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Instructie (nieuwe) ambtsdragers en andere werkers in de kerk
1
 

Wijkgemeente De Acker 

Kerk in Noord 

Pijnacker 

 

De organisatie van de kerk: landelijk, regionaal en plaatselijk. 

Inleiding. 

Na de vereniging van drie kerken in 2004 (de Nederlandse Hervormde Kerk, de 

Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 

Nederlanden) is de Protestantse Kerk in Nederland
2
 ontstaan. Deze kerk telt 2.026.006  

miljoen leden in 1604 gemeenten (dec 2014). De basis van de kerk (landelijk) wordt gevormd 

door de plaatselijke (wijk) gemeenten. De gemeente is de kerk geheel, doch niet de gehele 

kerk. De structuur van Protestantse Kerk in Nederland is niet hiërarchisch, maar bottom up en 

ziet er als volgt uit. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkgemeente De Acker (sinds 1 april 2001 een zelfstandige wijkgemeente) maakt deel uit 

van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Deze gemeente is ontstaan door de 

                                                           
1
 Nadere instructie voor ouderlingen en pastoraal medewerkers vindt  u in ‘De uitwerking van 

een ambt. Taakomschrijving ouderling en pastoraal medewerkers’.  
2
 Zie: www.protestantsekerk.nl.  

http://www.protestantsekerk.nl/
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fusie van de (Hervormde Gemeente te Pijnacker (Hervormde wijkgemeenten de Dorpskerk, 

De Acker en Delfgauw) en de Gereformeerde Kerk te Pijnacker (de Ontmoetingskerk). Deze 

fusie vond plaats op 1 januari 2013.  

De classicale vergaderingen.  

(Wijk)kerkenraden vaardigen (volgens rooster) twee afgevaardigden af naar de classicale 

vergadering. Gemeenten in een bepaalde regio vormen samen de classis. Er zijn 74 classes.  

De classicale vergadering neemt formeel een centrale plaats in binnen de kerk. Ze legt de 

verbinding tussen de gemeente en de landelijke kerk. Zij geeft door haar vergaderingen, maar 

ook op allerlei andere in de kerkorde omschreven manieren, gestalte aan de onderlinge 

verantwoordelijkheid van de landelijke kerk en de gemeenten, maar ook die van de 

gemeenten voor elkaar. 

Een aantal leden van de classicale vergadering vormt het breed moderamen, dat meerdere 

taken ten opzichte van gemeenten, kerkenraden en ambtsdragers heeft. 

In de classis zijn alle gemeenten van een bepaald gebied samengebracht: de evangelisch-

lutherse gemeenten, de gereformeerde kerken, de hervormde gemeenten en de protestantse 

gemeenten. 

Wij horen bij de Protestantse Classis Zoetermeer
3
. De Classis Zoetermeer bestaat uit 29 

gemeenten: in de plaatsen Benthuizen, Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, 

Moerkapelle, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nootdorp-Ypenburg, Pijnacker, Zevenhuizen, 

Zoetermeer. Onze afgevaardigden naar de classis zijn Hans den Boer (diaken) en Jan 

Griffioen (ouderling). 

Vanuit de classis wordt ook de kerkvisitatie geregeld. ‘De visitatie heeft ten doel de opbouw 

van de gemeente en betreft  
- het geestelijk leven van de gemeente,  

- het gehoor geven aan de roeping van de gemeente en  

- de vervulling van ambten en diensten’ (Kerkorde 10-2-2). 

Visitatie is het huisbezoek van de kerk aan de gemeente en vindt eens in de vier jaar plaats.  

 

Voor informatie over de classicale vergaderingen zie: http://www.protestantsekerk.nl/actief-

in-de-kerk/besturen/classes.  

Steunpunten en gemeenteadviseurs.  

