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Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de 
Protestantse wijkgemeente De Acker van de Protestantse 
Gemeente te Pijnacker en Delfgauw 
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Vaststelling (wijziging) 
 
Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de wijkkerkenraad op 8 november 2021 en is 
vanaf deze datum geldig. 
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1. Samenstelling van de wijkkerkenraad  
 
1.1. Aantal ambtsdragers 
 
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

 Invullen: verplicht minimum  
(Ord. 4-6-4) 

predikant 1 1 

ouderlingen 5 2 

ouderlingen-kerkrentmeester 3 1 

diakenen 3 2 

Predikanten met een 
bijzondere opdracht 

0 0 

   

Totaal 12 6 

 
1.2 Vaste adviseurs  
 
Degenen die in de bediening zijn gesteld, kunnen als adviseur aan de vergaderingen van de  
kerkenraad deelnemen. 
 
1.3 Diaconaal Rentmeester en Kerkrentmeester die niet tevens ouderling is 
 
Diaconaal Rentmeesters en Kerkrentmeesters die niet tevens ouderling zijn, kunnen als 
adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen. 
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2. Verkiezing van ambtsdragers  
 

2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen 
 
2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid 

 
De belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar. 
 
 
2.1.2. Regels voor het stemmen  
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in 
ord. 4-5.  
 
2.1.3. Stemmen bij volmacht  
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde 
stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen 
uitbrengen. 
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad 
getoond. 
 
2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen  
 
2.2.1. Verkiezingsfrequentie 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats. 
Tussentijds ontstane vacatures worden zo snel mogelijk vervuld. 
 
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste 6 
weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan door afkondiging 
voorafgaand aan een zondagse eredienst. 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats 
heeft, door de wijkkerkenraad gedaan door afkondiging voorafgaand aan een zondagse 
eredienst. 
 
2.2.3. Verkiezingsvorm  
Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde 
leden. 
 
2.3. Verkiezing van predikanten 
 
De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering  
van de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente. 
 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, 
door de wijkkerkenraad gedaan door afkondiging voorafgaand aan een zondagse eredienst. 
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3. De werkwijze van de wijkkerkenraad 
 

3.1. Aantal vergaderingen 
De wijkkerkenraad vergadert in de regel acht tot tien maal per jaar. 
Het vergaderschema wordt in de maand december voor het daarop volgend jaar vastgesteld  
en gedistribueerd. 
 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering 
De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste drie dagen van te voren 
bijeengeroepen door het moderamen onder vermelding van de zaken die aan de orde zullen 
komen (de agenda).  
 
3.3. Verslaglegging  
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, 
indien relevant, binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt. Dit kan door 
afkondiging, publicatie in het kerkblad, vermelding in de nieuwsbrief en/of publicatie op de 
website. 
 
3.5. Verkiezing moderamen 
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt jaarlijks in de eerste vergadering 
van de maand januari. 
 
3.6. Jaargesprekken 
De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door een afvaardiging uit de 
kerkenraad. 
 
3.7. Toelating toehoorders tot de vergaderingen 
De vergaderingen van de wijkkerkenraad zijn niet openbaar. De wijkkerkenraad kan echter 
besluiten dat wijkgemeenteleden of andere belangstellenden als toehoorder tot een 
bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden. 
 
3.8. 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. 
 

3.9. Taak en bevoegdheid overgedragen aan AK 
In overleg met de wijkkerkenraden is door de AK met inachtneming van het bepaalde in ord. 
4-7-2 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te 
regelen: 

- vermelding van de diensten in bladen 
- coördineren van het jaarlijkse vergaderrooster 
- bevorderen van het bijbelonderricht op de openbare basisscholen 
- de vorming van commissies ten behoeve van de behartiging van de 

gemeenschappelijke belangen van de wijkgemeenten en de zorg voor de 
samenwerking tussen deze commissies en de wijkkerkenraden, en de opheffing of 
ontbinding van deze commissies. 

- de behartiging van de belangen van de centrale gemeente bij de burgerlijke overheid 
- het verzorgen van informatie in en over de centrale gemeente 
- bevorderen dat het ministerie regelmatig samenkomt 
- het opstellen en beheren van een protocol voor rouw- en trouwdiensten. 
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De AK kan samen met de wijkkerkenraden nadere afspraken maken over activiteiten en  
taken. 
 
3.10. Bijstand door commissies 
De wijkkerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies: 

- muziekcommissie  
- jeugddienstcommissie 
- commissie jongerenwerkers 
- nader in te stellen commissies, bijv. een beroepingscommissie 

 
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, 
de contacten tussen wijkkerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de 
verantwoording aan de wijkkerkenraad, de opheffing van de commissie e.d. worden per 
commissie vastgelegd in een instructie. 
 

4. De kerkdiensten 
 
4.1. Plaats  
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de 
wijkkerkenraad vastgesteld rooster gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, Park 
Berkenoord 2, 2641 CX Pijnacker. 
 
4.2. Beantwoording doopvragen 
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 
doopvragen beantwoorden. 
 
4.3. Deelname aan het avondmaal  
Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten. Ook doopleden 
vanaf 16 jaar worden toegelaten aan het Avondmaal, mits zij als voorbereiding een 
catechisatie voor deelname aan het Avondmaal hebben gevolgd. 
 
