; 
5. het goedkeuren van uitgaven binnen het raam van de goedgekeurde wijkbegroting; 
6. het beheer van de door het college van kerkrentmeesters aan de wijkgemeente ter beschikking 

gestelde kerken, wijkgebouwen en alle andere, ten dienste van de wijkgemeente bestemde goederen; 



7. de gangbare gebruikskosten en het gewone onderhoud van het onder 4.1.8.f genoemde (hieronder 
worden verstaan de gebruikskosten en het onderhoud, die normaliter voor rekening van de gebruiker 
komen); 

8. de beschikbaarstelling van kerkgebouwen anders dan voor erediensten en de vaststelling en inning van 
de daarvoor in rekening te brengen vergoedingen; 

9. het bijhouden van de inventarisstaten van de kerk- en wijkgebouwen; 
10. het beheer van roerende zaken behorende bij het kerk- en wijkgebouw; 
11. de werkzaamheden te verrichten voor de verkiezing van ambtsdragers in de wijkgemeente. 
12. het doen van aanbevelingen voor de benoeming van functionarissen (kerkmusicus, organist of koster). 

 
6.1.8. Vastlegging uitvoering en rapportage 

 
Het college van kerkrentmeesters en de wijkraden van kerkrentmeesters hebben hun afspraken over de 
uitvoering van deze taken, het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad aan het college schriftelijk 
vastgelegd. 

 
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal 

 
6.2.1. De wijkraad van diakenen bestaat uit tenminste drie leden. 

 
6.2.2. De wijkraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

 
6.2.3 Elke diaken is bevoegd bij de uitoefening van zijn werkzaamheden aanvragen voor ondersteuning in 
behandeling te nemen. Voor ondersteuningsvragen tot een bedrag van 150 euro zijn twee gezamenlijk 
handelende diakenen bevoegd. Hulpvragen die dat bedrag overstijgen worden doorgeleid naar de 
penningmeester van de wijkraad. 

 
6.2.4 De wijkpenningmeester is bevoegd om ten laste van de wijkkas van de diakonie, verplichtingen aan te 
gaan tot een bedrag van 500 euro, waarbij hij de begroting en het beleidsplan in acht neemt. Betalingen boven 
dit bedrag kunnen worden gedaan door de wijkpenningmeester in gezamenlijkheid met de voorzitter en/of 
secretaris van de wijkraad. 

 
De artikelen 6.2.5 en 6.2.6 zijn van toepassing v.w.b. de Gereformeerde kerk van Zeist 

 

6.2.5. Taken en verantwoordelijkheden wijkraad van diakenen 
 
Overeenkomstig ord. 11-4-5 heeft het college van diakenen de verzorging van bepaalde taken en 
vermogensrechtelijke aangelegenheden toevertrouwd aan de wijkraden van diakenen; met inachtneming van 
het bepaalde in ord 9-4-4:Iedere wijkraad van diakenen heeft in zijn wijkgemeente de navolgende taken en 
verantwoordelijkheden: 

 
1. het opstellen van de diaconale wijkbegroting in samenspraak met de wijkkerkenraad; 
2. het opstellen van de diaconale wijkjaarrekening in samenspraak met de wijkkerkenraad; 
3. het vragen en ontvangen van andere bijdragen en giften, bestemd voor de desbetreffende wijkdiaconie; 
4. het goedkeuren van uitgaven binnen het raam van de goedgekeurde wijkbegroting; 
5. het beheer van de door het college van diakenen aan de wijkgemeente ter beschikking gestelde 

gebouwen en alle andere, ten dienste van de wijkgemeente bestemde goederen; 
6. de gangbare gebruikskosten en het gewone onderhoud van het onder 4.2.8.e genoemde (hieronder 

worden verstaan de gebruikskosten en het onderhoud, die normaliter voor rekening van de gebruiker 
komen); 

 
6.2.6. Vastlegging uitvoering en rapportage 

 
Het college van diakenen en de wijkraad van diakenen hebben hun afspraken over de uitvoering van deze 
taken, het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad aan het collegeschriftelijk vastgelegd. 



§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden — algemeen 
 
6.3.1. Vóór 1 oktober dient de wijkkerkenraad na overleg met de wijkraad van kerkrentmeesters en de wijkraad 
van diakenen de door hen vastgestelde wijkbegrotingen in bij de algemene kerkenraden, met afschrift aan de 
colleges van kerkrentmeesters c.q. diakenen. 
De wijkbegrotingen worden door de algemene kerkenraden c.q. colleges van kerkrentmeesters en diakenen 
opgenomen in de begroting van de gemeenten. Indien de algemene kerkenraden dan wel een van de colleges 
bezwaren hebben tegen een wijkbegroting treden zij in overleg met de wijkkerkenraad teneinde de bezwaren 
weg te nemen. 

