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1 Samenstelling	van	de	algemene	kerkenraad		
 
1.1 Hervormde	Gemeente	Nunspeet	

	
De Hervormde Gemeente Nunspeet maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland 
(hierna: PKN) en bestaat uit vier wijkgemeenten te weten: 
- Dorpskerk;	
- Sionskerk;	
- Opstandingskerk;	
- Kapel	Hulshorst	

	
1.1.1 Aantal	ambtsdragers	
 
De algemene kerkenraad (hierna: AK) bestaat uit de volgende ambtsdragers, die volgens het 
rooster van aftreden (1.1.4) door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen:  
 
Ambten:      AANTALLEN: 
Predikanten       2 
Ouderlingen       3 
Ouderlingen kerkrentmeesters    2 
Diakenen       3 
  
Daarnaast kunnen als boventallig lid de volgende ambtsdragers deel uit maken van de AK 
(maximaal 1/3 van het totaal aantal kerkenraadsleden) :  
 
Ouderlingen preses, scriba     2 
Voorzitter college ouderlingen-kerkrentmeesters  1 
Voorzitter college van diakenen    1 
 
Totaal        14 leden 
 
Binnen de gemeente zijn naast de hiervoor genoemde ambtsdragers ambtsdragers met een 
bepaalde opdracht verkozen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, welke geen lid zijn 
van de AK. Dit betreft : 
- de ouderling voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking. Deze ambtsdrager 

maakt als boventallig lid deel uit van een wijkkerkenraad en kan voor advies door de AK 
geraadpleegd worden. 

- de centrale jeugdouderling. Deze ambtsdrager neemt als adviseur deel aan de 
vergaderingen van de AK 

 
Als de AK boventallige ambtsdragers met een bepaalde opdracht verkiest, nodigt hij de leden 
van de gemeente ten minste 1 week voordat deze verkiezing plaats heeft uit om aanbevelingen 
te doen.  
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1.1.2 Vervanging	
	

De leden van de AK – niet zijnde de boventallige ambtsdragers - laten zich bij afwezigheid 
vervangen door een secundus uit de eigen wijkkerkenraad die hetzelfde ambt vervult. Voor 
een predikant treedt bij kortdurende c.q. incidentele vervanging een ouderling uit zijn 
wijkkerkenraad op. 
Bij langdurige afwezigheid c.q. in vacaturetijd treedt een collega-predikant uit een andere 
wijkkerkenraad op. Indien het bovenstaande ertoe leidt dat er slechts 1 kerkenraadslid van een 
bepaalde wijkkerkenraad zitting heeft, dan kan een secundus uit die wijkkerkenraad tevens 
worden afgevaardigd. 
  
1.1.3 Moderamen	

	
De AK kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen, bestaande uit een preses, een scriba en 
een assessor. De voorzitters van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen hebben tevens 
zitting in het moderamen van de AK. 
 
1.1.4 Rooster	van	aftreden	
 
Om de 2 jaar wijzigt de samenstelling van de AK overeenkomstig het onderstaande rooster. 
Na jaar 4 wordt het rooster voor jaar 1 en 2 weer van kracht.   
 
 jaar 1 en 2 (2018-2019) (2022-2023) (etc.) 
 Sionskerk Dorpskerk Opstandingskerk Kapel 
Predikant   X X 
Kerkrentmeester   X X 
Diaken X X X  
Ouderling X X  X 
     

 
 jaar 3 en 4 (2020-2021) (2024-2025) (etc.) 
 Sionskerk Dorpskerk Opstandingskerk Kapel 
Predikant X X   
Kerkrentmeester X X   
Diaken X  x X 
Ouderling  X X X 
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2 De	werkwijze	van	de	algemene	kerkenraad		
 
2.1 Werkwijze	Hervormde	gemeente	Nunspeet	
 
2.1.1 Aantal	vergaderingen		
 
De AK vergadert tenminste zesmaal per jaar.  
 
2.1.2 Bijeenroepen	van	de	vergadering		
 
Het vergaderrooster van de AK wordt in november van het jaar voorafgaande aan het nieuwe 
vergaderjaar vastgesteld. Bij extra vergaderingen van de AK worden de leden tenminste vijf 
dagen van tevoren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die 
aan de orde zullen komen (de agenda met bijbehorende stukken).  
 
