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0 PREAMBULE 
 

Verklaring 
 
Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente te ’s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle weten we ons 
door onze Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en 
waarover wij in geweten bezwaard zijn. Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. 
Gedachtig aan het woord van de apostel:”Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw”, weten wij ons 
echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te blijven aan de roeping 
waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft. 
  
Met de kerk belijden wij dat ‘Christus een eeuwig Koning is, Die zonder onderdanen niet zijn kan’ 
(art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.  
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. 
Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van het Evangelie, de sacramenten te bedienen 
naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.  
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die 
daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.  
  
Als wij zo als gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het geheel van de 
verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods 
hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het 
leven van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis 
overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het 
ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal 
geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig 
voor de overheid is gesloten.  
  
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven ‘ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig 
en met vreugde aan te wenden’ (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen 
om – in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk – de weg van 
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.  
  
  

 
Nader ingevuld betekent het dat: 
  
De Hervormde Gemeente ’s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle een gemeente is op gereformeerde 
grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het 
gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende 
prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt Gods 
Woord als gezaghebbend voor leer en leven. Een appellerende prediking wil zeggen dat in de 
prediking een oproep wordt gedaan om het Woord te geloven en ons te bekeren van onze zondige 
weg en te komen tot Christus. 
  
In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige 
Doop, belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de 
verbondstrouw van God. 
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De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals verwoord in de drie 
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de 
traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan 
ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van 
Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels.  
  
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van 
meerdere ambtelijke vergadering van de kerk of de overheid. De kerkenraad en de gemeente 
hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan 
waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden. 
  

1.    Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp, acht te geven op en vast           
te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de 
sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het 
onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. Als 
kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet 
zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder 
verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen als 
grondslagdocumenten voor de gemeente. 

2.    Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van 
Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren 
de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te 
wezen.  

3.    Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van 
Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van 
de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen 
en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te 
onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren 
allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. 

4.    Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – 
zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd 
dienen worden, mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en begaafd met de 
Heilige Geest. 

5.    Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een 
instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve 
samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censuurabel. Daarom zal de kerkenraad 
op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. 

6.    Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaten tot 
de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de 
hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het 
Evangelie van Jezus Christus. Het is ons verlangen dat geheel de kerk waarlijk 
belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar 
geestelijk karakter geen afbreuk gedaan wordt door verwereldlijking.  

  
Staande op deze grondslag, zoals deze verwoord is in de Handreiking van de Hervormde Synode 
en het Convenant van Alblasserdam,  wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant 
heeft, ons Nederlands volk te dienen met het Heilig Evangelie der genade Gods. 
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1 Samenstelling van de kerkenraad 
                                                                                                                                                                                 

Ord. 4, art. 6 
  

1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.  
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.  
3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de 

kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle 
ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet 
tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn en drie 
diakenen.  

4. In een gemeente met minder dan 300 leden kan de kerkenraad een kleiner aantal 
ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de 
plaatselijke regeling – met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de 
classicale vergadering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-
lutherse synode te hebben gehoord – is voorzien op welke wijze de in de ordinanties 
genoemde taken kunnen worden verricht.  

5. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het 
breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende 
ambtsdragers en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse 
synode te hebben gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen 
worden verricht.  

6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn 
gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.  

7. De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden 
zijn en dienstdoende predikanten die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de 
kerkenraad.    

  

  
Wij geloven, dat deze ware Kerk geregeerd moet worden naar de Geestelijke regering, die ons 
onze Heere heeft geleerd in Zijn Woord.    (art. 30 Ned. Gel. Bel.) 
  
