
Voorgestelde Actualisatie Plaatselijke Regeling Protestantse Wijkgemeente Delfgauw  
De wijkkerkenraad stelt voor de huidige Plaatselijke Regeling (PR) van de Protestantse wijkgemeente Delfgauw op enkele onderdelen aan te passen. Deels betreft het puur 
redactionele of (regel)technische aanpassingen, deels is sprake van een meer inhoudelijke wijzigingen. Ook blijven veel artikelen ongewijzigd. In onderstaand overzicht 
worden de voorgestelde wijzigingen beschreven en gemotiveerd. De belangrijkste wijzigingen zijn daarbij geel gearceerd en vetgedrukt. Het zijn wijzigingen ten opzichte 
van de momenteel geldende Plaatselijke Regeling (gedateerd 12 juni 2006), zoals deze staat op http://pknpijnackerdelfgauw.nl/kerkdelfgauw/organisatie/downloads/  
 
 
Huidige 

artikel 

Strekking Voorgestelde wijziging en motivering daarvan 

1. Samenstelling van de wijkkerkenraad (WK) 

1.1 Aantal ambtsdragers Het aantal ouderlingen wordt aangepast aan huidige praktijk (7 in plaats van 10, zoals in de 
huidige PR staat). Het aantal ouderlingen kan wel variëren. Daarom wordt deze formulering 

voorgesteld: “In de regel 7, maar ten minste 5 en ten hoogste 10 [ouderlingen].” In de regel 
zijn het er zeven, maar het kunnen er ook minder (ten minste 5) of meer (ten hoogste 10) zijn.  
Ook voor het aantal diakenen en kerkrentmeesters zijn de woorden ‘in de regel’ toegevoegd. In 
de regel zijn er vier ambtsdragers voor elk van deze ambten, maar we willen niet op voorhand 
uitsluiten dat het feitelijke aantal hiervan afwijkt.  
Het totaal aantal ambtsdragers is daarom in de regel 16, maar ten minste 14 en ten hoogste 19. 

1.2 College van predikant en ouderlingen Schrappen artikel, want voegt in feite niets toe en behoeft daarom niet geregeld te worden. Bovendien 
gebruiken we deze term we niet. 

1.3 Adviseurs kunnen worden uitgenodigd in 

vergadering WK 

Ongewijzigd (behoudens hernummering tot 1.2) 

1.4 Kerkrentmeesters niet-zijnde ouderling Schrappen artikel waarmee geregeld werd dat we in onze wijkgemeente ook kunnen werken 
met kerkrentmeesters zijnde niet-ouderlingen die door de WK benoemd worden. We achten het 
wenselijk dat alle kerkenraadsleden ambtsdragers zijn. 

2.1. Verkiezing van ambtsdragers – algemeen 

2.1.1 Stemgerechtigde leden (alleen belijdende 

leden) 

Ongewijzigd. 

2.1.2 Regels bij stemmingen Ongewijzigd. 

2.1.3 Stemmen bij volmacht Alleen tekstuele wijziging: eventuele volmachten worden niet aan de wijkkerkenraad getoond maar 
overhandigd. 

2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

2.2.1 Verkiezing in principe in juni Ongewijzigd. Ook al gebeurt het in de praktijk vaak ook in andere maanden dan juni, aanpassing is niet 
nodig omdat artikel al spreek van ‘in principe’.  

2.2.2 Uitnodiging voor het doen van 

aanbevelingen 

Ongewijzigd. 

2.2.3 Verkiezing tijdens vergadering van 
stemgerechtigde leden 

Schrappen artikel, want biedt geen meerwaarde ten opzichte van ordinantietekst die die ook al regelt (Ord. 
3-6-5). 

2.3. Verkiezing van predikanten 

2.3.1 Voorbereiding en samenstelling 
beroepingscommissie 

Tekst van het artikel is reeds gewijzigd. Naar aanloop van de meest recente beroepingsperiode is dit 
artikel, met instemming van de wijkgemeente, in september 2012 aangepast en als zodanig nieuw 

vastgesteld. Het artikel luidt nu (nog niet verwerkt in de PR-tekst op de website): 
“Ter voorbereiding van de verkiezing en de beroeping van een predikant stelt de wijkkerkenraad een 
beroepingscommissie in, waarin naast leden van de wijkkerkenraad in de regel een aantal andere 
gemeenteleden zitting heeft. Ook de algemene kerkenraad wijst uit zijn midden een lid aan.” 

http://pknpijnackerdelfgauw.nl/kerkdelfgauw/organisatie/downloads/


2.3.2 Profielschets Ongewijzigd. 

2.3.3 Profielschets als basis voor 

beroepingscommissie 

Ongewijzigd. 