2.1.3 Verslaglegging		
 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 
vergadering door de AK wordt vastgesteld. Na vaststelling worden de verslagen via de 
scriba’s ter kennisneming aan de leden van de wijkkerkenraden verzonden.  
 
2.1.4 Openbaarmaking	besluiten		
 
Besluiten, tenzij van vertrouwelijke aard, van de AK worden hetzij schriftelijk in het kerkblad 
dan wel mondeling voorafgaand aan een kerkdienst bekendgemaakt binnen twee weken na de 
dag waarop de vergadering waarin zij zijn genomen heeft plaats gevonden. De besluiten van 
de AK worden in het schriftelijke verslag van de desbetreffende vergadering onderbouwd. 
 
2.1.5 Verkiezing	moderamen		
 
De verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van het nieuwe 
kalenderjaar.  
 
2.1.6 Plaatsvervangers		
 
In de vergadering, genoemd in art. 2.1.5., worden de plaatsvervangers van de preses en de 
scriba aangewezen.  
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2.1.7 De	gemeente	kennen	in	en	horen	over		
 
In de gevallen dat de kerkorde van de PKN voorschrijft, dat de AK de gemeente kent in een 
bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de AK een bijeenkomst met de (betreffende) 
leden van de gemeente. De bijeenkomst wordt:  
• schriftelijk aangekondigd, voorafgaande aan de bijeenkomst en  
• afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.  
In deze berichtgeving vooraf maakt de AK kenbaar over welke zaak hij de gemeente  
wil horen.  
 
2.1.8 Toelating	toehoorders	tot	de	vergaderingen		
 
De vergaderingen van de AK zijn niet openbaar. De AK kan echter besluiten dat 
gemeenteleden (en eventueel andere belangstellenden) als toehoorder tot een bepaalde 
vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden.  
 
2.1.9 Archiefbeheer		
 
Het lopende (digitale) archief van de AK berust bij de scriba. Het statische archief bij het 
kerkelijk bureau, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van 
kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie  
11-2-7 sub g.  
 
2.1.10 Taak	en	bevoegdheid	AK		
 
In overleg met de wijkkerkenraden heeft de AK - met inachtneming van het bepaalde in 
ordinantie 4-9-4 - vastgesteld dat het tot de taak en bevoegdheid van de AK behoort de 
volgende zaken te regelen:  
• het	overleg	met	de	wijkkerkenraden	over	de	taak	en	de	samenwerking	van	de	delen	in	

het	geheel	van	de	gemeente	en	de	uitvoering	van	het	werk	dat	in	dat	overleg	aan	de	AK	
wordt	toevertrouwd;		

• het	treffen	van	voorzieningen	ten	behoeve	van	de	gemeente	in	haar	geheel,	waar	dat	
nodig	is	om	recht	te	doen	aan	de	binnen	de	gemeente	voorkomende	kerkelijke	
verscheidenheid.	Hieronder	wordt	begrepen	hetgeen	hierna	is	opgenomen	over:		
- het	preekbeurtenrooster;	
- nadere	regels	met	betrekking	tot	de	bediening	van	de	sacramenten;		

NB.	de	invulling	hiervan	is	verantwoordelijkheid	van	wijkkerkenraden;		
- nadere	regels	met	betrekking	tot	het	beroepingswerk;		

• de	vermogensrechtelijke	aangelegenheden;		
• datgene	wat	te	maken	heeft	met	de	rechtspositie	van	de	predikanten	en	de	

gesalarieerde	medewerkers.		
	

 



	

Plaatselijke	regeling	Hervormde	Gemeente	Nunspeet	vastgesteld	23-	10-	2017	 Pagina	8	

2.1.11 Bijstand	door	commissies		
 
 De AK laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:  
 
- Commissie voor Zending en Evangelisatie; 
- Jeugdraad; 
- Projectgroep Godsdienstonderwijs Openbare Scholen; 
- Commissie Vorming & Verbinding; 
- Commissie Appèldiensten; 
- Commissie Kerk & Israël; 
- Hervormde Radio Omroep Contact; 
- Pastoraat Philadelphia Voorzieningen; 
- Pastoraat Woon Zorg Unie Veluwe (Bunterhoek en het Kodal-Seewende); 
- Commissie Centrale Preekvoorziening; 
- Overkoepelend Psycho Pastoraal Team. 
 