De Schrift geeft, bijzonder in het Nieuwe Testament en met name de pastorale brieven aan 
Timotheüs, de grondlijnen aan, volgens welke de gemeente bestuurd moet worden. Van deze 
opvatting gaat ook Guido de Brès uit in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij is één van de 
geloofsvormen, die de grondslag van onze kerk uitmaken. Wij willen dan ook dat onze kerk en onze 
gemeente alzo geregeerd wordt.  
Grondregel is dat aan Christus de enige heerschappij toekomt over de kerk en de gemeente. In een 
kerk geldt nooit de democratie als het hoogste goed. De waarheid Gods wordt niet vastgesteld bij 
meerderheid van stemmen. In de kerk en in de gemeente geldt de Christocratie: Christus regeert.  
De ambtsdrager staat in dienst van Christus, om Zijn pastoraat, diaconaat en apostolaat, Zijn gezag 
en heerschappij te vertegenwoordigen in de gemeente. In de allereerste plaats is de ambtsdrager 
een dienaar: een dienaar van Christus en Zijn gemeente. De ambtsdrager is echter ook met gezag 
bekleed. Als het nodig is, staat de ambtsdrager in dienst van Christus ook tegenover de gemeente. 
Zo wordt de gemeente gebouwd in het geloof.  
In onze gemeente kunnen alleen mannelijke lidmaten die openbare geloofsbelijdenis hebben 
afgelegd tot ambtsdrager gekozen worden. 
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Van gemeenteleden wordt in artikel 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gezegd, dat zij in 
vrede met de ambtsdrager zijn, zonder twist of tweedracht, zoveel als mogelijk is. Als dit gezegd 
wordt van de gemeenteleden t.o.v. de ambten, hoeveel te meer geldt dit dan niet voor de 
ambtsdragers onderling. Het gaat hierin om de voorbeeldwerking naar de gemeente toe. 
Ambtsdragers zijn geroepen tot vrede, eendracht en eenheid. Dat betekent dat het ene ambt niet 
over het andere ambt zal heersen. Dat betekent ook dat de kerkenraad een geestelijk college moet 
zijn.  
  
Taak en werkwijze. 
Voor wat betreft de taak en werkwijze van de kerkenraad wordt verwezen naar de hier onder 
vermelde artikelen plaatselijke regeling en naar het handboek voor de ouderlingen en het handboek 
voor de diaconie.  
De ouderlingen-kerkrentmeesters zijn in principe vrij gesteld van pastorale werkzaamheden. 
  
Aantal ambtsdragers. 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
  
Predikant    1 
Ouderlingen    3 
Ouderlingen-Kerkrentmeesters  3 
Diakenen    3 
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2 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 
             

Ord. 3, art. 2     De verkiezingsregeling 
  

1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.  
2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met 

inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2.  
3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te 

hebben, of alleen belijdende leden dan wel ook doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in 
de in lid 1 genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd 
van achttien jaar te hebben bereikt.  

4. de kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien 
verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen 
stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.  

  

  
2.1.1. Stemrecht. 
  
Alleen de belijdende leden zijn stemgerechtigd. 
  
2.1.2. Regels voor het stemmen. 
  

a.    De stemming geschiedt schriftelijk en in een besloten vergadering. 
b.    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 
vervuld is.  

c.    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.  

d.    Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan wordt 
gehandeld zoals beschreven onder 2.1.3. 

e.    De mogelijkheid tot het stemmen bij volmacht wordt niet toegestaan.  
  
2.1.3. Tijdsschema voor de verkiezing van ambtsdragers 
  
De kerkenraad schrijft ruim van tevoren een ambtsdragersverkiezing uit. De 4-jaarlijkse verkiezing 
zal gehouden worden bij voorkeur in de maand november. Er zal als volgt gehandeld worden: 
  

-     4 zondagen vóór de verkiezingen wordt, d.m.v. afkondiging, de gemeente bekend gemaakt 
welke vacatures er zijn en dat er verkiezingen gehouden worden. De gemeente wordt 
uitgenodigd lijst(en) met namen van belijdende leden in te dienen die naar hun mening voor 
verkiezing in aanmerking komen. Op de lijst moet staan de naam en het adres van de 
aanbevolene en voor welk ambt men genoemde naam indient. Ook dient de lijst 
ondertekend te zijn door tenminste tien lidmaten van de Hervormde Gemeente. De 
kerkenraad spreekt de voorkeur uit dat er geen familieleden van de 1

e
 of 2

e
 graad van de 

huidige kerkenraadsleden op de lijsten worden ingediend.  
-     De aankondiging van de verkiezingsvergadering en de uitnodiging tot het indienen van 

lijsten wordt herhaald in de eerstvolgend verschijnende 'Voetius', d.w.z. dat nummer dat op 
de donderdag ná de zondag van afkondiging verschijnt. De lijsten moeten worden 
ingeleverd op de vrijdag, 8 dagen na de aankondiging in 'Voetius' bij de scriba van de 
kerkenraad. 

-     De kerkenraad stelt zo snel mogelijk na inlevering, dus vrijdagavond of zaterdag de 
verkiezingslijsten vast en maakt deze lijsten op de eerstvolgende zondag bekend aan de 
gemeente door middel van afkondiging en in de eerstvolgend daarop verschijnende 
'Voetius'.  

