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1. Preambule: verklaring Hervormde wijkgemeente
Centrum te Hilversum omtrent de plaats binnen
de Protestantse Kerk in Nederland
De Hervormde wijkgemeente Centrum maakt deel uit van de Protestantse Gemeente
te Hilversum en van de Protestantse Kerk in Nederland. De kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) spreekt uit dat hervormde gemeenten binnen
deze kerk zich in het bijzonder verbonden weten met de belijdenisgeschriften van de
gereformeerde traditie (ordinantie 1-1-1).
Daartoe is door de Hervormde synode de volgende verklaring aangeboden, die door
de kerkenraad van wijkgemeente Centrum is onderschreven.
Verklaring

Als kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse
gemeente te Hilversum weten we ons door onze Nederlandse Hervormde Kerk
gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten
bezwaard zijn. Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan
het woord van de apostel: “indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw” (2 Tim. 2:13)
weten wij ons echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw
te zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen
heeft.
Met de kerk belijden wij dat “Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen
niet zijn kan” (artikel 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk
van Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de
sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om
elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het
betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn,
houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het
geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de
gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met
dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons
houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente
zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar
hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen
andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat
wettig voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven “ten nutte en ter zaligheid der andere
lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden” (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de
kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde
belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn
Woord te gaan.
Toelichting

Jezus Christus, de Zoon van God, heeft door zijn lijden, sterven en opstanding ons
verzoend met God de Vader. Door het geloof delen wij in Zijn genadegaven:
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vergeving van zonden en eeuwig leven. De kerk als de gemeenschap der heiligen is
het Lichaam van Christus: Jezus Christus vergadert Zijn kerk.
De Hervormde wijkgemeente Centrum weet zich, staande in de Nederlandse
Hervormde Kerk en zijn rechtsopvolgers, gemeente van Christus te zijn. We zijn
verbonden met Hem en met hen die waar dan ook en wanneer dan ook in Hem
geloven en Zijn Naam belijden, en zijn deel van de kerk van alle tijden en alle
plaatsen. We weten ons gebonden aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord
van God. Het Lichaam van Christus is één, één op grond van het Bijbelse geloof.
Dit geloof is door de kerk der eeuwen verwoord in met name de volgende
belijdenisgeschriften:
- de apostolische geloofsbelijdenis;
- de geloofsbelijdenis van Nicea;
- de geloofsvorm van Athanasius.
De Nederlandse Kerk der Hervorming heeft de inhoud van het geloof, dat is de
Bijbelse waarheid, nog eens verwoord in de navolgende formulieren:
 de Heidelbergse Catechismus;
 de Catechismus van Genève;
 de Nederlandse Geloofsbelijdenis;
 de Dordtse Leerregels.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen belijden wij
ons geloof. Wij achten ons gebonden aan de bovenstaande belijdenisgeschriften
omdat ze de Bijbelse boodschap, het evangelie, Gods Woord vertolken. Tevens
achten wij ons gebonden aan de belijdenisgeschriften omdat we onderdeel zijn van
het lichaam van Christus, de kerk der eeuwen. Wij zijn geroepen te weren wat met
Schrift en belijdenis strijdt.
Betreffende de plaats die wij innemen in het geheel van de kerk, sluiten wij ons aan
bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die het in artikel XXIX (29) als volgt
verwoordt: “De merktekenen, om de ware Kerk te kennen, zijn deze: zo de Kerk de reine
predikatie des Evangelies oefent; indien zij gebruikt de reine bediening der Sacramenten, gelijk ze
Christus ingesteld heeft; zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt, om de zonde te straffen. Kortelijk,
zo men zich aanstelt naar het zuivere Woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn,
houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware Kerk kennen,
en het komt niemand toe, zich daarvan te scheiden. En aangaande degenen die van de Kerk zijn,
die kan men kennen uit de merktekenen der Christenen; te weten, uit het geloof, en wanneer zij,
aangenomen hebbende den enigen Zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid
najagen, den waren God en hun naaste liefhebben, niet afwijken noch ter rechter- noch ter
linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote
zwakheid in hen zij; maar zij strijden daartegen door den Geest al de dagen huns levens , nemende
gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van den Heere
Jezus, in Denwelken zij vergeving hunner zonden hebben, door het geloof in Hem.”
Dit betekent het volgende.
1. Wij weten ons gebonden aan de belijdenisgeschriften, zoals deze in artikel 1-4
van de kerkorde van de PKN en voordien in artikel X-2 van de kerkorde van de
Nederlandse Hervormde Kerk (1951) zijn genoemd.
2. Wij erkennen de onveranderde Augsburgse Confessie en de Catechismus van
Luther niet zonder meer voor het belijden en het leven in onze gemeente en voor
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