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de 
contacten tussen AK en de commissies, de werkwijze van de commissies, de verantwoording 
aan de AK e.d. zijn per commissie vastgelegd in een protocol.  
 

3 Besluitvorming		
 
3.1. De besluitvorming in de AK en in de colleges geschiedt zo mogelijk bij eenparigheid 
van stemmen en bij gebreke daarvan met meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij 
blanco stemmen niet meetellen. 
 
3.2.  Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal 
leden zoals dit voor de AK is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een 
vergadering het quorum (de helft van het aantal leden +1) niet aanwezig is, kan ten aanzien 
van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen in een volgende 
vergadering die tenminste twee weken later wordt gehouden, ook als het quorum dan niet 
aanwezig is. 
 
3.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt 
gevraagd. Bij staking van stemmen wordt opnieuw gestemd en indien dan de stemmen 
wederom staken, geldt het voorstel als verworpen. 
 
3.4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Indien er niet meer kandidaten zijn dan 
er verkozen moeten worden, kan de stemming mondeling geschieden tenzij één of meer van 
de aanwezige leden daartegen bezwaar maakt. 
 
3.5. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken dan vindt herstemming 
plaats; indien bij herstemming de stemmen opnieuw staken, dan is de kandidaat niet verkozen. 
 
3.6. Indien er meer kandidaten zijn dan verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen 
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de 
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uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. 
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid behaalt, vindt een 
herstemming plaats tussen de beide kandidaten met de meeste stemmen. 
Staakt de stemming dan vindt herstemming plaats; wanneer de stemming dan opnieuw staakt, 
beslist het lot. 

4 De	vermogensrechtelijke	aangelegenheden	–	kerkrentmeesterlijk		
 
4.1 Het	college	van	kerkrentmeesters		
 
Het college van kerkrentmeesters bestaat minimaal uit 13 leden, naast de voorzitter 3 leden 
per wijkgemeente. De mogelijkheid bestaat om gemeenteleden, niet zijnde ambtsdragers, toe 
te voegen aan het college voor de uitvoering van specifieke taken. 
 
4.2 Verkiezing	van	secretaris	en	penningmeester		
 
Tijdens de eerste collegevergadering van het kalenderjaar stelt het college een voordracht op 
voor de benoeming uit zijn midden van een secretaris en een penningmeester. Deze 
voordracht wordt zo spoedig mogelijk ter benoeming voorgelegd aan de AK. 
Tijdens deze vergadering wijst het college van kerkrentmeesters ook plaatsvervangers aan van 
de voorzitter en de secretaris. 
 
4.3 Verkiezing	van	voorzitter		
 
De AK benoemt - na overleg met het college van kerkrentmeesters – de voorzitter van het 
college van kerkrentmeesters uit de stemgerechtigde leden van de gemeente. De voorzitter 
van het college van kerkrentmeesters maakt als boventallig lid deel uit van de AK, het 
moderamen van de AK en van het college. De voorzitter blijft voorzitter voor de volledige 
duur van zijn ambtstermijn. 
 
4.4 De	administratie		
 
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan, die belast wordt met de 
boekhouding van het college. De administrateur woont de vergaderingen van het college bij, 
zulks met adviserende stem; op hem is het bepaalde in de kerkorde van de PKN over de 
geheimhouding van toepassing. 
 
4.5 De	bevoegdheden	van	de	penningmeester		
 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming 
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag 
van € 5.000,- per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn de voorzitter en de 
penningmeester of de secretaris en de penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter als diens eerste en zo nodig de 
secretaris als diens tweede plaatsvervanger op. 
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5 De	vermogensrechtelijke	aangelegenheden	–	diaconaal		
 
5.1 Het	college	van	diakenen		
 
Het college van diakenen bestaat uit minimaal 13 leden, naast de voorzitter 3 leden per 
wijkgemeente.  
 