De dienstenorganisatie maakt gebruik van vier steunpunten: Midden, Noord, Zuidoost en 

Zuidwest. De vier steunpunten van de Protestantse Kerk zijn de centrale contactadressen  voor 

gemeenteadviseurs, de Classicale-Regionale Overlegorganen (CRO) en de regionale colleges 

en de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen (RACV). Wij horen bij Steunpunt 

Zuidwest, Dorpsstraat 50, 2995 XH Heerjansdam. Tel. 078 6771806, email: 

zuidwest@protestantsekerk.nl. Onze gemeenteadviseur is Dick van Dijk  

                                                           
3
 Scriba: Anneke Fokker- de Jong, email: scribaclassiszoetermeer@gmail.com  

 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/classes
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/classes
mailto:zuidwest@protestantsekerk.nl
mailto:scribaclassiszoetermeer@gmail.com
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Email: d.van.dijk@protestantsekerk.nl tel.: 06 151 39 055. De gemeenteadviseurs zijn het 

gezicht van de dienstverlening van de Protestantse Kerk. Zij zijn er voor 

advisering, begeleiding en cursuswerk. Elke gemeente die een beroep doet op de 

dienstverlening kan de ondersteuning die nodig is ontvangen.  

 

Voor informatie over de steunpunten en de gemeenteadviseurs zie: 

http://www.protestantsekerk.nl/overons/gemeenteadviseur. Vanuit het steunpunt wordt 

maandelijks digitaal een nieuwsbrief verzonden met informatie en het cursusaanbod. Wie 

deze digitale nieuwsbrief wil ontvangen, moet zich aanmelden bij m.vanden.bogerd@pkn.nl. 

Graag naam, adres en e-mailadres opgeven.  

Generale synode.  

De belangrijkste en breedste besluitvormende vergadering in de kerk is de generale synode. 

De synode dient vooral bezig te zijn met die vragen die van belang zijn voor de kerkelijke 

gemeenten en voor de plaats van de kerk in de samenleving. Zij schept noodzakelijke 

voorwaarden voor het leven van de gemeenten, bijvoorbeeld door op verschillende terreinen 

kennis en ervaring te bundelen en ter beschikking van de gemeenten te stellen, door te zorgen 

voor de predikantsopleiding en door het gesprek tussen de verschillende geloofstradities te 

stimuleren. Zie: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/synode.  

De generale synode telt 82 leden. De leden worden afgevaardigd namens de classes. De 

Protestantse Kerk telt 74 classes, die samen 74 predikanten, ouderlingen en diakenen 

afvaardigen. In de kerkorde is vastgelegd dat naast die 74 classicale afgevaardigden er nog 5 

lutherse leden aan de synode worden toegevoegd. Deze 5 leden worden aangewezen door de 

evangelisch-lutherse synode. Vanuit de classis Zoetermeer is Gerard Visser afgevaardigd naar 

de synode 

Daarnaast telt de generale synode van de Protestantse Kerk als gevolg van 

associatieovereenkomsten ook nog één afgevaardigde namens de Bond van Vrije 

Evangelische Gemeenten, één afgevaardigde namens de Evangelisch-Altreformierite Kirche 

(EAK) in Niedersachsen en één afgevaardigde namens de Gereja Kristen Indonesia 

Nederland. Sinds 2011 heeft de Protestantse Kerk ook een associatieovereenkomst met de 

Presbyterian Church of Ghana, zij hebben echter geen zitting in de generale synode 

Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit 5 leden. Ds. Karin van den Broeke is preses 

van de synode en dr. Arjan Plaisier scriba. Het moderamen stelt de agenda’s op voor de 

synodevergaderingen. Aan de orde komen meestal voorstellen die opgesteld zijn door het 

moderamen of door de dienstenorganisatie van de kerk. 

De generale synode van de Protestantse Kerk komt per jaar normaal gesproken twee keer bij 

elkaar. In april is er de voorjaars- en in november de najaarsvergadering. Er kan besloten 

worden een extra synodevergadering uit te schrijven. De vergaderingen van de synode zijn via 

de internetsite live te volgen. Ook de agenda en de vergaderstukken zijn via internet 

beschikbaar.  

De Kleine Synode 

Om de generale synode enigszins te ontlasten, kent de Protestantse Kerk ook een kleine 

synode. De kleine synode telt 20 leden, die ook lid zijn van de generale synode. De kleine 

http://www.protestantsekerk.nl/overons/gemeenteadviseur
mailto:m.vanden.bogerd@pkn.nl
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/synode
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synode komt meerdere keren per jaar bijeen en houdt zich voornamelijk bezig met financiën, 

personeel en organisatie van de kerk en haar dienstenorganisatie. Het idee van de kleine 

synode is dat daar zaken aan de orde komen die te specialistisch zijn voor een bespreking 

door de voltallige synodevergadering. Zie: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-

kerk/besturen/synode.  

