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

Ambt Aan-
tal 

predikant 1 

ouderlingen 9 

ouderlingen-kerkrentmeester 3 

diakenen 5 

Totaal 18 

 
Conform ordinantie 3-8-2 worden twee ouderlingen een bepaalde taak toevertrouwd, te weten de be-
hartiging van het jeugdwerk en het evangelisatiewerk. 
 
1.2 Moderamen wijkkerkenraad 
Elke eerste vergadering van het nieuwe jaar wordt het moderamen van de wijkkerkenraad gekozen. Het 
moderamen bestaat uit een preses, een scriba en een assessor, waarbij in elk geval een predikant deel 
uitmaakt van het moderamen. 
 

§ 2 Verkiezing van ambtsdragers 
 
2.1 Algemeen 
De belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd. De verkiezing van ouderlingen en dia-
kenen geschiedt uit de belijdende leden van de wijkgemeente. 
Op grond van ordinantie 3-8-2 is het mogelijk dat de wijkkerkenraad aan ambtsdragers een taak kan 
toevertrouwen en hen op grond daarvan van andere taken of een deel daarvan kan vrijstellen. 
 
2.2 Stemrecht en verkiesbaarheid 
Alleen de belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar. Gastleden hebben 
geen passief en actief stemrecht. 
 
2.3 Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is geregeld in ordinantie 3-7. De kerkenraad stelt een 
rooster van aftreden vast. In het rooster van aftreden lopen de ambtstermijnen van ouderlingen en 
diakenen af op 31 december van het kalenderjaar waarin zij dienen af te treden. Met het oog daarop 
vindt in de regel de verkiezing van ouderlingen en diakenen eens per twee jaar plaats in de maand 
november van een oneven jaar. Wanneer door het bedanken van gekozene(n) een vacature voortduurt 
of wanneer een tussentijdse vacature ontstaat, kunnen ook in andere maanden verkiezingen worden 
gehouden. 
 
2.4 Uitnodigingen 
De uitnodiging aan de stemgerechtigde leden tot het doen van aanbevelingen, genoemd in ordinantie 
3-6-2, wordt ten minste vier weken voordat de verkiezing plaatsvindt door een kanselafkondiging en 
een publicatie in het kerkblad door de wijkkerkenraad gedaan. De uitnodiging voor de stemmingsver-
gadering wordt ten minste acht dagen voordat de verkiezing plaats vindt, door de wijkkerkenraad ge-
daan. 
 
2.5 Dubbeltallen 
Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen 
stelt de wijkkerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal in alfabetische volgorde op, waar-
uit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente plaatsvindt. 
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de wijkkerkenraad hiertoe voor een periode van 
zes jaar gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de machtiging uit hoofde van ordinantie 3-6-3, 
die als bijlage 1 aan deze plaatselijke regeling is gehecht. De procedure beschreven in dit artikel komt 
in de plaats van het bepaalde in ordinantie 3-6-2. 
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2.6 Wijze van verkiezen 
Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een besloten vergadering van stemgerechtigde le-
den. Wanneer een besloten vergadering door omstandigheden niet mogelijk is, kan ook gekozen wor-
den voor een stembusgang. 
 
2.7 Stemmen bij volmacht 
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde stemmen 
uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen. De vol-
machten zijn schriftelijk en ondertekend. Ze worden van tevoren aan de kerkenraad overhandigd. 
 
2.8 Verkiezing van predikanten 
In afwijking van het bepaalde in ordinantie 3-4-6 worden predikanten verkozen door de wijkkerkenraad. 
 

§ 3 De werkwijze van de wijkkerkenraad 
 
3.1 Aantal vergaderingen. 
De wijkkerkenraad vergadert ten minste 6 keer per jaar. 
 
3.2 Bijeenroepen van de vergadering 
De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden ten minste vier dagen van te voren bijeen geroepen 
door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda plus 
de onderliggende stukken). 
 
3.3 Verslaglegging vergaderingen 
Van de vergaderingen van de wijkkerkenraad wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerst-
volgende vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld. 
 
3.4 Openbaarmaking besluiten 
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de wijkkerkenraad, worden hetzij schrif-
telijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling in een kerkdienst binnen een redelijke 
termijn aan de gemeente bekend gemaakt. 
 
3.5 Jaargesprekken 
De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door een daartoe aangestelde commissie bin-
nen de wijkkerkenraad. 
 
3.6 Toelating toehoorders tot de vergaderingen wijkkerkenraad 
De wijkkerkenraad laat geen wijkgemeenteleden of andere belangstellenden als toehoorder tot zijn 
vergaderingen toe. Alleen wanneer omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan de wijkkerkenraad 
besluiten dat wijkgemeenteleden of andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde verga-
dering of een gedeelte daarvan toe te laten. De verslagen van de vergadering zijn niet openbaar. 
 
3.7 De gemeenteleden gelegenheid geven om hun mening kenbaar te maken 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de wijkkerkenraad de gemeenteleden gelegenheid geeft 
om in een bepaalde zaak hun mening kenbaar te maken, belegt de wijkkerkenraad eventueel een bij-
eenkomst met de leden van de gemeente, die wordt aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande 
aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op ten minste twee zondagen, die aan de bijeenkomst 
voorafgaan. 
In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad in het kort kenbaar over welke zaak zij de ge-
meenteleden gelegen wil geven om hun mening kenbaar te maken. 
 
3.8 Archiefbeheer 
Het lopende archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoor-
delijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van 
ordinantie 11, artikel 2, lid 7, sub g. 
 