5.2 Verkiezing	van	secretaris	en	penningmeester		
 
Tijdens de eerste collegevergadering van het kalenderjaar stelt het college een voordracht op 
voor benoeming uit zijn midden van een secretaris en een penningmeester. Deze voordracht 
wordt zo spoedig mogelijk ter benoeming voorgelegd aan de algemene kerkenraad. 
Tijdens deze vergadering wijst het college ook plaatsvervangers aan van de voorzitter en de 
secretaris. 
 
5.3 Verkiezing	van	voorzitter		
 
De AK benoemt - na overleg met het college van diakenen – de voorzitter van het college van 
diakenen uit de stemgerechtigde leden van de gemeente. De voorzitter van het college van 
diakenen maakt als boventallig lid deel uit van de AK, het moderamen van de AK en van het 
college. De voorzitter blijft voorzitter voor de volledige duur van zijn ambtstermijn.  
 
 
5.4 De	administratie		
 
Het college van diakenen wijst een administrateur aan, die belast wordt met de boekhouding 
van het college. Op hem is het bepaalde in de kerkorde over de geheimhouding van 
toepassing. 
 
5.5 De	bevoegdheden	van	de	penningmeester		
 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming 
van het door de AK vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van  
€ 5.000,- per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn de voorzitter en de 
penningmeester of de secretaris en de penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter als diens eerste en zo nodig de 
secretaris als diens tweede plaatsvervanger op. 
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6 Aantal	en	grenzen	van	de	wijkgemeenten		
 
6.1 Aantal	en	grenzen	van	de	wijkgemeenten	Hervormde	gemeente	Nunspeet	
 
6.1.1 Aantal	wijkgemeenten		
 
De Hervormde Gemeente Nunspeet heeft vier wijkgemeenten, te weten: 
- Dorpskerk;	
- Sionskerk;	
- Opstandingskerk;	
- Kapel	Hulshorst.	
 
6.1.2 Grenzen	van	de	wijkgemeenten		
 
De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een plattegrond van de gemeente 
Nunspeet en tevens vastgelegd in een lijst met de straatnamen (eventueel: met huisnummers) 
binnen de grenzen van de wijkgemeenten. Een afschrift van deze documenten is aan deze 
plaatselijke regeling gehecht en maakt daarvan deel uit.  
 
6.1.3 Vaststelling	en	wijziging	van	aantal	en	grenzen		
 
Het aantal wijkgemeenten en de begrenzing daarvan worden, nadat de betrokken 
wijkkerkenraden zijn gehoord en de leden van de betrokken wijkgemeenten de gelegenheid 
hebben gekregen hun oordeel kenbaar te maken, vastgesteld en gewijzigd door de AK.  
 
Vaststelling en wijziging van het aantal wijkgemeenten kan alleen plaatsvinden met 
medewerking en goedvinden van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering.  
Het	Breed	Moderamen	van	een	classis	is	verantwoordelijk	voor	de	meer	bestuurlijke	taken	
van	de	classicale	vergadering.	Zo	geeft	ze	bijvoorbeeld	leiding	aan	organen	van	bijstand	van	
de	classicale	vergadering	en	stimuleert	ze	dat	predikanten	zich	verenigen	in	
werkgemeenschappen	om	zich	op	hun	werk	te	bezinnen.	
 
6.2 Aantal	ambtsdragers	van	de	wijkgemeenten		
 
De wijkkerkenraden bestaan elk uit de wijkpredikant en voorts uit zoveel ouderlingen en 
diakenen als de wijkkerkenraad zelf vaststelt, met een minimum van 2 ouderlingen, 3 
diakenen en 3 ouderlingen-kerkrentmeester. 
 
