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§ 1 Algemeen  
 
1.1 Kader 
 
De kaders zijn vastgelegd in de Kerkorde, de  Ordinanties (Ord.) en de Generale regelingen van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  
 
Binnen deze kaders mag de Protestante Gemeente ’s-Gravenzande (PGG) zelf zaken regelen en 
opnemen in de Plaatselijke regeling Algemene Kerkenraad (Plaatselijke regeling AK).   
 
Deze Plaatselijke regeling AK geldt integraal voor de wijkgemeenten van de PGG. 
 
Daarnaast heeft elke wijk een eigen Plaatselijke regeling met de wijkgebonden afspraken.   
 
 
1.2 Wijkgemeente Uniekerk 

Na de eenwording heeft de wijkgemeente De Uniekerk -op grond van Overgangsbepaling 10 

behorend bij de Kerkorde van de PKN- haar rechtspersoonlijkheid behouden met als gevolg dat zij, 

naast de wijkkerkenraad een eigen College van kerkrentmeesters heeft en zelfstandig als kerkenraad 

haar eigen vermogen beheert.  

Daarom is paragraaf 4 Kerkrentmeesters van de Plaatselijke regeling AK niet van toepassing op de 

wijkgemeente De Uniekerk. Vertegenwoordigers van De Uniekerk hebben voor dit onderdeel geen 

stemrecht, maar kunnen wel toehoorder zijn.  

 
1.3 Kerkelijk recht  
 
Alle kerkelijke organen en instanties vallen onder het kerkelijk recht en mogen niet handelen of 
bepalingen opnemen in een interne regeling (zoals de Plaatselijke regeling) die in strijd zijn met het 
kerkelijk recht. Als dat toch het geval is hebben ze geen rechtskracht. 
 
Thema’s die gelden voor alle kerkelijke organen en instanties, maar niet zijn vermeld in deze 
Plaatselijke regeling AK, zijn opgenomen op de website PGG onder Algemene thema’s.  
 

  



Plaatselijke Regeling Algemene Kerkenraad  
Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande  

23 mei 2022 
 

Pagina 3 van 11 

 

§ 2  Algemene Kerkenraad 
 
2.1 Aantal ambtsdragers  
 
1. De Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende vijftien (15) ambtsdragers:  
 

Ambtsdragers 
 

AK PGG 
 

Aanwijzing door Advies van Verplicht 
minimum 
Ord. 4-6-3 

 

Predikanten 
 

2 Wijkgemeenten Ministerie van 
predikanten  

 

1 

Ouderlingen  
 

6 Wijkgemeenten  2 

Ouderling-
kerkrentmeesters 
 

2 Wijkgemeenten College van 
kerkrentmeesters 

 

2 

Diakenen  
 

2 Wijkgemeenten College van diakenen 
 

2 

Voorzitter Jeugdraad 
 

1 AK   

Preses AK 
 

1 AK   

Scriba AK 
 

1 AK   

Totaal 
 

15   7 

 
 
2. De wijkkerkraden wijzen de leden en hun plaatsvervangers van de Algemene Kerkenraad aan. De 

wijkkerkenraden laten zich adviseren over de keuze van kandidaat-leden en hun 
plaatsvervangers voor: 

a. Predikanten door het Ministerie van predikanten 
b. Ouderling-kerkmeesters door het College van kerkrentmeesters 
c. Diakenen door het College van diakenen. 

 
3. De Algemene Kerkenraad wijst de preses en de scriba van de Algemene Kerkenraad aan, evenals 

de voorzitter Jeugdraad en hun plaatsvervangers. 
 

4. De wijkgemeenten streven naar gelijke vertegenwoordiging van ambtsdragers per wijk in de 
Algemene Kerkenraad.  
 

5. Indien een wijkgemeente slechts één lid aanwijst, wijzen de overige wijkgemeenten een ander lid 
aan in de ontstane vacature met inachtneming van het minimum aantal ambtsdragers in de 
Algemene Kerkenraad als bedoeld in Ordinantie 6-4-3. 
 

6. Voor ieder lid wordt een plaatsvervanger aangewezen.   
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§ 3 Werkwijze Algemene Kerkenraad  
 
3.1  Aantal vergaderingen 
 
De Algemene Kerkenraad vergadert in de regel tenminste zesmaal per jaar.  
 