4.4. Andere levensverbintenissen   
De mogelijkheid levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van  
man en vrouw, in te zegenen bestaat niet in de wijkgemeente.1 
 
 

 

 
1 Toelichting: Dit artikel nodigt ons uit wat te zeggen over relaties en seksualiteit. We geloven dat seksualiteit 

hoort bij de oorspronkelijk goede schepping. Het is een gave van God. Ook onze seksualiteit deelt in de 

gebrokenheid van de zondeval (Genesis 3). Dat wordt vooral zichtbaar wanneer seksualiteit een object wordt. 

Wanneer seksualiteit een veilige bedding heeft van liefde en trouw, en wanneer partners ook in hun seksueel 

opzicht respectvol en teder met elkaar omgaan, kan weer iets oplichten van het goede begin van Gods Liefde 

naar de mens.   

 

De discussie naar aanleiding van dit artikel heeft de wijkkerkenraad de ogen geopend voor het feit dat relaties en 

seksualiteit in onze gemeente nauwelijks onderwerp van gesprek zijn. We nemen ons voor het onderwerp meer 

aan de orde te laten komen in prediking, onderwijs en pastoraat. 

God heeft de mens als man en vrouw geschapen. Uit de wijze waarop wij de Bijbel lezen maken we op dat het 

verbond van het huwelijk bedoeld is voor een man met een vrouw. Gemeenteleden die het verlangen hebben om 

hun huwelijk kerkelijk in te zegenen, volgen voorafgaande aan hun huwelijk huwelijkscatechese. 

Het leven van elke dag leert dat iemands seksuele gevoelens soms conflicteren met zijn of haar lichaam of met 

zijn of haar identiteit. Ook voor deze mensen willen wij als gemeente een Open Huis zijn en hen welkom heten 

in de erediensten.   
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Ondertekening 
 
Aldus te Pijnacker vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente De 
Acker van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. 
d.d. 8 november 2021. 
 
 
…………………………, preses 
 
 
…………………………, scriba 
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Opmerkingen bij voorstel PR. 

• Zo veel mogelijk de principes uit de bestaande PR gehandhaafd 

• Zaken zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het heeft geen zin dwingend recht uit de kerkorde in de 
PR te kopiëren. 

• Omdat ord 3-3-5 al stelt “5. Ter voorbereiding van de verkiezing en de beroeping van een 
predikant stelt de kerkenraad een beroepingscommissie in waarin naast leden van de kerkenraad 
in de regel een aantal andere gemeenteleden zitting heeft. In een gemeente met wijkgemeenten 
wijst ook de algemene kerkenraad uit zijn midden een lid aan.”, hoeven we de samenstelling van 
de beroepingscommissie niet in de PR te beschrijven. Dat voorkomt situaties als in 2011 waar we 
op stel en sprong de PR moesten veranderen. 

• 3.10 houdt wel in dat we instructies moeten gaan schrijven…. (Hadden we al in 2001 moeten 
doen. We hebben het een jaar of 12 geleden wel voor wat taken gedaan….) 

• Omdat de wijkraden van diakenen en kerkrentmeesters haast geen bevoegdheden hebben, lijkt 
het me niet zinvol daar regels aan te wijden. Misschien dat dat aangepast moet worden als de AK 
met een nieuwe PR komt. 

• Omdat ord 4.8.9 al wat zegt over wijzigen PR, hoeft dat niet meer in PR (oude artikel 7.6) 

• Ook voor de overige artikelen in het oude hoofdstuk 7 zie ik geen nut. 
 
Inhoudelijke wijzigingen t.o.v. PR uit 2011: 
 

• Aantal ambtsdragers verminderd 

• Vaste verkiezingsmaand weggehaald 

• Uitnodiging namen noemen (minstens) 1 keer. Dat neemt niet weg dat we het vaker kunnen doen 
en kunnen vermelden in kerkblad, nieuwsbrief en op de site. Maar laten we ons niet te veel 
beperkingen opleggen. 

• Uitnodigingstermijn verkiezingen teruggebracht van minstens 4 naar minstens 2 

• “De namen die voortkomen uit de aanbevelingen van de gemeente worden toegevoegd aan de 
lijst van de kerkenraad.” Verwijderd. We volgen gewoon de kerkorde. 

• In 3.2 de termijn van uitnodigen voor de WK verkort van 6 naar 3 dagen 

• Uit 3.3 “Een (niet vastgestelde) kopie ervan wordt aan de andere twee WKen, de AK en de GK 
gestuurd.” verwijderd. Dat is een dode letter en heeft in het verleden tot problemen geleid (delen 
van vertrouwelijke informatie) 

• 3.4 is nieuw gekomen in de kerkorde: Ord 4-8-7: De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze 
van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld: het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de 
agendering, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating van niet-leden van de 
kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven. 

• 3.6 is nieuw in de kerkorde: Ord 4-8-8. 

• Uit 3.9 verwijderd (want niet meer van toepassing): 

- deelname aan het beraad van kerken 
- coördineren activiteiten m.b.t. startzondag 
- coördineren activiteiten gemeentezondag 
- jaarlijks info betreffende het kringenwerk en andere toerustingsactiviteiten in 
samenwerking met de Gereformeerde kerk(en) 

 
•  
 


