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Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de 
 

Protestantse wijkgemeente Delfgauw van de  
Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw 

 
 
 
In deze plaatselijke regeling zijn alleen de artikelen van de plaatselijke regeling opgenomen. 
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de kerkorde- en ordinantieteksten gevolgd. 
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Overige bepalingen 
 
Ondertekening 

 

Vaststelling (wijziging) 
 
Na de wijkgemeente gehoord te hebben op een gemeenteavond op 20 juni 2016 heeft de 
wijkkerkenraad deze plaatselijke regeling gewijzigd en in haar vergadering van 12 september 
2016 vastgesteld. Deze plaatselijke regeling is vanaf 13 september 2016 van kracht. 
 
In de wijkkerkenraadsvergadering van 13 mei 2019 is besloten de toelichting bij punt 5.4 aan 
te passen. De inhoud van de plaatselijke regeling zelf is niet gewijzigd. 
 
 
 

Ondertekening 
 
Aldus te Delfgauw vastgesteld  
in de vergadering van de wijkkerkenraad van 13 mei 2019 
 
 
 
 
 
 
Lennart de Prieëlle (voorzitter)     Marijke Mourits (scriba) 
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§ 1.  Samenstelling van de wijkkerkenraad 
 
1.1. Aantal ambtsdragers 
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

Ambt Aantal 

predikant 1 

ouderlingen In de regel 7, maar ten minste 5 en 
ten hoogste 10 

ouderlingen-
kerkrentmeester 

In de regel 4 

diakenen In de regel 4 

  

Totaal In de regel 16, maar ten minste 14 
en ten hoogste 19 

 
1.2. Adviseurs 
Als de agenda van de vergadering daar aanleiding toe geeft kunnen vertegenwoordigers van 
colleges, raden, commissies of andere betrokkenen bij het werk worden uitgenodigd als ad-
viseur.  

 
§ 2.1. Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 

 
2.1.1. Stemrecht 
Alleen de belijdende leden zijn stemgerechtigd. 
 
2.1.2. Regels voor het stemmen 
Bij het stemmen over personen gelden de volgende regels:  

a. De stemming geschiedt schriftelijk.  
b. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verko-

zen 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.  

c. 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.  

d. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan 
beslist het lot. 

 
2.1.3. Stemmen bij volmacht 
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee ge-
volmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde 
stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van 
te voren aan de wijkkerkenraad overhandigd. 
 

§ 2.2.  Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 
2.2.1. Verkiezing 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt in principe plaats in juni. Tussentijds ont-
stane vacatures worden zo snel mogelijk vervuld.  
 
2.2.2. Uitnodiging tot het doen van aanbevelingen en om te stemmen 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste acht 
weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan. De uitnodiging 
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om te stemmen wordt tenminste vier weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de ker-
kenraad gedaan.  

 
§ 2.3. Verkiezing van predikanten 

 
2.3.1. Beroepingscommissie 
Ter voorbereiding van de verkiezing en de beroeping van een predikant stelt de wijkkerken-
raad 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 mid-
den een lid aan.  
 
2.3.2. Profielschetsen 
De wijkkerkenraad stelt ten behoeve van de te beroepen predikant een profielschets op van 
de wijkgemeente en de centrale gemeente. Ook wordt een profielschets opgesteld van de te 
beroepen predikant. De profielschetsen worden ter inzage gelegd.  
 
2.3.3. Baseren op profielschets 
De beroepingscommissie dient zich bij het inwinnen van informatie en in het contact met de 
kandidaat-predikanten te baseren op de profielschets. 
 
2.3.4. Verslag 
De beroepingscommissie brengt regelmatig verslag uit van haar werkzaamheden aan de 
wijkkerkenraad.  
 
2.3.5. Uitnodiging tot stemmen 
De uitnodiging om te stemmen (Ord. 3-4-5) wordt tenminste twee weken voordat de verkie-
zing plaats heeft door de wijkkerkenraad gedaan. 
 

§ 3.  De werkwijze van de wijkkerkenraad 
 
3.1. Bijeenroepen van de vergadering 
De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste drie dagen van te voren bijeen-
geroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen ko-
men (de agenda).  
 
3.2. Verslaglegging 
Van de vergaderingen van de wijkkerkenraad wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Dit 
verslag wordt opgestuurd aan de andere drie wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad 
van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. In de eerstvolgende vergadering 
van de wijkkerkenraad wordt het verslag vastgesteld.  
 
3.3. Verkiezing moderamen 
De in Ord. 4-8-2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste 
vergadering van het kalenderjaar. Als de predikant geen voorzitter is, wordt deze assessor.  
 