 
3.2  Bijeenroepen van de vergadering  
 
De vergaderingen van de Algemene Kerkenraad worden tenminste zes dagen van te voren 
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orde zullen komen 
(de agenda). De scriba’s van de wijkkerkenraden ontvangen de agenda ter informatie.  
 
 
3.3  Verslaggeving 
 
Een schriftelijk verslag van de vergadering wordt opgesteld en door de Algemene Kerkenraad in de 
eerstvolgende vergadering vastgesteld. De scriba’s van de wijkkerkenraden ontvangen het verslag ter 
informatie.  
 
 
3.4  Openbaarmaking besluiten  
 
De in de vergadering van de Algemene Kerkenraad genomen niet vertrouwelijke besluiten worden 
binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.  
 
 
3.5  Samenstelling en verkiezing moderamen 
 
1. Het moderamen bestaat uit ten minste zes leden: de preses, de scriba, een predikant, een 

ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken.  
 

2. Elke wijkgemeente is met tenminste één lid vertegenwoordigd in het moderamen. 
 

3. De verkiezing van het moderamen geschiedt voor de preses en de scriba eenmaal per vier jaar en 
voor de overige leden jaarlijks in de eerste vergadering van september. De Algemene Kerkenraad 
kan in voorkomende gevallen van deze benoemingsmaand afwijken.   
 

 
3.6  Plaatsvervangers 
 
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba 
aangewezen.  
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3.7  Jaargesprekken 

1. De Algemene Kerkenraad houdt alleen jaargesprekken met predikanten en kerkelijke 
werkers, voor zover deze in algemene dienst zijn van de Algemene Kerkenraad.  
 

2. Een wijkkerkenraad houdt jaargesprekken met de wijkpredikant(en) en kerkelijke werker(s) 
die in de wijkgemeente werkzaam zijn.  
 

3. De voorzitter van de Jeugdraad houdt het jaargesprek met de jeugdwerker(s).  
 
 
3.8  Toelating toehoorders tot de vergaderingen  
 

1. De vergaderingen van de Algemene Kerkenraad zijn niet openbaar. De Algemene Kerkenraad 
kan echter besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot (een gedeelte van) een bepaalde 
vergadering toegelaten worden. 
 

2. Een vertegenwoordiger van de wijkgemeente De Uniekerk die lid is van de Algemene 
Kerkenraad kan als toehoorder aanwezig zijn bij de behandeling van de onderdelen van deze 
Plaatselijke regeling die niet voor de Uniekerk gelden.   
 

 
3.9 Archiefbeheer  
 
De scriba van de Algemene Kerkenraad beheert het lopend archief. 
 

3.10  Taak en bevoegdheid Algemene Kerkenraad 

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

a. het verdelen van gezamenlijke én bijzondere diensten over de wijken 
b. het coördineren en stimuleren van het vormings- en toerustingswerk van de wijkkerkenraden 
c. en in overleg met de Jeugdraad coördineren en stimuleren van de wijk overstijgende 

jeugdactiviteiten 
d. het bevorderen van de gemeenschap van kerken 

 
 
3.11 Bijstand door commissies 
De Algemene Kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende vaste commissies: 

- Vorming en Toerusting 
- Jeugdraad 
- Vertrouwenscommissie 
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§ 4 Kerkrentmeesters:  vermogensrechtelijke aangelegenheden  
 
4.1 Van toepassing 
 

1. Deze paragraaf Kerkrentmeesters: vermogensrechtelijke aangelegenheden geldt voor de 
wijken Dorpskerk, NoorderBrug en De Nieuwe Rank. 
 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op de wijkgemeente De Uniekerk. 
 

 
4.2  College van kerkrentmeesters, omvang en samenstelling 
   

1. Het College van kerkrentmeesters bestaat uit acht  (8) leden. 
 

2. De meerderheid van het College van kerkrentmeesters is ouderling-kerkrentmeester. 
 

3. Elke wijkgemeente is met tenminste twee leden vertegenwoordigd in het College van 
kerkrentmeesters.  
 

4.3  Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester  
 

1. Op voordracht van de leden van het College van kerkrentmeesters benoemt de Algemene 
Kerkenraad de voorzitter, secretaris en penningmeester van dit college eenmaal per vier jaar 
in de eerste vergadering van de maand september. De Algemene Kerkenraad kan in 
voorkomende gevallen afwijken van deze benoemingsmaand.   
 