 
6.3.2. Vóór 1 april dient de wijkkerkenraad na overleg met de wijkraad van kerkrentmeesters en de wijkraad 
van diakenen de door hen vastgestelde wijkjaarrekeningen in bij de algemene kerkenraden, met afschrift aan 
de colleges van kerkrentmeesters c.q. diakenen. 

 
(De wijkjaarrekeningen wordt door de algemene kerkenraden c.q. colleges van kerkrentmeesters en diakenen 
opgenomen in de jaarrekening van de gemeenten. 
Indien de algemene kerkenraden dan wel een van de colleges bezwaren heeft tegen een wijkjaarrekening 
treden zij in overleg met de wijkkerkenraad en de wijkraden teneinde de bezwaren weg te nemen.) 

 
6.3.3. De wijkgemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken over 
wijkbegroting en wijkjaarrekening. 

 
6.3.4. Voor de vaststelling dan wel wijziging van de wijkbegroting en voor de vaststelling van de 
wijkjaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week uur worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats 
vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd 
aan de scriba van de wijkkerkenraad. De wijkbegroting en jaarrekening wordt vastgesteld door de 
wijkkerkenraad. 

 
De artikelen 6.3.5. en 6.3.6. zijn van toepassing v.w.b. de Gereformeerde kerk van Zeist 

 

6.3.5 Het vaststellen van de begroting 
 

1. De wijkraad van kerkrentmeesters stelt een ontwerpbegroting voor de lasten en baten van de 
wijkgemeente op voor het komende jaar en pleegt daarvoor overleg met de wijkkerkenraad, vóór 15 
september van het lopende jaar. 

2. Vóór 1 oktober dient de wijkraad van kerkrentmeesters de ontwerpbegroting voor de wijkgemeente, 
voorzien van een toelichting, in bij het college van kerkrentmeesters. 

3. De ontwerpbegroting van de wijkgemeenten behoeft de goedkeuring van het college van 
kerkrentmeesters. 

4. De ontwerpbegroting van de wijkgemeenten kan door het college van kerkrentmeesters zo nodig 
worden aangepast, doch niet eerder dan nadat door of namens het college overleg met de 
desbetreffende wijkraden van kerkrentmeesters heeft plaatsgehad. 

5. Het college van kerkrentmeesters stelt een ontwerpbegroting op betreffende de wijkoverstijgende baten 
en lasten en voegt deze samen met de ontwerp wijkbegrotingen, waardoor een ontwerpbegroting voor 
de totale gemeente ontstaat. 

 
Voor de verdere behandeling van de begroting geldt het in ordinantie 11 bepaalde, namelijk: 

 
1. Na de bespreking van de begroting in het college van kerkrentmeesters wordt deze vergezeld van een 

advies van het college van kerkrentmeesters vóór 1 november aan de algemene kerkenraad 
aangeboden. Tegelijk met de begroting wordt een met het college van diakenen in onderling overleg 
opgestelde gemeenschappelijk ontwerp-collecterooster aan de algemene kerkenraad voorgelegd. 

2. Nadat de begroting door de algemene kerkenraad voorlopig is vastgesteld, wordt deze in samenvatting 
in de gemeente gepubliceerd, en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden in de 



gemeente ter inzage gelegd. De wijkbegroting wordt voor de wijkgemeente gepubliceerd, en tevens 
gedurende een week in haar geheel voor de leden in de wijkgemeente ter inzage gelegd. 

3. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd 
aan de scriba van de algemene kerkenraad. 

4. Nadat de gemeenteleden de gelegenheid gehad hebben om op de begroting te reageren, wordt deze 
door de algemene kerkenraad vastgesteld. 

5. De algemene kerkenraad legt vóór 15 december de begroting voor aan het Regionale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken. 

6. Ook stelt de algemene kerkenraad het ingediende gemeenschappelijke ontwerp-collecterooster vast. 
 
6.3.6 Het vaststellen van de jaarrekening 

 
1. De wijkraden van kerkrentmeesters maken op basis van de door het kerkelijk bureau verstrekte 

gegevens jaarlijks een ontwerp-jaarrekening op van de lasten en baten van de wijkgemeente in het 
afgelopen kalenderjaar en zenden dat ontwerp vóór 1 maart, met de door de wijkraad nodig geachte 
toelichting, toe aan het college van kerkrentmeesters. 

2. Het college van kerkrentmeesters stelt mede aan de hand van de ontwerp-rekeningen van de 
wijkgemeenten het ontwerp voor de jaarrekening van de gehele gemeente op. 

3. Op de ontwerp-jaarrekening van de gehele gemeente vindt onafhankelijke controle plaats door de 
Financiële Controle Commissie (FCC). De FCC wordt door de algemene kerkenraad aangewezen. In 
de FCC hebben minimaal twee, bij voorkeur drie leden zitting. Deze leden dienen deskundig te zijn ter 
zake het goedkeuren van jaarrekeningen. Bij voorkeur dient er ten minste één lid van de FCC 
registeraccountant te zijn. 

