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Plaatselijke regeling  
wijkgemeente De Ark van de hervormde gemeente te Hendrik Ido Ambacht 
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een aantal fundamentele spelregels voor het 
kerkelijk leven vastgelegd in de Kerkorde en verder uitgewerkt in Ordinanties. Dat is het 
kader waarbinnen ook wijkgemeente De Ark functioneert. De Kerkorde en Ordinanties zijn 
via de website van de Protestantse Kerk te raadplegen. 
[http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties]  
Een aantal zaken moet per gemeente of wijkgemeente worden geregeld. Daarvoor is de 
plaatselijke regeling. Die moet wel passen binnen de spelregels en procedures van de 
Kerkorde.  
 
In deze regeling staat dus alleen wat wij als wijkgemeente hebben afgesproken binnen de 
kaders van de PKN-spelregels. De regeling is door de wijkkerkenraad vastgesteld op 10 
april 2017, ter vervanging van een eerdere regeling die in 2010 was vastgesteld.. 
 

1. Kerkdiensten 
 
-Er is op elke zondagmorgen een kerkdienst in het pastoraal centrum De Ark, behalve op 
drie zondagen in de zomer. In de zomer worden samen met De Open Hof zes zomerdien-
sten gehouden, waarvan er drie in De Ark en drie in De Open Hof plaatsvinden. 
-Voor de kerkdiensten wordt ruim tevoren per kalenderjaar een rooster opgesteld. De 
preekvoorziener zoekt voorgangers voor de circa vijftien kerkdiensten per jaar waarin niet 
de eigen predikant voorgaat – en als er geen eigen predikant is, voor alle diensten. Over 
de keuze van voorgangers wordt in de liturgiecommissie en in de kerkenraad van tijd tot 
tijd beraad gevoerd. 
-Naast de zondagse diensten zijn er in de Ark kerkdiensten op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste Kerstdag. In samenwerking met De Open Hof zijn er 
diensten op Hemelvaartsdag en op Kerstavond. Rond Oudjaar wordt doorgaans een 
kerkdienst belegd. In de Veertigdagentijd zijn in er samenwerking met De Open Hof weke-
lijkse vesperdiensten, doorgaans op woensdagavond in De Ark. 
 
-Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen ook ouders en/of doopgetuigen die 
geen belijdend lid zijn de doopvragen beantwoorden. 
-Tot de deelname aan het avondmaal worden alle doopleden toegelaten. Ook voor niet-
leden en gasten geldt dat wie zich door de nodiging ter plekke aangesproken weet, wel-
kom is om deel te nemen. 
-In het gemeenteberaad van 19 januari 2017 is besloten dat ook andere levensverbinte-
nissen dan de huwelijksverbintenis tussen man en vrouw in De Ark mogen worden geze-
gend. Daarbij is benoemd dit zowel de huwelijksverbintenis tussen partners van gelijk 
geslacht betreft, als geregistreerde partnerschappen.  
 
-Zegeningen van relaties vinden als regel plaats in een aparte kerkdienst, maar kunnen in 
bijzondere situaties ook in de zondagse eredienst plaatsvinden. 
-De bediening van de doop vindt als regel plaats in de zondagse eredienst, maar kan in 
bijzondere situaties ook in een aparte kerkdienst plaatsvinden. 
-Het avondmaal wordt als regel ieder jaar in vier zondagse erediensten en op Witte Don-
derdag gevierd, maar kan in bijzondere situaties, zoals bij langdurig zieken, ook op ande-
re momenten thuis en/of in de familiekring worden gevierd – waarbij naast de predikant in 
ieder geval een ambtsdrager meedoet. 
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2. Stemrecht 
 
In wijkgemeente De Ark zijn alle gemeenteleden (belijdende leden én doopleden) die de 
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. 
 

3. Samenstelling van de wijkkerkenraad 
 
De wijkkerkenraad bestaat uit zeventien leden, te weten: 
-een predikant 
-zeven ouderlingen 
-vier ouderlingen-kerkrentmeester 
-vijf diakenen 
Zij dragen de bestuurlijke taken in de gemeente gezamenlijk, waarbij iedere ambtsdrager 
aanspreekpunt is voor een omschreven taakgebied. 
 

4. Procedure voor het verkiezen van ambtsdragers 
 
De leden van de wijkgemeente worden ruim tevoren ingelicht over de vacatures die ont-
staan (in de regel met een folder tussen Pasen en Pinksteren voor de ambtswisseling bij 
de komende jaarwisseling). Er wordt nadrukkelijk gevraagd om onderling gesprek en om 
het indienen van namen van mogelijke kandidaat-ambtsdragers bij de wijkkerkenraad. 
De wijkkerkenraad gaat met deze en andere kandidaat-ambtsdragers in gesprek en stelt 
vervolgens voor elke vacature een nieuwe ambtsdrager voor. De namen worden bekend 
gemaakt in het kerkblad en in de zondagse eredienst. De gemeente wordt in de gelegen-
heid gesteld, schriftelijk en met redenen omkleed, aan de scriba bezwaar te maken tegen 
het verkiezen van deze kandidaten. Als er geen bezwaren binnenkomen, gelden de kan-
didaten als gekozen. 
 