2. Indien de Algemene Kerkenraad niet kan instemmen met de voordracht als bedoeld in lid 1 
komt het College van kerkrentmeesters met een nieuwe voordracht.  
 
 

4.4  Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 4.3 worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris 
aangewezen. 
 
 
4.5  De administratie 
 
1. De boekhouding van het college wordt toevertrouwd aan een administrateur, tevens lid PGG niet 

zijnde de penningmeester of een extern bureau. 
 

2. De geheimhouding genoemd in de Ordinanties is van toepassing 
 
 
4.6 Bevoegdheden van de penningmeester   
 
1. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van 

het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal 
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) per betaling.  
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2. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 
penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
 

3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger.  
 
 

4.7 Taken College van kerkrentmeesters  
 
1. Het College van kerkrentmeesters vertrouwt aan de wijkraden van kerkrentmeesters de 

volgende taken toe:  
a. Beheer van de wijkkas (kerkrentmeesters) 
b. Geldwerving in de wijkgemeente 
c. Bestemming doelcollectes 
d. De zorg voor de goede gang van zaken in het kerkgebouw. 

 
2. Het College van kerkrentmeesters en de wijkraden van kerkrentmeesters hebben hun afspraken 

over de uitvoering van deze taken, het overleg daarover en de verantwoording van de wijkraad 
aan het college schriftelijk vastgelegd.  
 

 
4.8  Commissies 
 
Het College van kerkrentmeesters laat zich bijstaan door de volgende commissies: 

a. Bazarcommissies 
b. Commissie Gebouwen (kerk en overige gebouwen) 
c. Commissie Verjaardagsfonds 
d. Commissie Vrijwillige bijdragen 
e. Commissie Ledenadministratie 

 

4.9 Beleidsplan 

1. Het College van kerkrentmeester stelt telkens voor een periode van vijf jaar een beleidsplan op, 

na daarover overleg gepleegd te hebben met de wijkraden van kerkrentmeesters en de 

Algemene Kerkenraad.  

 

2. Elk jaar pleegt het College van kerkrentmeesters met dezelfde organen overleg over eventuele 

wijziging van het beleidsplan. 
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§ 5  Diaconie: vermogensrechtelijke aangelegenheden 

5.1 Van toepassing 
 
Deze paragraaf geldt voor alle wijkgemeenten.  
 
 
5.2  College van diakenen, omvang en samenstelling 
 
1. Het College van diakenen stelt in de laatste vergadering van het lopende jaar het aantal leden 

van dit college voor het komende kalenderjaar vast.  

 

2. De meerderheid van het College van diakenen is diaken, waaronder de voorzitter. 
 

3. Het College van diakenen bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkgemeenten, waarbij elke 
wijkgemeente door ten minste één persoon is vertegenwoordigd.  
 
 

5.3  Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester  
 

1. Op voordracht van de leden van het College van diakenen benoemt de Algemene Kerkenraad 
de voorzitter, secretaris en penningmeester van dit college eenmaal per vier jaar in de eerste 
vergadering van de maand september. De Algemene Kerkenraad kan in voorkomende 
gevallen afwijken van deze benoemingsmaand.   
 

2. Indien de Algemene Kerkenraad niet kan instemmen met de voordracht als bedoeld in lid 1 
komt het College van diakenen met een nieuwe voordracht.  
 

5.4  Plaatsvervangers 
 
In de vergadering, genoemd in art.5.3 worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris 
aangewezen. 
 
 
5.5 Breed moderamen diakenen, omvang en samenstelling 
 
1. Het Breed moderamen van het College van diakenen bestaat uit 10 (tien) leden, waaronder de 

voorzitter, de secretaris, de penningmeester, een algemeen adjunct alsmede ten minste één 
vertegenwoordiger van elke wijk en ten minste één vertegenwoordiger van elke taakgroep.  
 

