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Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad op 25 september 2018 en is
vanaf deze datum geldig. Gewijzigd bij besluit van 28 mei 2019.

§ 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad
1.1. Aantal ambtsdragers
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

predikant
ouderlingen
ouderlingenkerkrentmeester
diakenen
Predikanten met een
bijzondere opdracht
Totaal

Invullen:
1
22
4
6

33
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1.2 Vaste adviseurs
Als adviseurs nemen op uitnodiging de kerkelijke werkers, de pastorale werkers,
respectievelijk de jeugdwerkadviseurs aan de vergadering van de wijkkerkenraad deel.
Zij wonen alleen de besprekingen van hun arbeidsveld bij.
§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen
2.1.1. Stemrecht
De belijdende leden zijn stemgerechtigd en verkiesbaar.
2.1.2. Regels voor het stemmen
a. De stemming geschiedt schriftelijk.
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.
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
beslist het lot.
§ 2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1. Verkiezingsmaand
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt eens per 4 jaar plaats voor de bevestiging
in de maand juni.
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in ordinantie 3-6-2, wordt
tenminste vier weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan via
Contact en/of weekbrief. De uitnodiging om te stemmen wordt in voorkomende gevallen
tenminste één week voordat de verkiezing plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan via
Contact en/of weekbrief.

2.2.3. Verkiezingsvorm
Indien de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt
verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Indien het aantal
kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten door de
kerkenraad verkozen verklaard.
§ 2.3 Verkiezing van predikanten
2.3.1. Verkiezing door de kerkenraad
Met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 3-4-7 worden predikanten verkozen door
de wijkkerkenraad.
§ 3. De werkwijze van de wijkkerkenraad
3.1. De wijkkerkenraad wordt verdeeld in een zgn. “Grote” (alle kerkenraadsleden) en
“Kleine” (predikant, scriba, wijkouderlingen en jeugdouderlingen) kerkenraad.
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Aantal vergaderingen
De Grote kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar en de Kleine kerkenraad
doorgaans 3 maal per jaar.
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.
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld.
3.4. Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden
hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke
termijn aan de gemeente bekend gemaakt.
3.5. De in ordinantie 4.8.2. genoemde verkiezing van het moderamen geschiedt jaarlijks in
de eerste vergadering na het zomerreces.
3.6 In de vergadering genoemd in artikel 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en
scriba aangewezen.
3.7. 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
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 wijkkerkenraad in het kort kenbaar over welke zaak hij
de gemeente wil horen.
3.8. De vergaderingen van de wijkkerkenraad zijn niet openbaar. Op een daartoe strekkend
besluit van de kerkenraad worden wijkgemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde
vergadering toegelaten.
3.9. Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7 sub g.
3.10. De taken en bevoegdheden die met instemming van de wijkkerkenraad aan de
Algemene Kerkenraad zijn toegekend, zijn opgesomd in de plaatselijke regeling ten behoeve
van het leven en werken van de Hervormde Gemeente (met wijkgemeenten) te Elburg.
§ 4. Besluitvorming
4.1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo
mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
4.2. 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.
4.3. Stemming over personen geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1.2.
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4.4. 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
tenminste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
§ 5. De kerkdiensten
5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de
Algemene Kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Grote of St. Nicolaaskerk als wel
in de Oosterkerk.
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 worden belijdende leden toegelaten.
5.4. Het huwelijk is een inzetting van God. Daarom kan alleen een wettig huwelijk tussen
een man en een vrouw kerkelijk bevestigd en ingezegend worden en is er geen ruimte voor
het zegenen van andere levensverbintenissen.
§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.1.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn vastgelegd in het geldende
Beleidsplan College van Kerkrentmeesters en de van kracht zijnde plaatselijke regeling ten
behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente (met wijkgemeenten) te
Elburg.
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
6.2.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn vastgelegd in het geldende
Beleidsplan Diaconie en de van kracht zijnde plaatselijke regeling ten behoeve van het
leven en werken van de Nederlands Hervormde Gemeente (met wijkgemeenten) te Elburg.
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen,
collecterooster
6.3.1. Vóór 1 september kan de wijkkerkenraad de wensen en aandachtspunten van de
wijkgemeente voor de begrotingen voor het komende jaar kenbaar maken aan de algemene
kerkenraad. De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van de
begrotingen en het vaststellen van de jaarrekeningen.
§ 6.4 Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
6.4.1. De zorg voor de goede gang van zaken in het kerkgebouw tijdens de kerkdiensten van
de wijkgemeente, genoemd in ordinantie 5-8, berust bij de kerkrentmeesters, die lid zijn van
de wijkkerkenraad.

§ 7. Overige bepalingen
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7.1. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de wijkkerkenraad wordt verwezen naar
de “aanwijzingen voor ambtsdragers wijk Oost”.
7.2 De plaatselijke regeling van de wijkgemeente wordt vastgesteld door de wijkkerkenraad.
Voordat de wijkkerkenraad dit doet kent hij de gemeenteleden in de inhoud van de regeling
en hoort hij hen daarover. Ook voert de wijkkerkenraad voorafgaand overleg met de
algemene kerkenraad.
Aldus te Elburg vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 24 september 2019
…………………………, preses
…………………………, scriba
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