-     De verkiezingen worden gehouden minimaal 13 dagen en maximaal 20 dagen na de 
afkondiging van de verkiezingslijsten.  
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-     De zondag voor de verkiezing(en) wordt de gemeente aan de stemmingsvergadering 
herinnerd. 

-     De stemmingsvergaderingen worden gehouden in het verenigingsgebouw 'Eltatho'  en 
beginnen om exact 19.30 uur en staan onder leiding van het moderamen van de 
kerkenraad.  

-     Mochten de stemmen staken, dan zullen door het stembureau twee briefjes met daarop de 
namen van de kandidaten in een collectezak worden gedaan, waar de preses van de  
kerkenraad er één uit haalt en deze is dan verkozen. Daarna zal het andere briefje aan de 
gemeente getoond worden. 

-     De verkozen broeders worden schriftelijk op de hoogte gebracht en krijgen in onze 
gemeente 7 dagen om hun beslissing kenbaar te maken.    
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2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
  

Ord. 3 art. 6.  De verkiezing van ouderlingen en diakenen 
  

1.    De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de 
(wijk)gemeente. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de 
classicale vergadering kan de kerkenraad een stemgerechtigd lid van een anderen 
(wijk)gemeente kandidaat stellen met het oog op de verkiezing tot ouderling of diaken. 

2.    De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. 
3.   Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en 

ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar 
mening voor verkiezing in aanmerking komen. 
Aanbevelingen van personen die naar de mening van gemeenteleden voor verkiezing in 
aanmerking komen, gaan vergezeld van een vermelding bij elke aanbevolene van het ambt 
waarvoor de aanbevolene in aanmerking komt. 

4.  De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een 
verkiezingslijst op met daarop de namen van hen 

      - die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor  dat ambt zijn              
 aangenomen              
      - die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen. 
     Doopleden worden eerst op de verkiezingslijst opgenomen, nadat de                 
 kerkenraad   zich  ervan vergewist heeft, met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat 
 zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen. 
5.    Indien de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt de 

verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Indien het aantal 
kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen 
verklaard. 

6.    De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen – telkens voor een periode van 
ten hoogste zes jaren – de kerkenraad machtigen om, na kennisneming van de ingekomen 
aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen, voor elke vacature 
afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde 
leden van de (wijk)gemeente plaatsvindt. 

7.      -   
8.    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. 
9.   Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of 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. 

10. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen – onverminderd zijn 
verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen – indien het gaat om een 
bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de 
behandeling  van bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de 
bevestiging van de gekozene naar het regionale college voor het opzicht. Het regionale 
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet terzake een einduitspraak. 
Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, 
een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht om de 
bezwaren gegrond te verklaren is beroep mogelijk. 

11. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn 
bevonden, vindt – met inachtneming van het in ordinantie 9-4-5 bepaalde – de bevestiging 
plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De 
bevestiging kan onder handoplegging geschieden. 
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2.2.1.  De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in de maand november van             
ieder jaar. 
  
2.2.2.  De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste 4 
weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 4 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de 
kerkenraad gedaan. 
  
2.2.3.  Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een besloten vergadering van 
stemgerechtigde lidmaten. 
 
2.2.4.  De eerstvolgende (her)verkiezingen vinden plaats in november 2007 zulks met 
toestemming van het moderamen van de classis Heusden. 
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Ord. 3-7 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen 
  

1. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij zijn eenmaal terstond als 
ambtsdrager herkiesbaar. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere 
omstandigheden afwijken na instemming van het breed moderamen van de classicale 
vergadering.  

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 de 
kerkenraad met betrekking tot de datum van aftreden naar bevinding 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.  

6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke 
maand de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden.  
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2.3 Verkiezing van predikanten 
  

Ord. 3, art. 4.  De verkiezing van predikanten 
  

1. Voor de verkiezing tot predikant van een gemeente komen in aanmerking zij die in de 
Protestantse Kerk in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn.  

2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier 
jaar de gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend. Afwijking hiervan is slechts 
mogelijk met instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering van de 
classis waartoe de gemeente behoort waaraan de betrokken predikant verbonden is.  

3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde 
vacature.  

4. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. De 
kerkenraad van een wijkgemeente verricht de kandidaatstelling tezamen met de algemene 
kerkenraad in een gezamenlijke vergadering, waarbij elke van beide kerkenraden met de 
kandidatuur dient in te stemmen.  

5. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde 
vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente. Gaat het om de verkiezing 
van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden verbonden zal worden 
aan een wijkgemeente, dan geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de 
wijkgemeente.  

6. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, 
is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze 
gekozen te kunnen verklaren.  

7. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan – met medewerking en 
goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering – in de in artikel 2-1 
bedoelde regeling worden bepaald dat in afwijken van het in lid 5 voorgeschrevene de 
verkiezing van de predikant geschiedt door de kerkenraad.  

8. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten 
de verkiezing van een predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente 
in haar geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de algemene 
kerkenraad. Deze predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad.  

9. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar 
goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping.  

10. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure 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.  

11. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen, onverminderd zijn 
verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen – door naar het regionale 
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak 
doet.  

  
2.3.1. In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 en volgens de mogelijkheid van Ord. 3-4-7 
worden predikanten verkozen door de kerkenraad. Het breed moderamen van de classis Heusden 
is hiervan op de hoogte gesteld in een brief van 13 februari 2006. Door de classis is hiervoor 
goedkeuring verleend in hun brief van 27 februari 2006. 
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3 De werkwijze van de kerkenraad 
  

Ord. 4, art. 8.  Werkwijze 
  

1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.  
2. De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een 

preses, een scriba en een assessor. In het moderamen hebben ten minste een predikant, 
een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien de kerkenraad 
minder dan twaalf leden telt, hebben in het moderamen ten minste een predikant, een 
ouderling of een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting.  

3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de 
bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad 
waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de 
kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die 
geen uitstel gedogen.  

4. De kerkenraad 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 kerkenraad.  

5. 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. Elk jaar 
pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging 
van het beleidsplan. Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan 
voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de 
leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging 
kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.  

6. De kerkenraad 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 toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn 
vergaderingen en het beheer van zijn archieven.  

7. De kerkenraad neemt geen 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; 
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. 
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3.1.1.  Aantal vergaderingen. 
De kerkenraad vergadert in de regel 10 maal per jaar. 
  
3.1.2.  Agenda. 
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 7 dagen van tevoren bijeengeroepen door 
het moderamen van de kerkenraad. De vermelding van de zaken die aan de orde zullen komen (de 
agenda) zal uiterlijk 7 dagen van tevoren worden uitgegeven. 
  
3.1.3.  Verslaggeving. 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering 
door de kerkenraad wordt vastgesteld. 
  
3.2.1.  Verkiezing moderamen. 
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste 
vergadering van de maand januari en wordt als volgt samengesteld: De kerkenraad kiest jaarlijks 
uit zijn midden een moderamen bestaande uit een praeses, een scriba, een assessor (1 en een 
assessor (2). In het moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling, een ouderling-
kerkrentmeester en een diaken zitting. 
  
3.2.2.  Taakomschrijving van het moderamen.  
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van 
de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen 
aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken die 
geen uitstel gedogen. 
  
3.3.1.  De gemeente kennen in en horen over. 
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 twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. 

In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil 
horen. 

3.3.2. Toegang tot vergadering. 
De kerkenraad kan besluiten dat naast gemeenteleden ook andere belangstellenden als toehoorder 
tot een bepaalde vergadering toegelaten kunnen worden. 

3.3.3.  Archief. 
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de 
verantwoordelijkheid van  het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit 
hoofde van Ord. 11-2-7 sub g. 

3.3.4. Commissies.  
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies: 

-          Contactcommissie 
-          HVD 
-          Orgelcommissie 

Het streven is t.z.t. toe te voegen als organen van bijstand: 
-          Jeugdcommissie 
-          Zendingscommissie 
-          Evangelisatiecommissie 



 14 

3.5. Pastoraat 

Hebt acht op uzelven en op de leer; volhardt daarin; want dat doende, zult gij en uzelven 
behouden, en die u horen. 
(1 Tim. 4:16) 
  
3.5.1  Huisbezoek. 
In de maanden oktober tot en met maart worden er iedere week huisbezoeken gebracht. Er wordt 
naar gestreefd dat in ongeveer drie jaar alle gemeenteleden huisbezoek hebben gehad. Dit 
huisbezoek is opgedragen aan de ouderlingen en diakenen. Ieder huisbezoek wordt bij voorkeur 
gedaan door de wijkouderling samen met een andere ambtsdrager. De tijdsduur van het bezoek is 
1 uur en een kwartier. Alhoewel de materiële toestand van de gemeenteleden niet onbelangrijk is, 
dient in de allereerste plaats naar de geestelijke welstand van de gemeenteleden gevraagd te 
worden. Zo kan dan vanuit de Woordbediening in de erediensten lijnen doorgetrokken worden naar 
het geestelijk leven van gemeenteleden afzonderlijk. Dit huisbezoek wordt afgesproken door de 
wijkouderling. 
  