6.3 Verkiezing	van	ambtsdragers	uit	andere	wijkgemeenten	
 
Verkiezing van ambtsdragers uit andere wijkgemeenten kan worden toegestaan nadat de 
wijkkerkenraad de vacature heeft doen afkondigen en publiceren en vanuit de wijkgemeente 
geen namen van geschikte kandidaten zijn ingediend. De verkiezende wijkkerkenraad stelt de 
wijkkerkenraad van herkomst schriftelijk van zijn voornemen in kennis. Vervolgens wordt het 
dispensatieverzoek, door middel van een “geen bezwaar brief” van de wijkkerkenraad van 
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herkomst kenbaar gemaakt aan de verkiezende wijkkerkenraad, tenzij er bezwaar wordt 
gemaakt tegen de benoeming van de voorgestelde kandidaat.   
 

7 Overige	bepalingen		
 
7.1 Procedure	voor	het	beroepingswerk	
	
Indien in een wijkgemeente een predikantsvacature ontstaat, begint de wijkkerkenraad met de 
voorbereiding van de verkiezing en beroeping van een predikant eerst nadat de instemming 
van de AK is verkregen. 
 
Indien de hiervoor bedoelde instemming is verkregen, stelt de wijkkerkenraad een 
profielschets op van een eventueel te beroepen predikant en legt een advies ter instemming 
voor aan de AK. 
 
Nadat de profielschets is vastgesteld door de wijkkerkenraad, wordt het in de kerkorde van de 
PKN bedoelde orgaan van de kerk advies gevraagd en worden de leden van de wijkgemeente 
na publicatie van de profielschets in de gelegenheid gesteld om bij de wijkkerkenraad namen 
in te dienen van predikanten, die voor verkiezing in aanmerking zouden kunnen komen. 
 
Na kennisneming van de ingediende namen, stelt de wijkkerkenraad een groslijst op van 
predikanten, die voor verkiezing in aanmerking komen. De groslijst bevat bij voorkeur geen 
namen van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van predikanten die aan de 
Hervormde Gemeente van Nunspeet zijn verbonden. De groslijst bevat tenminste 7 en ten 
hoogste 15 namen. De lijst bevat in elk geval: 
- de leeftijd van de predikant; 
- vorige gemeenten waarin de predikant heeft gediend en (eventueel) andere werkzaamheden 
(zoals zendingswerk) die de predikant (heeft) verricht; 
- motivatie van de wijkkerkenraad om deze predikant op de groslijst te plaatsen. 
 
Deze groslijst wordt ter kennisneming voorgelegd aan het ministerie van predikanten (*1) en 
vervolgens wordt deze ter kennisneming voorgelegd aan de AK (*2). 
 
De verdere voorbereiding voor de verkiezing van een predikant geschiedt door een 
beroepingscommissie, bij voorkeur bestaande uit 2 ouderlingen, 1 ouderling-kerkrentmeester 
en 1 diaken die verkozen worden uit en door de wijkkerkenraad, waarbij voor elk lid een 
secundus wordt verkozen. Het streven is om naast kerkenraadsleden ook gemeenteleden deel 
uit te laten maken van een beroepingscommissie (ordinantie 3.3.5.). 
 
De AK wijst uit zijn midden een lid en een secundus aan voor de beroepingscommissie, met 
dien verstande dat deze ambtsdragers geen deel uitmaken van de desbetreffende 
wijkkerkenraad.  
Dit commissielid beoordeelt de predikanten die voor verkiezing in aanmerking komen op de 
volgende twee aspecten: a) past de predikant in het geheel van de Hervormde gemeente en b) 
zal hij in staat zijn samen te werken met de collega’s, de colleges en de AK. Hij spreekt in de 
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commissie niet namens de AK, maar vervult in de terugkoppeling naar de AK een 
onafhankelijke rol. 
 
De voorbereiding voor het horen van een predikant wordt verricht door de leden van de 
beroepingscommissie gezamenlijk. Eventuele contacten voor het horen vinden steeds plaats 
tussen de beroepingscommissie en de te beroepen predikant. 
 
Wanneer de wijkkerkenraad op advies van de beroepingscommissie een voordracht voor de 
verkiezing doet, vindt de kandidaatstelling plaats in een gezamenlijke vergadering van de 
wijkkerkenraad en de AK, waarbij elke van beide kerkenraden met de kandidatuur dient in te 
stemmen. (*3) (*4) De wijkkerkenraad kan, aansluitend aan de kandidaatstelling, tijdens de 
gezamenlijke vergadering overgaan tot de verkiezing van de predikant, mits de in genoemde 
toestemming is verkregen. 
 