 

Overzicht van de hele organisatie. 

Het hele organisatie ziet er als volgt uit. Geel geeft de ambtelijke structuur aan. Oranje/bruin 

die van de Dienstenorganisatie. De Dienstenorganistatie werkt de opdrachten van de generale 

synode uit en wordt aangestuurd door een bestuur.  
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ACV = Algemene Classicale vergadering. Tegenwoordig heet dat CRO (Classicaal-Regionaal 

Overlegorgaan). Het CRO vormt een platform waarin de breed moderamina van de classicale 

vergaderingen in een regio samenwerken. 

 

HRM  staat voor Human Resource Management. Deze afdeling behartigt het sociaal beleid 

voor de medewerkers van de Dienstenorganisatie en het sociaal beleid voor predikanten en 

kerkelijk werkers. 

 

Het programma Jeugdwerk van de Protestantse Kerk wordt uitgevoerd door drie 

jeugdorganisaties, die samen verantwoordelijk zijn voor het jeugdwerk binnen het geheel van 

de kerk: 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/synode
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/synode
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JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk www.jop.nl  

HGJB, Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond www.hgjb.nl  

WELJA, Werkgroep Lutherse Jeugdwerk-Activiteiten  

 

Kerk in Actie zie: www.kerkinactie.nl.  

 

Het programma Institutionele Ondersteuning verricht werkzaamheden op administratief, 

organisatorisch, juridisch en kerkordelijk terrein, ter ondersteuning van de landelijke 

ambtelijke vergaderingen en de daarmee samenhangende organen en colleges. Contact: email: 

servicedesk@pkn.nl; tel.:  (030) 880 18 80. 

Kerk in Ontwikkeling ondersteunt kerk en gemeenten bij de ontwikkeling van plaatselijke 

gemeenten tot vitale geloofsgemeenschappen. Haar missie wordt gevormd door de 

kernwoorden ‘geloofwaardig en aanstekelijk’. De steunpunten en de gemeenteadviseurs 

vallen daar ook onder.  

Diversen.  

Visie nota. De visie van de Protestantse Kerk in Nederland is verwoord in de nota ‘De 

hartslag van het leven. Visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland’.  

Kerkorde. De Protestantse Kerk verwoordt in de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit 

vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar 

ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Zie: 

www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties. 

Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Kerkinformatie biedt informatie over activiteiten ten dienste van het plaatselijk kader, nieuws 

uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene 

en vacatureadvertenties. Dit blad is ook digitaal beschikbaar.  

Zie: www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/Paginas/Kerkinformatie. 

Woord & Dienst – opiniërend magazine voor protestants Nederland – geeft maandelijks 

aandacht aan tal van onderwerpen die relevant zijn voor de kerkelijke praktijk in Nederland – 

actueel, informatief en opiniërend. Als onafhankelijk maar meelevend tijdschrift vormt het 

blad een positief-kritisch podium voor veelkleurig protestants geloven. 

 

 

 

     

 

 

http://www.jop.nl/
http://www.hgjb.nl/
http://www.kerkinactie.nl/
mailto:servicedesk@pkn.nl
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties
http://www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/Paginas/Kerkinformatie
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Wijkgemeente De Acker.  

De wijkkerkenraad.  

De leiding van de wijkgemeente berust bij de wijkkerkenraad (wk). In de kerk kennen we drie 

ambten: dat van predikant, ouderling en diaken. Onze wijkkerkenraad is als volgt 

samengesteld: 

Predikant: ds. Jelke de Jong 

Ouderling met speciale opdracht -voorzitterschap wk: Karel Mak. 

Pastoraal ouderlingen: Jan Chris van Dam, Ria Droppert, Jan Griffioen, Petra Kamps, Eleen 

Kranenburg 

Ouderling Vorming en Toerusting: Kees Hordijk 

Diaken: Hans den Boer, Mirjam van Vliet en Daan Notenboom.  