De reguliere verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt op een zodanig tijdstip plaats 
dat op de eerste of tweede zondag in januari (om het andere jaar, bij het verstrijken van 
de ambtstermijnen) de bevestigingsdienst kan worden gehouden. Als een tussentijds ont-
stane vacature ook tussentijds vervuld kan worden, wordt door de wijkkerkenraad in over-
leg met de kandidaat-ambtsdrager een datum vastgesteld. 
 

5. Procedure voor het verkiezen van een predikant 
 
Als een predikantsvacature moet worden vervuld, wordt de landelijk geldende procedure 
gevolgd. Plaatselijk moet worden geregeld waar gestemd wordt over het beroepen van 
een predikant: in het gemeenteberaad of in de wijkkerkenraad. In De Ark is deze taak bij 
de wijkkerkenraad neergelegd. Overigens moet het finale besluit daarna altijd nog geno-
men worden in een vergadering van de Algemene Kerkenraad samen met de voltallige 
wijkkerkenraad. 
 

6. Werkwijze van de kerkenraad 

 
De wijkkerkenraad vergadert in de regel 10 maal per jaar; gewoonlijk op de laatste maan-
dag van de maand behalve in juli en december. Het rooster wordt telkens voor een heel 
kalenderjaar gemaakt. De vergaderstukken worden een week van tevoren rondgestuurd 
aan de ambtsdragers. 
Bij de vergaderstukken is altijd het verslag van de vorige vergadering én het verslag van 
de laatstgehouden moderamenvergadering. 
Vergaderingen van de wijkkerkenraad kunnen worden bijgewoond door gemeenteleden, 
tenzij er vertrouwelijke zaken aan de orde komen waarvoor een besloten vergadering 
wenselijk is. 
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7. Moderamen  
 
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het bestaat uit voorzitter, 
scriba en predikant plus nog twee leden, zodanig dat er een ouderling, een diaken en een 
kerkrentmeester bij zijn. 
In de periode rond de tweejaarlijkse reguliere ambtswisseling wordt in de wijkkerkenraad 
besproken wie het moderamen zullen vormen. In de regel blijft het moderamen twee jaar 
in dezelfde samenstelling functioneren. Tussentijdse wisselingen zijn mogelijk na overleg 
in de wijkkerkenraad. 
 

8. Gemeenteberaad 
 
Soms schrijft de kerkorde voor dat de kerkenraad de gemeente raadpleegt over een be-
paalde kwestie. Ook als dat niet verplicht is, stelt de wijkkerkenraad va De Ark er prijs op 
om belangrijke besluiten vooraf in een gemeenteberaad te bespreken. Zo’n beraad wordt 
ruim tevoren aangekondigd in kerkdiensten en in nieuwsbrief en kerkblad. 
 

9. Wijkkerkenraad en Algemene Kerkenraad 
 
De wijkkerkenraad bestuurt de wijkgemeente. De Algemene Kerkenraad is het overkoepe-
lend bestuur van de drie Ambachtse wijkgemeentes. In de Algemene Kerkenraad worden 
de bovenwijkse zaken behartigd. Daartoe behoren de financiën en de vermogensrechtelij-
ke aangelegenheden: de geldwerving, begrotingen en jaarrekeningen, de verantwoording 
van beheer, koop en verkoop van onroerend goed en andere eigendommen van de ge-
meente. Over zulke zaken kunnen in de wijkkerkenraad dus geen besluiten worden ge-
nomen.  
Vier leden van de wijkkerkenraad maken deel uit van de Algemene Kerkenraad: de predi-
kant en een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester. 
 

10. Wijkkerkenraad en Colleges 
 
De diakenen van onze wijkkerkenraad doen veel van hun werk samen met de diakenen 
van de andere twee wijken in het College van Diakenen. Daar worden alle financiële za-
ken behartigd en verder alles wat bovenwijks kan gebeuren, zoals incidentele hulpverle-
ning en afvaardigingen naar andere instanties. Alleen de taken die specifiek betrekking 
hebben op het kerkelijk leven in onze eigen wijk worden door onze wijkdiakenen onderling 
verdeeld. 
Hetzelfde geldt voor de kerkrentmeesters en het College van Kerkrentmeesters. 
 

11. Commissies en werkgroepen 
 
Vier bovenwijkse commissies gelden als ‘orgaan van bijstand’ van de Algemene Kerken-
raad en leggen dus verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad als hun opdrachtge-
ver:  
-De Hervormde Vrouwendienst (aangestuurd door het College van Diakenen) 
-De Zendingscommissie 
-De Evangelisatiecommissie (waarin De Ark sinds 2010 niet meer is vertegenwoordigd, 
zie de notitie over het missionair beleid van De Ark op de website) 
-De Commissie Kerk & Israël 
 
De wijkkerkenraad laat zich voor uitvoerend werk en voor bezinning op bepaalde taakvel-
den bijstaan door de volgende commissies: 
-Liturgiecommissie, voor alle zaken rond de eredienst; 
-Activiteitencommissie, voor het activiteitenprogramma; 
-Werkgroep Pastoraat, voor de pastorale zorg.                                 einde plaatselijke regeling 