3.5.2. Rond de sacramentsbediening. 
Voordat de doopbediening plaatsvindt, is er doopzitting. Hierin wordt met de ouders het 
doopformulier of een gedeelte daaruit behandeld. Daarnaast is het mogelijk dat we bij een 
ouder(paar) nog een doopbezoek afleggen. Daar kunnen eventueel persoonlijke zaken aan de orde 
komen, zoals bijvoorbeeld het nog niet hebben afgelegd van de openbare belijdenis van het geloof 
van één of beide ouders. 
Voordat het Heilig Avondmaal gevierd wordt, is er Censura Morum. Hierbij is zoveel mogelijk de 
gehele kerkenraad aanwezig. Ook kan als daarvoor aanleiding is, huisbezoek bij gemeenteleden 
worden afgelegd. Met gemeenteleden die voor het eerst aangingen moet met bijzondere zorg 
gehandeld worden. 
Het pastoraat rond de sacramentsbediening is opgedragen aan de predikant en ouderlingen. 
  
3.5.3. Bijzondere vorm van pastoraat. 
De predikant bezoekt in het algemeen de gemeenteleden in het ziekenhuis, de gevangenis, de 
verpleeginrichtingen en min. 1 maal per jaar de bejaardenhuizen. Verder is er een lijst van 
gemeenteleden, zoals chronisch zieken, zij die niet naar de kerk kunnen komen, en zij die speciale 
aandacht behoeven. Deze worden in overleg met de predikant en kerkenraad bezocht. Jarigen van 
80 jaar en ouder worden door de predikant bezocht. Bij 25, 40, 50 en na elke 5 jarig-
huwelijksjubileum wordt er indien men dat wenst een bezoek gebracht door de predikant en/of 
wijkouderling. Aan nieuw ingekomenen zal z.s.m. een welkomstbrief afgegeven worden, waarna 
eventueel een bezoek kan worden gebracht. 
  
3.5.4. Diaconaal huisbezoek. 
Als er bij het huisbezoek gemerkt wordt dat er hulpbehoevende personen of gezinnen zijn, wordt dit 
doorgegeven aan de diakenen. Deze bekijken en onderzoeken in hoeverre hulp geboden moet 
worden. 



 15 

4 Besluitvorming 
  

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, dat wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen, waarbij blanco stemmen net 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  
een 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 het kerkelijk lichaam 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. 

  
4.1.  Organen van bijstand 
  
In de besluitvorming laat de kerkenraad zich adviseren door zgn. organen van bijstand: 
  
De contactcommissie: Deze zorgt voor onderlinge contacten van bejaarden en alleenstaanden 
d.m.v. het beleggen van contactmiddagen. 
De eerste helft wordt ingevuld met o.a. meditatie, na de pauze wordt er  bijv. een diapresentatie 
gehouden e.d. Ook vanuit deze commissie kunnen eventuele berichten betreffende 
omstandigheden van de bezoekers doorgegeven worden aan de kerkenraad. Het bestuur bestaat 
alleen uit gemeenteleden die worden benoemd door de kerkenraad op voordracht van de 
contactcommissie. 
  
HVD: Deze geeft berichten door aan de kerkenraad betreffende het wel en wee van de personen 
die zij bezoeken. Hierdoor kan de kerkenraad aan deze leden van de gemeente meer aandacht 
besteden. Het bestuur bestaat uit gemeenteleden die worden benoemd door de kerkenraad op 
voordracht van de HVD. 
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5 De kerkdiensten 
 

  Ord. 5 artikel. 1 De eredienst 
  
3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten   worden vastgesteld door de kerkenraad. 
  

   Ord. 6 artikel 2  De toelating tot de doop 
  
5. De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De 
kerkenraad neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden van de 
gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. 
  

Ord. 7 artikel 2 De toelating tot het avondmaal 
  
De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen 
deelnemen. 
De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan 
het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de 
gemeente worden uitgenodigd. 
  

   Ord. 5 artikel 4 Andere levensverbintenissen 
  
1 De kerkenraad kan – na beraad in de gemeente – besluiten dat ook andere levensverbintenissen 
van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden 
gezegend. 
  

  
5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad 
vastgesteld rooster gehouden in de Hervormde Kerk, Hoofdstraat 25 te Sprang-Capelle. 
  
