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1. Inleiding 

Het beleidsplan 2014-2018 is een weergave van de visie van en voor de 

Hervormde Gemeente te Everdingen. Er is dit keer voor gekozen om de 

opsomming en omschrijving van de feitelijke activiteiten van onze 

gemeente alleen in de gemeentegids op te nemen. Deze gemeentegids is dan 

ook tegelijk met het opstellen van het beleidsplan geactualiseerd.  

Dit beleidsplan zal een richting of een antwoord geven op een aantal op de 

toekomst gerichte vragen. De basis voor ons beleidsplan wordt bepaald door 

de Bijbel. Wat vraagt God dat wij doen? In liefde en met respect voor ieders 

mening hebben we dit beleidsplan gemaakt, besproken, aangepast en 

vastgesteld. 

Gevolgde procedure 

Aan de hand van diverse vragen is er in de kerkenraad over het uitgevoerde 

en nieuw te voeren beleid gesproken. Wij hebben zorgvuldig de bij het 

vorige beleidsplan opgestelde kernwaarden besproken en aangepast 

vastgesteld. Dit zijn uitgangspunten voor het beleid. Om deze kernwaarden 

niet alleen mooie woorden te laten zijn, hebben wij deze uitgewerkt met de 

inhoud die erbij hoort.  

Dit keer hebben we ook gebruik gemaakt van het werkplan van de PKN 

voor het opstellen van een beleidsplan. Zo is tijdens een gemeenteavond aan 

de hand van thema’s geïnventariseerd welke onderwerpen aandacht 

verdienen in het beleidsplan en welke positie de gemeente nu heeft en zou 

willen innemen. Ook is aan de gemeenteleden gelegenheid gegeven om via 

reactieformulieren per persoon inbreng te geven. Hier is ook goed gebruik 

van gemaakt. 

Daarnaast is er per werkgroep (pastoraat, diaconie en kerkrentmeesters) 

nadere uitwerking aan de diverse onderwerpen gegeven. Vervolgens is dit 

in de kerkenraad besproken en daar waar nodig aangepast. Uit al deze 

informatie is dit gezamenlijke beleidsplan geformuleerd.  

Het beleidsplan 2014-2018 is tijdens een gemeenteavond op 16 oktober 

2014 gepresenteerd en besproken. De kerkenraad heeft in haar vergadering 

van 24 november 2014 het beleidsplan vastgesteld. 
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Uitwerking 

Voor de uitwerking weten we ons zeer afhankelijk van het werk van de 

Heilige Geest. Wij mogen instrument zijn als gemeente, kerkenraad en 

individuen. Onze leidraad daarin is de Bijbel, het Woord van God. De 

geestelijke uitwerking van onze plannen ligt in Zijn hand. In de 

verschillende – nu volgende – onderdelen van het gemeente-zijn willen we 

de komende jaren daaraan aandacht geven. 

 

2. Wie zijn wij? 

De gemeente van Everdingen is een Hervormde Gemeente binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland. Deze plaats wordt niet zonder zorg 

ingenomen. Er is een plaatselijke regeling vastgesteld door de kerkenraad 

waarin ook zorgvuldig is uiteengezet hoe wij onze plaats in deze kerk 

innemen, namelijk met volledig behoud van de gereformeerde identiteit (zie 

bijlage 1). 

De gemeente Everdingen telde in januari 2014: 185 pastorale eenheden 

(gezinnen/alleenstaanden) oftewel 460 personen, waarvan 138 lidmaten. 

Onze gemeente bevindt zich binnen een geografisch gebied waarbij de 

grenzen van de burgerlijke gemeente Vianen en die van de provincie 

Utrecht in de richting van het Gelderse Culemborg, worden overschreden. 

Bij een grove indeling onderscheiden we: het dorp, de Lekdijk, 

Goilberdingerdijk (Culemborg) en Tienhoven (Tienhovenseweg, 

Bolgerijsekade, Lange Meent en Korte Meent. Daarnaast zijn er een aantal 

leden woonachtig buiten de kerkelijke gemeentegrenzen, die zich bij onze 

gemeente hebben aangesloten. 

De Hervormde Gemeente Everdingen is nog een echte volkskerk. Dat wordt 

zichtbaar doordat er allerlei soorten mensen en allerlei soorten meningen in 

één gemeente zijn vertegenwoordigd. Het blijkt ook uit het feit dat de 

gemeente zich niet binnen een vastgesteld kader bevindt.  

De gemeentegrenzen zijn vloeiend. Er is een open contact naar buiten. Op 

papier wordt dit zichtbaar doordat er sprake is van belijdende leden, 

doopleden en geboorteleden. Bij alle categorieën is er in veel gevallen 

sprake van ‘gemengde huwelijken/relaties’, wat betekent dat niet alle 
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gezinsleden bij de Hervormde Gemeente behoren, maar bij een ander of 

geen kerkverband zijn aangesloten. 

Sterke punten en valkuilen  

 De gemeente staat echt in de samenleving en is geen afgeschermde 

groep mensen, dit vergemakkelijkt het meeleven met elkaar en de 

mensen om ons heen. We willen de drempel verlagen en een gastvrij 

huis bieden voor jong en oud; 

 De preken en leerdiensten hebben goede diepgang en de samenvattende 

brief van onze predikant is waardevol tijdens en na de leerdiensten; 

 We vinden het soms moeilijk om elkaar aan te spreken op bepaalde 

gedeelde waarden. Het verhaal van Christus uitdragen is blijkbaar niet 

vanzelfsprekend; 

 Leren willen we van en met elkaar en vooral door te doen: er is relatief 

weinig duidelijke leerbehoefte. Verdiepen in de Bijbel mag meer 

onderdeel zijn of worden van het dagelijks leven; 

 Aandacht voor de kinderen en jeugd moet meer en beter gericht 

plaatsvinden. De keuze van de boodschap is daarbij van belang en de 

afstemming op het leven hier en nu; 

 Binnen een brede gemeente is helder omlijnd beleid nodig. Het is nodig 

dat heel de gemeente/gemeenschap in beeld blijft, maar het is niet 

mogelijk en ook niet terecht om alle verscheidenheid in het beleid op te 

nemen.  

 

3. Wat zegt de Bijbel ons? 

Jezus Christus is de Heere over ons hele leven en over iedereen waarmee 

wij samenleven. Allereerst zijn wijzelf geroepen te luisteren naar deze 

goede boodschap en te leven van de genade van Christus. Wanneer wij ons 

geloof in de praktijk brengen, dragen wij deze boodschap ook uit naar de 

mensen om ons heen in woorden en daden. Het geloof in Jezus maakt ons 

echt gelukkig, nu en voor eeuwig. Dat willen we delen en laten blijken aan 

iedereen. 
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Onze missie is:  

Vertellen en laten zien wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent. 

Sinds 2011 hanteren wij als gemeente de Herziene Statenvertaling. 

 

4. Kernwaarden 

De kerkenraad houdt vast aan de volgende 3 kernwaarden die leidend zijn 

voor ons beleid.  

Verkondigen 

Naast het brengen van het Woord met verdieping, inspiratie en 

terechtwijzing zeker ook de lofprijzing en de bediening van de sacramenten. 

Onderwijzen en verkondigen van wat er in de Bijbel staat.  

Viering vindt haar hoogtepunt in de erediensten: Verkondiging van het 

Woord van God, zang, gebed en de bediening van de sacramenten Doop en 

Avondmaal.  

Het leerelement zit in kerkdiensten, met name de avonddiensten en de 

andere samenkomsten van de gemeente rondom het Woord: 

Vrouwenvereniging, (Starters)Bijbelkring, Gesprekskring, 

Jeugdvereniging, clubwerk en catechese. 

