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1. ALGEMEEN  
 
1.1 Inleiding 
Volgens ordinantie 4, artikel 8, lid 5 van de kerkorde stelt de Kerkenraad voor vijf jaar een 
beleidsplan vast. In onze gemeente is het eerste beleidsplan opgesteld in het jaar 1992. In 
2014/2015 vond opnieuw een bezinning plaats. Na de nodige aanpassingen wordt het plan 
vastgesteld voor de periode 2016 tot en met 2020. In het jaar 2021 is het bestaande 
beleidsplan geactualiseerd en vastgesteld tot en met het jaar 2025. 
 
In dit beleidsplan wordt beschreven hoe doelgericht gewerkt kan worden aan de (verdere) 
opbouw, - het leven en werken - binnen de gemeente van Christus. 
Een beleidsplan geeft rust en fundament, doordat voor tal van onderwerpen uitgangspunten 
en richting worden gekozen en vastgelegd. Tevens geeft een beleidsplan voor nieuwe 
ambtsdragers een goed inzicht in de diverse activiteiten. 
Bovendien wordt continuïteit gewaarborgd: doordat de grote lijnen vastliggen, kan er, 
ondanks het vertrek van ambtsdragers, voortgebouwd worden op de bestaande situatie. 
Een beleidsplan kan helpen bestaande werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen, om 
er zodoende een stimulerende werking van uit te laten gaan. 
 
Vanaf de maand maart 2020 kregen ook de kerken in Nederland te maken met strenge 
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Er werd een zogenaamde 
“intelligente lockdown” van kracht. Voor de PKN Oudenbosch en Oud Gastel/Kruisland was 
het gevolg dat de kerkdeuren gesloten werden voor kerkgangers. Ook de Pastorije ging 
dicht. Met de hulp van diverse vrijwilligers is het gelukt om gezamenlijke online-kerkdiensten 
te houden. We zijn dankbaar dat op deze manier de lofzang en de woordverkondiging kon 
doorgaan. 
Medio 2021 kwamen er tijdelijk versoepelingen, zodat de kerk en de Pastorije weer 
toegankelijk werden, maar vanaf de maand november 2021 zijn er weer gezamenlijke online-
diensten, houden we weer anderhalve meter afstand van elkaar en dragen we mondkapjes 
bij binnenkomst en vertrek. De exacte gevolgen van de coronacrisis zijn voor onze kerkelijke 
gemeente, ten tijde van het opstellen van deze inleiding, nog niet bekend.  
 
In dit beleidsplan is geen meerjarenoverzicht over de financiële gezondheid van de 
gemeente opgenomen. Wellicht wordt zo’n overzicht in de loop van het jaar 2022 aan het 
beleidsplan toegevoegd.  
 
De kerkenraad vindt de inbreng van de gemeenteleden belangrijk, daarom is aan onze 
gemeenteleden de mogelijkheid geboden om op de inhoud te reageren. Hierna heeft de 
kerkenraad het beleidsplan vastgesteld op      *. 
 
 
Namens de Kerkenraad, 
 
 
 
 
G.J. Roth, preses           J. van der Kruijk – van Antwerpen, scriba 
 
 
Oudenbosch, 20 januari 2021 
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1.2 Profiel burgerlijke gemeenten Halderberge en Rucphen 
 
1.2.1 Halderberge 
Halderberge ligt in het westen van Noord-Brabant, aan de A17 en de A58, en aan de 
spoorlijnen Amsterdam – Roosendaal / Antwerpen en Roosendaal – Breda / Tilburg. De 
gemeente Halderberge, met circa 7.500 hectare oppervlakte, vormt met de plaatsen 
Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Stampersgat en Oud Gastel sinds 1 januari 1997 
een eenheid.  
De bevolking van de gemeente Halderberge telt in het jaar 2021 ongeveer 30.430 inwoners.  
In het jaar 2005 was de verwachting dat het aantal inwoners van de gemeente Halderberge 
zou stijgen tot circa 33.000 in het jaar 2015, een stijging van circa 12 %. Inmiddels is 
duidelijk dat deze in 2005 uitgesproken verwachting niet is gerealiseerd, het aantal inwoners 
is in deze periode nagenoeg gelijk gebleven. Daarna was een lichte stijging te zien. 
Het merendeel van de bevolking is rooms-katholiek. De Protestantse Gemeente vormt een 
minderheid op de religieuze landkaart van de regio. Religie heeft in deze regio altijd een 
belangrijke plaats ingenomen, daar in de 19e eeuw Oudenbosch zich steeds meer 
ontwikkelde als (religieus) onderwijscentrum. De economie van Halderberge steunt op 
industrie, handel, toerisme en landbouw. 
Oudenbosch heeft ongeveer 12.935 inwoners, waarvan 378 lid zijn van de Protestantse 
Gemeente. Bosschenhoofd heeft ongeveer 2.080 inwoners, waarvan 55 lid zijn van de 
Protestantse Gemeente. Hoeven is formeel geen onderdeel van de Protestantse Gemeente 
Oudenbosch C.A., maar behoort tot de Protestantse Gemeente Etten-Leur. Toch wonen 
daar enkele gemeenteleden. Dit is ook het geval voor Etten-Leur, Dinteloord, Roosendaal, 
Stampersgat, Tilburg, Weiteveen, Breda, Ede, Bergen op Zoom en Oegstgeest. In totaal 
gaat het hier om 50 leden. 
 
1.2.2 Rucphen, Zegge en Schijf 
Rucphen is een groene gemeente van vijf kerkdorpen (Rucphen, Sprundel, Sint Willebrord, 
Zegge en Schijf). Wandelen, fietsen, paardrijden en zelfs skiën op echte sneeuw zijn enkele 
mogelijkheden uit het brede aanbod. Dankzij het vele natuurschoon, met de Rucphense 
bossen en heide, kent de gemeente veel verblijfsrecreatie. 
Tot de Protestantse Gemeente Oudenbosch C.A. behoren de plaatsen Rucphen, Zegge en 
Schijf. Ook in deze drie dorpen is de bevolking grotendeels rooms katholiek. 
De gemeente Rucphen heeft momenteel circa 23.081 inwoners, waarvan ongeveer 70 
inwoners lid zijn van de Protestantse Gemeente te Oudenbosch C.A. 
 
1.3  Profiel kerkelijke gemeente 
De Protestantse Gemeente te Oudenbosch C.A. (cum annexis, met bijbehorende plaatsen) 
omvat, zoals hiervoor is aangegeven, de plaatsen Oudenbosch, Bosschenhoofd, Zegge, 
Rucphen en Schijf. 
Met de Protestantse Gemeente Oud Gastel & Kruisland vormt de Gemeente een combinatie 
die de beschikking heeft over 1 fulltime predikantsplaats. Door het emeritaat van ds. H.J. 
Inkelaar per november 2020, is het dienstverband van ds. Ch. Inkelaar-de Mos, gewijzigd 
van 50% naar 80%. Tevens is kerkelijk werker mevr. Gerarde de Jong aangetrokken voor 
een dienstverband (jaarcontract) van 30%. Haar taakaccent ligt in de gemeente Oud-Gastel / 
Kruisland. 
De eerste combinatieovereenkomst met de gemeente Oud Gastel en Kruisland is getekend 
in 1954, de laatste aanpassing van deze overeenkomst vond plaats in 2014. 
De Gemeente is gelegen in de kerkregio Noord-Brabant en Limburg van de Protestantse 
Kerk in Nederland en is onderdeel van de Classis West-Brabant. In 2005 is bij besluit van de 
Classis West-Brabant de Gemeente aangemerkt als Protestantse Gemeente. 
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De Gemeente beschikt over een pastorie aan de Fenkelstraat 26 (Rijksmonument, gebouwd 
in 1562) en over een kerkgebouw aan de Fenkelstraat 24 (gemeentelijk monument, 
Waterstaatskerkje gebouwd in 1819) met achter de kerk aangebouwd een consistorie.  
Ook beschikt de gemeente sinds 2009 over een activiteitencentrum “De Pastorije”, gevestigd 
op Fenkelstraat 28. Dit centrum doet dienst als ontmoetingsplaats voor de kerkbezoekers na 
de zondagsdienst, collegevergaderingen, soos (voor ouderen) en een brede diversiteit aan 
overige activiteiten (verderop in dit beleidsplan wordt dit nader uitgewerkt).  
 