Als beide kerkenraden hebben ingestemd met de kandidaatstelling, vindt de verkiezing plaats 
in een vergadering van stemgerechtigde leden van de wijkgemeente, tenzij de kerkenraad de 
hieronder bedoelde toestemming heeft verkregen.  
 
De wijkkerkenraad kan met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de 
classicale vergadering in de plaatselijke regeling van de wijkgemeente bepalen, dat de 
verkiezing van een predikant niet in een vergadering van stemgerechtigde leden van de 
wijkgemeente, maar door de kerkenraad geschiedt. 
	
(*1) Met het ministerie van predikanten wordt bedoeld het overleg van de dienstdoende 
predikanten van de Hervormde Gemeente te Nunspeet. 
(*2) De groslijst wordt enkele dagen voor de vergadering toegestuurd. De AK leden zijn daardoor 
in de gelegenheid zich te beraden over de namen die genoemd worden. Benadrukt wordt dat 
een ieder geheimhoudingsplicht heeft. 
(*3) De wijkkerkenraad kan er voor kiezen om de vergadering waarin besproken wordt of 
overgegaan zal worden tot voordracht, gelijktijdig te houden met een AK vergadering. Als er 
een positief besluit volgt, wordt aansluitend gezamenlijk met de AK vergaderd over de 
kandidaatstelling. 
(*4) De AK leden krijgen de mogelijkheid om thuis de door de beroepingscommissie gehoorde 
preek te beluisteren. Dit wordt niet (meer) gezamenlijk ter vergadering gedaan. 

	
7.2 Samenhang	binnen	de	gemeente	
 
7.2.1 Geografische	wijkgemeenten	en	modaliteiten	
 
De Hervormde Gemeente Nunspeet kent geografische wijkgemeenten met leden die zich tot 
verschillende modaliteiten rekenen. Hoofdstromen waren van oudsher de Confessionele 
modaliteit (hierna: Cf) en de Gereformeerde Bonds modaliteit (hierna: GB). Lange tijd 
werden de wijkkerkenraden zoveel mogelijk op fifty-fifty basis samengesteld uit beide 
modaliteiten. De kerkenraadsleden erkennen elkaar als broeders (Psalm 133:1, Matth. 23:8) 
en aanvaarden elkaar als ambtsbroeders binnen de grenzen van Schrift en Belijdenis.  Door de 
jaren heen is er, vanwege deze invulling van het samen-kerk-zijn, sprake geweest van een 
zekere mate van toegroeien naar elkaar, zodat een niet onaanzienlijk deel van de leden zich 
niet meer rekent tot één van beide modaliteiten. Velen willen in het midden van de gemeente 
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staan en willen gevoed worden door de Gereformeerde prediking zoals die wordt gebracht 
door de Nunspeetse predikanten.  
 
Mede door de grote autonomie van de wijkkerkenraden staat de laatste jaren het wijkgericht 
werken centraal bij de beleidsontwikkeling. Centraal staat de Bijbelse roeping (!!) van 
eenheid in de gemeente. Dit is uitgewerkt in een bezinningsdocument dat in 2015 is 
vastgesteld en als bijlage aan deze regeling is toegevoegd en daarvan onderdeel uitmaakt. Wel 
hebben de wijkkerkenraden de ruimte om, met in achtneming van deze bandbreedte, accenten 
te leggen die passen bij hun wijkgemeente. Het is nog steeds een breed gedragen uitgangspunt 
om aansprekend (wijk)gemeente te zijn voor alle leden binnen de geografische wijk. Dat zijn 
ouderen die meer hechten aan vertrouwde patronen en een jongere generatie die juist meer 
aangesproken kan worden door nieuwere liturgische vormen 
 
7.2.2 Kerkgebouwen	
 
Primair staan alle kerkgebouwen ten dienste van de gehele gemeente. De verschillende 
wijkgemeenten gebruiken de gebouwen voor hun wijkactiviteiten, maar het gebouw is nooit 
exclusief voor de wijk. 
 