 

Verbinden  

Ondanks achtergrondverschillen er met en voor elkaar zijn met warmte, 

aandacht en steun. Dit is een kracht van onze gemeente en we willen dit 

graag meer stimuleren en laten gebeuren. Meeleven met elkaar moet vanuit 

het geloof in Christus, iets onvoorwaardelijks krijgen. Meeleven met 

iedereen, ongeacht welke achtergrond en geschiedenis iemand heeft. 

Verdiepen 

Laten zien en merken dat je een positief voorbeeld bent en alternatieven 

kunt bieden. Door de volkskerkgestalte en de verscheidenheid aan 

opvattingen is onderscheiden een zwak element van het gemeentezijn. De 

kerkenraad vindt het belangrijk -in gehoorzaamheid aan het Woord van 
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God- dat christenen zich onderscheiden van niet-christenen. Dat betekent 

niet dat we boven iemand zouden staan als christen. In tegendeel: Jezus is 

ons grote voorbeeld als dienaar. Wel kunnen we in onze handel en wandel 

laten zien dat het onderscheid maakt dat je christen bent. Dat het je leven 

doortrekt. 

De volgende drie begrippen blijven wij hanteren als motto voor het beleid 

de komende jaren: 

Verkondigen    Verbinden    Verdiepen 

 

5. Kerkenraad 

De kerkenraad bestaat uit de predikant, zeven ouderlingen (één 

jeugdouderling, drie wijkouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeester) en 

drie diakenen (één jeugddiaken). Al enige tijd fungeert  één van de andere 

kerkenraadsleden als voorzitter, dit willen we voortzetten. De predikant is 

daardoor minder verantwoordelijk voor het vergaderproces zelf en kan zo 

gemakkelijker een inhoudelijke bijdrage leveren. Daarnaast is één van de 

kerkenraadsleden scriba. 

Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat minimaal uit de voorzitter, de 

scriba en de predikant. Het uitgangspunt is dat ieder onderdeel 

vertegenwoordigd is in het moderamen. Het moderamen wordt jaarlijks 

benoemd. 

Jaarlijks wordt er door enkele leden van de kerkenraad een voortgangs- en 

evaluatiegesprek met de predikant gehouden.  

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het opstellen van, het 

verwerven van draagvlak voor en het uitvoeren van het beleid uit dit 

beleidsplan.  
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6. Wat vraagt extra aandacht de komende jaren? 

Zoals gezegd vergen de voorbereiding en organisatie van de erediensten en 

diverse gemeenteactiviteiten uiteraard de nodige tijd en aandacht. De 

gemeentegids en onze website laten zien wat er allemaal plaatsvindt in 

Everdingen en via de contactenlijst is duidelijk bij wie je daarvoor terecht 

kunt. 

 Om de missie en kernwaarden verder inhoud te geven, gaat onze aandacht 

de komende 4 jaar tijdens ons gemeentezijn extra uit naar: de vieringen, 

verdieping en jeugd.  

Daarbij is de komende jaren extra aandacht noodzakelijk voor de 

financiering van alle activiteiten en verplichtingen. Ook wij merken de 

gevolgen van toenemende kosten en afnemende bijdragen. De 

instandhouding van een voltijds predikantsplaats staat onder druk. 

6.1 Vieringen 

De eredienst vormt het brandpunt van het gemeenteleven, op zondag komen 

we in ons kerkgebouw samen om de Drie-enige God te eren. Het is God zelf 

die, aanwezig door Zijn Heilige Geest, ons daar ook wil geven wat wij 

nodig hebben voor onze ziel: geloof en geloofsgroei. Dit lijkt minder 

beleefd te worden, wat te merken is aan onregelmatige of beperkte kerkgang 

bij een deel van de gemeente. Daarbij zal zeker aan een nieuwe generatie 

ook moeten worden overgedragen waarom we de dingen doen, die we doen. 

Hierbij krijgen de Heilige Doop, geloofsbelijdenis en het Heilig Avondmaal 

extra aandacht.  

Verder zal de prediking nadrukkelijk de verbinding moeten leggen tussen 

het evangelie en het dagelijks leven (de toepassing en actualiteit). We willen 

ons inzetten om de kerkdiensten ook toegankelijk te laten zijn voor buiten- 

en randkerkelijken, en voor kinderen en jongeren. Dat vraagt soms een 

flexibele liturgie. 

De uitwerking staat in hoofdstuk 7. 

6.2 Verdiepen (in kennis, in het uitleven van je geloof, en in relaties) 

We zijn als gemeente gezegend met een groot gevoel van saamhorigheid en 

vormen zo een sociale gemeenschap met een grote diversiteit. Het is voor 

velen niet zo duidelijk wat hier specifiek christelijk aan is. Terwijl wij van 
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Jezus juist de opdracht hebben om bewust ons geloof in de praktijk te 

brengen.  

Daarom willen we ons verdiepen in de verbinding tussen geloof en praktijk. 

Leren doen we in onze gemeente het liefst door gesprek en praktisch bezig 

zijn. De aankomende jaren willen we daarom meer mensen betrekken bij 

het geloofsgesprek (op kringen, gemeenteavonden, e.d.). Daarnaast 

stimuleren we gemeenteleden zich op diverse manieren in te zetten voor 

opbouw van de gemeente en daarin Gods leiding en zegen te ervaren.  

Naast de huidige gemeenteactiviteiten en onderlinge sociale contacten 

willen we in onze directe leefomgeving nog meer laten zien hoe groot de 

liefde van Jezus is. Zoals door hulp bij ziekte, omzien naar mensen op hoge 

leeftijd, kinderen betrekken bij kinderactiviteiten. 

De uitwerking staat in hoofdstuk 8. 

6.3 Jeugd 

Wie jeugd heeft, heeft toekomst. Dat geldt zeker ook in de kerk. Het 

jeugdwerk vormt één van de onderdelen van de gemeente waarin veel werk 

verzet wordt en aandacht naar uitgaat. We zijn dankbaar dat het jeugdwerk 

aantrekkingskracht heeft voor kinderen en tieners van het dorp. Dit is 

waardevol en geeft kansen om het evangelie in ons dorp te delen. De jeugd 

zal daarbij het gevoel moeten hebben helemaal mee te tellen, en daarom 

wordt het gemeente-zijn meer afgestemd op kinderen en jeugd.  

Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid in de geloofsopvoeding, 

daarom willen wij meer aandacht besteden aan toerusting en uitwisseling 

van ervaringen. Daarnaast brengen we meer structuur aan in wat jongeren in 

het jeugdwerk gaan leren, afgestemd op een doorgaande lijn, rekening 

houdend met de verschillende leeftijden. Dit vergt een goede communicatie 

met ouders en goede overdracht en begeleiding bij de overstap naar een 

andere groep. Leidinggevenden in het jeugdwerk worden waar nodig 

gestimuleerd om relevante cursussen en bijeenkomsten te volgen.  

De uitwerking staat in hoofdstuk 9. 
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7. Vieringen 

Onderstaand de beleidspunten voor de komende 5 jaar: 

 Over de afgelopen jaren is er een vrij constante kerkgang, dit is op 

basis van de tellingen vastgesteld. Zorgpunt is de onregelmatige 

kerkgang van een deel van de gemeenteleden en de onbalans tussen de 

aantallen kerkgangers van de ochtend- en avonddienst. Het beste is om 

dit persoonlijk te bespreken met betreffende gemeenteleden. Daartoe 

zullen we alerter in het oog houden wie we missen. Als een gezinslid 

thuis niet aan de maaltijd verschijnt, wil je het immers ook weten! 