Nadere informatie over de Protestantse Gemeente te Oudenbosch is na te lezen in de 
volgende bronnen:  

 Kerkklok (voor actuele informatie) 
 Maandelijkse nieuwsbrief 
 Jaarboekje. 
 Internetsite www.pkn-oudenbosch.nl  

 
1.4  Ledenbestand Protestantse Kerk Nederland  
Alvorens de ledentallen van onze gemeente te analyseren volgt hierna informatie over de 
landelijke Protestantse Kerk. 
 
De Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de 
Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de  
Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland. Vanaf dat 
moment zijn de leden van deze 3 kerken samengevoegd in de toenmalige 
ledenadministratie. Over de periode van 1992 tot en met 2004 zijn geen exacte ledentallen 
van de drie samengevoegde kerken terug te vinden. Op basis van aantallen omstreeks het 
jaar 2005 zijn de totalen vanaf 1992 tot en met 2004 (afgerond) becijferd. Dit in verband met 
het feit dat vanaf de jaren tachtig in Oudenbosch nagenoeg alle hervormden en 
gereformeerden al in de plaatselijke ledenadministratie waren opgenomen. 
Uit informatie van de Protestantse Kerk Nederland blijkt dat het aantal lidmaten en 
doopleden in 1992 circa 2.700.000 bedroeg (100%) en is gedaald naar 1.646.259 per 1 
januari 2015. Een achteruitgang van circa 40%. Deze daling zet door. In 2021 bedroeg het 
landelijke ledental 1.577.429. 
 
1.5  Ledenbestand Protestantse Gemeente Oudenbosch C.A. 
In 2006 werd op basis van de verwachte groei van met name de gemeente Halderberge met 
circa 10% de verwachting uitgesproken dat het ledental in onze gemeente nagenoeg gelijk 
zou blijven, dan wel licht zal dalen. Dit is in tegenstelling tot de verwachte forse daling op 
landelijk niveau.  
Zoals aangegeven is het aantal inwoners in de gemeente Halderberge in deze periode niet 
gestegen en is het aantal lidmaten (238) en het aantal doopleden (352), totaal 590 eind 2005 
gedaald naar respectievelijk 211, 292 en totaal 503, een daling van bijna 15%. Ondanks 
deze daling is het college van Kerkrentmeesters er tot op heden in geslaagd de afgelopen 
jaren telkens met een positief financieel resultaat af te sluiten. Begin november 2021 
bedraagt het totale ledental van de PKN Oudenbosch C.A. 556 personen. 
  
Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde in “De religieuze kaart van Nederland, 
2010–2013” dat een vergelijking van de cijfers in de perioden 1997/2009 en 2010/2013 leert 
dat de daling van de religieuze betrokkenheid in bepaalde gemeenten sterker is dan in 
andere. In onze gemeente blijkt dat de betrokkenheid van onze gemeenteleden zich de 
afgelopen jaren beter heeft ontwikkeld dan het landelijk gemiddelde.  
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We stellen vast dat de gemiddelde leeftijd ook in onze gemeente oploopt, namelijk eind 2021  
56,5 jaar, eind 2014, gemiddelde leeftijd 51,8 jaar, eind 2009: 48,1 jaar, eind 2006: 45,1 jaar 
en eind 2003: 43 jaar. Het verdient aanbeveling om deze ontwikkeling te blijven volgen wat 
betreft kerkbezoek, deelname aan activiteiten binnen de gemeente en financiële bijdragen. 
 

Leeftijd
Aantal %%cum Aantal %%cum Aantal %%cum

  0-19 jaar 3.828.105     22,6% 22,6% 283.805     14,4% 14,4% 68       10,6% 10,6%
20-39 jaar 4.135.496     24,5% 47,1% 379.291     19,3% 33,7% 102     16,0% 26,6%
40-59 jaar 4.884.609     28,9% 76,0% 553.645     28,1% 61,8% 206     32,2% 58,8%
60-79 jaar 3.318.919     19,6% 95,7% 568.402     28,9% 90,6% 227     35,5% 94,4%
80 plus 735.017        4,3% 100,0% 184.612     9,4% 100,0% 36       5,6% 100,0%
Totaal 16.902.146  100,0% 1.969.755  100,0% 639     100,0%

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Statistische%20jaarbrief%202015.pdf

Leeftijdsopbouw Nederlandse bevolking, Protestantse Kerk landelijk / Oudenbosch C.A. 1/1/2015
Nederlandse bevolking Protestantse kerk landelijk PKN Oudenbosch C.A.

 
Leeftijd PKN Oudenbosch 

C.A. 
% cum 

0-19 jaar 52 9% 9% 
20-39 jaar 72 13% 22% 
40-59 jaar 142 26% 48% 
60-79 jaar 229 41% 89% 
80 plus 61 11% 100% 
Totaal                  556               100%  
 
Ten opzichte van de landelijke kerk is het aantal gemeenteleden in de groepen 0-19 jaar en 
20-39 jaar in Oudenbosch lager dan het landelijke gemiddelde. De groepen 40-59 jaar en 60-
79 jaar zijn in Oudenbosch groter dan het landelijke gemiddelde. Met name het geringe 
aantal “jeugdigen” kan op middellange termijn leiden tot een sterke daling van het aantal 
gemeenteleden. 
 
 
2.  DOEL EN GEMEENTE 
 
2.1  Inleiding 
Gemeente zijn in de eenentwintigste eeuw is een grote uitdaging. Recente rapporten 
bevestigen dat ontkerkelijking een trend is. Tegelijkertijd geldt dat de geloofsovertuiging van 
de kerkleden die na 1960 geboren zijn, sterker is dan die van de generatie daarvoor. Wie in 
deze tijd naar de kerk blijft gaan, doet dat blijkbaar met een goede reden, niet uit gewoonte. 
Dat hebben we in de zuidelijke helft van West-Brabant al eerder ondervonden dan andere 
delen van Nederland. Waar protestanten in de diaspora leven kies je zelf om naar de kerk te 
gaan. Je doet dat niet vanwege je omgeving.  
In hoeverre deze daling is doorgezet tijdens de coronaperiode is begin november 2021 nog 
niet bekend. 
We hopen dat er velen zullen zijn die bij de kerk blijven of zich (opnieuw) tot de kerk zullen 
wenden. We verwachten dat zelfs, anders zouden we ons nu niet zo voor de gemeente 
inzetten. De inzet die door een actieve kern geleverd wordt is immers groot. Met menselijke 
inspanning alleen is het echter niet gedaan. Zoals een tekst uit de Bijbel zegt: “Het paard 
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wordt gereedgemaakt voor de strijd, de overwinning hangt af van de Heer.” (Spreuken 
21:31). 
Tevens hangt het af van ons, van u, van ieder gemeentelid. Wij hebben elkaar hard nodig. 
Denk niet: “Het loopt ook wel zonder mij”. Elk gezicht dat gezien wordt in de kerk is een 
bemoediging voor anderen. 
In dit beleidsplan treft u veel cijfers aan en zakelijke afwegingen. Echter, hierin ligt niet de 
dragende grond van de gemeente.  
In 2012 is door de synode de visienota “De Hartslag van het leven” uitgebracht. De positieve 
toon over kerk zijn en geloven willen wij in onze Protestantse gemeente ook volgen. De 
inhoud van het geloof is essentieel: Het gedenken en vieren van de Opstanding van Christus 
uit de dood. Daaruit vloeit voort het 'praktische leven en geloven' van de gemeente, in alle 
verschillende aspecten die ons gemeente zijn inhoudt.   
In de nota voorafgaande aan voornoemde nota, de visienota “Leren leven van de 
Verwondering” (2006), (die ook actueel blijft) wordt de dragende grond voor een gemeente 
krachtig omschreven: “De gemeente is een gemeenschap rond het Woord. Het Woord is de 
oorsprong van de kerk, de grond onder haar voeten, haar grootste vreugde en vaste hoop 
voor de toekomst.” Dat is zo omdat het Woord ons verbindt met Jezus Christus, de Heer van 
de kerk en van ons eigen leven. Hij wil dat wij Hem volgen en dat we dat samen doen. Het 
Christelijk geloof is geen individuele spirituele zoektocht maar een gedeeld geloof, waarin we 
elkaar aanvullen en versterken. Zo werkt de Geest van God: in en door de gemeente. Er kan 
heel veel wanneer wij ons beschikbaar stellen voor Gods werk in deze tijd. Het verlangen 
van de gemeente, zoals blijkt uit de plannen, is daarop gericht. 
De leden van de gemeente en allen die zich geroepen voelen, kunnen deelnemen aan de 
erediensten. Centraal daarin staat het evangelie van Gods liefde. In Christus heeft God 
getoond wie Hij is. Wij mensen mogen daarop reageren en antwoorden in gebeden, liederen, 
woorden en daden. 
Gestreefd wordt om in de gemeente gavengericht te werken. Het is belangrijk dat alle 
mensen (jong en oud) participeren en hun betrokkenheid moet worden gestimuleerd. 
 