3.9 Beleidsplan 
Het beleidsplan voor de wijkgemeente maakt onderdeel uit van het beleidsplan zoals dat is vastgesteld 
voor het geheel van de gemeente. 
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3.10 Taak en bevoegdheid algemene kerkenraad 
De wijkkerkenraad heeft alle taken van de kerkenraad die genoemd worden in ordinantie 4-7-1 toever-
trouwd aan de algemene kerkenraad, met uitzondering van: 
1. de pastorale zorg voor de gemeente; 
2. het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opge-

dragen; 
3. het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld. 
 

§ 4 Besluitvorming (ordinantie 4, artikel 5) 
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. 
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Sta-

ken 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 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 her-
stemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stem-
men, 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. 

 

§ 5 De kerkdiensten 
 
5.1 De eredienst 
De gemeente komt samen in de erediensten op de zondag als de dag des Heeren en op de kerkelijke 
feest- en gedenkdagen. Tevens komt de gemeente samen in leerdiensten, bid- en dankstonden voor 
gewas en arbeid en in de kerkdiensten op de oudejaarsavond en de nieuwjaarsmorgen. Ook komt de 
gemeente samen in kerkdiensten ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen in het leven van de 
gemeenteleden en van de gemeente zoals huwelijksdiensten en rouwdiensten. Daarnaast kunnen 
kerkdiensten worden belegd naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen in de kerk en in de we-
reld. 
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeenten Oost en West worden volgens een door de alge-
mene kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Dorpskerk en de Bethelkerk. De kerkdienst ge-
schiedt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende wijkkerkenraad. 
 
5.2 De Heilige Doop 
De bediening van de Heilige Doop vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de algemene kerken-
raad. Bij de bediening van de Heilige Doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
doopvragen beantwoorden. Het huisbezoek bij de doopouders vindt onder de verantwoordelijkheid van 
de algemene kerkenraad plaats. 
 
5.3 Het Heilig Avondmaal 
De viering van het Heilig Avondmaal geschiedt onder verantwoordelijkheid van de algemene kerken-
raad. De viering vind plaats in de Dorpskerk, de Bethelkerk en indien mogelijk in het zorgcentrum De 
Rembrandt. 
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5.4 Het huwelijk 
Alleen een naar burgerlijk recht tot stand gekomen huwelijk van een man en een vrouw kan, als een 
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht, worden ingezegend. De wijkkerkenraad ziet het 
huwelijk tussen man en vrouw als inzetting Gods (Genesis 2:22), wat heilig zal worden gehouden. In 
de bevestiging spreekt de kerk uit dat zij het huwelijk gesloten tussen man en vrouw erkent als een 
verbond dat geworteld is in Gods trouw. Bij de inzegening wordt de zegen van God over het bruidspaar 
uitgesproken. 
Het heeft de voorkeur van de wijkkerkenraad dat het verzoek om inzegening van een huwelijk wordt 
ingediend bij de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waarin het bruidspaar c.q. de bruid staat inge-
schreven. Voor de inzegening van een huwelijk door een predikant van een andere gemeente is toe-
stemming vereist van de wijkkerkenraad. Een besluit hierover zal na overleg met het bruidspaar ge-
nomen worden. 
Verder dient er gehandeld te worden overeenkomstig ordinantie 5, artikel 3. De kerkenraad houdt een 
trouwboek bij, waarin de namen van hen wie het huwelijk is ingezegend worden ingeschreven. 
 

§ 6 De vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 
6.1 Kerkrentmeesterlijk 
De wijkgemeente kent geen wijkraad van kerkrentmeesters. Wel zijn er kerkrentmeesters die geen 
ouderling zijn. Zij maken deel uit van het college van kerkrentmeesters. De zorg voor alle vermogens-
rechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard berust bij het college van kerkrentmeesters van 
de gemeente in haar geheel. Zie verder de plaatselijke regeling van de algemene kerkenraad. 
 
6.2 Diaconaal 
De wijkgemeente kent geen wijkraad van diakenen. De zorg voor alle vermogensrechtelijke aangele-
genheden van diaconale aard berusten bij het college van diakenen van de gemeente in haar geheel. 
Zie verder de plaatselijke regeling van de algemene kerkenraad. 
 

§ 7 Wijzigingen 
 
In gevallen waarin deze plaatselijke regeling niet voorziet, beslist de wijkkerkenraad, waarbij gehan-
deld wordt naar de bepalingen van de kerkorde, mits deze niet in strijd  zijn met de identiteit van de 
Hervormde gemeente van Oud-Beijerland. 
Wijzigingen in deze regeling worden, nadat deze in een vergadering van de wijkkerkenraad zijn vast-
gesteld, na bekendmaking en nadat deze gedurende acht dagen ter inzage van de lidmaten van de 
wijkgemeente hebben gelegen, ter kennisgeving doorgezonden naar het breed moderamen van de 
classis. Tevens wordt er een afschrift gestuurd naar de algemene kerkenraad. 
 

§ 8 Ondertekening 
 
Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van wijkgemeente-2 (Oost) van de Hervormde ge-
meente te Oud-Beijerland op 26 januari 2023. 
 
 
 
 
 
ds. J.J. ten Brinke, preses    B. Brussaard, scriba 
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Bijlage 1 
 
Op 1 december 2022 hebben de stemgerechtigde leden van de Hervormde wijkgemeente-2 (Oost) te 
Oud-Beijerland de wijkkerkenraad van die wijkgemeente voor een periode van zes jaar, aanvangend op 
1 januari 2023, gemachtigd om voor de verkiezing van ambtsdragers de procedure zoals beschreven in 
ordinantie 3-6-3 van de Protestante Kerkorde te volgen. 
De stemgerechtigde leden zijn daarover geraadpleegd in december 2022. 