Er zijn 4 kerkgebouwen toegewezen voor het houden van de erediensten en wijkactiviteiten 
aan de gelijknamige wijkgemeenten: 
- Dorpskerk;	 	
- Sionskerk;			 	
- Opstandingskerk;		
- Kapel	Hulshorst.	 	 	
 
De Rank blijft voorlopig beschikbaar voor gemeente brede missionaire activiteiten en de 
activiteiten uit de voormalig wijkgemeente Dorpskerk-Noord. 
  
7.2.3 Erediensten	
 
De erediensten worden, met uitzondering van de jeugd- en appèldiensten, gehouden onder 
verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. Uitgangspunt blijft respect voor de 
hoofdstromen binnen de kerkelijke gemeente. Om recht te doen aan de in de geografische 
wijk gevestigde hoofdstromen GB en CF worden beide diensten door de wijkkerkenraad 
georganiseerd. De wijkkerkenraad hanteert daarbij de volgende kaders en uitgangspunten:   
 
- Het rooster moet passen binnen de kaders van het “Beleidsplan Hervormde Gemeente 

Nunspeet” en de hoofdbeleidskaders, zoals die in fase 2 van het onderzoek VTS 
(Verkenning Toekomstige Structuur) door de AK zijn vastgesteld op 29 november 2014.   

 
- De Hervormde Gemeente Nunspeet is geografisch ingedeeld in wijken. In onze 

kerkgebouwen wordt gekerkt door mensen van de twee hoofdmodaliteiten GB en Cf. Het 
beleid (geografisch ingedeelde wijken) wordt voortgezet. 

 
- Aanpassing van het kerkdienstenrooster vraagt om een geleidelijke aanpak. Te snelle 

veranderingen, zonder voldoende draagvlak en gewenningstijd werkt vervreemding in de 
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hand. Mensen voelen zich niet meer thuis en gaan om zich heen kijken. Het vigerende 
kerkdienstenrooster probeert niet de ontwikkelingen voor “altijd” te regelen. Van belang 
is dat het kerkdienstenrooster duidelijkheid en rust geeft voor gemeenteleden Daarom 
gelden de afspraken, zoals in deze paragraaf opgenomen, in principe voor 4 jaar:  2017 
t/m 2020.   

 
- De afspraken voor het preekbeurtenpatroon van de eigen wijkpredikanten blijft 

gehandhaafd.  
 
- Het uitgangspunt is om verspreid over de vier kerkgebouwen zowel ’s morgens als ’s 

avonds twee Cf-diensten en twee GB-diensten te houden. In één van deze twee GB-
diensten wordt alleen de oude berijming gebruikt (aanduiding: GB-OB). Gemeenteleden 
die er de voorkeur aan geven alleen een GB-OB dienst te bezoeken worden krijgen zowel 
’s morgens als ’s avonds hiervoor de gelegenheid. De andere GB-dienst is in principe 
gelijk wat betreft de liturgie: de basis vormt het zingen van de Psalmen OB, met de 
mogelijkheid om één of meerdere Psalmen in de NB (nieuwe berijming) te zingen en/of 
een enkel ander lied of gezang. Dit is ter keuze van de dienstdoende predikant; de 
‘begrenzing' hiervan wordt door een wijkkerkenraad bepaald. 

 
Het kerkdienstenrooster ziet er als volgt uit. 
 

 
- In het kerkdienstenrooster zijn de bijzondere diensten nog niet gemarkeerd. Met de 

bijzondere diensten bedoelen we bijvoorbeeld appèldiensten, jeugddiensten, CNS-
diensten, aangepaste kerkdiensten (2 per jaar), diensten op Biddag en Dankdag  en de 
diensten op Oudjaar en Nieuwjaar.  
 

-  In ieder kerkgebouw wordt jaarlijks één jeugd- en één appèldienst ingeroosterd. Deze 
bijzondere diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de AK. Het rooster van 
dienstdoende ambtsdragers wordt door de scriba van de AK opgemaakt. Voor de 
ambtelijke vertegenwoordiging wordt voor de dienstdoende ambtsdragers in een 
jeugddienst een beroep gedaan op de jeugdambtsdragers van de wijkgemeenten, 
aangevuld met leden van de AK. Voor de appèldiensten wordt een beroep gedaan op 
de evangelisatieouderlingen, aangevuld met leden van de AK.  
 