Rond het Heilig Avondmaal verdient deze pastorale zorg en omzien 

naar elkaar extra aandacht. Zo mogelijk gelijk na afloop van 

kerkdiensten zullen we eventuele aandachtspunten benoemen m.b.t. 

afwezigheid/gemiste gemeenteleden. Het betreft ten eerste 

belangstelling en omzien naar elkaar. Tijdens de kerkenraads-

vergadering bij het punt 'pastorale zorg' ook de ontwikkeling in de 

kerkgang meenemen. Een toenemend aantal gemeenteleden luistert 

digitaal mee tijdens de dienst: met enige regelmaat zullen we aandacht 

besteden wie het zijn die met ons de dienst meebeleven.  

 In deze beleidsperiode geen voorstellen tot wijzigingen in de liturgie. 

We blijven de flexibilisering uit het vorige beleidsplan toepassen en 

denken daarbij aan: 

o Door het welkom vóór de voorzang, is de voorzang min of meer 

onderdeel van de dienst geworden. Daarbij past niet goed het idee 

van psalmen volgens rooster. In het vervolg kan de voorzang voor 

de avonddienst bepaald worden door de predikant (aanpassing 

brief aan gastpredikanten). Elke ochtenddienst  zal de 

zondagsschoolpsalm voortaan de voorzang  zijn en daar zal 

aandacht aan worden besteed richting de kinderen. De 

zondagschool levert daarvoor een rooster aan van psalmen.  

o We spreken met elkaar af dat we de richtlijn op één lied uit OTH 

houden in de reguliere kerkdienst. De brief naar gastvoorgangers 

blijft dan ook gelijk op dit punt. In trouw-, jeugd- en 

kinderdiensten is er ruimte voor meer liederen. Op feestdagen is 

het de gewoonte drie liederen vóór de dienst te zingen en in de 

nabetrachtingsdienst van het Heilig Avondmaal drie liederen ná de 

dienst.  
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o Verder staan we open voor ideeën uit de gemeente, bijvoorbeeld 

het inzetten van een ander muziekinstrument voor begeleiding van 

een lied als bijvoorbeeld een organist daarom vraagt.  

o Een kerk is voor ons geen plaats voor veel uiterlijk vertoon. Wel 

mag er bij met name bijzondere gelegenheden een passend accent 

verzorgd worden. 

 De eigen predikant c.q. jeugdouderling regelt kerkboekjes (standaard 

lay-out en incidenteel aangepast op speciale diensten) voor de jonge 

kinderen, die achteruit de kerk mee te nemen zijn, waarin vragen staan 

die hen stimuleren deel te nemen aan de dienst en te luisteren naar de 

preek.  

 De diensten van opening en sluiting winterwerk en middagdiensten op 

bid- en dankdag (kinderdiensten) worden door de predikant voorbereid 

met daarbij ondersteuning door enkele ouders/gemeenteleden. In deze 

diensten is een gedrukte liturgie aanwezig en wordt de brede 

toegankelijkheid benadrukt. 

Ons huidige aanbod voor Pastoraat en Eredienst is terug te vinden in de 

gemeentegids.  

 

8. Verdiepen 

 Op dit moment wordt er al veel geleerd in onze gemeente: o.a. in 

leerdiensten, zondagsschool, catechese en kringwerk. We zijn van plan 

om al die verschillende leeractiviteiten nog beter op elkaar af te 

stemmen en de afstemming/doorgaande lijnen kenbaar te maken. Dat is 

vooral in het jeugdwerk belangrijk. Wat willen we dat de jongeren uit 

de gemeente 'weten' en 'kunnen' als ze ongeveer 18 zijn? En wat zijn de 

leermogelijkheden daarna? Daarvoor gaan we als kerkenraad de 

aankomend jaar een leerbeleidsplan maken (2015 gereed). We hoeven 

wat betreft het leerbeleidsplan niet het wiel uit te vinden, maar kunnen 

putten uit het werk van andere gemeenten of de HGJB. Het 

leerbeleidsplan past ook bij het beleidspunt  Jeugd , waarin al verwoord 

wordt dat er meer samenhang in het jeugdwerk noodzakelijk is, zeker 

bij de overstapmomenten. Wanneer in het leerbeleidsplan ook aandacht 

is voor de erediensten, in het bijzonder de sacramenten, dan is een deel 

van het beleidspunt  Vieringen verwerkt. Een mogelijkheid die is 



11 

genoemd is te onderzoeken of de huidige zondagsschool omgezet kan 

worden in een ‘kinderkerk’ waarbij delen van de Eredienst gezamenlijk 

zijn en een gedeelte apart voor een bepaalde leeftijdsgroep. 

o Menskracht is tijdelijk nodig voor de Werkgroep Leerbeleidsplan. 

Dit valt onder het takenpakket van de predikant, jeugdouderling en 

jeugddiaken. Verder is het goed een paar gemeenteleden 

betrekken, waaronder een twintiger (vanwege waargenomen gat in 

leertraject). 

 Naast het feit dat leren altijd ook verdiepen is en het kringwerk ook 

onder het leerbeleidsplan valt, komt het beleidspunt  Verdiepen 

expliciet aan bod door het volgen van cursussen door gemeenteleden. 

Dit willen we de komende jaren actief bevorderen in de breedte van de 

gemeente. We stimuleren leidinggevenden en ambtsdragers om 

cursussen te volgen bij het begin van hun taak en eventueel voor 

verdere verdieping. Er is door de PKN, HGJB, etc., genoeg 

cursusaanbod voor handen. Financiële middelen wil de diaconie voor 

haar rekening nemen voor het jeugdwerk.  

o De scriba neemt in de verkiezingsbrief voor ambtsdragers een 

passage op over verwachte deelneming cursussen (2014 gereed); 

o De predikant motiveert nieuwe ambtsdragers deel te nemen aan 

een relevante cursus met een concreet voorstel. Verder informeert 

hij jaarlijks bij de kerkenraadsleden of er behoefte is aan een 

vervolgcursus. Het rooster van (her)verkiezing/aftreden wordt 

aangevuld met de vermelding van gevolgde cursussen per 

ambtsdrager (vanaf 2014). 

o Er vindt registratie plaats van gevolgde cursussen door 

leidinggevenden en hoe de cursus is ervaren (vanaf 2014). In de 

nieuwsbrief maken we hier ook melding van. 

 Op het huisbezoek willen we ook aandacht besteden aan het jaarthema. 

Jaarlijks zullen we aan de hand van het jaarthema een Bijbelgedeelte 

met korte toelichting en vragen maken hiervoor (gereed 2014) 

 We zullen een visie ontwikkelen op pastoraat in de breedste zin en de 

plek die het bezoekwerk van predikant, ouderlingen, bezoekdames en 

verjaardagfonds daarin hebben. Dit kan meer ruimte creëren voor het 
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onderling geloofsgesprek en gebed als gemeenteleden beseffen ook 

elkaar daarmee te kunnen bemoedigen. (2015 gereed) 

 We zoeken ook twee bezoekbroeders, die in bediening gesteld worden 

in de kerkdienst en gelofte van geheimhouding afleggen. Zij nemen 

deel in het consistorie en ontvangen van daaruit bezoekadressen, ook 

kunnen zij desgevraagd mee als '2
e
 man' (vanaf 2015). 