de Kerk als geheel, zodat dit ook betrekking heeft op ons woord en werk in de
meerdere vergaderingen.
Wij erkennen en aanvaarden de Theologische Verklaring van Barmen en de
Konkordie van Leuenberg niet zonder meer als (mede) bepalend voor het
belijden in het heden.
De Heilige Doop wordt bediend aan de kleine kinderen van de gemeente en aan
hen, die als kind niet zijn gedoopt en nadat zij belijdenis van het geloof hebben
afgelegd.
Openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd nadat eerst de catechese is gevolgd en
door de wijkkerkenraad met bedoelde belijdenis is ingestemd, waarna er toela ting
is tot de Heilig Avondmaal.
Aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten alleen zij, die op genoemde wijze
hun geloof hebben beleden.
Het huwelijk tussen man en vrouw is een instelling van God naar het getuigenis
van de Heilige Schrift. Andere levensverbintenissen dan dit huwelijk zullen niet
worden gezegend of geregistreerd.
Met inachtneming van het bovenstaande wil de kerkenraad leiding aan het leven
en werken van de gemeente geven.

Hilversum, 21 juli 2003
De kerkenraad van wijkgemeente Centrum van de Hervormde gemeente te
Hilversum
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2. Samenstelling van de wijkkerkenraad

2.1. Aantal ambtsdragers
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
A MBT

A ANTAL

V ERPLICHT MINIMUM (ORDINANTIE 4-6-3)

Predikant

1

1

Ouderling

13

2

Ouderling-kerkrentmeester

3

2

Diaken

4

3

Totaal

21

8

2.2. Adviseurs
Als adviseurs nemen aan de wijkkerkenraadsvergadering deel degenen die door de
kerkenraad daartoe worden uitgenodigd.
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3. Verkiezing van ambtsdragers

3.1. Algemeen

3.1.1. Stemrecht

De belijdende leden zijn stemgerechtigd.
3.1.2. Volmacht

Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een gevolmachtigde is een lid van de
wijkgemeente met stemrecht. Een volmacht wordt gegeven zonder last. Een
gevolmachtigde heeft ten hoogste twee volmachten.

3.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
3.2.1. Passief kiesrecht

Mannelijke belijdende leden zijn verkiesbaar voor het ambt van ouderling (inclusief
ouderling-kerkrentmeester) en voor het ambt van diaken.
3.2.2. Rooster en tijdstip

De kerkenraad maakt een rooster van aftreden. De verkiezing van nieuwe
ouderlingen en diakenen vindt plaats op een zodanig tijdstip dat de kerkenraad in de
maand januari in de nieuwe samenstelling kan vergaderen.
3.2.3. Uitnodiging tot het doen van aanbevelingen

De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen als bedoeld in ordinantie 3-6-3, wordt
ten minste vier weken voordat de verkiezing plaats heeft door de wijkkerkenraad
gedaan.
3.2.4. Verkiezing

De verkiezing vindt plaats volgens de bepalingen van ordinantie 3-6-4 en 3-6-5.1
Indien een verkiesbaar gemeentelid door tien of meer stemgerechtigde
gemeenteleden voor een zeker ambt is aanbevolen, stelt de kerkenraad met
inachtneming van de kerkorde een zodanige verkiezingslijst op dat die meer namen
telt dan het aantal vacatures voor dat ambt. Verkiezing vindt dan plaats door de
stemgerechtigde leden van de gemeente.
In geval van een verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente
vindt deze plaats door middel van een vergadering van de stemgerechtigde leden dan
wel door een stembusverkiezing. In het geval van een vergadering van
stemgerechtigde leden is artikel 4.5 van overeenkomstige toepassing; in geval van een
...................................................
1 Besluit kerkenraad d.d. 26 augustus 2008.
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stembusverkiezing wordt de uitnodiging om te stemmen ten minste drie weken
voordat de verkiezing plaats heeft door de wijkkerkenraad gedaan.
3.2.5. Bevestiging

De bevestiging vindt plaats in een eredienst, met inachtneming van het bepaalde in
ordinantie 3-6-8, 3-6-9, 3-6-10 en 3-6-11.

3.3. Verkiezing van predikanten
De verkiezing van een predikant geschiedt door de kerkenraad.
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4. De werkwijze van de wijkkerkenraad

4.1. Aantal vergaderingen
De wijkkerkenraad vergadert in de regel tien maal per jaar. Deze vergaderingen zullen
in het algemeen plaats vinden in de tweede week van de maand.

4.2. Bijeenroepen van de vergaderingen
De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden ten minste drie dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de
orde zullen komen (de agenda).

4.3. Verslag van de vergaderingen
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de
eerstvolgende vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld.

4.4. Verkiezing moderamen
De in ordinantie 4-8-2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt
in de eerste vergadering van de maand januari.

4.5. Kennen en horen van de gemeente
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in
een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst
met de (betreffende) leden van de gemeente. Genoemde bijeenkomst wordt:
 aangekondigd in het kerkblad, verschijnende ten minste twee weken
voorafgaande aan de bijeenkomst en
 afgekondigd op ten minste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad in het kort kenbaar over welke
zaak hij de gemeente wil horen.

4.6. Toelaten derden tot de vergaderingen
De wijkkerkenraad kan besluiten dat wijkgemeenteleden en andere belangstellenden
als toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.

