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Uitgangspunten model kerkenraad.

- De Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO) is één protestantse 

gemeente met twee oecumenische kerkcentra als vieringsplekken. 

Op beide locaties zullen op zondag vieringen plaatsvinden

- De PGZO is één gemeente, bestuurd door één kerkenraad en 

kent geen wijkkerkenraden of wijkraden. De kerkenraad is 

verantwoordelijk voor het uitzetten van de grote lijnen van beleid, 

maar niet nadat de gemeente hier haar goedkeuring voor heeft 

gegeven / gehoord is in een gemeenteberaad. De kerkenraad komt 

met beleidsvoorstellen, maar het gemeenteberaad stelt deze de 

facto vast.



Onze gemeente heeft als hart 

Gods verhaal met mensen, 

zoals dit tot ons komt in Jezus en 

de Bijbel.

Geïnspireerd door de Geest 

willen wij het geloof zichtbaar 

en tastbaar maken in onze eigen 

omgeving en in wereldwijde 

betrokkenheid.

De organisatiestructuur kan 

weergegeven worden als een bloem 

met bladeren: 

De stam van de bloem is de 

gemeente / het gemeenteberaad; 
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Het hart van de bloem is de 

kerkenraad, waar het beleid, 

de grote lijnen, wordt 

uitgezet rondom de begrippen: 

vieren, omzien en verbinden. 

In de bladeren 

(de commissies en werkgroepen) 

krijgt het beleid vorm en kleur: hier 

wordt het beleid uitgewerkt, in 

jaarplannen, en krijgt het handen en 

voeten. 
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- De groepen zijn ook verantwoordelijk voor het doen van 

beleidsvoorstellen en doen dus voorstellen voor (nieuwe) 

beleids- en jaarplannen.

- Het beleid wordt door de kerkenraad – op basis van voorstellen 

van de groepen en na goedkeuring door het gemeenteberaad -

vastgelegd in beleidsplannen, begrotingen en jaarplannen.

Uitgangspunten model kerkenraad (4)



- Binnen de grote lijnen van het vastgestelde beleid hebben de 

bladeren een grote mate van zelfstandigheid. De kerkenraad is 

daarbij een faciliterende en niet controlerende factor (m.a.w.: geen 

kwestie van verantwoording afleggen maar: “hoe gaat het en waar 

kunnen we jullie mee helpen”). 

- De kerkenraad zal formeel verantwoordelijk blijven, maar in de 

praktijk ligt de verantwoordelijkheid – binnen de grenzen van het 

vastgestelde beleid – bij de groepen. 

Uitgangspunten model kerkenraad (5)



- De kerkenraad zal zo klein mogelijk zijn* en zich alleen richten op 

beleid en het ondersteunen van de groepen. De uitvoering van 

diverse activiteiten (in lijn met het beleidsplan) ligt bij de groepen 

en zal geen agendapunt zijn voor de kerkenraad.

- De groepen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede 

communicatie met de gemeente

*Hier komen we zo op terug

Uitgangspunten model kerkenraad (6)



Tot zover de tekst zoals die staat in ons beleidsplan.

Nu willen we u graag laten zien hoe we dit willen uitwerken 

in een nieuw model kerkenraad.



De kerkenraad.

De kerkenraad bestond op 1-1-2011 uit :

- 2 predikanten

- 12 ouderlingen (incl. preses en scriba)

- 4 ouderlingen-kerkrentmeester

- 7 diakenen
(totaal 25 leden)

Volgens de kerkorde, 

ordinantie 4-6-3, dient de kerken-

raad minimaal te bestaan uit:

naast de predikant

- 2 ouderlingen-kerkrentmeester

- 2 ouderlingen

- 3 diakenen
(totaal 8 leden)

Van model naar nieuw beleid
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De nieuwe kerkenraad 

zal bestaan uit:

- Predikant(en)

- Preses 

- Scriba

en daarnaast

- 2 ouderlingen-kerkrentmeester

- minimaal 2 ouderlingen 

- minimaal 3 diakenen
(minimaal  10 leden)

Dit is niet zo klein mogelijk!

Er is binnen de kerkenraad de behoefte 

aan een brede vertegenwoordiging 

die wel slagvaardig is.

.

Van model naar nieuw beleid (2)
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Leden van de kerkenraad 

dienen aanwezig te zijn op 

de vergaderingen.

De huidige praktijk is dat niet

iedereen aanwezig is wat  

problemen met de besluitvorming 

kan veroorzaken.

Taken in de zondagse dienst worden 

ook verricht door dienstmedewerkers.

Dit vindt nu al plaats in De Drie Stromen.

Van model naar nieuw beleid (3)
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Het nieuwe moderamen zal bestaan uit:

- Predikant

- Preses

- Scriba

- Ouderling-kerkrentmeester

- Diaken 

Van model naar nieuw beleid (4)
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De werkgroepen.

Iedere werkgroep heeft 1 persoon 

die de schakel vormt tussen de 

werkgroep en de kerkenraad.

Na iedere bijeenkomst van een 

werkgroep wordt er afgesproken 

wat  de werkgroep aan informatie 

doorgeeft aan;

- de website

- de redactie van het kerkblad

- de kerkenraad

- de andere werkgroepen

Van model naar nieuw beleid (5)
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Binnen iedere werkgroep is er 1 

persoon die verantwoordelijk is 

voor de interne en externe 

communicatie. 