De Protestantse Gemeente van Oudenbosch wil een open kerkgemeenschap zijn voor deze 
en omliggende plaatsen, waar vanuit de Bijbel geleefd, gewerkt en gevierd wordt. Het 
kerkgebouw wordt gezien als een huis van God en mensen. Hier kunnen we ons oefenen in 
In 2020 verscheen de visienota: Van U is de TOEKOMST. Met als ondertitel: Ontvankelijk en 
waakzaam leven van genade. Deze visienota is bedoeld als Focus voor de Protestantse 
Kerk in Nederland op weg naar 2025. Deze visienota verscheen in coronatijd, en spreekt 
over Hoop, omdat God onze toekomst is. De kerk, plaatselijk én landelijk, leeft van genade. 
De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van verbondenheid met Jezus 
Christus: we volgen Hem. Vrijmoedig spannen wij ons hoopvol in voor kerk en wereld, met 
de bede: ‘Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde’. 
naar buiten toe, de wereld in. 
 
2.2  Speerpunten voor beleid 
De Kerkenraad heeft uitgangspunten geformuleerd welke de kern vormen van het kerkelijk 
gemeente-zijn. Door deze steeds in het oog te houden, kan de Kerkenraad haar visie scherp 
houden en werken aan beleid dat daarop afgestemd is. 

a) De eredienst ervaren wij als het hart van de gemeente. Het is de plaats en het 
moment waarop we God ontmoeten, in lofzang, gebed en door de prediking. Het is 
ook de plaats en het moment waarop we elkaar ontmoeten. De eredienst staat 
centraal in de beleving van ons gemeente zijn. 

b) Belangrijk is dat we kerk en gemeente zijn voor alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd 
of achtergrond. We vinden het belangrijk om ook aandacht te hebben voor onze 
jeugd. We willen graag dat zij betrokken zijn en blijven bij het geloof, bij de kerk en bij 
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onze gemeente. We willen zoeken naar wegen om dertigers en veertigers betrokken 
te houden bij de kerkelijke gemeente. Tegelijkertijd vergrijst een belangrijk deel van 
de gemeente, ook hieraan wordt nadrukkelijk aandacht gegeven.  

c) We willen een gastvrije gemeenschap zijn. Zowel voor onze eigen leden, als ook voor 
mensen van buiten. In dat kader spreekt het idee van een herberg ons aan. 

d) Als kerk willen we ook delen in alles wat de samenleving raakt en ons inzetten voor 
de vrede en het welzijn van de mensen om ons heen. 

e) Goede communicatie is van groot belang. Zowel binnen onze eigen geledingen, als 
ook naar buiten toe, vinden we het belangrijk om duidelijk te communiceren. Dat 
betreft zowel onze activiteiten als ook de visie die we als kerk hebben. 
  

 
De predikant vormt het professionele hart van de gemeente. Daar omheen wordt heel veel 
werk verzet door een grote groep vrijwilligers. Ieder levert naar interesse en kunnen zijn of 
haar bijdrage aan de gemeente, of het nu praktische hand- en spandiensten zijn, 
kerkrentmeesterlijke beheertaken, als gemeentelid of als ambtsdrager. Met elkaar vormen 
we een levende gemeente, met elkaar zijn we in staat gemeente te zijn en te blijven. 
Het streven is om met enige regelmaat de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Een apart 
moment, waar uiting gegeven wordt om onze dankbaarheid voor het vele werk dat door hen 
gedaan is en dat een onmisbaar deel van het gemeenteleven vertegenwoordigt. 
 
3.  SAMENSTELLING KERKENRAAD 
 
De Kerkenraad omvat een drietal disciplines: 

a. Bij het Consistorie (College van predikant en ouderlingen) berust het opzicht over de 
leden van de gemeente (Ordinantie 3: 10-1). 

b. Het College van Kerkrentmeesters beheert de stoffelijke zaken van de kerk. Aan de 
ouderlingen-kerkrentmeesters is tevens de opbouw van de gemeente toevertrouwd 
(Ordinantie 3: 10-2). 

c. De Diaconie is verantwoordelijk voor haar, in de kerkorde toebedeelde taken, en voor 
het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn (Ordinantie 3: 11-1). 

De Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen kunnen worden aangevuld met 
ondersteunende leden. Van hen wordt verwacht dat zij, evenals de Kerkenraadsleden, de 
geheimhoudingsplicht zullen naleven, zoals vermeld in de plaatselijke regeling (zie bijlage 1). 
De ondersteuning wordt vooral geboden vanuit het Kerkelijk Bureau (dit wordt toegelicht in 
hoofdstuk 8.9.4). 
Vanuit voornoemde disciplines wordt de Kerkenraad gevormd. Het streven is dat in de 
Kerkenraad plaatsnemen: de predikant, 4 ouderlingen (waaronder 1 jeugdouderling), 4 
diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters (totaal 12 leden). 
 
De Kerkenraad vergadert in de regel maandelijks, de hiervoor genoemde disciplines lichten 
ieder hun beleid toe. Daarnaast hebben de voornoemde disciplines ook gescheiden 
vergaderingen. De Kerkenraad is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. De 
Kerkenraad kiest uit haar midden een moderamen (dagelijks bestuur), minimaal bestaande 
uit een predikant, ouderling (-kerkrentmeester) en diaken. 
In principe worden ambtsdragers bevestigd (onder handoplegging) aan het begin van de 
even jaren. Wanneer daar aanleiding voor is, kan afscheid of een bevestiging van een 
ambtsdrager ook op een ander moment in het jaar plaatsvinden. De verkiezing van 
ambtsdragers wordt in de plaatselijke regeling onder punt 2.2 beschreven. 
Nadere beschrijving van de werkwijze en functioneren van de Kerkenraad, en de wijze 
waarop eventuele verkiezingen van ambtsdragers plaatsvinden, zijn vastgelegd in de 
Plaatselijke regeling (zie Bijlage 1). 
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4.  LITURGIE EN EREDIENST 
 
4.1  Kerkdiensten 
De kerkdiensten worden elke zondag gehouden, afwisselend om 9.00 en 10.30 uur. In Oud 
Gastel & Kruisland (kerkgebouw te Oud Gastel) gaat in principe dezelfde predikant voor en 
dus wordt daar om 10.30 dienst gehouden als in Oudenbosch de dienst om 9.00 uur begint, 
en omgekeerd. 
Als regel wordt gebruik gemaakt van de volgende liturgie: 
- Mededelingen door de ouderling van dienst 
- Intochtslied (psalm) 
- Bemoediging en groet 
- Lied 
- Gebed om ontferming; of gebed van verootmoediging / leefregel 
- Lofzang 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Schriftlezing 1 (door een lector) 
- Lied 
- Schriftlezing 2 (door een lector) 
- Lied 
- Prediking 
- Lied 
- Voorbeden 
- Inzameling der gaven 
- Slotlied 
- Zegen met antwoord 
 
4.2  Collecten 
Tijdens de kerkdienst worden twee collecten gehouden, te weten voor kerkelijk beheer en 
diaconale doeleinden. In coronatijd zijn het deurcollecten bij de uitgang. Aangezien er steeds 
online diensten zijn, kan men ook digitaal bijdragen. 
In bijzondere situaties (rampen, oorlogen etc.) worden in goed overleg gezamenlijke 
diaconale / kerkrentmeesterlijke collecten gehouden. De praktijk heeft bewezen dat een goed 
voorbereide gezamenlijke collecte vruchten afwerpt. Tevens worden zes gezamenlijke 
collecten per jaar gehouden. Voorbereidingen hiertoe worden getroffen door de Kerkenraad, 
Diaconie, Kerkrentmeesters, de PR commissie en het kerkelijk bureau. 