 

 

9. Jeugdwerk 

Om de jeugdzaken te behartigen is er een jeugdouderling. Dit is een 

volledige ambtsinvulling. De jeugdouderling heeft dus geen pastorale wijk 

naast zijn werkzaamheden als jeugdouderling. De jeugdouderling is 

verantwoordelijk voor de voortgang van de jeugdactiviteiten in de 

gemeente. Al deze activiteiten worden onder verantwoording van de 

jeugdouderling, door de jeugdraad aangestuurd en in gang gezet.  

De jeugdraad is een overlegorgaan tussen kerkenraad en clubs, en tevens 

een commissie voor de voorbereiding van een aantal activiteiten zoals de 

opening en sluiting winterwerk. De jeugdouderling vormt samen met een 

afgevaardigde van de zondagsschool, de kinderclub, de tienerclub, de 

jeugdvereniging en de Vakantie Bijbel Werk de jeugdraad. 

Om het jeugddiaconaat praktisch invulling te geven is er één diaken die zich 

hier in het bijzonder mee bezig houdt: de jeugddiaken. De jeugddiaken 

zorgt voor diaconale betrokkenheid bij het jeugdwerk, is aanwezig bij 

jeugdraad vergaderingen, stuurt aan op het uitvoeren van het beleid, helpt 

bij het voorbereiden van jeugd/diaconale acties, helpt de jeugdouderling bij 

zijn taken en kan voor hem waarnemen. 

Het doel van het jeugdwerk is de jeugd kennis bijbrengen van het woord 

van God, onderlinge ontmoeting met leeftijdsgenoten en zorg in een 

liefdevolle en geborgen omgeving.  

Het jeugdwerk is missionair. Enerzijds is het bedoeld om de kerkelijke 

jeugd een verantwoorde vrijetijdsbesteding te bieden. Verder stimuleren wij 

deelname van rand- en niet-kerkelijke jeugd. Bij de activiteiten zal het 

overdragen van kennis van Gods Woord altijd een plaats hebben. Uitdaging 

in het jeugdwerk is te laten zien dat Christen-zijn onderscheidend van aard 

is. Dit wordt voor de jeugd vooral praktisch in activiteiten als het meedoen 
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aan een diaconaal project. Ook bij de verwerking van een Bijbelverhaal kan 

het onderscheidende element blijvende aandacht krijgen.  

 De leiding van het jeugdwerk wisselt regelmatig. Vaak onder druk van 

een volle agenda doen meestal jonge mensen mee aan het jeugdwerk. 

Daarbij is voeding heel belangrijk. De jeugdwerkleiders zullen voor dit 

werk moeten worden toegerust. De kerkenraad stimuleert hen om 

cursussen te volgen om zodoende gemotiveerd en ondersteund te 

blijven (zie ook Verdiepen).  

 Op dit moment kent onze gemeente geen georganiseerd jeugdbezoek. 

Vanaf nu bezoekt de predikant alle jongeren rond hun 18
e
 verjaardag. 

Verder draagt de jeugdouderling namen aan van jeugd die een 

persoonlijk bezoek kunnen gebruiken (wegens bijzondere zorg, 

randkerkelijk, etc.) (vanaf 2014). 

 Registratie wordt nu door elke club afzonderlijk gedaan, hieruit is veel 

informatie te putten mits centraal ontsloten. Daarom starten we met 

registratie van jeugdwerk in groepen (via het kerkelijke systeem LRP), 

waarbij ook buitenkerkelijke jeugd als 'gastlid' geregistreerd wordt. Dit 

kan later geraadpleegd worden en als ‘geheugen’ dienen. Omdat het 

registeren van jeugd de continuïteit van informatie borgt (in geval van 

wisselende leidinggevenden) en het gemakkelijker maakt om buiten- en 

randkerkelijke jongeren in de tienerleeftijd in beeld te houden. 

*De jeugdouderling coördineert in samenspraak met de 

ledenadministrateur de jaarlijkse registratie van groepen en leden (o.a. 

toestemmingsbrief ouders) in het jeugdwerk (vanaf 2014). 

 We stimuleren deelname aan regionale activiteiten voor de jeugd zoals 

uitwisseling weekend, ZaterdagAvondJeugdWerk (ZAJW) 

en Ringweekend door het o.a. actief te vermelden in kerkblad, op 

website en door deelname aan jaarlijkse volleybalwedstrijd met een 

team vanuit de kerkenraad.  

 

 Door middel van een actief diaconaal jeugdbeleid willen we een groter 

bewustwording van de wereld om ons heen bereiken, waarbij niet 

alleen aandacht is voor noden van anderen, maar ook activeren om 

persoonlijk of als groep met deze medemensen aan de slag te gaan. 

Kernachtig: Diaconie voor jongeren en diaconie door jongeren. 
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De diaconie wil, in samenwerking met de jeugdouderling, ervoor zorgen dat 

er in ieder seizoen aandacht komt voor diaconaat. Eens in de drie jaar 

gebeurt dit al door het organiseren van een actieseizoen, in de overige 2 

jaren willen we een programma in het kader van diaconaal bewustzijn 

uitvoeren: 

 In samenwerking met de kerkenraad selecteren we een thema. Dit 

thema moet enigszins aansluiten bij het jaarthema; 

 We zorgen voor informatiemateriaal. Dit materiaal moet aandacht 

krijgen in de clubs in een korte tijdsperiode van ca. 2 weken, zodat alle 

jeugd er op ongeveer dezelfde tijd mee bezig is. 

 We verzoeken de predikant in dezelfde periode een preek te houden 

waarbij ruim aandacht is voor een diaconale houding, toegepast op het 

gekozen thema;  

 We proberen met de clubs (vanuit de jeugdraad) een activiteit te 

organiseren. Dit kan meer of minder actief zijn, bijvoorbeeld een 

bezoek aan een organisatie of daadwerkelijk de handen uit de mouwen 

steken; 

 Per seizoen (en thema) wordt gekeken in hoeverre het geschikt is om de 

kinderclub en/of zondagsschool erbij te betrekken vanwege de leeftijd. 

Sommige thema’s kunnen prima behandeld worden, andere mogelijk 

niet. 

 We zien (om te beginnen bij de jonge kinderen) ook een heel 

belangrijke taak liggen in de gezinnen. We willen dan ook de ouders 

hier goed bij betrekken. 

 De activiteiten worden onder de aandacht gebracht van de (lokale) 

media om op die manier er ook een bredere groep informatie over te 

geven. 
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10. Financiën van de Diaconie 

De Diaconie verkrijgt haar financiële middelen door middel van 

collecteopbrengsten en renteopbrengsten. 

Besteding van de gelden 

Steun aan Diaconale organisaties 

De Diaconie steunt een beperkt aantal organisaties, zodat de verbondenheid 

met deze organisaties goed is. Deze organisaties worden opgenomen in het 

collecterooster. Naast het doorzenden van de collecteopbrengsten aan deze 

doelen kan de Diaconie besluiten om vanuit eigen middelen de opbrengst te 

verhogen. 

Naast bovengenoemde steun, verleent de Diaconie ook steun bij rampen, 

zoals in het verleden bij de ramp op de Filipijnen. Hiervoor houdt de 

Diaconie extra collecten en verhoogt indien wenselijk de opbrengst vanuit 

eigen middelen. 

Bijzondere/structurele steun 

Per januari 2014 lopen nog de volgende toezeggingen: 

Na het actiejaar voor Dorcas heeft de Diaconie toegezegd nog circa 2 jaar 

het waterproject te blijven steunen. Tijdens deze periode zal de Diaconie de 

gemeente informeren over de voortgang van dit project. 