2.3.4 Verslaglegging Ongewijzigd. 

2.3.5 Uitnodiging om te stemmen Ongewijzigd. 

3. Werkwijze van de wijkkerkenraad (WK) 

3.1 Vergaderfrequentie Schrappen artikel. Biedt geen meerwaarde boven de Ordinanties om te regelen in Plaatselijke Regeling. 
Volgende artikel worden hierdoor hernummerd. 

3.2 Uitnodiging voor vergaderingen Gewijzigd in ‘ten minste drie dagen van te voren’. De scriba stuurt de uitnodiging en vergadering 

doorgaans de vrijdag voorafgaand aan de WK-vergadering van maandag, dus drie dagen van te voren. Dat 
lijkt geen problemen op te leveren en geeft de scriba net wat meer voorbereidingstijd.  

3.3 Informeren andere wijkgemeenten Tekstueel geactualiseerd in verband met fusie (de huidige PR gaat nog uit van twee andere 

wijkgemeenten, Dorpskerk en De Acker; sinds de fusie zijn dat er, inclusief de Ontmoetingskerk, drie). 

3.4 Moment van verkiezing moderamen 

(januari) 

Tekstuele wijziging: eerste vergadering in het kalenderjaar (i.p.v. in januari). 

3.5 Uitnodigingen voor gemeenteavonden Ongewijzigd. 

3.6 Toelaten afgevaardigden andere 
wijkgemeenten 

Alleen tekstueel actualiseren in verband met fusie. 

3.6 
(nieuw) 

Mogelijkheid tot agenderen 
onderwerpen door gemeenteleden 

Nieuw artikel 3.6: “Een gemeentelid kan verzoeken een onderwerp te agenderen in een 
vergadering van de wijkkerkenraad. Een verzoek daartoe dient uiterlijk tien dagen voorafgaand 
aan de betreffende vergadering van de wijkkerkenraad schriftelijk bij de scriba ingediend te 
worden. Het moderamen besluit over agendering van het voorgedragen agendapunt.” Als 

wijkkerkenraad vinden we het belangrijk dat gemeenteleden buiten de wijkkerkenraad ook zélf 
initiatief kunnen nemen om een onderwerp te agenderen. 

3.7 Archief Ongewijzigd. 

3.8 Taken en bevoegdheden Algemene 
Kerkenraad  

Schrappen artikel, want dit betreft niet de regeling van de wijkkerkenraad, maar van de algemene 
kerkenraad en hoort daarom niet thuis in deze PR. 

3.9 Mogelijkheid om werkgroepen in te richten, 
inclusief enkele regels daarvoor 

Tekstuele aanpassing: beperken artikel tot eerste en laatste zin van het oorspronkelijke artikel. (Bovendien 
hernummering tot 3.8) 

3.9.1 Werkgroep pastoraat Tekstuele aanpassing: beperken artikel tot eerste en tweede zin van het oorspronkelijke artikel, en de 
laatste alinea. (Bovendien hernummering tot 3.9) 

4. Besluitvorming 

4 Plaatselijke Regeling volgt hier de 
Ordinantietekst 

Ongewijzigd. 

5. De kerkdiensten 

5.1 Wekelijkse kerkdiensten, rooster Tekstuele aanpassing: ‘wekelijks’ is niet nodig te noemen. 

5.2 Belijdende leden en doopvragen kunnen 
doopvragen beantwoorden 

Ongewijzigd. 

5.3 Deelname aan het Avondmaal: “leden 

ouder dan 16 jaar”.  

Formulering is in lijn met bespreking en conclusie in de WK-vergadering van 9 maart 2015 (zie 

toelichting hieronder op p.3): “Tot deelname aan het Avondmaal zijn toegelaten leden en 
gasten van 16 jaar en ouder, en leden die jonger zijn dan 16 jaar die vooraf aan de predikant 
kenbaar hebben gemaakt het verlangen te voelen deel te nemen aan het Avondmaal.” 

5.4 In onze wijkgemeente bestaat niet de 

mogelijkheid tot zegenen van andere 
levensverbintenissen van twee personen dan 

het huwelijk van man en vrouw 

Ongewijzigd.  



6.1. Vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 

6.1.1 Samenstelling wijkraad Aanpassen in lijn met voorgestelde schrappen van artikel 1.4 (alle kerkrentmeesters zijn ouderlingen). 

6.2. Vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 

6.2.1 Samenstelling wijkraad Ongewijzigd. 

6.3. Vermogensrechtelijke aangelegenheden – algemeen 

6.3.1 Wensen en aandachtspunten wijkbegroting 
kenbaar maken 

Ongewijzigd. 