 
4.3  Viering Doop en Avondmaal 
De bediening van de Heilige Doop wordt voorafgegaan door een doopgesprek en vindt 
plaats tijdens een zondagse eredienst. We vinden het belangrijk dat mensen hun kind ten 
doop kunnen houden, maar zijn ons bewust dat dit meer moet zijn dan een leuke traditie. 
Daarom proberen predikant en ouderling in een doopgesprek duidelijk te maken dat je als 
ouders de beslissing neemt je kind zoveel als mogelijk in het geloof op te voeden. Aan de 
doopouders wordt bij het eerste kind een kinderbijbel (m.n. de Kijkbijbel van het N.B.G.) 
aangeboden en bij een volgend kind een boekje met Bijbelverhalen. 
We vieren tenminste zes maal per jaar het Heilig Avondmaal. Ook gemeenteleden die nog 
geen belijdenis hebben gedaan, en kinderen in de leeftijd vanaf ongeveer acht jaar, zijn 
welkom bij het Heilig Avondmaal. Uitgenodigd worden “allen die de Heer liefhebben”. 
 
4.4  Huwelijksinzegening  
Inzegening van een huwelijk is een belangrijke en feestelijke stap in het leven van 
bruidsparen. Naast de inzegening van een huwelijk tussen man en vrouw, kunnen ook 
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burgerlijke huwelijken gesloten worden tussen mensen van dezelfde sekse. In dit licht komt  
de vraag naar voren of in onze gemeente deze huwelijken ook kunnen worden ingezegend. 
In de gemeente blijkt een grote diversiteit aan opvattingen en meningen over dit onderwerp. 
Vanuit de Bijbel, vanuit (veranderingen in) maatschappelijke opvattingen, vanuit persoonlijke 
meningen zijn er argumenten voor en tegen. De kerkenraad hecht er aan rekening te houden 
met de diversiteit hoe gemeenteleden hier tegenover staan. 
Op grond van voorgaande overwegingen wordt er voor gekozen dat andere 
levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw in onze gemeente niet worden 
ingezegend. Tegelijkertijd is er de erkenning dat er ruimte moet zijn voor individuele 
afwegingen door mensen en zij op grond van die eigen afweging kunnen kiezen hun huwelijk 
in te laten zegenen. We willen in voorkomende gevallen open staan voor het gesprek met 
gemeenteleden hierover en hen ook helpen in het vinden van een plek waar de ruimte voor 
kerkelijke inzegening van hun relatie wel kan plaatsvinden. 
 
Een bruidspaar kan een verzoek tot inzegening minimaal zes weken van tevoren indienen bij 
de Kerkenraad. Ter voorbereiding van de dienst vindt een gesprek plaats tussen de 
predikant en het a.s. bruidspaar. De kosten die aan de huwelijksinzegening verbonden zijn, 
staan benoemd op de site van de gemeente www.pkn-oudenbosch.nl (zie ook bijlage 3). De 
tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. 
 
4.6  Kinderen 
Voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar is er tijdens de kerkdienst van 10.30 uur opvang in 
“De Pastorije”. Op aanvraag is dit ook mogelijk in een dienst die om 09.00 uur begint. Vóór 
de prediking gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 naar de nevendienst, om daar het 
evangelie te horen op hun eigen niveau. Na afloop van de prediking worden de kinderen 
weer door de ouderling van dienst opgehaald om de dienst verder mee te maken. 
Als handvatten voor de kindernevendienst wordt gebruikgemaakt van de diverse 
programma’s en thema’s, aangeleverd door het kerkelijke kinderwerk van diverse kerkelijke 
instellingen. 

 
4.7  Brugdiensten en jeugddiensten 
Er zijn brugdiensten, bedoeld voor jongeren vanaf de brugklas. Deze worden eenmaal per 
maand tijdens een half-elf dienst in “De Pastorije” gehouden. Hierbij worden programma’s 
van diverse kerkelijke stichtingen voor jongeren toegepast. Steeds wordt gezocht naar 
vernieuwing, geënt op de behoeften van onze jeugd. 
Enkele keren per jaar wordt er een jeugd- en of een themadienst gehouden, waarbij bij 
voorbeeld een koor wordt uitgenodigd of een theaterstuk wordt opgevoerd. De jeugddiensten 
zullen zoveel mogelijk door de jeugd worden voorbereid, waarbij de liturgie in samenspraak 
met onze predikant wordt samengesteld. 
 
4.8  Afkondigingen 
De afkondigingen worden voor de aanvang van de dienst door de ouderling van dienst 
gedaan. 
Mededeling van overlijden wordt in de dienst door de predikant gedaan, meestal na votum en 
groet. 
 
4.9  Lectoren  
Aan de dienst werken lectoren mee. Deze vragen de Schriftlezingen op bij de dienstdoende 
predikant of bij de preekvoorziener. 
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4.10  Gemeentezang 
De gemeentezang wordt begeleid door een organist of soms door een pianist of andere 
musici. Voor de gemeentezang gebruiken wij het Nieuwe Liedboek, Zingen en bidden in huis 
en kerk, en daarnaast de Evangelische Liedbundel. 
 
4.11  Rouwdiensten  
Een aanvraag voor een rouwdienst wordt in overleg met predikant, Kerkenraad en 
Kerkrentmeesters behandeld. Er zal altijd een dienst van Woord en Gebed moeten zijn, 
tenzij de kerk slechts als “gebouw” ter beschikking wordt gesteld.  
De kosten die aan rouwdiensten verbonden zijn, staan benoemd op de site van de gemeente 
www.pkn-oudenbosch.nl . De tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. 
 
4.12  Koffie drinken na de dienst 
Na afloop van elke kerkdienst is er gelegenheid om in “De Pastorije” elkaar te ontmoeten en 
een kopje koffie, thee o.i.d. te drinken.  
 
5.  PASTORAAT 
 
Pastoraat is omzien naar elkaar. Ieder gemeentelid heeft hier zijn eigen mogelijkheden en 
verantwoordelijkheid. 
Pastoraat is ook een samenwerkingsverband tussen predikant, ouderlingen, 
contactpersonen en diakenen. Daarbij hebben kwetsbare mensen, zieken, ouderen en 
mensen in crisissituaties prioriteit. Daarnaast is er natuurlijk aandacht bij vreugdevolle 
gelegenheden, zoals geboorten, huwelijken etc.. 
 
5.1  Ouderlingen 
Voor het pastorale werk van de ouderlingen is de gemeente in wijken verdeeld. Iedere 
ouderling heeft de verantwoordelijkheid voor zijn eigen wijk. De taken van de ouderlingen 
staan omschreven in ordinantie 3:10 – 1. 
Een aantal keren per jaar (3 tot 4 maal) wordt er een consistorievergadering gehouden, waar 
de ouderlingen bij elkaar komen voor toerusting en coördinatie.  
 
5.2  Contactpersonen 
Eveneens een pastorale taak hebben de contactpersonen. Zij hebben hun eigen adressen in 
een bepaalde wijk, maar werken veelal samen met de wijkouderling. In onze gemeente is 
een aantal personen op deze manier actief. Meestal gaat het dan om het brengen van een 
attentie bij een ouder gemeentelid indien deze verjaart. 
 
5.3  Bezoek nieuw ingekomen leden 
Alle nieuw ingekomen leden worden bezocht door een wijkouderling of predikant om 
betreffende te verwelkomen. Er wordt een persoonlijk geadresseerde welkomstbrief 
aangeboden, met daarbij informatie over de gemeente. Afhankelijk van het aantal nieuw 
ingekomenen, kan er een kennismakingsavond gehouden. 
 