De Diaconie steunt het werk van zendingsechtpaar Jaap en Coby van der 

Ham in Kenia. De hiervoor toegezegde bijdrage staat vast. Voor deze steun 

wordt gedurende het jaar gecollecteerd. Het verschil tussen de toegezegde 

steun en de collecteopbrengsten wordt uit eigen middelen van de Diaconie 

betaald. De GZB heeft Jaap en Coby van der Ham voor 2 jaar uitgezonden. 

De diaconie heeft toegezegd in ieder geval deze periode te steunen. 

Door middel van deze steun wil de Diaconie de activiteiten van deze 

organisaties ondersteunen en de verbondenheid van onze gemeente met het 

werk van deze organisaties versterken. 

De Diaconie betaalt de kosten voor het jeugdwerk van de gemeente. De 

verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk ligt bij de jeugdraad. 
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11. Financiën en rentmeesterszaken 

Roerende en onroerende zaken 

Aansprakelijkheid van de kerk voor ongevallen en dergelijke is op dit 

moment afgedekt middels een standaard WA-verzekering. In de afgelopen 

beleidsperiode hebben de kerkrentmeesters mede in samenspraak met de 

diaconie bekeken of dit mogelijk uitgebreider verzekerd moet en kan 

worden. We zullen aansluiten op de landelijke trend. 

Het Hervormd Centrum, de pastorie, de kerk en consistorie zijn de 

afgelopen periode grondig onder handen genomen en verkeren in een goede 

staat. De kerk wordt jaarlijks door de Monumentenwacht geïnspecteerd 

waarbij gerapporteerde (kleine) gebreken doorgaans vrijwel direct worden 

gerepareerd. De pastorie en het Hervormd Centrum krijgen jaarlijks de 

aandacht van de onderhoudsman van het college. 

Personeel 

In het kader van "alles wat aandacht krijgt groeit" worden met de hieronder 

genoemde medewerkers jaarlijkse voortgangsgesprekken gehouden. De 

insteek van deze gesprekken is met elkaar terugkijken op de afgelopen 

periode. Het grootste gedeelte van deze gesprekken staat in het teken staan 

van de toekomst. Wat staat ons te wachten, wat gaat goed en wat kan nog 

beter. 

In het laatste kwartaal zullen er voortgangsgesprekken gevoerd worden met 

het kostersechtpaar en de beheerders van het Hervormd Centrum. 

In de periodes december en juni vinden er gesprekken plaats met de vaste 

organisten. Naast het invullen van het rooster zullen ook andere zaken de 

aandacht krijgen die betrekking hebben op vragen en wensen van de 

organisten. 

Onze missie en geformuleerde waarden vragen concreet gedrag. Bij het 

zoeken van bezetting voor de diverse activiteiten blijven we er een 

gewoonte van maken ook zoveel mogelijk mensen van buiten de vaste kern 

te benaderen. 

Daar waar gewenst worden passende vergoedingen betaald in redelijke 

overeenstemming met de richtlijnen hiervoor van de PKN. 
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Communicatie 

Als gevolg van de missie zullen wij meer en zo transparant mogelijk 

communiceren naar zoveel mogelijk mensen in onze gemeente. Op deze 

wijze willen we meer mensen bereiken en de betrokkenheid vergroten.    

De volgende communicatiemiddelen zijn in gebruik en nader toegelicht in 

de gemeentegids: 

 In de wekelijkse Zaaier worden de abonnees door de predikant 

geïnformeerd over de actuele zaken.  

 In de nieuwsbrief stellen we de gemeente op de hoogte over zaken 

waar de kerkenraad mee bezig is. Tevens bevat de nieuwsbrief 

informatie over nieuw ingekomen en verhuisde mensen. Minimaal 3 x 

per jaar wordt deze nieuwsbrief via de Zaaier en bij de uitgang van de 

kerk verspreid.  

 De gemeentegids wordt om de 4 jaar herijkt en verspreid. Deze bevat 

een beschrijving van alle onderdelen van de plaatselijke kerkelijke 

organisatie en activiteiten. 

 Jaarlijks wordt  rond de opening van het winterwerk de 

activiteitenkalender onder de gemeenteleden verspreid in analoge 

vorm. Daarnaast is deze ook te raadplegen via onze website. 

 Inmiddels is er een website  (www.hervormdeverdingen.nl) waarop 

ook op toegankelijke wijze de meeste informatie vanuit de 

gemeentegids en de activiteitenkalender is te raadplegen. Ook wordt er 

verslag gedaan in woord en beeld van uitgevoerde activiteiten. Op 

onze website zijn ook recente erediensten te beluisteren. 

 Naast bovenstaande communicatie worden leden van diverse kringen 

en clubs uiteraard middels briefjes, uitnodigingen, e-mails etc. op de 

hoogte gebracht.  

http://www.hervormdeverdingen.nl/
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Financiën 

In de hieronder vermelde meerjarenbegroting 2014 – 2018 vindt u de 

financiële vertaling van het voorgenomen beleid.  

Als uitgangspunt voor de opstelling van deze begroting zijn de resultaten 

van de jaren 2011 t/m 2013 gehanteerd.  

 

bedragen x €1.000 2014 2015 2016 2017 2018

Totale inkomsten 115,9 112,3 112,3 112,2 108,7

Totale uitgaven 115 117,5 119,3 120,6 122,3

verschil inkomsten

en uitgaven 0,9 -5,2 -7 -8,4 -13,6

noodzakelijke stortingen 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

in onderhoudsvoorziening

etc.

te verwachten exploitatie

resultaten -3,5 -9,6 -11,4 -12,8 -18

                    Begrotingen

 

Omdat de compensatiepost  " conversieverschillen "  tot en met het jaar 

2017 ontvangen wordt, is het effect hiervan zichtbaar op de begroting van 

het jaar 2018. ( extra terugval van inkomsten ). Het betreft hier een 

terugloop van inkomsten van € 7.200 in het jaar 2014 naar € 0 in het jaar 

2018. 

In de komende beleidsperiode zal er gezocht moeten worden naar 

mogelijkheden om het oplopen van de negatieve exploitatieresultaten tegen 

te gaan. Als oplossing hiervoor moet er gedacht worden aan vermindering 

van uitgaven en/of verhoging van inkomsten. De uitgaven bestaan voor het 

grootste gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten, zoals kosten pastoraat, 

kosten onroerend goed etc. Er is wel een voornemen om te onderzoeken of 

er op de energiekosten bezuinigd kan worden. 
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Aan de inkomsten zijde zijn ook de mogelijkheden tot verhoging op dit 

moment behoorlijk beperkt. Het rendement op de banksaldi is zeer laag, 

doch wij kunnen het ons niet veroorloven om aan risicodragende 

beleggingen deel te nemen. Voor de in deze periode vrijkomende 

pachtcontracten zou er gekozen kunnen worden voor nieuwe kortlopende 

overeenkomsten. Daarnaast kan een overweging zijn om extra financiën te 

genereren door het verkopen van vrijkomende pachtgronden echter het 

rendement op vrijstaande gelden maakt dit zoals het nu is niet echt 

interessant. Als mogelijke extra inkomsten blijven dan verhoging van 

kerkbalans en collecten in de eredienst over. 

De doelstelling is om de komende jaren een negatief exploitatieresultaat aan 

te proberen te houden van maximaal € 5000,-- negatief. 

 

Indien de voorgaande doelstelling niet gehaald zal/kan worden, moet er in 

alle redelijkheid overwogen worden of de instandhouding van de fulltime 

predikantsplaats in de toekomst gecontinueerd kan blijven. Het college van 

kerkrentmeesters streeft ernaar om juist hierover in zo vroeg mogelijk 

stadium zowel met de kerkenraad als met de gemeente in gesprek te blijven. 
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Bijlage 1: Plaatselijke regeling 

     Bijlage behorend bij het 

     Beleidsplan 2014 - 2018 
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Everdingen 
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Deze plaatselijke regeling is opnieuw vastgesteld door de kerkenraad op 24 

november 2014 en is per die datum geldig. 