 
Voor de verdere behandeling van de jaarrekening geldt het in ordinantie 11 bepaalde, namelijk: 

 
1. Na deze bespreking wordt de jaarrekening vóór 1 mei aan de algemene kerkenraad aangeboden. 
2. Nadat de jaarrekening door de algemene kerkenraad voorlopig is vastgesteld, wordt deze in 

samenvatting in de gemeente gepubliceerd, en tevens gedurende een week in haar geheel voor de 
leden in de gemeente ter inzage gelegd. De wijkjaarrekening wordt voor de wijkgemeente 
gepubliceerd, en tevens gedurende een weekin haar geheel voor de leden in de wijkgemeente ter 
inzage gelegd. 

3. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan 
de scriba van de algemene kerkenraad. 

4. Nadat de gemeenteleden de gelegenheid gehad hebben om op de jaarrekening te reageren, wordt 
deze door de algemene kerkenraad vastgesteld. 

5. De algemene kerkenraad legt vóór 15 juni de jaarrekening met het rapport van de gehouden controle 
voor aan het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. 



§ 6.4. Overige taken van de kerkenraad 
 
A. Algemeen 

 
1) De wijkkerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg 
gepleegd te hebben met de wijkraad van kerkrentmeesters, de wijkraad van diakenen en met alle daarvoor in 
aanmerking komende organen van de gemeente. 

 
2) De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met de wijkraad van kerkrentmeesters, bij 
voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt door de wijkraad van 
kerkrentmeesters. 

 
3) 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 of beheerder. 
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. 

 
4) Het kerkgebouw 

 
• De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten berust bij de 

kerkrentmeesters. 
• Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de kerk dat op 

dit terrein werkzaam is. 
• Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij 

voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden. 
 
5) De kerkelijk (mede)werkers 

 
De kerkelijk (mede)werkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het kerkelijke 
lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn .Een kerkelijk (mede)werker wordt aangesteld 
voor een (wijk)gemeente, door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen. 

 
 
6) De viering van het avondmaal 

 
Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de 
ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is 
vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk. Het avondmaal staat 
open voor een ieder die zich geroepen weet. 

 
B. Diakenen 

 
1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd 

• de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
• de dienst aan de Tafel van de Heer; 
• het mede-voorbereiden van de voorbeden; 
• het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 
• het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 
• maatschappelijk welzijn; 
• het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en 

het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande; 
• het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 
• en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen. 



§ 7. Overige bepalingen 
 
7.1. Regeling rondom huwelijksdiensten in de NoorderLicht-gemeente. 

 
Uitgangspunt: we spreken in de kerkenraad niet meer over een gereformeerd of over een 
hervormd huwelijk. Volgens afspraak met het gereformeerde en het hervormd kerkelijk bureau mogen leden 
van onze gemeente kiezen in welk kerkgebouw (hervormd of gereformeerd) zij willen trouwen. 

 
De regeling is als volgt: 
Is het kerkgebouw van de Hervormde gemeente, dan zorgt de Hervormde gemeente voor 
de koster en voor de bijbel. De opbrengst van de collecte is dan ook voor de Hervormde 
gemeente (die zelf de bestemming van de collecte bepaalt; wil het bruidspaar de collecte 
een speciale bestemming geven, dan is dat mogelijk, wanneer zij 150 euro aftrekken voor de dekking van 
gemaakte kosten. 

 
Is het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk, dan zorgt de Gereformeerde Kerk voor de 
koster en de voor de bijbel. De opbrengst van de collecte is dan ook voor de Gereformeerde 
Kerk (die zelf de bestemming van de collecte bepaalt: 40 procent diaconie (doel evt. door 
het bruidspaar aan te dragen), 60 procent kerk). 

 
Kiest het bruidspaar voor onze eigen Noorderlichtkerk, dan geldt dat 150 euro bestemd is voor de dekking van 
gemaakte kosten. Het bruidspaar mag kiezen of het daartoe zelf een storting doet, of een gedeelte van de 
collecte bestemt. 

 
Wanneer een bruidspaar uit de NoorderLicht-gemeente in een andere plaats trouwt, komt de 
verantwoordelijkheid voor dit huwelijk voor de kerkenraad van die andere plaats. Zij verzorgen ook de bijbel. 
Wanneer de predikant van de NoorderLicht-gemeente gevraagd wordt de huwelijksdienst te leiden, doet hij/zij 
dit als gastpredikant, zonder hiervoor een vergoeding te vragen. 

 
Het bruidspaar zelf betaalt de reiskosten van de predikant. 

Ouderling en diaken 

Trouwt een bruidspaar uit de NoorderLicht-gemeente in een kerkgebouw in Zeist, dan dienen 
daar een ouderling en een diaken uit de NoorderLicht-gemeente aanwezig te zijn.De sectieouderling wordt 
ingelicht, is zelf aanwezig of zorgt zelf voor vervanging. 
De diaconie wordt ingelicht en zorgt voor een diaken, 

 
Aldus te Zeist vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van ... (datum) 

Voorzitter Scriba 
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