6.  DIACONIE 
 
6.1 Inleiding 
Diaconie betekent het dienen van de gemeente door middel van de taken die beschreven 
staan in de Plaatselijke Regeling, welke is opgesteld in het jaar 2004 (zie bijlage 1). De 
Diaconie is onderdeel van de Kerkenraad en heeft rechtspersoonlijkheid. Het College 
bestaat in principe uit vier diakenen: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 
een lid.  
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6.2  Doelstellingen/visie 
De Diaconie heeft tot taak het dienen van de gemeente in de ruimste zin van het woord. In 
ordinantie 8:3 worden de taken omschreven die onder diaconale arbeid vallen. Het is dan 
ook een doelstelling deze taken op een correcte manier uit te voeren. In deze paragraaf 
wordt aangegeven wat dit in de praktijk voor onze gemeente betekent. Zie onder punt 6.4 
 
6.3  Financieel beheer 
Eind 2020, na de vermogensverdeling met het College van Kerkrentmeesters, bedroeg het 
totaal vermogen van de diaconie € 1.679.020 waarvan € 1.158.737 in onroerende zaken 
zijnde landerijen en het restant zijnde fondsen en voorzieningen € 520.283.  
De meerjarenbegroting liet zien dat de renteopbrengsten tot en met eind 2018 (als er geen 
landerijen worden aangekocht) enigszins dalen ten opzichte van voorgaande jaren, maar in 
2018 en in 2023 lopen een aantal vaste renteperiodes af waardoor de rente-inkomsten vanaf 
die data fors zullen dalen. 
Het vermogen van de Diaconie wordt, naast geldelijke middelen, mede bepaald door het 
bezit van verpachte landerijen. Toch dient ook de diaconie spaarzaam en verantwoord met 
haar uitgaven om te gaan.  
Het beleid van de Diaconie is er op gericht dit vermogen in stand te houden, om ook op de 
lange termijn haar werken te kunnen blijven vervullen. De jaarlijks vrijkomende middelen uit 
het beheer van het vermogen (waaronder rente en verpachting van gronden) worden ingezet 
voor alle voornoemde diaconale doeleinden. Zoals onder punt 6.3.4 is vermeld mag de 
diaconie per jaar € 10.000 euro meer uitgeven dan er ingezameld wordt. 
 
6.3.1 Beleggen 
Op basis van de reeds gedaalde rente inkomsten van 2018 en de nog komende in 2023 is er 
in 2020 in overleg met het CCBB besproken een deel van onze liquide middelen te gaan 
beleggen, een en ander met een beperkt risico welke een beduidend hoger rendement 
kunnen opleveren dan de spaarrente welke momenteel lager is dan 0,5%. 
Voornemen is om een bedrag van € 250.000 - € 300.000 hiervoor in de loop van 2022  
gefaseerd te investeren in groene beleggingen bij de ASN Bank met een minimale looptijd 
van 8 – 10 jaar. 
 
6.3.2 Samenwerking met het College van Kerkrentmeesters 
Er wordt op het gebied van beleggen samengewerkt met het college van Kerkrentmeesters, 
een en ander om de kennis samen te bundelen en het kostenaspect op deze wijze laag te 
houden, zodat er uiteindelijk een beter rendement voor beide colleges zal over blijven. 
Deze handelswijze is besproken met het CCBB en heeft daar een goed gehoor gevonden. 
Daarom zal deze samenwerking verder worden uitgewerkt en binnen de komende 
beleidsperiode gerealiseerd worden. 
De samenwerkingsovereenkomst tussen College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters wordt nog opgesteld door Dhr. C.Ampt van het Kerkelijk bureau en zal in 
de loop van 2022 toegevoegd worden aan dit beleidsplan. 
 
6.3.3 Meerjaren begroting 
Meer jaren begroting wordt nog toegevoegd door Dhr. C. Ampt 
 
6.3.4 Diaconaal vermogen 
De financiële doelstelling is het vermogen waar mogelijk in stand te houden, rekening 
houdende met de inflatie en herwaardering van de gronden.  
Besproken is dat er per jaar maximaal € 10.000, - meer aan goede doelen mag worden 
uitgegeven dan er eventueel ontvangen wordt. 
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6.3.5  Instandhouding vermogen 
Een ANBI instelling mag niet meer eigen vermogen aanhouden dan voor de instandhouding 
van de instelling noodzakelijk is. Voor Diaconieën en vermogensfondsen is bij uitzondering 
een soepeler regeling afgesproken in een convenant met de Belastingdienst. Zij mogen het 
eigen vermogen laten groeien door toevoeging van batige exploitatiesaldi teneinde de 
koopkracht in stand te houden met maximaal het inflatiepercentage van het Consumenten 
Prijs Indexcijfer (CPI). Omdat het CPI jaarlijks varieert, verschilt de maximale 
vermogensaanwas van jaar tot jaar.   
Er moet jaarlijks gezocht worden naar oplossingen om te voldoen aan de eisen zoals gesteld 
in het convenant met de belastingdienst, en er moet een evenwicht worden gevonden tussen 
barmhartigheid en zakelijkheid, om ook in de toekomst het werk te kunnen blijven doen. 
De diaconie ondersteunt uitsluitend instellingen die de ANBI status bezitten en ook werkelijk 
noodlijdend zijn en eigen kapitaal tekort komen om goed te kunnen functioneren en 
ondersteunende activiteiten te kunnen verrichten. 
 
6.3.6 De penningmeester 
De penningmeester van de diaconie is verbonden aan het Kerkelijk bureau en bevoegd 
betalingen te doen namens de diaconie met in acht name van het 4 ogen principe. 
Alvorens tot betaling over te gaan, dient de nota te zijn gecontroleerd en gefiatteerd door de  
secretaris van de diaconie. Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de voorzitter op als 
diens plaatsvervanger. 
 
6.4  Taken van de diaken 
 
6.4.1  De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten 

 In de eredienst behoort een diaken aanwezig te zijn. Echter, in de praktijk dient hiermee 
soepel te worden omgegaan, gezien de smalle bezetting van de Diaconie. 
 
6.4.2  De dienst aan de tafel van de Heer 
Tijdens het avondmaal hebben de diakenen een belangrijke rol. In het bijzonder de dienende 
taak naar de gemeente toe komt dan goed naar voren. In principe zullen twee diakenen 
dienst doen: een diaken die de viering voorbereidt en een diaken die de mensen noodt om 
aan de tafel te gaan.  
Allen die de Heer liefhebben zijn welkom aan het Heilig Avondmaal. Ook kinderen zijn 
welkom. Wel vinden we het belangrijk dat zij enigszins beseffen waar het om gaat. Aan de 
ouders is het, om in gesprek met hun kinderen te zien, wanneer zij hieraan toe zijn. 
Bijzondere diensten vormen de vieringen in het zorgcentrum “De Zellebergen”. Deze 
diensten worden 3 keer per jaar speciaal gehouden om ook mensen van dienst te zijn die 
niet meer in de kerk kunnen komen. 
  
6.4.3  Het mede voorbereiden van de voorbeden 
Voor iedere dienst is er voor de gemeenteleden gelegenheid iets te schrijven in het 
voorbedenboekje bij de ingang van de kerk. Vlak voor iedere dienst wordt dit boekje door de 
dienstdoende diaken gehaald en aan de predikant gegeven. Een diaken kan de voorbeden 
voorlezen.  
 
6.4.4  Het inzamelen en besteden van de liefdegaven 
Het collecteren in de eredienst is één van de meest zichtbare taken die de Diaconie vervult. 
De Diaconie besteedt de ingezamelde gelden vervolgens aan diaconale doelen, de 
hedendaagse term voor liefdegaven. Hierbij geldt wel dat ook de Diaconie een sluitende 
begroting dient te hebben, dit betekent dus dat de uitgaven afhankelijk zullen zijn van de 
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inkomsten. Alle binnenkomende verzoeken om een bijdrage worden verzameld en tweemaal 
per jaar worden alle verzoeken doorgelopen, beoordeeld en al of niet gehonoreerd. Vooraf 
wordt het budget vastgesteld dat over de verschillende doelen wordt verdeeld. Uiteraard 
kunnen acute verzoeken ook vrijwel gelijk worden gehonoreerd. 
 
6.4.5  Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 
Toerusting wordt vooral vertaald als het vergoeden van bepaalde cursussen of opleidingen. 
Op kleine schaal wordt dit al mogelijk gemaakt. Het beleid op dit punt blijft ongewijzigd: per 
individu bekijken en op kleine schaal mogelijk maken. Een wijziging van beleid is dan ook 
niet aan de orde. 
 
6.4.6  Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming 
De Diaconie heeft binnen de gemeente op dit gebied een autonome rol. Niet alleen heeft ze 
een volledige keuze en bestedingsvrijheid, de bestedingen hoeven ook niet te worden 
verantwoord binnen de Kerkenraad. Uiteraard zijn de cumulatieve bedragen wel in de 
jaarrekening opgenomen. De Diaconie probeert zo creatief mogelijk om te gaan met 
verzoeken en kiest pas in de laatste plaats voor het verstrekken van geld. Als iemand 
bijvoorbeeld honger heeft, kan de Diaconie voedsel verstrekken, als er behoefte is aan 
kleding kan rondvraag worden gedaan binnen de gemeente etc. etc. Ook het doorverwijzen 
naar sociale instanties, en hierbij desgewenst ondersteunen, kan in veel gevallen een goede 
oplossing bieden. 
 