WOORD VOORAF 

Per 1 mei 2004 maakt de Hervormde gemeente te Everdingen deel uit van 

de Protestantse Kerk in Nederland (P.K.N.). Derhalve is voor haar met 

ingang van die datum de Kerkorde van de P.K.N. bepalend. 

Ten behoeve van het leven en werken van de gemeente heeft de kerkenraad 

een plaatselijke regeling opgesteld. Ter inleiding van deze plaatselijke 

regeling vestigt de kerkenraad de aandacht op het volgende: 

 de gemeente wenst onder de naam ‘Hervormde gemeente te 

Everdingen’ binnen de P.K.N. haar plaats in te nemen. 

 de gemeente weet zich in haar leven en werken gebonden aan de 

leer van de Heilige Schrift, zoals die in het geloof is verwoord in 

de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, te weten: de 

Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofdbelijdenis van Nicea en 

de Geloofsbelijdenis van Athanasius én in de drie bijzondere 

belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Enigheid, te weten: 

de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis 

en de Dordtse Leerregels.  

 De kerkenraad onderschrijft en ondertekent namens de gemeente 

zowel de ‘Verklaring’ als het ‘Convenant’, waaraan zij zich in haar 

leven en werken wenst te conformeren. 

Behalve in deze ‘plaatselijke regeling’ heeft de kerkenraad ook in het 

beleidsplan van de gemeente een aantal regelingen voor het leven en 

werken der gemeente opgesteld, die niet in de plaatselijke regeling zijn 

opgenomen. 

 

 

                                                                                                               

Everdingen, november 2014. 
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VERKLARING 

Als kerkenraad van de Hervormde gemeente weten we ons door onze 

Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben 

begeerd en waarover wij in het 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’ (2 Tim. 

2:13) weten wij ons echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd 

binnen de kerk trouw te zijn 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 

Zijn 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 der 

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 geloof 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 overeenstem-
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ming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van 

gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.  

 

CONVENANT 

 

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de 

Nederlandse Hervormde Kerk. 

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 

de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en 

leven. 

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. 

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals 

neergelegd 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 vergaderingen 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 
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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. 

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 geloof 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 te worden mannenbroeders, belijdende leden 

van de kerk en vervuld 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 on-Bijbels en daarom 

censurabel. Daarom zal de kerkenraad de Bijbelse tucht uitoefenen over hen 

die deze instelling van God ontkrachten. 

6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als 

kandidaat 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 wordt gedaan door verwereldlijking. 

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk, die God ons in ons 

vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig 

Evangelie der genade Gods. 
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§ 1. Samenstelling van de kerkenraad 

Ordinantie 4 

Art. 6.  Samenstelling 

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-kerkrentmeester en drie diakenen.  

3a. In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant 

ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, een 

ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen zitting.  

4. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere 

omstandigheden kan de kerkenraad - 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 - een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande 

dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling is voorzien op 

welke wijze de in de ordinanties genoemde taken 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 predikanten van de kerk die lid zijn van de 

gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad.  
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Overige artikelen  

1.1. Aantal ambtsdragers  

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 

 Invullen Verplicht 

minimum 

(ord. 4-6-3) 

Of 

(ord.4-6-3a) 

Predikant 1 1 1 

Ouderlingen 4 2 2 

Ouderlingen-

kerkrentmeesters 

3 2 1 

Diakenen 3 3 2 

Totaal 11 8 6 

 

 

§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 

Ordinantie 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 naast de belijdende leden ook de 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 
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stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde 

stemmen kunnen uitbrengen. 

 

Generale regeling gastlidmaatschap  

Art. 6.  Rechten van gastleden 

… 

4.Gastleden kunnen lid zijn van kerkenraadscommissies en organen van 

bijstand van ambtelijke vergaderingen. Alleen indien de in ordinantie 3-2 

bedoelde verkiezingsregeling van de gemeente daarin expliciet voorziet, 

hebben zij het passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden 

afgevaardigd naar een meerdere vergadering. 

 

 

Artikelen plaatselijke regeling  

2.1.1. Stemrecht  

De belijdende leden van de gemeente, die als zodanig in het ledenregister 

zijn opgenomen, zijn stemgerechtigd. 

2.1.2. Wie verkiesbaar zijn 

Alleen mannelijke lidmaten zijn verkiesbaar tot het ambt. 

 

§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

Ordinantie 3 

Art. 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen  

1. Verkiesbaarheid  
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a. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de 

stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente.  

b. Doopleden kunnen (bij toepassing van ordinantie 3-2-3) eerst voor 

verkiezing in aanmerking komen, 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.  

c. Slechts per geval en na instemming van de algemene kerkenraad kan een 

stemgerechtigd lid van een andere wijkgemeente tot ouderling of diaken 

verkozen worden.  

d. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de 

classicale vergadering kan een stemgerechtigd lid van een andere gemeente 

tot ouderling of diaken verkozen worden.  

2. Aanbevelingen  

Voorafgaande aan de verkiezing 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.  

3. Verkiezingsprocedure  

a. Bij de aanbevelingen wordt het ambt vermeld waarvoor de betrokkene 

wordt aanbevolen.  

b. Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien 

of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkie-

zing door de kerkenraad.  

c. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of 

meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een 

lijst op met de namen van hen die voor dat ambt door tien of meer 

stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De 

kerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door de 

kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen.  

d. Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures 

voor dat ambt, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen 

verklaard.  
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e. Als het aantal namen op de lijst groter is dan het aantal vacatures voor dat 

ambt, geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de 

gemeente.  

4. Verkiezing door dubbeltallen  

a. De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor 

een periode van ten hoogste zes jaren - de kerkenraad machtigen om, in 

afwijking van lid 3, voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te 

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

b. In dat geval wordt bij de aanbevelingen de vacature vermeld waarvoor de 

aanbevolene in aanmerking komt.  

c. Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met de 

naam van dezelfde persoon worden ingediend door stemgerechtigde leden 

van de gemeente, kan de verkiezing door de kerkenraad geschieden.  

d. Als voor die vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam van 

dezelfde persoon zijn ingediend door stemgerechtigde leden van de 

gemeente, kan de kerkenraad de aanbevolene als deze verkiesbaar is 

verkozen verklaren.  

e. Als de kerkenraad van de onder c en d genoemde bevoegdheid geen 

gebruik maakt of als voor die vacature de namen van twee of meer personen 

zijn ingediend die elk door vijf of meer stemgerechtigde leden van de 

gemeente zijn aanbevolen, stelt de kerkenraad voor deze vacature na 

kennisneming van de aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing 

door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.  

5. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht  

In afwijking van het in de leden 3 en 4 bepaalde kunnen ouderlingen en 

diakenen met een bepaalde opdracht verkozen worden door de kerkenraad 

uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, nadat de leden van de 

gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar 

hun mening voor verkiezing in aanmerking komen.  

Ambtsdragers met een bepaalde opdracht die door de algemene kerkenraad 

zijn verkozen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, maken als 

boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad en kunnen tevens, op 
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verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren, 

deel uitmaken van die wijkkerkenraad.  

6. Aanvaarding  

Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn 

gesteld van hun roeping tot het ambt, bericht of zij deze roeping 

aanvaarden.  