Ouderling kerkrentmeester: Cor de Pater, Adrie Rodenburg en Goos Sonneveld. 

Kerkrentmeester niet ouderling (formeel geen lid van de wk): Pieter Blom.  

 

Van de wk vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze worden in de volgende vergadering 

vastgesteld en besproken (tekstueel en naar aanleiding van).  

 

Eén van de taken van de kerkenraad is het opstellen van een beleidsplan.‘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’ (Kerkorde 4-8-5). 

 

Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun 

ontwerpbegrotingen in bij de algemene kerkenraad (Kerkorde 11-6-2). De wijkbegroting 

maakt daar deel vanuit. Daarom wordt in juni in de wijkkerkenraad een ontwerp 

wijkbegroting opgesteld. In deze begroting geeft de kerkenraad aan welke financiële 

middelen hij voor het komende kalenderjaar nodig denkt te hebben voor de uitvoeringen van 

de doelstellingen van dat jaar. Doelstellingen die voortkomen vanuit het beleidsplan
4
.  

 

In het voorjaar van 2012 heeft de synode besloten een jaargesprek tussen kerkenraad en 

predikant een noodzakelijk middel is ter bevordering van de kwaliteit van gemeente en 

predikant / kerkelijk werker. In de jaargesprekken komen de volgende punten aan de orde: De 

evaluatie van ieders (persoonlijke) welbevinden en motivatie in de kerkenraad en de gemeente  

                                                           
4 Vóór 1 september maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van 

kerkrentmeesters en met de wijkraden van diakenen de wensen en aandachtspunten van de 

wijkgemeenten voor de begrotingen voor het komende jaar kenbaar aan de algemene 

kerkenraad (AK PG PD), met afschrift aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen. 

(plaatselijke regeling PGtPeD, 4.3.2) 
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 De evaluatie van de ondernomen activiteiten in het afgelopen jaar   

 De planning en prioritering van de activiteiten in het komende jaar  

 De rol- en taakverdeling bij de uitvoering van de geplande activiteiten  

 De ontwikkeling van houding en competenties van de kerkenraadsleden; voor de predikant en 

de ouderling-kerkelijk werker gaat het hier om het persoonlijk scholingsplan in het kader van 

de permanente educatie  

 De rapportage en communicatie over de gemaakte afspraken  

 

Zie: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Jaargesprekken-tussen-de-

kerkenraad-en-predikanten-en-kerkelijk-werkers-in-de-plaatselijke-gemeente.pdf 

 

Moderamen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. Tijdens de eerste 

wk-vergadering in januari wordt het moderamen samengesteld. Het streven is dat alle ambten 

in het moderamen vertegenwoordigd zijn. ‘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’. In 2015 wordt het moderamen gevormd door Karel, 

Jelke, Ria, Petra, Hans en Cor. Petra is waarnemend scriba.   

 

Behalve ouderlingen zijn ook pastoraal medewerkers (niet ambtsdragers) werkzaam in het 

pastoraat. Dat zijn: Lammy Boer, Annette van Eesteren, Wies Loncke, Erica van Mastrigt, 

Roel Nieuwenkamp, Heleen de Vries. De gemeente is ingedeeld in gebieden. De pastoraal 

ouderlingen en pastoraal werkers hebben hun eigen werkgebied.    

Pastoraaloverleg. De predikant, pastoraal ouderlingen en pastoraal medewerkers ontmoeten 

elkaar elke eerste maandag van de maand voor toerusting en afstemming. Ook de voorzitter 

van de wk en een diaken maken deel uit van dit overleg.  

Contactpersonen of Pastoraal netwerk. De wijkgemeente is ingedeeld in kleine regio’s van 

een enkele straat of straten. In zo’n regio is een contactpersoon werkzaam. Zij zijn de schakel 

tussen de wijkgemeente en de straat. Wat van de contactpersonen verwacht wordt, is 

beschreven in ‘Informatieboekje Contactpersonen. Maart 2012’. Elke pastoraal ouderling en 

pastoraal werker heeft een aantal contactpersonen onder zijn /haar hoede. Afstemming en 

samenwerking is gewenst. De activiteiten van de contactpersonen worden ondersteund door 

een commissie, gevormd door Jan Chris van Dam, Klaas Krijgsheld, Henny Mol en Heleen de 

Vries. Twee keer per jaar organiseren zij, samen met de predikant, een bijeenkomst voor 

toerusting en overleg.  

