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1 Werkwijze wijkkerkenraad 

1.1 De naam van de wijkgemeente is: Nieuwe Kerkgemeente 
1.2 De wijkgemeente omvat goeddeels het grondgebied van de stedelijke kern Middelburg: 

het gaat om de postcodes 4331 AA-4332 ZZ, 4333 EA-EC, 4333 GA-GC, 4333 GJ-GK, 
4333 GT-HJ, 4334 AA-4338 ZZ. 

1.3 Op de werkwijze van de wijkkerkenraad zijn de bepalingen van Ordinantie 4 van 
toepassing. 
 
((Ordinantie 4, Artikel 7 Arbeidsveld 
1. De kerkenraad heeft tot taak:  

- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;  
- het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;  
- de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke 

vorming; 
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de 

gemeente;  
- het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde 

van de  kerk is opgedragen;  
- de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente; 
- het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;  
- het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn 

behandeld;  
- het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van 

de gemeente;  
- het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt 

gevraagd.  
2. De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden 

vastgesteld en gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover 
gehoord te hebben en na overleg met het college van kerkrentmeesters, het college 
van diakenen en de organen van de gemeente voor zover een regeling op het 
functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks betrekking heeft.  
Deze regelingen zijn ten minste: 

- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;  
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;  
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden 

van de gemeente. 
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden 
aan het breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een 
evangelisch-lutherse gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale 
commissie.  

 
Ordinantie 4, Artikel 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. 

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 
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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; 
- 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”)) 
 
De wijkkerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente kent een grote en een kleine 
kerkenraad als bedoeld in Ordinantie 4-10. Op de samenstelling en werkwijze van de 
grote en kleine kerkenraad zijn de bepalingen van Ordinantie 4-10 van toepassing.  
 
De grote kerkenraad (wijkkerkenraad) kent de volgende samenstelling:  

- 24 ouderlingen 
- tenminste 12 diakenen 
- 4 ouderlingen-kerkrentmeester 
- De aan deze wijkgemeente verbonden predikanten  

Deze aantallen gelden voor de periode waarin in meer dan één kerkgebouw zondagse 
vieringen plaatsvinden. 
 
((“Ordinantie 4, Artikel 10. De kerkenraad met werkgroepen  
1. De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel 

van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te noemen de kleine 
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kerkenraad, met een aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen 
sectieteams en taakgroepen.  

2. De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking van het 
in artikel 8-1 bepaalde ten minste vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het 
algemene beleid.  

3. De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de 
predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel 
uitmaken van een sectieteam of een taakgroep.  

4. Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers van wie er 
ten minste één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede uit een aantal andere leden 
van de gemeente.  

5. Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de 
gemeente dan wel een bepaalde groep gemeenteleden; een taakgroep legt zich toe 
op het verrichten van een bepaalde taak in de gemeente.  

6. De kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid 
van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. 

7. De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en 
anderzijds de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen wordt 
aangegeven in een door de kerkenraad na overleg met de kleine kerkenraad, de 
sectieteams en de taakgroepen vast te stellen regeling met dien verstande dat  

a. aan de kerkenraad wordt toevertrouwd: 
- de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld; 
- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;  
- het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;  
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van 

de gemeente;  
- het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;  
- het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan 

voorafgaande verkiezing;  
- het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde 

van de  
- kerk is opgedragen aan de kerkenraad;  
- het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2; 
en voorts, tenzij de kerkenraad een of meer van de volgende taken heeft 
opgedragen aan de kleine kerkenraad:  
- het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen 

als 
- bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die 

geen ouderling zijn;  
- het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering;  

b. aan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd:  
- het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het 

door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;  
- de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming 

van de leden daarvan; het vaststellen van de instructies van de 
sectieteams en de taakgroepen.  