7. Bekendmaking  

Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de 

kerkenraad hun namen aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te 

verkrijgen met het oog op hun bevestiging respectievelijk verbintenis.  

8. Bezwaren  

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging 

(dan wel in geval van een herverkiezing de verbintenis) van een gekozene 

kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en 

dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en 

ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.  

9. Behandeling  

De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen. Als het niet wordt 

ingetrokken zendt de kerkenraad binnen veertien dagen na ontvangst het 

bezwaarschrift 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 dan wel verbintenis van de gekozene, naar het regionale college 

voor het opzicht.  

Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet 

ter zake 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 is, indien het de bezwaren gegrond 

verklaart, beroep bij het generale college voor het opzicht mogelijk binnen 

30 dagen na de dag waarop de beslissing van het regionale college is 

verzonden.  
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10. Bevestiging of verbintenis  

Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren 

ongegrond zijn bevonden, vindt - met inachtneming van het in ordinantie 9-

5-4 bepaalde - de bevestiging dan wel bij aansluitende herverkiezing de 

verbintenis plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor 

bestemde orde. De bevestiging kan onder handoplegging geschieden. 

 

Ordinantie 3, Art. 7. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen 

1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier 

jaar. Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per 

geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, 

met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren 

ambtsdrager kunnen zijn.  

2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak 

van elf maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster 

van aftreden verstreken is, verkiesbaar.  

3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of 

als ambtsdrager zitting heeft in een regionaal of generaal college, kan de 

kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde van de termijn waarvoor 

deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd.  

4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van 

aftreden vast. Wanneer het gaat om de vervulling van een tussentijds 

ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrekking tot de datum van 

aftreden naar bevind van zaken.  

5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot 

hun opvolgers zijn bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden 

na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden 

verstreken is.  

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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Artikelen plaatselijke regeling 

2.2.1  Afgezien van bijzondere omstandigheden vindt de verkiezing van 

ouderlingen en diakenen plaats in november. 

2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-

3, wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de 

kerkenraad gedaan. 

Alleen mannelijke belijdende leden kunnen ter vervulling van een ambt 

worden voorgedragen. 

2.2.3. Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering 

van stemgerechtigde leden.  

2.2.4. Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de 

verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt de kerkenraad voor elke 

vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit de verkiezing door de 

stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. 

De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe 

voor een periode van 6 jaar gemachtigd.  

 

§ 2.3 Verkiezing van predikanten 

Ordinantie 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.  

1a.Tot predikant voor gewone werkzaamheden is slechts beroepbaar degene 

die de opleiding tot predikant heeft voltooid en als zodanig beroepbaar is 

gesteld. Degene die overeenkomstig ordinantie 3-23-2a beroepbaar is 

gesteld als predikant-geestelijk verzorger kan door de kleine synode 

beroepbaar worden gesteld tot predikant voor gewone werkzaamheden als 
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betrokkene de daarvoor vereiste aanvullende opleiding heeft voltooid, 

behoudens - gelet op de bekwaamheden die betrokkene heeft verworven - 

door de kleine synode te verlenen ontheffing.  

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.  

3a.Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren 

zijn gerezen, kan – indien deze bezwaren door het bevoegde college voor 

het opzicht in behandeling zijn genomen – geen beroep in overweging 

nemen zolang die behandeling niet onherroepelijk is geëindigd.  

 

4.De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de 

kerkenraad. De kerkenraad van een wijkgemeente verricht de kandidaat-

stelling 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 wijk-

gemeente.  

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 

afwijking van het in lid 5 voorgeschrevene de verkiezing van de predikant 

geschiedt door de kerkenraad.  
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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 

vijf dagen 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 ter zake een einduitspraak doet.  

 

Artikelen plaatselijke regeling 

2.3.1. In geval dat de gemeente in de toekomst meer dan 200 

stemgerechtigde lidmaten telt, beraadt de kerkenraad zich over de 

mogelijkheid om in afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 volgens de 

bepaling van Ord. 3-4-7 te handelen.  

 

§ 3. De werkwijze van de kerkenraad 

Ordinantie 4 

Art 8. Werkwijze  

1.De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.  

2.De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten 

minste een preses, een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk 

geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.  



37 

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 openbaarmaking van zijn besluiten, 

de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het 

beheer van zijn archieven.  

 

6a.Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk maakt de 

kerkenraad een regeling voor de wijze waarop en met wie jaargesprekken 

worden gehouden, onder wie in elk geval de predikanten die in de gemeente 

werkzaam zijn en ook de kerkelijk werkers die in het ambt zijn bevestigd. In 

de jaargesprekken komt aan de orde de kwaliteit van het werk van de 

kerkenraad als geheel en van de betrokkenen in het bijzonder als ook het 

welbevinden van alle betrokkenen. De gelijkwaardigheid van de ambten 

bepaalt het karakter van de jaargesprekken.  

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;  
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 - 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. 

 

 

 

Artikelen plaatselijke regeling 

3.1. Aantal vergaderingen 

De kerkenraad vergadert in de regel 8 maal per jaar.  

 

3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 5 dagen van te 

voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, 

die aan de orde zullen komen (de agenda).  

3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de 

eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.  

3.4. Verkiezing moderamen 

De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen 

geschiedt in de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar. 
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3.5 Plaatsvervangers 

In de vergadering genoemd in art. 3.4 worden de plaatsvervangers van de 

preses en de scriba aangewezen. 

 

3.6. 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 de zondag, die aan de bijeenkomst voorafgaat. 

In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak 

hij de gemeente wil horen. 

 

3.7. De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een 

bepaalde vergadering toegelaten worden. 

3.8. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met 

inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrent-

meesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van  

Ord.11-2-7 sub g. 
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3.9. De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende 

commissies/ werkgroepen: 

 Werkgroep Zending 

 Werkgroep Gemeenteopbouw 

 Jeugdraad 

 Leiding Zondagsschool 

 College van Kerkrentmeesters 

Benoemingen binnen een commissie/werkgroep worden, op voordracht van 

de betreffende commissie/werkgroep, door de kerkenraad gedaan.  

 

§ 4.  Besluitvorming 

Ordinantie 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, dan wordt besloten met meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 

  

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke 

stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming 

plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.  

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.  

Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan 

mondeling worden gestemd 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 
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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 zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, 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. Voor besluitvorming in een vergadering van de stemgerechtigde leden 

van de gemeente zijn de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige 

toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien. 

 

§ 5. De kerkdiensten 

Ordinantieteksten  

Ord. 5 art. 1  De eredienst 
 

… 

 

3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de 

kerkenraad. 

… 

 

Ord. 6 art. 2  De toelating tot de doop 
 

… 
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4. 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 art. 2  De toelating tot het avondmaal 

… 

2. 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.  

3. Zij die tot een andere gemeente van de kerk behoren, worden door de 

kerkenraad toegelaten tot het avondmaal overeenkomstig het in lid 2 ten 

aanzien van de leden van de gemeente bepaalde. 

… 

 

Ord. 5 art. 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. 

 

Artikelen plaatselijke regeling 

5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door 

de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in het kerkgebouw van de 

Hervormde Gemeente, Kerkstraat 7, 4121 EA te Everdingen. 

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

doopleden de doopvragen beantwoorden. Naar beoordeling door de 
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kerkenraad kunnen bij uitzondering geboorteleden de doopvragen 

beantwoorden. 

5.3. Tot de deelname aan het avondmaal worden uitsluitend belijdende 

leden toegelaten, met uitzondering van die belijdende leden, die hun 

homoseksuele geaardheid in praktijk brengen en/of ongehuwd samenwonen 

en degene die anderszins in hun zondige leven volharden zoals gemeld in 

het avondmaalformulier.  