De Protestantse Kerk in Nederland kent een geografische indelingen van (wijk)gemeenten. 

Dat houdt in dat je geacht wordt lid te zijn van de dichts-bij-zijnde (wijk)gemeente. Wanneer 

gemeenteleden aangeven niet lid te willen zijn van de geografische gemeente, kunnen zij dat 

aangeven bij de scriba van de wijkkerkenraad. Via perforatie kunnen ze lid worden van de 

gemeente van voorkeur (Kerkorde 2-5-2,3).  
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Wijkraad van diakenen. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de diakenen die lid 

zijn van een wijkkerkenraad, 

volgens de kerkorde de wijkraad van 

diakenen. Bij ons maken alle 

wijkdiakenen deel uit van het 

(centrale
5
) College van Diakenen 

(CvD), zodat de wijkraad geen eigen 

rol heeft. Zij vergaderen de derde 

maandag van de maand. 

Wijkraad van kerkrentmeesters. 

De ouderlingen kerkrentmeester en 

de kerkrentmeester niet ouderling 

vormen samen de wijkraad van 

kerkrentmeesters. Twee van hen 

(Goos en Adrie) zijn afgevaardigd naar het centrale College van Kerkrentmeesters (CvKR).   

Organen van bijstand. ‘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’ (Kerkorde 4-8-4-). We noemen dat ‘organen 

van bijstand’. Wij hebben er twee. De ‘Commissie Vorming en Toerusting’ en het team van 

jeugdwerkers.  

De Commissie Vorming en Toerusting bestaat uit Kees Hordijk (voorz.), Jelke de Jong, Roel 

Nieuwenkamp, Mirjam van der Meer en Netty van der Spek. Zij coördineren, initiëren, sturen 

en /of leiden de activiteiten die te maken hebben met de vorming en de toerusting van de 

gemeente. Denk daarbij aan Gemeente Groei Groepen en gemeenteavonden. 

De jeugdwerkers geven leiding aan het jeugdwerk in de gemeente. Henk en Jolanda van 

Doorn, Arie en Hanneke de Hoog, Wouter en Maaike van der Meer zijn onze jeugdwerkers. 

Commissies. Verder zijn de volgende commissies werkzaam in onze wijkgemeente. 

Commissie Eredienst. De commissie Eredienst ondersteunt de predikant bij verschillende 

bijzondere diensten. Marijke van Aalst, Trudy Droppert, Ria Droppert, Ron Zegwaard en ds. 

Jelke de Jong maken deel uit van deze commissie. Zij vergaderen in het voor- en najaar.  

Kindernevendienst. De leiding van de kindernevendienst maken deel uit van de commissie 

Kindernevendienst. Zij komen twee keer per jaar bij elkaar voor ontmoeting en toerusting. 

Contactpersoon voor deze commissie is Marijke van Aalst.  

PR. Informatie over onze wijkgemeente is te vinden in ‘Centraal Contact’ en via de website 

www.centraalcontact.nl.  

                                                           
5
 De Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw is de central gemeente en wordt 

gevormd door de vier wijkgemeenten. 
 

http://www.centraalcontact.nl/
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Toerusting en informatie. Voor toerusting en informatie rouleren binnen de kerkenraad twee 

bladen:  

‘Ouderlingen Blad’ Een maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw.  

Zie: www.ouderlingenblad.nl. 

Het blad van de Confessionele Vereniging ‘Schrift en belijden’.  

Zie: www.confessionelevereniging.nl. 

De kerkenraadsleden kunnen bij de voorz. aangeven welk blad ze wel of niet willen lezen.  

 

Algemene kerkenraad
6
.  