5.2. Bij de bediening van de Heilige Doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
doopvragen beantwoorden. 
  
5.3. Tot deelname aan het Heilig Avondmaal worden slechts belijdende leden toegelaten. 
  
5.4. Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen 
in onze gemeente NIET als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden 
gezegend. 
  
5.5. In alle diensten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van : 
- De Statenvertaling. 
- De psalmen in de berijming van 1773, met enige gezangen. 
- De Liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie, in de hertaling, uitgave Boekencentrum, 
5

e
 druk 2006. 

- De gemeentezang is niet ritmisch. 
- In de morgendienst wordt de Wet gelezen. 
- In de middag/avonddienst wordt het Geloof beleden. 
  
Op 1

e
 Kerstdag, 1

e
 Paasdag en 1

e
 Pinksterdag zal er voor de morgendienst  enkele  liederen 

worden gezongen. In de voorbereidingscommissie zitten twee leden van de kerkenraad en een 
organist. 
Rondom enkele gebeurtenissen wordt na de zegen een gezang gezongen: rond 31 oktober het 
Lutherlied vers 1 en 2, rond 30 april vers 1 en 6 van het  Wilhelmus. Op de 1

e
 Kerstdag: het Ere zij 

God. Ook wordt er tijdens bijzondere gebeurtenissen die betrekking hebben op het Koninklijk huis 
het Wilhelmus gezongen. 
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5.6 Bijzondere diensten: 
  
5.6.1.  Bediening Heilige Doop 
Bij de bediening van de doop van de kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
doopvragen  beantwoorden. 
 
5.6.2. Heilig Avondmaal 
Tot de deelname aan het avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten. In de week voor 
de viering van het heilig avondmaal wordt voorbereiding gehouden, In deze dienst wordt het eerste 
gedeelte van het formulier gelezen, waarin het zelfonderzoek centraal staat. In de dienst na de 
viering van het Heilig Avondmaal vindt de dankzegging plaats het gevierde heilig avondmaal, in 
deze dienst wordt tevens het laatste gedeelte van het formulier gelezen. 
  
De opbrengst van de avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconie. Nu de gemeente 
uitgenodigd is om te komen en zich te laten bedienen aan Gods tafel, wordt de gemeente in het 
bijzonder opgeroepen om zelf dienstvaardig te zijn. 
Tijdens de viering van het avondmaal houden de ouderlingen toezicht, gesymboliseerd door twee 
tafelwachten. 
  
5.6.3. Huwelijksdienst 
Alleen een huwelijk tussen man en vrouw, wettig gesloten voor de burgerlijke overheid, kan worden 
ingezegend. 
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste zes weken van tevoren in te dienen bij de 
kerkenraad. 
Ten minste een van de betrokkenen dient  lid van de gemeente te zijn. 
Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad 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. Tijdens de dienst worden er geen foto;s en dergelijke 
gemaakt. Rondom het huwelijk wordt er 2 of 3 avonden huwelijkscatechese gevolgd. 
  
5.6.4. Bid- en dankdagen 
Op bid- en  dankdagen worden twee erediensten gehouden: ‘s middags en ‘s avonds. Tijdens de 
middagdienst wordt bijzondere aandacht geschonken aan de kinderen. De preek is toegespitst op 
de kinderen. Er wordt rekening gehouden met het feit dat ook kinderen uit gezinnen die van het 
Evangelie zijn vervreemd in de kerk aanwezig zijn. 
  
5.6.5. Rouwsamenkomsten. 
Op verzoek van de familie zal er een rouwsamenkomst gehouden worden, voorafgaand aan de 
begrafenis. 
Hoewel geen ambtelijke erediensten in de volle zin van het woord, is de kerkenraad 
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens deze diensten. 
In rouwsamenkomsten gaat als regel de plaatselijke predikant of diens plaatsvervanger voor.  
Alleen in bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. 
Bij de begrafenis is behalve de predikant ook een ouderling aanwezig. 
Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van 
nabestaanden op zich.                                                                                                                       
Zo mogelijk wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoleance door een afvaardiging van de 
kerkenraad met schriftlezing en gebed afgesloten. Er zal geen medewerking worden verleend bij 
crematie. Tijdens de dienst zullen er geen bloemen in de kerk aanwezig zijn.  
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6 Vermogensrechtelijke aangelegenheden. 
 
