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Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Wijkgemeente de 
Rank, van de Protestantse Gemeente Hattem, deel uitmakende van de Protestantse Kerk in 
Nederland.   

Toelichting   
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de 
kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de 
kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle (wijk)gemeenten van 
de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben.   

Vaststelling (wijziging)  
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de Wijkkerkenraad op 25 april 2022 en is vanaf 1 juni 
2022 geldig.  
  
  
Ondertekening 25 mei 2022 
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§ 1. Samenstelling van de Wijkkerkenraad. Aantal ambtsdragers  
  
De Wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:  
  

  Protestantse Wijkgemeente De Rank  
Predikant  1  
Ouderlingen  6*  
Ouderlingen-kerkrentmeester  2  
Diakenen  4   
Predikanten met een bijzondere opdracht    
Totaal  13  

  
* Hierbij aangenomen dat de scriba en voorzitters tevens ouderling zijn en deel uitmaken van de 
kerkenraad.  
  
§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen   
 
En verder:  

  Stemgerechtigd  Verkiesbaar  

Doopleden van de gemeente 
vanaf 18 jaar  

Ja  Ja (mits hij/zij bij bevestiging 
ook belijdend lid wordt)  

Niet-gedoopte kinderen  Nee  Nee  

Gastleden (belijdend)  Ja   Ja   

Gastleden (dooplid) vanaf 
18 jaar  

Ja  Ja (mits hij/zij bij bevestiging 
ook belijdend lid wordt)  

Vrienden (belijdend lid van een 
gemeente binnen PKN  

Ja   Ja   

Vrienden (dooplid van een 
gemeente binnen PKN  
vanaf 18 jaar  

Ja  Ja (mits hij/zij bij bevestiging 
ook belijdend lid wordt  

Overige vrienden, geen lid van 
een kerk  

Nee  Nee  

  
2.1.2. Regels voor het stemmen   
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming, volgens een eigen 
verkiezingsregeling zoals hierboven (2.1.1) aangegeven. Stemgerechtigden worden via het kerkblad 
en de afkondigingen op de hoogte gesteld van, door de Wijkkerkenraad van de Protestantse 
Wijkgemeente de Rank, voorgedragen kandidaten.  
  
§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen   
2.2.1. Verkiezingsmaand   
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats in september.  
  
2.2.3. Verkiezingsvorm   
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Ouderlingen en diakenen worden voorgedragen door de Wijkkerkenraad van de Protestantse 
Wijkgemeente de Rank. 
 
§ 2.3. Verkiezing van predikanten  
  
2.3.1. Uitnodiging om te stemmen  
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft door de 
Wijkkerkenraad gedaan.  
  
§ 3. De werkwijze van de Wijkkerkenraad 3.1. Aantal vergaderingen   
De Wijkkerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar.   
Maakt gebruik van commissies/taakgroepen; op het gebied van pastoraat en liturgie.  
  
3.2. Bijeenroepen van de vergadering  
De vergaderingen van de Wijkkerkenraad worden tenminste 7 dagen van tevoren bijeengeroepen 
door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).   
  
3.3. Verslaggeving   
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering 
door de Wijkkerkenraad wordt vastgesteld.  
  
3.4. Openbaarmaking besluiten  
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de Wijkkerkenraad, worden hetzij 
schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan 
de gemeente bekend gemaakt.    
  
3.5. Verkiezing moderamen  
De verkiezing van het moderamen (Ord. 4-8-2) geschiedt eens per 2 jaar in de eerste vergadering van 
de maand september. In deze vergadering worden ook de plaatsvervangers van de preses en scriba 
aangewezen.   
  
3.6. Jaargesprekken  
De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door de voorzitter en één ander 
kerkenraadslid of gemeentelid. Zo mogelijk in de maand januari. 
  
3.7. Toelating toehoorders tot de vergaderingen  
De vergaderingen van de Wijkkerkenraad zijn niet openbaar. De Wijkkerkenraad kan echter besluiten 
dat wijkgemeenteleden en eventueel anderen belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde 
vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden.  
 
3.8. De gemeente in de gelegenheid stellen haar mening kenbaar te maken  
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de Wijkkerkenraad de wijkgemeente in de 
gelegenheid wordt gesteld haar mening kenbaar te maken, belegt de Wijkkerkenraad een 
bijeenkomst met de (betreffende) leden van de wijkgemeente, die wordt:  
▪ Aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt 
▪ Afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.  
In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad bekend welke zaak dit betreft  
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3.9. Archiefbeheer  
Het lopend archief van de Wijkkerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de 
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente 
uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g. Jaarlijks worden de stukken van de vergaderingen digitaal 
overgedragen aan het archief. 
  