‘Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast 

wijkkerkenraden een algemene kerkenraad (AK)’ 

(Kerkorde 4-9-1). ‘De verdeling van de taken en 

bevoegdheden over enerzijds de algemene kerkenraad 

en anderzijds de wijkkerkenraden wordt aangegeven in 

een door de algemene kerkenraad in overleg met de 

wijkkerkenraden vast te stellen regeling, met dien 

verstande dat de taken en bevoegdheden van de 

wijkkerkenraden alles omvatten wat tot de taken en 

bevoegdheden van de kerkenraad behoort, met 

uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de algemene kerkenraad, 

waaronder, voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald:  

           - het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in  

             het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de   

             algemene kerkenraad wordt toevertrouwd;  

           - 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;  

          - datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de      

             gesalarieerde medewerkers’ (Kerkorde 4-9-4). 

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. Begrotingen en jaarrekeningen 

van de gemeente (kerkrentmeesters) en van de diaconie worden door de Algemene 

Kerkenraad vastgesteld. De begrotingen en jaarrekeningen gaan voor toezicht naar het 

Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB; Kerkorde 11-21 t/m 23). 

De Algemene Kerkenraad stelt het collecte- en het moederrooster (van kerkdiensten) vast. 

Ook stelt zij een vergaderrooster op. Vanuit De Acker zitten Jan Griffioen (ouderling) Jelke 

de Jong (predikant), Mirjam van der Meer (diaken), Adrie Rodenburg (ouderling 

kerkrentmeester) in de AK.   

 

Omdat de predikant in de eerste plaats dienaar des Woords is: Verbi Divini Minister, 

wordt de vergadering waarin de predikanten samenkomen `ministerie' genoemd (naar 

het Latijnse woord `minister', dat dienaar betekent). De vier predikanten die in de centrale 

gemeente werkzaam zijn, vormen samen het ministerie. Zij komen regelmatig bij elkaar voor 

bemoediging, toerusting, afstemming en overleg. Op regionaal niveau (classis) ontmoeten de 

                                                           
6
 Zie: http://www.centraalcontact.nl/AK/AK_berichten_frame.htm 

http://www.ouderlingenblad.nl/
http://www.confessionelevereniging.nl/
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predikanten hun collega’s binnen de werkgemeenschap. Deze ontmoetingsplek voor 

predikanten en kerkelijk werkers heeft als doel het delen van kennis, het versterken van de 

regio en omzien naar elkaar. 

 

Belangrijke documenten.  

Wijk. 

Informatieboekje Contactpersonen. Maart 2012.   

Beleidsplan 2015-2020. Huis met een hart. In ontwikkeling. 

‘Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van Wijkgemeente De Acker van 

de Hervormde Gemeente te Pijnacker’ d.d. 10 oktober 2011.   

Beleidsplan 2008-2012. 

Profielschets wijkgemeente De Acker van de Hervormde Gemeente te Pijnacker. Sept. 2011.  

Profielschets voor een predikant voor de wijkgemeente De Acker van de Hervormde 

Gemeente te Pijnacker. 12 sept 2011.  

 

Centrale Gemeente.  

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente van Pijnacker en Delfgauw 2013-2015. 

Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente 

(met wijkgemeenten) te Pijnacker en Delfgauw. Zie: 

www.centraalcontact.nl/AK/documenten/PR%20Protestantse%20gemeente%20te%20Pijnack

er%20en%20Delfgauw.pdf  

Het verenigingsbesluit. Zie: 

http://www.centraalcontact.nl/AK/documenten/Verenigingsbesluit%20Protestantse%20gemee

nte%20Pijnacker%20en%20Delfgauw.pdf 

 

Afkortingen en definities     

 

AK Algemene Kerkenraad, verantwoordelijk voor ‘bovenwijkse’ zaken 

AKB Actie Kerk Balans, de jaarlijkse vraag in januari aan gemeenteleden 

om een vaste vrijwillige bijdrage toe te zeggen 

CC Centraal Contact, kerkblad van de PGtPeD 

CP Contact Persoon. Iemand die namens de wijkgemeente het gezicht 

van de kerk is voor ca. 15 adressen. Bezorgt verjaardagskaart, 

felictatie-bloemen, AKB, acceptgiro’s etc. 