2. Een lid kan zowel vertegenwoordiger van een wijk als vertegenwoordiger van een taakgroep zijn.  
 

3. De algemeen adjunct vervangt de voorzitter en andere moderamenleden indien een van hen 
verhinderd is.  
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5.6 Taken Breed moderamen diakenen 
 
1. De taken van het breed moderamen van het College van diakenen zijn: 

a. het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van het College van 
diakenen 

b. het uitvoeren van de besluiten van het College van diakenen waarvoor geen anderen zijn 
aangewezen 

c. onder verantwoording aan het College van diakenen het afdoen van zaken van formele 
en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen 
 

2. De toevertrouwde taken van het breed moderamen zijn: 
a. het toetsen van het werk van de taakgroepen aan het door het College van diakenen 

vastgestelde beleidsplan   

b. het instellen van taakgroepen en de benoeming van leden daarvan 

c. het vaststellen van de omvang, samenstelling, taken en instructies van de taakgroepen 
 

3. Er zijn de volgende taakgroepen: 
a. Giftenadviescommissie 
b. Vermogensbeheer 
c. Diaconaal werk onderverdeeld in: 

i. Ouderencontact 
ii. Bijzondere doelgroepen diaconaat 

iii. Jongerendiaconaat 
d. PR diaconie 
e. Erediensten 

  
 

5.7  Toevertrouwde taken wijkraden van diakenen  

1. Het college van diakenen vertrouwt aan de wijkraden van diakenen de volgende taken toe:  
a. De dienst aan de Tafel van de Heer 
b. Geldwerving voor diaconale doelen in de wijkgemeente 
c. Bestemming doelcollectes 
d. Beheer van de wijkkas (diaconie) 

 
2. Het College van diakenen en de wijkraden van diakenen hebben hun afspraken over de 

uitvoering van deze taken, het overleg daarover en de verantwoording van de wijkraad aan het 
college schriftelijk vastgelegd. 

 
 
5.8 Beheer (erf) pachtgronden 
 
1. Het College van diakenen besteedt het beheer van de (erf)pachtgronden uit aan een externe 

deskundige. 
 

2. De geheimhouding genoemd in de Ordinanties is van toepassing.  
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5.9  De administratie 
 
1. De boekhouding van het college wordt toevertrouwd aan een administrateur, tevens lid PGG niet 

zijnde de penningmeester of een extern bureau. 
 

2. De geheimhouding genoemd in de Ordinanties is van toepassing.  
 
 
5.10 De bevoegdheden van de penningmeester  
 
1. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van 

het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal 

bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) per betaling.  

 

2. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en 

penningmeester gezamenlijk bevoegd. 

 

3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 

plaatsvervanger.  

 

5.11 Beleidsplan 

 

1. Het College van diakenen stelt telkens voor een periode van vijf jaar een beleidsplan op, na 

daarover overleg gepleegd te hebben met de wijkraden van diakenen, de taakgroepen en de 

Algemene Kerkenraad.  

 

2. Elk jaar pleegt het College van diakenen met dezelfde organen overleg over eventuele wijziging 

van het beleidsplan. 
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§ 6  Wijkgemeenten 

 
6.1   Aantal wijkgemeenten  
 
De Protestantse gemeente ’s-Gravenzande heeft vier wijkgemeenten: 
1. Wijkgemeente Dorpskerk 
2. Wijkgemeente NoorderBrug 
3. Wijkgemeente van bijzondere aard De Nieuwe Rank  
4. Wijkgemeente van bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid De Uniekerk 
 
 
6.2 Grondgebied wijkgemeenten 
 
Het grondgebied van elke wijkgemeente is gelijk aan het gehele grondgebied van de Protestantse 
gemeente ’s-Gravenzande. 
 
6.3 Wijkkerkenraden en wijkraden 
  
1. Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad, een wijkraad van kerkrentmeesters en een 

wijkraad van diakenen.  
2. De wijkgemeenten bepalen de omvang en samenstelling van deze gremia en benoemt de leden.  
 

 

§ 7  Overige bepalingen 
 
7.1  Inwerkingtreding en overgangsbepaling 
 
1. Deze Plaatselijke regeling Algemene Kerkenraad treedt in werking met ingang van ??  2022 

(ingangsdatum is afhankelijk van datum vaststelling AK)  onder gelijktijdige intrekking van de 
vorige Plaatselijke regeling AK.  
 

2. De Algemene Kerkenraad uit de vorige Plaatselijke regeling benoemt de nieuwe, kleinere 

Algemene Kerkenraad genoemd in artikel 2.1 van deze nieuwe Plaatselijke regeling AK.   

 

 

’s-Gravenzande, 23 mei 2022 
 
 
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande,  
 
 
A. Bongaards, preses 
 
M.J. Louwen, scriba 
 