8. In dit artikel kan in plaats van kerkenraad ook wijkkerkenraad of algemene 
kerkenraad worden gelezen met inachtneming van het in artikel 9-4 bepaalde ten 
aanzien van de verhouding tussen de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden”)) 
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2 Samenstelling wijkkerkenraad 

2.1 De wijkkerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen dat tenminste bestaat uit: 
- preses 
- scriba 
- een lid van het wijkcollege van kerkrentmeesters 
- een lid van het wijkcollege van diakenen 
- een predikant. 

3 Taakgroepen 
[NB. De paragraaf over samenstelling van de taakgroepen behoeft nog aandacht. Besloten is dat 
wanneer in 2018 (verder) beleid wordt geformuleerd, deze paragraaf za; worden herzien. - opm. scriba] 

3.1 De wijkkerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente kent voor de hieronder bedoelde 
werkterreinen taakgroepen:  

a. Taakgroep pastoraat. Hiervan maken deel uit de pastorale ouderlingen, één of 
meer predikanten en de daartoe aangewezen pastoraatmedewerkers. 

b. Taakgroep diaconaat. Hiervan maken deel uit de (wijk)diakenen. Ook niet-
ambtsdragers alsmede een predikant maken deel uit van deze taakgroep. 

c. Taakgroep eredienst. Hiervan maken deel uit ten minste 1 ouderling 1 diaken, 
een predikant en een kerkmusicus. Ook niet-ambtsdragers maken deel uit van 
deze taakgroep. 

d. Taakgroep vorming en toerusting. Hiervan maken deel uit ten minste twee 
ambtsdragers en een predikant. Ook niet-ambtsdragers maken deel uit van 
deze taakgroep. 

e. Taakgroep stadspastoraat. Van deze taakgroep maakt tenminste één 
ambtsdrager deel uit. Ook niet-ambtsdragers alsmede een predikant maken 
deel uit van deze taakgroep.  

f. Taakgroep jeugd en jongeren. Hiervan maken deel uit de 
jeugdouderlingen/diakenen, een predikant. Ook niet-ambtsdragers maken deel 
uit van deze taakgroep. 

g. Taakgroep ouderenpastoraat. Hiervan maken deel uit de ouderlingen in het 
bijzonder belast met ouderenpastoraat en een predikant. De taakgroep kan ook 
niet-ambtsdragers uitnodigen in deze taakgroep zitting te nemen. 

h. Taakgroep kerkrentmeesters. Van deze taakgroep maken deel uit de leden van 
het wijkcollege van kerkrentmeesters. Ook niet-ambtsdragers maken deel uit 
van deze taakgroep (zie verder onder 8). 

i. Taakgroep Kerkvernieuwing. De samenstelling en de opdracht aan deze 
Taakgroep wordt door de kerkenraad in het eerste kwartaal van 2017 
vastgesteld. 

j. Taakgroep communicatie. Hiervan maken deel uit ten minste twee 
ambtsdragers, een predikant en ten minste twee niet-ambtsdragers. 

3.2 De taakgroepen sturen het verslag van elke vergadering naar de scriba.  
De vertegenwoordigers van de taakgroepen in de kleine kerkenraad leveren voor elke 
vergadering van de kleine kerkenraad een korte rapportage aan. 

3.3 De wijkkerkenraad kan besluiten ook andere taakgroepen in te stellen dan wel 
taakgroepen op te heffen. 

3.4 De wijkkerkenraad kan commissies in het leven roepen voor nader te bepalen 
onderwerpen.   
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4 Kleine kerkenraad 

4.1 De kleine kerkenraad bestaat uit:  
- Het moderamen van de wijkkerkenraad 
- Alle predikanten 
- Een ambtsdrager uit iedere taakgroep als bedoeld onder 3.1 

4.2 De kleine kerkenraad heeft tot taak: 
- Het benoemen van de leden van de taakgroepen 
- Het vaststellen van de instructies aan de taakgroepen 
- Het coördineren van de werkzaamheden van de taakgroepen 

5 Ambtsdragers en hun verkiezing 
a. De verkiezing van ambtsdragers geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de 

wijkgemeente. 
b. De kerkenraad kan besluiten of ook doopleden die de leeftijd van tenminste 18 

jaar hebben bereikt, stemgerechtigd zijn of verkiesbaar zijn. 
c. Voor het overige zijn de bepalingen van Ordinantie 3-6 van toepassing. 
d. De verkiezingen van ambtsdragers vinden als regel op een zodanig moment 

plaats dat de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers kan plaatsvinden in de 
maand januari.  