CvKR   College van Kerkrentmeesters, verantwoordelijk voor het beheer 

van de stoffelijke zaken van de PGtPeD 

DG (wijkgemeente) Delfgauw 

DK (wijkgemeente)  Dorpskerk 

GK Gereformeerde Kerk 

KO Kerkorde en de ordinantiën van de PKN, zeg maar de ‘wetgeving’ 

van de kerk 

KND Kindernevendienst 

KR Kerkrentmeester 

LRP Leden Registratiesysteem van de PKN 

http://www.centraalcontact.nl/AK/documenten/PR%20Protestantse%20gemeente%20te%20Pijnacker%20en%20Delfgauw.pdf
http://www.centraalcontact.nl/AK/documenten/PR%20Protestantse%20gemeente%20te%20Pijnacker%20en%20Delfgauw.pdf
http://www.centraalcontact.nl/AK/documenten/Verenigingsbesluit%20Protestantse%20gemeente%20Pijnacker%20en%20Delfgauw.pdf
http://www.centraalcontact.nl/AK/documenten/Verenigingsbesluit%20Protestantse%20gemeente%20Pijnacker%20en%20Delfgauw.pdf
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MOD Moderamen: voorzitter, scriba etc. die vergaderingen voorbereiden, 

besluiten uitvoeren en dringende zaken afhandelen namens WK of 

AK 

OK (wijkgemeente) Ontmoetingskerk 

O-KR Ouderling-Kerkrentmeester, iemand die zowel ouderling 

(ambtsdrager) is als kerkrentmeester 

PE Pastorale Eenheid, meestal 1 adres waar 1 of meer gemeenteleden 

wonen. In bijzondere situaties, bijv. ouder plus volwassen kind, 

kunnen er 2 PE-en op 1 adres zijn. 

PGtPeD Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw 

PKN Protestantse Kerk Nederland 

PM Pastoraal medewerker 

PO Pastoraal ouderling 

PR Plaatselijke Regeling (is er zowel op niveau van de PGtPeD als op 

niveau van De Acker) 

RJO Raad van Jeugdouderlingen 

WK Wijkkerkenraad 

WRvD Wijkraad van diakenen, de diakenen van De Acker (bijna alle 

diaconale zaken worden echter door het college van diakenen 

gedaan) 

WRvKR Wijkraad van kerkrentmeesters, de KRs van De Acker 

 

 

Pastoraal medewerkers: Gemeenteleden benoemd voor pastoraat zonder 

ambtelijke taken. 

Scriba: Ouderling belast met taken gericht op administratieve 

verzorging van de wijkgemeente , zoals notuleren van 

vergaderingen. 

Wijkkerkenraad: Vergaderingen van afzonderlijke wijk binnen de 

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw met als 

leden ouderlingen-kerkrentmeesters, diakenen, 

pastoraleouderlingen en de predikant van de 

wijkgemeente. 

Geboortelid: Persoon welke is geboren uit ouders die lid zijn van de 

PKN, maar die niet gedoopt is. Officieel kent de PKN 

deze term niet meer. De vroegere geboorteleden vallen 

nu onder de ‘overige geregistreerden’ (in ‘Het register 

van de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van 

degenen die blijk geven van verbondenheid met de 

gemeente’). 

                                               Geleidelijk zullen al dergelijke geregistreerden gevraagd 

moeten worden of ze inderdaad nog in het ledensysteem 

geregistreerd willen staan of niet. 

Dooplid: Persoon welke gedoopt is, maar geen belijdenis gedaan 

heeft. 

Belijdend lid: Persoon welke belijdenis van het geloof heeft afgelegd 

en lid is van de gemeente. 
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Blijkgever van verbondenheid:Iemand die geen lid is van de wijkgemeente, maar wel 

meeleeft. Voorbeelden zijn ‘opgedragen kinderen’ en 

mensen die lid zijn van een andere kerk / gemeente en 

dat willen blijven. 

Meegeregistreerde Iemand die geen lid is van de wijkgemeente, maar 

huisgenoot van iemand die wel lid is. Bijv. een partner 

die lid is van een andere kerk. 

Pastoraal team Predikant, PO-en, PM-en en 1 diaken. Dikwijls (ten 

onrechte) consistorie genoemd. 

 

Bron: ‘De uitwerking van een ambt’, p 6-8.  

 

 

 

Februari 2015.  