3.4. Kennen en horen van de wijkgemeente 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de wijkkerkenraad de wijkgemeente kent in 
een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met 
de (betreffende) leden van de wijkgemeente, die wordt aangekondigd in het kerkblad, dat 
voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en wordt afgekondigd op tenminste twee zon-
dagen die aan de bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkker-
kenraad in het kort kenbaar over welke zaak hij de wijkgemeente wil horen.  
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3.5. Toelating tot een bepaalde vergadering 
De wijkkerkenraad kan besluiten dat naast afgevaardigden van de andere wijkkerkenraden 
van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw, wijkgemeenteleden als toehoorder 
tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.  
 
3.6. Verzoek tot agendering in de vergadering van de wijkkerkenraad 
Een gemeentelid kan verzoeken een onderwerp te agenderen in een vergadering van de 
wijkkerkenraad. Een verzoek daartoe dient uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de betreffen-
de vergadering van de wijkkerkenraad schriftelijk bij de scriba ingediend te worden. Het mo-
deramen besluit over agendering van het voorgedragen agendapunt. 
 
3.7. Archief 
Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de ver-
antwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de ge-
meente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g. 
 
3.8. Werkgroepen 
De wijkkerkenraad kan zich in zijn arbeid bij laten staan door werkgroepen (eventueel in sa-
menwerking met andere wijkgemeenten/kerken). Opheffing of ontbinding van werkgroepen 
geschiedt op voorstel van de wijkkerkenraad of de werkgroep zelf, door de wijkkerkenraad. 
 
3.9. Pastoraat 
De wijkkerkenraad laat zich in zijn pastorale werk bijstaan door de werkgroep pastoraat. De-
ze bestaat uit de ouderlingen (niet kerkrentmeesters), de predikant en de pastoraal bezoe-
kers. 
 

§ 4.  Besluitvorming 
 
De Plaatselijke Regeling volgt hier de Ordinantietekst. 
 

§ 5.  De kerkdiensten 
 
5.1. Kerkdiensten 
De kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de wijkkerkenraad vastge-
steld rooster gehouden in het Kerkelijk Centrum Delfgauw. Bij het tot stand komen van dit 
rooster wordt gewerkt met het stramien dat door de Algemene Kerkenraad is aangereikt.  
 
5.2. Bediening van de doop 
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doop-
vragen beantwoorden.  
 
5.3. Deelname aan het Heilig Avondmaal 
Tot deelname aan het Avondmaal zijn toegelaten leden en gasten ouder dan 16 jaar, en le-
den die niet ouder zijn dan 16 jaar maar vooraf aan de predikant kenbaar hebben gemaakt 
het verlangen te voelen deel te nemen aan het Avondmaal.  
 

Toelichting 
Omdat we een open kerk willen zijn, hanteren we belijdend lidmaatschap van onze 
wijkgemeente niet meer als criterium voor deelname aan het Heilig Avondmaal. In 
plaats daarvan hebben we gekozen voor de formule: “Iedereen die met ons wil ge-
denken, vieren en verwachten, en die gelooft dat Jezus Heer is, van de wereld en van 
zijn of haar leven, die is welkom om met ons de maaltijd van de Heer te vieren.”  
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In het per 12 september 2016 aangepaste artikel 5.3 van de Plaatselijke Regeling is 
ervoor gekozen ook het leeftijdscriterium van 16 jaar en ouder los te laten. Deelname 
van kinderen en tieners jonger dan 16 jaar aan de viering van het Heilig Avondmaal is 
in onze wijkgemeente mogelijk, hoewel het niet geldt als uitgangspunt. Het uitgangs-
punt is dat kinderen en tieners tot 16 jaar tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 
hun eigen programma volgen in Kindernevendienst of Tienerkerk, maar dat hen wel 
de ruimte wordt geboden om het Heilig Avondmaal mee te vieren. Daartoe is in onze 
wijkgemeente de viering van het Avondmaal opengesteld voor iedereen van 16 jaar 
en ouder die instemt met de hierboven genoemde belijdende woorden, én voor ieder-
een onder de 16 jaar die daarmee instemt en het verlangen om deel te nemen aan 
het Avondmaal vooraf kenbaar heeft gemaakt bij de predikant. 

 
5.4. Zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw 
In onze gemeente bestaat niet de mogelijkheid om levensverbintenissen zoals bedoeld in 
Ord. 5-4-1 te zegenen.  
 

Toelichting 
In 2006 heeft de kerkenraad uitgebreid met de gemeente over dit onderwerp gespro-
ken. Besloten is toen om geen andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen 
man en vrouw (in) te zegenen. In 2019 heeft de kerkenraad dit standpunt opnieuw 
besproken, tegen het licht gehouden en persoonlijke ervaringen over dit onderwerp 
uitgewisseld. We constateren opnieuw dat over dit onderwerp verschillend wordt ge-
dacht binnen de wijkkerkenraad.  

In de wereld om ons heen bestaat er een dominant verhaal over homoseksualiteit 
waarin het geldt als een aangeboren identiteit waaraan je dus gehoor moet geven: je 
ontkent jezelf als je dat niet doet. En vanuit de Bijbel is de rode lijn die van liefde. Bo-
vendien vallen voormalige identiteitsgrenzen weg in het licht van Christus (Kolossen-
zen 3:11).  