3.10. Taak en bevoegdheid Algemene Kerkenraad  
In overleg met de wijkkerkenraden is door de Algemene Kerkenraad met inachtneming van het 
bepaalde in Ord. 4-7-2 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de Algemene Kerkenraad is 
de volgende zaken te regelen:  
- Het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel    

van de gemeente   
- Het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om   

recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid;   
- De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;   
- Datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde    

medewerkers; en verder alles wat de wijkkerkenraden aan de algemene kerkenraad toevertrouwen.  
- Dat is vaststelling rooster erediensten van beide wijkgemeentes wat betreft tijd en plaats in de    

Andreaskerk en Emmaüskerk.  
   
§ 4. Besluitvorming  
Ordinantietekst  
Ord. 4, art. 5 Besluitvorming  

1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met 
eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, 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 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, met een minimum van drie leden, 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, mits ten minste drie leden aanwezig zijn.  
5.Voor besluitvorming in een vergadering met 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   
5.1. Plaats en aantal kerkdiensten  
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de Wijkkerkenraad 
voorgesteld rooster in overleg met de Wijkkerkenraad de Bron vastgesteld. De vaststelling van het 
rooster vindt in de Algemene Kerkenraad plaats.   



  
  

Plaatselijke regeling Protestantse Wijkgemeente De Rank PG Hattem maart 2022 Pagina 7  

5.2. Beantwoording doopvragen   
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen 
beantwoorden.  
  
5.3.  Deelname aan het avondmaal   
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten. 
Alsmede zij die zich verbonden voelen met Christus en die toegroeien naar doop en belijdenis.  
  
5.4. Zegenen levensverbintenissen   
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk tussen man en vrouw, kunnen als 
een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.  
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste zes weken van tevoren in te dienen bij de 
Wijkkerkenraad.  
Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de Wijkkerkenraad – de predikant en zo 
mogelijk de dienstdoend ouderling – een gesprek met de betrokkenen.  
 
Tenminste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt 
gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en 
een aankondiging in het kerkblad.  
 
Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen verbintenis tussen twee personen van 
verschillend geslacht, waarvan door een ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van registratie 
is opgemaakt - dienend als bewijs van opname in de registers van de burgerlijke gemeente - kan 
worden ingezegend.  Een naar burgerlijke wet tot stand gekomen verbintenis tussen twee personen 
van gelijk geslacht, waarvan door een ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van registratie is 
opgemaakt - dienend als bewijs van opname in de registers van de burgerlijke gemeente - kan 
worden gezegend.   
 
Ouderlingen en diakenen die omwille van hun geweten geen dienst willen doen in een viering als 
hierboven bedoeld, kunnen hiervan worden vrijgesteld.  
  
§ 6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en jaarrekeningen 6.3.1. 
Rol Wijkkerkenraad bij begroting    
Vóór 1 oktober worden de beide wijkkerkenraden betrokken bij door de colleges van 
kerkrentmeester en diaken conceptbegrotingen.  
De begrotingen worden door de algemene kerkenraad c.q. colleges van kerkrentmeesters en 
diakenen opgenomen in de begroting van de gemeente.   

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd 
aan de scriba van de Algemene Kerkenraad  

6.1.1 Rol Wijkkerkenraad bij jaarrekening  
Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing:  
•  ordinantie 11-6 de jaarrekeningen  
Vóór 1 april worden de beide wijkkerkenraden betrokken bij door de colleges van kerkrentmeester 
en diaken opgetelde concept jaarrekeningen.  

6.1.2. Het in de gelegenheid stellen van leden van de wijkgemeente hun mening kenbaar te maken 
over wijkbegroting en wijkjaarrekening.  
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Niet van toepassing  
  
§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling  
Deze bepaling(en) uit de ordinanties is/zijn van toepassing:  
• Ordinantie 4-8 werkwijze  
De plaatselijke regeling wordt vastgesteld door de Wijkkerkenraad. Voordat de Wijkkerkenraad dit 
doet kent hij de gemeenteleden in de inhoud van de regeling en hoort hij hen daarover.   
Ook voert de kerkenraad voorafgaand overleg met:  
• Het college van kerkrentmeesters   
• Het college van diakenen   
  
  
  