6.4.7  Het nemen of ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het 
maatschappelijk welzijn 
De Diaconie dient voorop te lopen als er initiatieven genomen worden die het 
maatschappelijk welzijn kunnen bevorderen. Een vrij algemeen gegeven, maar in de praktijk 
wordt dit vertaald door bijvoorbeeld de kledinginzameling, een oogstmaaltijd, ondersteuning 
PCOB-projecten e.d. Ook de samenwerking met bijvoorbeeld de plaatselijke voedselbank is 
een manier waarop dit punt vorm krijgt. De komende jaren zal blijvend worden gezocht naar 
verdere mogelijkheden om dit punt vorm te geven. 

 
6.4.8  Het dienen van de gemeente en de kerk met betrekking tot sociale    
vraagstukken, en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheden 
Tijdens de grote rampen, zoals bijvoorbeeld de aardbeving op Haïti, werd duidelijk dat 
binnen de kerk vooral dankzij spontane acties resultaten werden bereikt. Toch is het beter 
gebleken om hierin een meer gestructureerde aanpak te gaan hanteren. Hiervoor is een 
draaiboek (zie bijlage 2) dat geactiveerd kan worden ten tijde van een ramp.  
4555555555rrrrrrr.eeeeeeeeeee9333 
6.4.9 Meerjarenbegroting 
Cijfers worden nog toegevoegd. 
Gelet op de hoogte van het vermogen wordt, rekening houdende met het hiervoor genoemde 
CPI, in de periode van 2016 tot en met 2022, een lagere stijging van het vermogen dan op 
basis van het CPI gerechtvaardigd is, niet als problematisch gezien. Gelet op de noden 
welke er zijn, plaatselijk, landelijk en wereldwijd, is een extra bijdrage van de Diaconie aan 
anderen gerechtvaardigd. 
 
6.5  Financiën 
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6.5.1  Het beheren van de financiële zaken voor het diaconaat 
Het vermogen van de Diaconie wordt, naast geldelijke middelen en beleggingen, mede 
bepaald door het bezit van verpachte landerijen. Toch dient ook de Diaconie spaarzaam en 
verantwoord met haar uitgaven om te gaan.  
Het beleid van de Diaconie is er op gericht dit vermogen in stand te houden, om ook op de 
lange termijn haar werken te kunnen blijven vervullen. De jaarlijks vrijkomende middelen uit 
het beheer van het vermogen (waaronder rente en verpachting van gronden) worden ingezet 
voor alle voornoemde diaconale doeleinden. Zoals reeds onder punt 6.2 is vermeld, mag de 
diaconie per jaar € 10.000 euro meer uitgeven dan er ingezameld wordt. 
Cijfers worden nog toegevoegd. 
 
 
7.  ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 
7.1  Inleiding 
Als het doel van de gemeente is: er te zijn voor en met de wereld en het in de kerk gaat om 
het heil van mens en wereld, dat betekent ook dat de gemeente een missionaire taak heeft. 
Het evangelie is niet alleen een boodschap voor de gemeente, maar ook voor daarbuiten (de 
wereld). 
Met Pinksteren hebben wij de Geest ontvangen om in woord en daad getuigen te zijn van 
Jezus Christus, dichtbij in onze eigen leefomgeving en veraf: ook buiten onze landsgrenzen. 
 
7.2  Zendingscommissie 
Er is een zendingscommissie, die steeds, vaak om de paar jaar, een project kiest en 
ondersteunt. Een en ander wordt onder de aandacht gebracht door middel van 
gemeenteavonden (eventueel met spreker), als ook door speciale diensten, zoals bv. 
zendingszondagen. 
Er worden per jaar diverse collecten m.b.t. de zending gehouden, te weten: 
zendingsbussenzondag, voorjaars-, Pinkster- en najaar zendingscollecte. 
De zendingscommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie en de Diaconie 
draagt zorg om met minstens 2 diaken de vergaderingen van de ZWO bij te wonen en te 
begeleiden daar waar nodig. Het doet hiervan regelmatig verslag. Er wordt als ZWO goed 
samen gewerkt met de zuster gemeente uit Oud-Gastel. Minimaal worden 2 tot 3 
vergaderingen per jaar gezamenlijk georganiseerd. Om zodoende van elkaars kennis en 
creativiteit gebruik te kunnen maken. 
 
7.3  Publicaties 
Het is steeds de taak van de zendingscommissie om dit werk van zending en evangelisatie 
het hele jaar door onder de aandacht van de gemeente te brengen. Zij informeert zich goed 
over kerken in de derde wereld en hun manier van kerk zijn. 
Zij denkt ook na over de wisselwerking tussen daar en hier. Er zijn regelmatig publicaties in 
het kerkblad. 
 
7.4  Beleid 
Het is onze taak als ZWO en gemeente na te denken over hoe we in onze tijd het evangelie 
kunnen vertolken en deze boodschap in woord en daad kunnen uitdragen.  
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8.  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
  

8.1 Inleiding  
Het beheer van stoffelijke zaken, niet zijnde diaconale zaken, van de gemeente 
berust bij een College van Kerkrentmeesters. Het College heeft ten doel taken uit te 
voeren in overeenstemming met de geldende richtlijnen, zoals deze vastgelegd zijn 
in de kerkorde, ordinantie 3: de ambten, en 11: vermogensrechtelijke 
aangelegenheden. De hierin beschreven taken voor het College van 
Kerkrentmeesters zijn opgenomen en nader uitgewerkt in de plaatselijke regeling (zie 
bijlage 1).  
Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente bestaat uit tenminste 2 
ouderlingkerkrentmeesters. Daarnaast is er een kerkelijk bureau.  
In het kader van permanente educatie volgen de Kerkrentmeesters de nodige 
cursussen.  

  
8.2 Financieel beheer   
De voornaamste doelstelling van het College is het financieel gezond houden van de 
gemeente. Een bijkomende doelstelling hierbij is het verlenen van een goede 
dienstverlening aan de gemeente en het in stand houden van de gebouwen en van 
de verpachte landerijen.  

 
a. het beheren van de onderhoudsfondsen voor kerk, orgel, “De 

Pastorije” en de pastorie.  
b. het beschikken over voldoende liquide middelen, met daarnaast een 

bedrag ter grootte van de onderhoudsfondsen en voorzieningen.  
c. het vermogen en reserves zodanig beleggen dat een zo hoog 

mogelijk rendement wordt verkregen, met beperkte risico's.  
d. beheer van het verjaardagfonds.  

  
8.3 Middelen  
Voor het beschikken over voldoende middelen is het College van Kerkrentmeesters 
mede afhankelijk van diverse giften en bijdragen, te weten:  

- vrijwillige bijdragen door middel van deelname aan de landelijke 
Actie Kerkbalans  

- wekelijkse collecte voor kerkbeheer.  
- wekelijkse collecte voor groot onderhoud en eventuele aflossing. 

- collectes voor o.a. verjaardagsfonds, Paas- en eindejaarscollecte 
- bijdragen van gemeenteleden door middel van giften aan de Solidariteitskas.  

- giften en subsidies van kerkelijke en particuliere fondsen.  
- Kerkklok bijdrage. 
- bijdragen door niet actieve leden.  
- erfstellingen en legaten in het testament van onze leden, dit wordt 

gestimuleerd door middel van voorlichting.  
 
Voor bijzondere gelegenheden zullen eventueel aparte acties gehouden worden.  
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De Kerkrentmeesters zijn actief om de jaarlijkse Actie Kerkbalans op een 
aansprekende manier onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. 

  
De jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters worden opgesteld en 
gecontroleerd conform de richtlijnen van de kerkorde. Zij worden binnen de daarvoor 
gestelde termijn aangeboden aan de landelijke toezichthouder. 