6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk 
 

Ord. 11, art. 2 Het college van kerkrentmeesters.  
1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met 
de kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters. 
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden.De meerderheid van het 
college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters. 
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de 
gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de  gemeente om haar goedkeuring 
te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen. 
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen  ouderling zijn, is van overeenkomstige 
toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid 
bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de  behandeling van bezwaren en 
geschillen. 
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aan. 
De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester.Het college van kerkrentmeesters draagt 
er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn. 
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden 
deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig. 
a.wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, een ambtsdrager,daartoe aangewezen door 
de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b.wanneer, bij deelname door een kerkrentmeester,twee ambtsdragerfs, daartoe aangewezen door 
de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen 
7.Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak 
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden  van de 
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 
–het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de gerotiong en de jaarrekening van 
de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1- en het bepaalde in de artikelen 6 en 
7; 
–het zorg dragen voor de geldwerving; 
–het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten 
van de gemeente; 
en voorts. 
b. het beheren van de goederen van de gemeente; 
c.het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid; 
d.het zorgdragen voor de arbeidsrechtgelijke aangelegenheden van hen die krachtens 
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein ; 
e.het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en 
administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is; 
f.het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien 
aanwezig - het trouwboek; 
g. het beheren van de archieven van de gemeente; 
h. het beheren van de verkeringspolissen. 
Met het oog op deze taak kan  de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van het toerusten 
van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en  
de herderlijke zorg. 
8 Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem 
toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het 
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde 
begroting. 
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9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 
- het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren,verhuren, bezwaren, 
verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in 
gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de  
gemeente; 
-  het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 
-  het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 
-  het oprichten van of deelnemen aan een stichting;  

  
6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden. 
  
6.1.2. Van de 5 kerkrentmeesters zijn er 3 ouderling. 
  
6.1.3. Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. 
Deze woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar, wanneer hij geen kerkenraadslid is 
een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van 
toepassing. 
  
6.1.4. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag 
van  € 10.000,= per betaling. 
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 
penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger. 
 
6.1.5. Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de plaatsvervangers van 
de voorzitter en de secretaris aan. 

 
6.1.6. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun  mening kenbaar te maken over 
begroting en jaarrekening. 
De volledige stukken kunnen gedurende enkele avonden 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 kerkenraad. 
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6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal. 
  

Ord. 11, art. 3. Het college van diakenen 
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit 
ten minste drie leden. 
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter; een secretaris en een 
penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het 
middelenbeheer niet in een hand zijn. 
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is 
een besluit van het college slechts rechtsgeldig, 
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, een ambtsdrager, daartoe aangewezen door de 
kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b. wanneer, bij deelname door een daken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de 
kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 
4. Het college van diakenen heeft tot taak; 
a. het in  overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 
materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door: 
- het meewerken aan  de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de 
diaconale  jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de 
artikelen 6 en 7; 
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;en 
voorts 
b. het beheren van de goederen van de diaconie; 
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, 
personeelsbeleid; 
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 
arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaan zijn; 
e. het fungeren als opdrachtgever van het die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op 
diaconaal terrein werkzaam zijn; 
f. het beheren van verzekeringspolissen. 
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem 
toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de 
kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 
6. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om 
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 
7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, 
kassen fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland. 
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de 
behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit  college, kan 
het college van diakenen besluiten diaconale gelden  beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal 
werk van de gemeente. 
8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor 
de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde 
begroting zijn voorzien. 
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6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit 3 leden. 
  
6.2.2. Het college van  diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast 
wordt met de boekhouding van het college. 
   
6.2.3. De penningmeester is bevoegd betalingen te  doen namens de diaconie, met in achtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag 
van 2000 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. 
  
6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, 
collecterooster 
  
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun  mening kenbaar te maken over 
begroting en jaarrekening. 
De volledige stukken kunnen gedurende enkele avonden 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 kerkenraad. 
  

Ord.11,art.6 De begrotingen en het collecterooster. 
  
1. Elk  jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de 
kerkenraad en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg  over 
de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en 
het collecterooster van het komende kalenderjaar. 
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun 
ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg 
opgesteld gemeenschappelijk ontwerp collecterooster. 
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het 
betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming 
wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor de behandeling 
van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een 
definitief besluit. 
4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting 
in de gemeente gepubliceerd en  tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de 
gemeente ter  inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid 
hun mening over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van 
werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het 
collecterooster vast. 
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde 
in lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.  
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Ord 11, art. 7. De jaarrekeningen 
        
1. Het college van kerkrentmeesters en  het college van diakenen leggen elk  jaar voor 1 mei hun 
ontwerpjaarrekeningen over het  afgelopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor. 
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en 
tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De 
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen 
kenbaar  te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze  van werken van de kerkenraad is 
aangegeven. 
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de 
kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de 
kerkenraad een voorbehoud  maakt, of het regionale college voor de behandeling van 
beheerszaken nader overleg wenst. 
4. Elk jaar wordt voor de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de 
gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan  te wijzen 
certificerend accountant of twee andere onafhankelijke deskundigen. 