5.4.De kerkenraad erkent op grond van Gods Woord alleen het huwelijk 

tussen man en   vrouw als een wettige levensverbintenis. Andere levensver-

bintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw kunnen derhalve niet 

voor Gods aangezicht (in)gezegend worden.  

 

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden –  

 kerkrentmeesterlijk 
 

Ordinantie 11  

Art. 2.  Het college van kerkrentmeesters  

1.De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrent-

meesters 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-kerkrentmeester.  

 

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.  
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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, één ambtsdrager, 

daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft 

deelgenomen en  

b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, 

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 

  begroting 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 arbeidsrechtelijke 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;  
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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 verzekeringspolissen.  

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 vermogensrechtelijke aangelegenheden van 

de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde 

beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 

 

 9.Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshan-

delingen betreffende:  

 - 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, legaten en 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.  

 

10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrent-

meesters beslissingen op niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente 

financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting 

zijn voorzien. 

 

Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 
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1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. 

De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-

diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het 

college van kerkrentmeesters tezamen. Het college van kerkrentmeesters 

wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een 

plaatsvervanger aan. 

… 

 

2. … 

 

3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd 

door de preses en de scriba van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst 

voor elk van beiden uit zijn midden een plaatsvervanger aan. 

Artikelen plaatselijke regeling 

6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden.  

6.1.2. 3 kerkrentmeesters, genoemd in 6.1.1., zijn tevens bevestigd in het 

ambt van ouderling. 

6.1.3. Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. 

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 vastgesteld 

beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 10.000 euro per 

betaling. Voor betalingen boven dit bedrag wordt overlegd met de 

kerkenraad. 

 

§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – 

 diaconaal 

Ordinantie 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.  



47 

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 één 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, één ambtsdrager, daartoe 

aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen 

en  

b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe 

aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deel 

genomen.  

 

 

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 4-7-1en 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 werkzaam zijn;  

 

e. het fungeren als opdrachtgever van hen 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.  
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6. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor:  

 - het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting 

  is voorzien;  

 - het aanvaarden van erfstellingen, legaten en 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.   

 

Ord. 11, art. 5.  Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

1…. 

2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college 

van diakenen is het bestuur van de diaconie.  

De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaco-

nale aard vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente 

wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college 

van diakenen tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden 

uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.  
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Waar een streekgemeente is gevormd, hebben zowel de diaconie van de 

streekgemeente als de diaconieën van de gemeenten die tezamen de 

streekgemeente vormen, rechtspersoonlijkheid.  

3. .. 

 

Artikelen plaatselijke regeling 

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 5.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag 

wordt toestemming gevraagd aan de kerkenraad. Bij afwezigheid 

of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als 

diens plaatsvervanger. 

6.2.4. Tijdens de januarivergadering van het college wijst het college de 

plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan. 

 

§ 6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden –  

 begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster 

Ordinantie 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.  
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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 ontwerp-

begrotingen 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.  

Ord. 11, art. 7.  De jaarrekeningen 

1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk 

jaar vóór 1 mei hun ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen 

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.  
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4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële 

administratie van de gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een 

door de kerkenraad aan te wijzen registeraccountant of accountant-

administratieconsulent dan wel twee andere onafhankelijke deskundigen. 

 

 

Artikelen plaatselijke regeling 

6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar 

te maken over begroting en jaarrekening. De volledige stukken kunnen 

gedurende een week 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 secretaris van het betreffende college. 
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§ 6.4   Overige taken van kerkrentmeesters en 

 diakenen 
 

In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrent-

meesters en de diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de 

Protestantse Kerk in Nederland genoemd, bedoeld om een indruk te geven 

van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het college van 

kerkrentmeesters resp. diakenen en die in de vorige paragrafen van het 

model nog niet zijn genoemd. 

 

A. Kerkrentmeesters 

Ordinantie 3 

Art. 5.  (beroeping van predikanten) 

…  

3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave 

van de toegezegde inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend 

door de preses en de scriba van de (algemene) kerkenraad en door de 

voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters. 

… 

 

Art. 10. 

…  

2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot 

kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere 

kerkrentmeesters, 

- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van 

de gemeente van niet-diaconale aard, 

- het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het 

doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek. 
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Art. 28. 

… 

2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de 

ambtelijke vergadering of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijk-

heid waarvan zij werkzaam zijn. 

Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld 

- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het 

college van diakenen; 

- …. 

 

Ordinantie 4 

Art. 8. 

… 

5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vijf 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. 

… 

 

 

Ordinantie 5 

Art. 6. 

.… 

2.  De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het 

college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk.  

De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt door het college van 

kerkrentmeesters. 

… 

 

Art. 7. 
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1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van 

zaken daarin tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten 

bijstaan door een koster. 

2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het 

college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De 

aanstelling van de koster geschiedt door het college van kerkrentmeesters. 

… 

 

Art. 8. Het kerkgebouw  

1.  De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens 

de kerkdiensten berust bij het college van kerkrentmeesters. 

2.  Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord 

het orgaan van de kerk dat op dit terrein werkzaam is. 

3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg 

met de kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en 

kerkelijke doeleinden. 

4. Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient in de 

leden 1, 2 en 3 in plaats van het college van kerkrentmeesters wijkraad van 

kerkrentmeesters en in plaats van kerkenraad wijkkerkenraad te worden 

gelezen, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald. 

 

B. Diakenen 

Ordinantie 3 

Art. 11. Het dienstwerk van de diakenen 

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

aan de diakenen toevertrouwd: 

- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 

- de dienst aan de Tafel van de Heer; 

- het mede voorbereiden van de voorbeden; 

- het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 



55 

- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale 

roeping; 

- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat 

behoeven; 

- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het 

bevorderen van het maatschappelijk welzijn; 

- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met 

betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de 

overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid 

dienaangaande; 

- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het 

diaconaat 

- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de 

meerdere vergaderingen. 

 

Art. 28. De kerkelijke medewerkers 

… 

2.De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de 

ambtelijke vergadering of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijk-

heid waarvan zij werkzaam zijn. Een kerkelijke medewerker wordt 

aangesteld voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of 

door het college van diakenen; 

… 

 

 

Ordinantie 4 

Art. 8. Werkwijze 

… 

5.De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vijf jaar een beleidsplan 

op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrent-

meesters, 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. 

… 

 

Ordinantie 7 
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Art. 3. De viering van het avondmaal 

1.Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen 

aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoorde-

lijkheid dragen. De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad 

is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het 

dienstboek van de kerk. 

Ordinantie 8 

Art. 3. De diaconale arbeid 

… 

3.De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in 

het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling 

dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en 

gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding 

van de diakenen wordt verricht. 

4.De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met 

behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de 

daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van het 

bepaalde in ordinantie 14. 
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Slotbepaling 

In voorkomende gevallen die niet vermeld staan in deze verklaring, behoudt 

de kerkenraad het recht hier een beslissing over te nemen. 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

Aldus te Everdingen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad  

van 24 November 2014. 

 

 

…………………………, Preses 

 

 

…………………………, Scriba 
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Bijlage 2: Organogram 
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Hervormde Gemeente 

Everdingen (PKN) 

 Kerkgebouw 

 Kerkstraat 7 

 4121 EA Everdingen 

 

 Hervormde Pastorie 

 Graaf Florisstraat 30 

 4121 EL  Everdingen 

 0347 351282 

 

 Hervormd Centrum 

 Kerkstraat 5 

 4121 EA  Everdingen 

 0347 352006 

 

 