6.3.2 Wensen en aandachtspunten jaarrekening 
kenbaar maken 

Ongewijzigd. 

6.4 Overige taken van kerkrentmeesters en 
diakenen 

Schrappen artikel (behoeft niet in plaatselijke regeling te worden geregeld, want Kerkorde en Ordinanties 
voorzien hier al in. We volgen dus Kerkorde en Ordinanties, net als in de huidige regeling). 

7. Overige bepalingen 

7.1 Wijkberichten kerkblad Aangezien het communicatiemedium voor de wijkberichten kan variëren, is toegevoegd dat de 

wijkberichten ook aangeleverd worden voor de website en / of andere media 

7.2 Preekcoördinator Tekstuele aanpassing: schrappen derde gedachtestreepje (doorgeven wijzigingen aan de roostermaker 
volgt als vanzelfsprekend uit het tweede gedachtestreepje) 

7.3 Beheer van het origineel van de Plaatselijke 

Regeling 

Ongewijzigd. 

7.4 Samenhang Plaatselijke Regeling met 
kerkorde en ordinanties. 

Ongewijzigd. 

7.5 Voorwaarden voor wijziging Plaatselijke 
Regeling 

Ongewijzigd.  

 Op verschillende plekken in de regeling 
uitschrijven van afkortingen 

Tekstuele wijzigingen: ‘WK’ is vervangen door ‘wijkkerkenraad’, ‘AK’ door ‘algemene kerkenraad’, ‘PR’ door 
‘plaatselijke regeling’ etc. 

Toelichting aanpassing artikel 5.3 (deelname aan het Avondmaal) 
In de vergadering van de wijkkerkenraad Delfgauw van 9 maart is hierover het volgende besproken en geconcludeerd: 

“De leeftijdsgrens in de Plaatselijke Regeling [16 jaar en ouder] is destijds gekozen om zowel principiële als praktische redenen. Net als toen stellen we bewust niet 
(meer) als criterium dat iemand Belijdenis gedaan moet hebben: we willen immers een ‘open’ kerk zijn. De leeftijdgrens van 16 jaar hangt ermee samen dat er tot die 
leeftijd Tienerkerk is: tot die leeftijd zitten jongeren dus in principe tijdens de Avondmaalsviering niet in de kerk.  
 
Het blijkt niet zo eenvoudig om een ander criterium te bedenken. Vanzelfsprekend moet hier ook niet lichtvaardig mee omgegaan worden. Een leeftijdscriterium is 
weliswaar niet het meest geschikte criterium, maar als je dit criterium wegneemt, mogen ‘dus’ ook kinderen aangaan aan het Avondmaal. Het niet meer willen hanteren 

van een leeftijdscriterium betekent echter niet automatisch dat het wenselijk is kinderen zonder meer toe te laten aan het Avondmaal (overigens evenmin dat dit 

onwenselijk is).  
 
Geloof in Jezus is een vereiste, maar hoe moet je dat ‘aantonen’, en moet je dat ook ‘aantonen’? Je laat het in elk geval zien als je als tiener niet naar de Tienerkerk, 
maar naar de Avondmaalsviering wilt gaan. Het is ook van belang oog te hebben voor mogelijke groepsdruk: als je (nog) niet wil of kan deelnemen, is dat niet altijd 
makkelijk als anderen dat (al) wel doen. Voor iedereen zou het een bewuste keuze moeten zijn om deel te nemen aan het Avondmaal (of juist niet). Hiervoor zou het, 
zeker voor jongeren, misschien goed zijn om jaarlijks een Avondmaalkring of Avondmaalcatechese te organiseren. Bij de uitnodiging om deel te nemen wordt iedereen 

uitgenodigd aan de tafel of in de kring te komen, ook als je geen Brood en Wijn neemt. 
 
Als voorlopige conclusie (dit voorgenomen besluit vergt immers instemming van de wijkgemeente, en ligt voor tijdens de Gemeenteavond van 20 juni 2016) heeft de 
wijkkerkenraad Delfgauw in haar vergadering op 9 maart 2015 besloten dat tieners die jonger zijn dan 16 jaar het kenbaar kunnen maken als zij willen deelnemen aan 

het Heilig Avondmaal. Het leeftijdscriterium wordt daarmee in feite opgevat als: “gemeenteleden die ouder zijn dan 16 jaar, en tieners die niet ouder zijn dan 16 jaar 
maar vooraf aan de predikant kenbaar hebben gemaakt graag deel te nemen aan het Avondmaal”. De WK stemt er daardoor mee in dat tieners die niet ouder zijn dan 
16 jaar vanaf de volgende keer dat het Avondmaal gevierd wordt, mogen deelnemen als zij dit vooraf aan de predikant kenbaar maken.“ 