6 Van de erediensten en sacramenten 
a. Preekrooster: de wijkkerkenraad stelt het preekrooster vast, dat ter 

kennisneming aan de AK wordt gezonden. 
b. Heilig Avondmaal: Tot de viering van het Heilig Avondmaal worden ook 

doopleden toegelaten.   
De viering geschiedt op de wijzen die door de wijkkerkenraad zijn bepaald en 
met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek. 

c. Heilige Doop: Doopvragen kunnen ook door doopleden worden beantwoord. 
Voor het overige is het bepaalde in Ordinantie 6 van toepassing. 

d. Levensverbintenissen.  
1. De inzegening van een huwelijk tussen man en vrouw vindt plaats in een 
kerkdienst (Ordinantie 5-3).  
2. Levensverbintenissen tussen twee mensen, anders dan een huwelijk tussen 
man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods 
aangezicht worden ingezegend. (Ordinantie 5-4) Het bepaalde in Ordinantie 5-3 
is op overeenkomstige wijze van toepassing. Er is respect en ruimte voor 
kerkenraadsleden die op grond van hun overtuiging niet kunnen meewerken 
aan een viering waarin een dergelijke levensverbintenis wordt ingezegend.  

7 Beroepingswerk. 
De PGM conformeert zich aan het bepaalde in Ordinantie 3.4.7. In zijn vergadering van 1 
december 2016 heeft het Breed Moderamen van de classis Walcheren hieraan zijn 
medewerking verleend. 
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8 Vermogensrechtelijke aangelegenheden kerkrentmeesterlijk 
a. De AK stelt de begroting en jaarrekening van de PGM vast.  
b. Het Wijkcollege van Kerkrentmeesters bestaat uit 7 leden. De leden van het 

College van Kerkrentmeesters van de Nieuwe Kerkgemeente hebben 
eveneens zitting in het College van Kerkrentmeesters van de PGM (personele 
unie).   

c. Het Wijkcollege van Kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een 
secretaris, een eerste en een tweede penningmeester aan. 

d. Op de werkwijze en taken van het Wijkcollege zijn de bepalingen van 
Ordinantie 11-2 van toepassing. 

e. De eerste penningmeester is bevoegd namens de PGM betalingsvoorstellen, 
opgesteld door de administratief medewerker van het kerkkantoor, te 
accorderen op basis van de vastgestelde begroting. Na accordering van de 
facturen geeft de eerste penningmeester de geaccordeerde lijdt door aan de 
tweede penningmeester. De tweede penningmeester verricht uitsluitend 
betalingen die zijn geaccordeerd door de eerste penningmeester. 

f. De tweede penningmeester vervangt de eerste bij diens afwezigheid of 
ontstentenis. 

g. Het College van Kerkrentmeesters kan in overleg met de Algemene 
Kerkenraad bepaalde zaken opdragen aan de wijkkerkrentmeesters. 

9 Vermogensrechtelijke aangelegenheden diaconaal 
a. Overeenkomstig het bepaalde in Ordinantie 11-3-1 vormen de wijkdiakenen 

tezamen het Wijkcollege van Diakenen. Het Wijkcollege van Diakenen wijst uit 
zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. 

b. Op de werkwijze en taken van het Wijkcollege van Diakenen zijn de bepalingen 
van ordinantie 11-3 van toepassing. 

c. Het College van Diakenen kan overeenkomstig het bepaalde in Ordinantie 11-
4-5 in overleg met de Algemene Kerkenraad bepaalde zaken opdragen aan de 
Wijkcolleges van diakenen. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente  
op 7 januari 2019. 
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