  
8.4 Beleggingen   
In het jaar 2021 is een beleggingsstatuut opgesteld. Voor de inhoud verwijzen we u 
naar de website. 

  
8.5 Verjaardagsfonds  
Er is een verjaardagsfonds voor speciaal vastgestelde doelen. 
  
8.6 Het beheer van de onroerende goederen  
Het College heeft het beheer over het kerkgebouw, pastorie met tuin en het  
activiteitencentrum “De Pastorije”, respectievelijk gelegen aan de Fenkelstraat 24, 26  
en 28, kadastraal bekend onder de nummers D1212 en D2868.  

 
De gebouwen zijn aangemerkt als Rijks- of Gemeentemonument. 

 
De  kerkzaal en het activiteitencentrum “De Pastorije” worden zoveel mogelijk aan 
derden verhuurd tegen jaarlijks vastgestelde tarieven.   

8.6.1 Kerkorgel  
Aan het kerkorgel wordt volgens een onderhoudsplan, onderhoud gepleegd. 

  
8.7 Tarieven   
In overleg met de Kerkenraad worden jaarlijks de tarieven voor rouw- en 
trouwdiensten vastgesteld. 

  
8.8 Personele aspecten  
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de inzet van de hierna 
genoemde medewerkers die grotendeels door de Kerkenraad worden benoemd:  

- Predikant en kerkelijk werker 
- Organisten  
- Kosters  
- Medewerkers van het kerkelijk bureau  
- Beheerders voor “De Pastorije”   
- Niet door de Kerkenraad benoemde vrijwilligers.   

8.8.1 Predikant en kerkelijk werker 
Er is met de kerkelijke gemeente van Oud-Gastel/ Kruisland een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is geregeld hoe de kosten van 
predikant, kerkelijk werker en andere gemeenschappelijke kosten worden verdeeld.   
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8.8.2 Organisten  
De organist is een door het College van Kerkrentmeesters voorgedragen en door de 
Kerkenraad aangestelde kerkmusicus, volgens de generale regeling ordinantie 5 
artikel 6. Aanstelling vindt plaats als vrijwilliger. De organisten ontvangen uitsluitend 
een onkostenvergoeding. De organisten verzorgen ook het orgelspel in de 
erediensten in de gemeente Oud Gastel & Kruisland.   

8.8.3 Koster  
De koster is een door het College van Kerkrentmeesters voorgedragen en door de 
Kerkenraad aangesteld gemeentelid, volgens de generale regeling ordinantie 5 
artikel 7.  
Aanstelling vindt plaats als vrijwilliger.   
Als vrijwilliger ontvangt de koster de fiscaal maximaal toegestane 
vrijwilligersvergoeding.   

8.8.4 Kerkelijk bureau  
Door het kerkelijk bureau worden secretariaat, financiële administraties en 
ledenadministratie gevoerd. Ook ondersteunt het kerkelijk bureau de predikanten, 
scriba, Kerkenraad, Diakenen en Kerkrentmeesters. Het kerkelijk bureau stelt 
(meerjaren-) begrotingen en jaarrekeningen op, en werkt samen met het kerkelijk 
bureau van de gemeente Gastel & Kruisland. 
Een actief uitschrijfbeleid in die gevallen dat (passieve) leden niet willen bijdragen en 
duidelijk hebben aangegeven geen bemoeienis meer willen met de plaatselijke 
gemeente.   

  
De ledenadministrateur verzorgt de welkomstbrief voor de nieuw ingekomen 
gemeenteleden.   

8.8.5  Beheerders van "De Pastorije”   
Voor “De Pastorije” zijn één of meerdere beheerders actief. Hun taak is overzicht te 
houden en leiding te geven aan de activiteiten in "De Pastorije". Voor de beheerder is 
er een profielschets aanwezig. (zie bijlage 4) 

  
8.8.6 Onkostenvergoedingen vrijwilligers/ Collegeleden  
Aan kosters, organisten, Kerkenraadsleden, leden van het College van 
Kerkrentmeesters en medewerkers van het Kerkelijk Bureau wordt desgevraagd, 
rekening houdend met de fiscale vrijstellingen, een onkostenvergoeding vrijwilligers 
uitbetaald.  

 
8.9 Kansen en bedreigingen   

8.9.1 De kansen:  
- Een goed instroombeleid, door het bezoeken van de nieuw 

ingekomen leden kan er toe leiden dat deze leden zich bij onze 
gemeente zullen aansluiten.  
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- Het activiteitencentrum “De Pastorije” geeft de gemeente 
mogelijkheden om als plaats van ontmoeting te functioneren. Ook de 
visie om een missionaire gemeente te willen zijn geeft ons hier de 
goede mogelijkheden dit verder te verbreden, om zowel pastoraal en 
sociaal een ruimere basis onder het gemeente zijn te leggen en niet 
in de laatste plaats ook voor buitenstaanders en randkerkelijken.   

- Het frequenter gebruik van kerkgebouw en “De Pastorije” voor 
culturele activiteiten leidt tot hogere huuropbrengsten.  

8.9.2 De risico’s:  
- De kostenstijgingen op basis van de PKN-beleids- en richtlijnen op 

het gebied van de kosten van de predikanten.  
- Een gevaar voor de gemeente is de vergrijzing en de stijgende 

kosten van levensonderhoud, waaraan gekoppeld kan zijn het 
geefgedrag. Waar steeds minder ruimte is binnen het gezinsbudget 
zal minder overblijven om de vrijwillige bijdragen op het huidige 
niveau te handhaven.  

- Een doorgaand dalend aantal leden vormt een gevaar voor het 
bestaan van onze Protestantse Gemeente.  

- De grotere desinteresse om zich niet aan een kerk te willen binden 
en de toenemende individualisering van de maatschappij.  

 

8.10 Nieuw beleid  
Het beleid op korte en lange termijn zal zijn gericht op de volgende zaken:  

 
Het beleid is erop gericht om zo lang als mogelijk is als een zelfstandige gemeente te 
kunnen functioneren, dit om de gemeenteleden hun thuisgevoel en diepe 
verbondenheid met hun eigen gemeente te kunnen bieden. Er zullen minder handen 
zijn om het werk wat nodig is te doen. Een kleiner aantal leden zullen de lasten 
moeten dragen. Ondanks dat we nu gelukkig een actieve en vitale gemeenschap met 
elkaar vormen, willen we het gesprek hierover open voeren. Binnen onze gemeente, 
door telkens goed prioriteiten te kiezen en zo de belasting voor iedereen haalbaar te 
houden. Voor de lange(-re) termijn zal bezien worden of nauwere bestuurlijke 
samenwerking met de Gemeente Gastel & Kruisland noodzakelijk is. Daarnaast  
zullen door het college van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad, in overleg met 
classispredikant, gemeente-adviseur van de Protestantse Kerk en het Classicaal 
College voor Behandeling van Beheerszaken, de mogelijkheden voor nauwere 
samenwerking met andere kerkgemeenten in de regio op middellange termijn 
worden onderzocht.   
 
 
9.  CATECHESE, VORMING EN TOERUSTING 
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9.1  Inleiding 
De gemeente is volgens de nieuwe kerkorde, art. XI, geroepen blijvend een lerende 
gemeenschap te zijn. De vorming en toerusting van de gemeente vindt op velerlei wijze 
plaats: 
In Bijbelkringen, gesprekskringen over verschillende onderwerpen, gemeenteavonden, 
kringen over “kind en geloof”. Ook in de Kerkenraad vindt verdieping en toerusting plaats. De 
Kerkenraad streeft er naar éénmaal per jaar voor de kerkenraadsleden een bezinningsdag te 
houden. 
 
9.2  Bijbelkringen 
De voortgezette catechese bestaat uit Bijbelkringen. Deze worden gedurende de 
wintermaanden eenmaal per maand gehouden en worden door de predikant geleid. Het doel 
is de leden tot diepere kennis van het Woord te brengen. Hierbij zal de onderlinge band 
tussen gemeenteleden worden versterkt. Alle activiteiten worden vermeld in het kerkblad en 
afgekondigd. 
 
9.3  Kerkkoor 
De gemeente beschikt over een koor dat eenmaal per week in de kerk op woensdagavond 
oefent.  
Het kerkkoor wordt ingezet op speciale kerkelijke feestdagen en vieringen.  
 