4.7. Archief
Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van
de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van
de gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7, onder g.

4.8. Taken en bevoegdheden wijkkerkenraad
Met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-9-4 omvatten de taken en
bevoegdheden van de wijkkerkenraad alles wat tot de taken en bevoegdheden van de
kerkenraad behoort met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk is toevertrouwd
aan de algemene kerkenraad.
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4.9. Commissies van bijstand
De wijkkerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:
 evangelisatiecommissie;
 jeugdcommissie;
 kringenraad;
 activiteitencommissie;
 zangcommissie;
 zendingscommissie.
Nadere bepalingen omtrent samenstelling, benoeming en opdracht van de
commissies, de contacten tussen wijkkerkenraad en de commissies, de werkwijze van
de commissies, de rapportage aan de wijkkerkenraad en overige zaken zijn per
commissie vastgelegd in een instructie of in statuten die door de kerkenraad zijn
vastgesteld en bij de scriba zijn gedeponeerd.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente
Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum, versie 1.1, definitief

9

5. Besluitvorming
Besluitvorming zal plaatsvinden conform de in ordinantie 4-5 vermelde regels.
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6. De kerkdiensten

6.1. Tijdstip en plaats van de diensten
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de
wijkkerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Grote Kerk te Hilversum.

6.2. Bediening van de doop
Bij de bediening van de doop van kinderen beantwoorden belijdende leden de
doopvragen. Doopleden kunnen de doopvragen beantwoorden onder voorwaarden,
zoals bepaald in het beleidsplan van de Hervormde wijkgemeente Centrum.

6.3. Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten. Doopleden
kunnen deelnemen onder voorwaarden, zoals bepaald in het beleidsplan van de
Hervormde wijkgemeente Centrum.

6.4. Zegening van levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en
vrouw, worden niet gezegend.
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7. Vermogensrechtelijke aangelegenheden

7.1. Kerkrentmeesterlijk

7.1.1. Samenstelling wijkraad van kerkrentmeesters

De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit 3 leden. Alle kerkrentmeesters zijn
ouderling.
7.1.2. Wijkpenningmeester

De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een wijkpenningmeester aan.
Deze penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de wijkgemeente ten
laste van de wijkkas, met inachtneming van de voor deze wijkkas opgestelde en
goedgekeurde begroting. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester
treedt de voorzitter van de wijkraad op als diens plaatsvervanger.
7.1.3. Taken wijkraad van kerkrentmeesters

Overeenkomstig ordinantie 11-4-3 heeft de wijkraad van kerkrentmeesters de
volgende taken door het college van kerkrentmeesters toevertrouwd gekregen:
a) onderhoud kerkgebouw en overig onroerend goed;
b) geldwerving in de gemeente, niet van diaconale aard;
c) ledenregistratie wijkgemeente, waaronder het doopboek, het belijdenisboek en
het trouwboek (ordinantie 3-10-2);
d) periodiek overleg met predikant, koster(s) en organist(en).
e) beheer wijkkas;
Het college van kerkrentmeesters en de wijkraad hebben hun afspraken over de
uitvoering van deze taken, het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad aan
het college schriftelijk vastgelegd

7.2. Diaconaal
7.2.1. Samenstelling wijkraad van diakenen

De wijkraad van diakenen bestaat uit 4 leden.
7.2.2. Wijkpenningmeester

De wijkraad van diakenen wijst uit zijn midden een wijkpenningmeester aan. Deze
penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de wijkgemeente ten laste van
de diaconale wijkkas, met inachtneming van de voor deze wijkkas opgestelde en
goedgekeurde begroting. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester
treedt de voorzitter van de wijkraad op als diens plaatsvervanger.
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7.2.3. Taken wijkraad van diakenen

Overeenkomstig ordinantie 11-4-5 heeft de wijkraad van diakenen de volgende taken
door het college van diakenen toevertrouwd gekregen:
a) geldwerving in de gemeente, van diaconale aard;
b) het bezoeken van weduwen en wezen;
c) organisatie kerktelefoon;
d) beheer verjaringsfonds;
e) organisatie oppasdienst;
f) organisatie van collectanten.
Het college van diakenen en de wijkraad hebben hun afspraken over de uitvoering
van deze taken, het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad aan het
college schriftelijk vastgelegd.

7.3. Overige
Vóór 1 oktober van ieder kalenderjaar maakt de wijkkerkenraad, na overleg met de
wijkraden van kerkrentmeesters en diakenen, de wensen en aandachtspunten van de
wijkgemeente voor de begroting voor het komende jaar kenbaar aan de algemene
kerkenraad, met afschrift aan het college van kerkrentmeesters casu quo diakenen.
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8. Slotbepalingen
De wijkkerkenraad beslist in zaken waar deze regeling niet in voorziet. Bij
onduidelijkheden beslist de wijkkerkenraad.

Aldus te Hilversum vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de
Hervormde wijkgemeente Centrum d.d. 13 februari 2012.

R.J. Hoff
voorzitter

H.W. van der Klok
scriba
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