De persoon die de schakel is 

tussen de kerkenraad en de 

werkgroep zal in principe niet 

dezelfde persoon zijn die 

de leiding heeft over de werkgroep 

en ook niet de persoon die de 

interne en externe

communicatie verzorgt.

Van model naar nieuw beleid (6)



G
e
m

e
e
n
te

b
e
ra

a
d

Kerke

nraad

Werkgroepen komen met 

beleidsvoorstellen die ze aan de 

kerkenraad voorleggen. De 

kerkenraad neemt deze mee in 

het  beleidsplan wat aan de 

gemeente ter goedkeuring wordt 

voorgelegd. 

Op basis van het beleidsplan van 

de gemeente maakt de werkgroep 

een jaarplan. Dit jaarplan wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de 

kerkenraad. De kerkenraad zal 

beoordelen of het jaarplan in 

overeenstemming is met het 

beleidsplan.

Van model naar nieuw beleid (7)
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We nemen een paar werkgroepen

als voorbeeld zodat u een beeld 

kunt krijgen van deze nieuwe 

opzet.

De informatie is misschien nog niet

compleet want dit is een model 

waar vooral in het begin nog aan

gewerkt moet worden.

Van model naar nieuw beleid (8)



Werkgroep eredienst:

De werkgroep eredienst onderhoudt zelf het contact met de andere 

werkgroepen en informeert de gemeente via het kerkblad, de 

website en via het gemeenteberaad.

De contactpersoon van de werkgroep eredienst is het 

aanspreekpunt voor gemeenteleden met ideeën, vragen en 

opmerkingen over de eredienst.

Van model naar nieuw beleid (9)
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Werkgroep Eredienst (2):

Vanuit deze werkgroep is er

een diaken/ouderling die 

de groep vertegenwoordigt in

de kerkenraad.

De werkgroep eredienst is ook de schakel tussen kosters, 

dienstmedewerkers, cantorij, gastheren/vrouwen, bloemen 

verzorgers, roosteraars van predikanten en organisten, sacrale 

dansgroep en de kerkenraad.

Van model naar nieuw beleid (10)
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Werkgroep Communicatie:

Vanuit deze werkgroep is er

een diaken/ouderling die 

de groep vertegenwoordigt in

de kerkenraad.

De werkgroep communicatie ook de schakel tussen webteam, 

redactie kerkblad  en de kerkenraad. 

Van model naar nieuw beleid (11)
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Gemeenteberaad 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het

uitzetten van de grote lijnen van beleid, 

maar pas nadat de gemeente hier haar 

goedkeuring voor heeft gegeven / gehoord

is in een gemeenteberaad. 

De kerkenraad komt met beleidsvoorstellen,

maar het gemeenteberaad stelt deze de facto vast.

Van model naar nieuw beleid (12)
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Vier (4) keer per jaar zal er een gemeenteberaad zijn

Twee maal per jaar op een avond 

Twee maal per jaar na een gezamenlijke kerkdienst

Onderwerpen gemeenteberaad

Voorjaar; 

- Jaarrekening voorgaand jaar

- Pastorale terugblik van de predikant

- Evaluatie beleidsplan en jaarplannen voorgaand jaar.

Najaar;

- Presentatie beleidsplan door de kerkenraad, 

begrotingen en jaarplannen van de verschillende

werkgroepen en de predikant

Van model naar nieuw beleid (13)

G
e
m

e
e
n
te

b
e
ra

a
d

Kerken

raad



Evaluatie

Het model is een model waaraan we, zeker in het begin, nog zullen 

werken.  Door er mee aan de slag te gaan zal ook duidelijk worden 

waar we misschien iets moeten aanpassen.

Waar we tijdens de eerste fase vooral op zullen letten is de 

communicatie. Verloopt deze goed tussen alle delen van de bloem 

en de gemeente? Wordt het grote geheel door iedereen goed in de 

gaten gehouden?

Het model zal na 2 jaar geëvalueerd worden.

Van model naar nieuw beleid (14)



Gemeenteleden.

Wat verwachten we in dit nieuwe 

model van onze gemeenteleden?

Dat u samen met ons vorm geeft 

aan onze visie om een aanstekelijke 

geloofsgemeenschap te zijn, waar 

huisgenoten en passanten rust en 

geborgenheid vinden en toerusting 

ontvangen om in beweging te 

komen.

Dat u samen met ons het geloof 

zichtbaar en tastbaar maakt in onze 

eigen omgeving en in wereldwijde 

betrokkenheid. 

Van model naar nieuw beleid (15)
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Wij vragen uw inzet voor uw kerk, 

klein of groot. Soms is alleen een 

woord al voldoende of een klein 

gebaar.

Laat uw stem horen en geef uw 

ideeën en wensen door aan de 

contactpersonen van de 

verschillende werkgroepen.

Laat uw hand het goede werk 

vinden om te doen zodat we samen 

kunnen bouwen aan onze 

gemeente.  En we er kunnen zijn 

voor elkaar en de wereld om ons 

heen. Vele handen…..

Van model naar nieuw beleid (16)
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Zijn er nog vragen?

Van model naar nieuw beleid (17)



Gemeente mogen wij u vragen of u akkoord 

gaat met het voorgestelde model voor de 

kerkenraad en de werkgroepen van de PGZO?

Van model naar nieuw beleid (18)