  
6.4.Het apostolaat. 
Onder apostolaat verstaan wij de roeping van de gemeente om met het Evangelie van God in de 
wereld te staan. We willen op een zodanige manier het Evangelie uitdragen, geleid door de 
belijdenisgeschriften zoals deze genoemd zijn in de preambule. 
  
6.4.1. Het gesprek met Israël. 
In  het apostolaat neemt het gesprek met Israël de eerste plaats in. Israël is immers “de oudste 
broeder”aan wie de verwachting van het Koninkrijk Gods en Zijn beloften geschonken zijn. Israël is 
en blijft het volk van God. 
In het gesprek met Israël dient naar voren gebracht te worden, dat Jezus de Messias is. Hij alleen 
is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de  Vader dan door Hem. 
Wij voelen  ons, gezien hun standpunten veel meer verwant met het ‘Hervormd-Gereformeerde 
Bezinningscomité Israël’ dan met de ‘Raad voor Kerk en Israël’. 
  
6.4.2. Zending. 
Christus heeft zelf het zendingsbevel gegeven. In onze gemeente is dan ook een 
zendingscommissie werkzaam. Zij dient de gemeente te bepalen en te wijzen op haar 
zendingsroeping. De zendingscommissie onderhoudt nauwe banden met G.Z.B. 
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7 Catechese, jeugdwerk en verenigingswerk. 
  

In de wintermaanden  vindt de catechese en het jeugdwerk plaats. De kerkenraad bepaalt samen 
met de predikant de tijd en plaats van de catechisaties en heeft inspraak bij de keuze van leerstof 
en methode. 
  
De jeugdvereniging Z.O.Z.  is  voor jongeren van  vanaf 12 jaar. 
  
De zondagsschool wordt na de morgendienst gehouden. De leidinggevenden van jeugdwerk en 
zondagsschool worden door de kerkenraad benoemd. 
  
In de gemeente zijn verder nog 
- Vrouwenvereniging “Dorcas” 
- Mannenvereniging “Filologus” 
- De bijbelkring 
  
Al het werk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
  
8 Overige bepalingen. 
  
8.1. Samenwerking met andere kerken 
Indien mogelijk zijn wij bereid, met behoud van eigen identiteit, eventueel samen te werken met de 
plaatselijke kerken. 
  
8.2. Scholen 
Wij zijn voor overleg met het bestuur van de plaatselijke scholen. 
  
8.3. Archief 
Het kerkelijk archief heeft de stukken van na 1900 in eigen beheer. De stukken voor 1900 gaan 
naar het streekarchief in Waalwijk. 
  
8.4. Orgel 
Voor het gebruik van het orgel is een reglement in gebruik. Er is een orgelcommissie waarin ook de 
kerkenraad vertegenwoordigd is. 
  
8.5. Beheer 
De activiteiten van het kerkelijk werk worden gehouden in gebouw 'Elthato' en in 'De Wijngaard'. Er 
kunnen ook - na afspraak - verjaardagen, jubilea e.d. worden gehouden. 
Een reglement  is aanwezig bij de koster. 
  
 8.6. Pachtbeleid 
Het pachtbeleid is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 15 februari 2006. De pachtzaken 
wordt behartigd door een rentmeester van de KKG. (Kantoor Kerkelijke Goederen) 
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9.0  Tenslotte. 
  
Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der 
Heirscharen.  (Zach. 4:6) 
  
  
Bij alles gaat het erom dat de Hervormde Gemeente van ’s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle als 
Lichaam van Christus herkenbaar is. Ook kerk en gemeente kunnen zo overgeorganiseerd worden 
dat kerkelijke en gemeentelijke  bureaucratie de geestelijke opbouw van de gemeente eerder 
tegenstaan dan bevorderen. Daarom dienen wij ons als kerkenraad en gemeente ons te 
verootmoedigen  voor God en te bidden om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. 
Wanneer dat met een gelovig hart gedaan wordt is er zegen van de genadige God te verwachten. 
  
  
  
  
  
 