Aan de andere kant lezen we teksten in de Bijbel die seksuele relaties tussen men-
sen van hetzelfde geslacht afkeuren (Leviticus 18:22 en 20:13, Romeinen 1:26-27, 1 
Korintiërs 6: 9-11 en 1 Timotheüs 1:10). Daar kun je je wel bij afvragen of bij deze 
teksten sprake is van een gelijkwaardige relatie van liefde en trouw. Misschien nog 
belangrijker dan individuele bewijsteksten is een grotere lijn in de Bijbel: Genesis 2:24 
gaat over de eenwording van een man en een vrouw, en wordt herhaald en bevestigd 
door Jezus (Marcus 10:7) en Paulus (1 Korintiërs 6:16/Efeziërs 5:31). Door zowel Je-
zus als Paulus wordt aan deze tekst een diepe geestelijke betekenis toegekend. Pau-
lus spreekt van een mysterie dat hij betrekt op Christus en de kerk (Efeziërs 5:31-32). 
Als het huwelijk tussen man en vrouw zo’n diepere betekenis heeft, moeten we ons 
afvragen of ook andere relaties deze diepere betekenis kunnen dragen. 

Het blijft heel moeilijk hierin een goede afweging te maken. We willen niet lichtvaardig 
een zegen uitspreken en iemand de handen opleggen (1 Timoteüs 5:22) als we er 
niet voldoende van overtuigd zijn dat dit Gods bedoeling is.  

Dit alles heeft de kerkenraad doen besluiten om te blijven bij het standpunt ingeno-
men in 2006. 

Belangrijk is wel om hier ook aan te geven dat mensen met een homoseksuele relatie 
welkom zijn bij de samenkomsten van Kerk Delfgauw, om lid te worden en om deel te 
nemen aan de Maaltijd van de Heer. Als er bij homoseksualiteit al sprake is van een 
zonde, willen we deze zonde niet als zwaarder bestempelen dan andere zonden die 
afbreuk doen aan het evenbeeld zijn van God, maar misschien minder zichtbaar en 
meetbaar zijn.  
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§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
 
6.1.1. Samenstelling 
De wijkraad van kerkrentmeesters wordt gevormd door de ouderlingen-kerkrentmeesters van 
de wijkgemeente. 
 

§ 6.2.  De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
 
6.2.1. Samenstelling 
De wijkraad van diakenen wordt gevormd door de diakenen van de wijkgemeente.  

 
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, 

jaarrekeningen  
 
6.3.1. Begroting  
Vóór 1 augustus maakt de wijkkerkenraad na overleg met de wijkraad van kerkrentmeesters 
en de wijkraad van diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeente voor de 
begrotingen voor het komende jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan 
het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen.  
 
6.3.2. Jaarrekening 
Vóór 1 maart maakt de wijkkerkenraad na overleg met de wijkraad van kerkrentmeesters en 
de wijkraad van diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeente voor de 
jaarrekeningen over het afgelopen jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift 
aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen. 
 

§ 7.  Overige bepalingen 
 
7.1. Wijkberichten voor het kerkblad, de website en / of andere media 
De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het inleveren van de wijkberichten voor het kerk-
blad, de website en / of andere media.  
 
7.2. Preekcoördinator 
Voor het regelen van voorgangers in de diensten wijst de wijkkerkenraad een preekcoördina-
tor aan. Deze is verantwoordelijk voor:  
- Het benaderen van predikanten; 
- Het doorgeven van de voorgangers aan een door de algemene kerkenraad aangewezen 
roostermaker;. 
 
7.3. Beheer van de plaatselijke regeling 
Het beheer van het origineel van deze plaatselijke regeling en een (de) goedgekeurde wijzi-
ging(en) en het verstrekken van kopieën aan alle ambtsdragers is opgedragen aan de scriba 
van de wijkkerkenraad.  
 
7.4. Wijziging plaatselijke regeling 
Bij wijzigingen in de plaatselijke regeling wordt Ord. 4-7-2 gevolgd. Leden van de wijkge-
meente krijgen vóór het kennen en horen enkele weken de gelegenheid een (de) voorgestel-
de wijziging(en) in de plaatselijke regeling in te zien. 
 
7.5. On(voldoende)voorziene gevallen 
In gevallen waarin blijkt dat deze plaatselijke regeling in strijd is met de kerkorde of de ordi-
nanties, prevaleren uiteraard de kerkorde of de ordinanties. In gevallen waarin noch de 
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plaatselijke regeling noch de kerkorde of de ordinanties voorzien, of onvoldoende voorzien, 
beslist de wijkkerkenraad.  
 
 
Ondertekening 
 
Aldus te Delfgauw vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad van 13 mei 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Lennart de Prieëlle (voorzitter)     Marijke Mourits (scriba) 
 