Week	 Kolom1	 Dorpskerk	 Sionskerk	 Opstandingskerk	 Kapel	
1	 Morgen	 GB	 CF	 CF	 GB-OB	
	 Avond	 CF	 GB	 GB-OB	 CF	
2	 Morgen	 CF	 GB-OB	 													GB	 CF	
	 Avond	 GB-OB	 CF	 CF	 GB	
3	 Morgen	 GB-OB	 CF	 CF	 GB	
	 Avond	 CF	 GB-OB	 GB	 CF	
4	 Morgen	 CF	 GB	 GB-OB	 CF	
	 Avond	 GB	 CF	 CF	 GB-OB	
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-  Tweemaal per jaar worden er aangepaste kerkdiensten georganiseerd door het 
Interkerkelijk Comité Aangepaste Kerkdiensten en Catechisaties. Naast de officiële 
kerkdiensten zijn er nog samenkomsten, zoals WonderWorship. Deze samenkomsten 
worden niet in het rooster opgenomen en vallen buiten het formele 
kerkdienstenrooster.   

 
7.2.4 Wijkgericht	
 
Onder 'wijkgericht' wordt onder andere verstaan dat gemeenteleden zich herkennen in de 
erediensten in hun wijkgemeente. Dit betekent dat de diensten waarin de sacramenten worden 
bediend en de morgendiensten op de kerkelijke feestdagen - waaronder begrepen de Bid- en 
Dankdag) - in beginsel door de eigen wijkpredikant worden geleid.  
 
In ordinantie 4 - 9 - 4 is opgenomen dat het de taak van de AK is voorzieningen te treffen ten 
behoeve van de gemeente in haar geheel, om waar nodig recht te doen aan de binnen de 
gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid. Om recht te doen aan de kerkelijke 
verscheidenheid worden de avondmaaldiensten centraal ingeroosterd.   
 
7.2.5 De	centrale	ambtsdragers	vergadering	
 
De centrale ambtsdragers vergadering komt samen indien de AK dit noodzakelijk acht. Per 
kalenderjaar dient minstens één vergadering te worden gehouden. 
 
7.2.6 Wijzigingen	en	slotbepalingen	
 
Wijzigingen in deze plaatselijke regeling worden - na door de AK te zijn vastgesteld - ter 
informatie toegezonden aan het breed moderamen van de classicale vergadering onder 
gelijktijdige toezending van een afschrift aan de wijkkerkenraden.  
Met de vaststelling van deze plaatselijke regeling wordt de huidige plaatselijke regeling 
ingetrokken 
 
De Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente 
met wijkgemeenten te Nunspeet zoals voorlopig vastgesteld door de algemene kerkenraad op 
25 maart 2008 en geldt vanaf 1 januari 2008 is ingetrokken bij de inwerkingtreding van deze 
regeling.  
 
Deze regeling wordt aangehaald als: Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en 
werken van de Hervormde Gemeente te Nunspeet 2018. 
 
Deze Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente 
te Nunspeet 2018, treedt inwerking op 1 januari 2018. 
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Ondertekening  
 
Aldus te Nunspeet vastgesteld in de vergadering van de AK  van 23 oktober 2017  
 
 
F.A. van de Berg     W. de Jager 
 
 
 
 
 
…………………………, preses     …………………………, scriba  
 
 
 
 
Bijlagen  
 
 
- Kaart	met	indeling	van	de	wijken		
 
- Lijst	van	straatnamen	die	de	grenzen	van	de	wijkgemeenten	vormen		
 
- Bezinningsdocument	
 

Bijlage	1	Kaart	met	indelingen	van	de	wijken	
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Wijkgemeente	Dorpskerk	
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Wijkgemeente	Opstandingskerk	
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Wijkgemeente	Sionskerk	
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Wijkgemeente	Hulshorst	
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Bijlage 2 Lijst van straatnamen die de grenzen van de wijkgemeenten vormen  
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