 
10.  JEUGDWERK 
Ons doel is om onze eigen jongeren en ook buitenkerkelijke jeugd de Christelijke waarden 
en normen mee te geven in hun “levensrugzak”. Dit doen wij niet door het uit het hoofd leren 
van regels en wetten, maar door ieder op zijn of haar niveau te vertellen van Gods liefde 
voor ons. Een van de belangrijkste kenmerken van het jeugdwerk is dat wij zoveel mogelijk 
proberen om herkenbare onderwerpen te betrekken bij de geloofsoverdracht. Dit gebeurt 
tijdens de kindernevendienst, brugdienst, 11- en 12- jarigen catechese, catechese, in de 
kerkdienst, op de jeugdclubs en tijdens overige activiteiten.  
 
 
11.  OUDERENZORG 
 
11.1  Bloemengroet 
Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder ontvangen, als zij jarig zijn, een boeket bloemen 
via de contactpersoon. Ook wordt vanuit de dienst elke week een bloemengroet toebedeeld 
aan hen die door blijde of verdrietige omstandigheden dit verdienen.  
 
11.2  Achteraf beluisteren van de dienst 
Elke kerkdienst wordt online uitgezonden, zodat deze direct of later te volgen is. Nadere 
informatie staat op de website van de kerk. 

 
11.3  Soos voor ouderen 
Eenmaal per week is er een soosmiddag voor oudere gemeenteleden, waar men elkaar kan 
ontmoeten en aan verschillende activiteiten kan deelnemen. De ruimten welke nodig zijn 
voor hun activiteiten worden zonder huur te berekenen ter beschikking gesteld. 
 
11.4  Ouderenbond 
In onze gemeente is een afdeling van de Protestants Christelijke Ouderenbond actief. Op 
verzoek worden de voor de bond benodigde ruimten om niet ter beschikking gesteld. 
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11.5  Vervoer van en naar de kerk 
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen is er 
de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. De Diaconie coördineert het vervoer. 
 
11.6  Avondmaalsviering verzorgingshuis 
Enkele malen per jaar is er een avondmaalsviering in zorgcentrum “De Zellebergen”. Daarbij 
zijn ook andere gemeenteleden welkom. 
Wanneer mensen door ziekte of wegens hoge leeftijd niet meer naar de kerk kunnen komen, 
is er ook de mogelijkheid om het avondmaal thuis te vieren. 
 
12.  OECUMENE 
We zijn van mening dat het belangrijk is de onderlinge contacten tussen onze Protestantse 
Gemeente en de Rooms-katholieke parochies te versterken. Dit vraagt voortdurende 
creativiteit en bezinning. Ook staan we open voor contacten met andere 
geloofsgemeenschappen. 
Er wordt gestreefd om jaarlijks een gezamenlijke viering te houden (op de zondag in de week 
van de eenheid van de kerken) met de beide parochies. Op 4 mei is er een gezamenlijke 
dodenherdenking. Sinds juli 2016 is er een wekelijks oecumenisch middaggebed in de 
Basiliek dat goed wordt bezocht, met medewerkers uit de PKN en de Parochie. Een mooi en 
belangrijk oecumenisch moment. 
 
13.  KERK EN ISRAEL 
De gemeente is zich bewust van de onlosmakelijke verbondenheid met het Joodse volk, 
zoals dat ook kerkordelijk is vastgelegd. Dit komt onder meer tot uiting tijdens de jaarlijkse 
Israëlzondag waar hierbij wordt stilgestaan. Dan vindt ook de speciale collecte plaats. 
De complexe situatie in het Midden-Oosten doet geen afbreuk aan de verbondenheid met 
het Joodse volk, maar is wel aanleiding tot regelmatig gesprek en zorg over de ingrijpende 
gevolgen, die de conflicten in deze regio hebben voor de mensen van alle landen en 
bevolkingsgroepen. 
 
 14.  PUBLICITEIT 
Goede communicatie is van groot belang. Belangrijke media in deze zijn de website 
www.pkn-oudenbosch.nl , het jaarboekje en het kerkblad (de Kerkklok). De uitgebreide 
website met allerlei informatie is van groot belang in deze tijd. Afgevaardigden van 
verschillende geledingen vormen samen de PR commissie in de gemeente. 
De PR commissie voert onder meer de volgende activiteiten: 
- In de zomerperiode (de maand mei tot en met september) wordt op zaterdagmiddag de 

kerk opengesteld voor bezoekers (13.30 – 17.00 uur). Twee vrijwilligers zijn dan 
aanwezig als gastvrouw/heer om de bezoekers te informeren over de activiteiten van 
onze kerk.  

- Een folder over onze kerk is beschikbaar op infobalies van de (burgerlijke) gemeente, 
campings, hotels etc. 

- Via de lokale televisie wordt wekelijks informatie gegeven over de kerkdiensten en 
andere kerkelijke activiteiten. 

- In “De Halderbergse Bode” worden de kerkberichten wekelijks vermeld. 
- Op de campings in de omgeving wordt een preekrooster bezorgd voor de diensten 

tijdens de zomerperiode. 
- Door middel van het infobord aan het hek voor het kerkgebouw worden voorbijgangers 

geïnformeerd over diverse kerkelijke activiteiten. 
 
Sinds het voorjaar van 2015 maken ons kerkgebouw alsmede de pastorie deel uit van het  
zgn. “Parelpad”, welke prachtige historische parels in het centrum met elkaar verbindt, en 
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bezoekers door middel van een aantal roestvrijstalen cirkels langs de verschillende 
historische objecten en locaties leidt. 
 
BIJLAGEN: 
 
1. Plaatselijke regeling  

 
2. Draaiboek gezamenlijke collecten bij rampen 
 
3. Tarieven 

 
4. Profielschets beheerder(-s) “De Pastorije”. 
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Bijlage 1:  Plaatselijke regeling 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PLAATSELIJKE REGELING 2016 
 

ten behoeve van het leven en werken van de 
 

Protestantse Gemeente Oudenbosch C.A. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oudenbosch, oktober 2015 
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§ 1. Samenstelling van de kerkenraad 
 
 
Ordinantietekst: 
 
Ordinantie 4 II. DE KERKENRAAD  
Artikel 6. Samenstelling  
1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.  
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.  
3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de 

kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle 
ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant tenminste twee ouderlingen die niet 
tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen. 

3a. In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant tenminste twee  
ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee 
diakenen zitting. 

4. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden kan 
de kerkenraad - met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de 
classicale vergadering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-
lutherse synode te hebben gehoord - een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met 
dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling is voorzien op 
welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht. 

5.  Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het 
breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende 
ambtsdragers en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-
lutherse synode te hebben gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken 
kunnen worden verricht. 

6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening 
zijn gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.  

7. De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente 
verbonden zijn en predikanten van de kerk die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid 
van de kerkenraad. 
 
 

Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
1.1. Aantal ambtsdragers  
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 

Ambt: Aantal in onze 
gemeente 

verplicht 
minimum 

(Ord. 4-6-3) 
predikant 1  1 
ouderlingen streven 4 2 
ouderlingen-kerkrentmeester streven 3 2 
kerkrentmeester streven 1 0 
diakenen streven 4 3 
totaal 12 8 

 
1.2. Predikant 
Als aan de gemeente meer predikanten voor gewone werkzaamheden verbonden zijn, dan  
maakt (maken) de andere predikant(en) als boventallig lid deel uit van de kerkenraad. 
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1.3. Kerkenraadslidmaatschap van andere dan ‘gewone’ predikanten  
Tevens zijn lid van de kerkenraad de predikanten die met een bijzondere opdracht aan de 
gemeente zijn verbonden. 
1.4 Ouderlingen / Ouderlingen-kerkrentmeester / Kerkrentmeesters / Diakenen 
Eventueel kunnen meerdere ambtsdragers boventallig lid zijn van de hierboven genoemde 
colleges. 
1.5. Vaste adviseurs  
Als adviseurs nemen aan (onderdelen van) de kerkenraadsvergadering deel: 
Administrateur, ledenadministrateur, technische en overige medewerkers kerkelijk bureau 
met dien verstande dat zij alleen de besprekingen van hun arbeidsveld bijwonen. 
 
 

§ 2 Verkiezing van ambtsdragers 
 
§ 2.1 Algemeen 
 
Ordinantietekst:  
 
Ordinantie 3 I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 
Artikel 1. De roeping tot het ambt  
1. De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christuswege door de gemeente 

bij monde van de kerkenraad.  
2. De ambtsdragers worden geroepen op grond van een onder leiding van de kerkenraad 

gehouden verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente, dan wel, indien 
de orde van de kerk dit aangeeft, op grond van verkiezing door de kerkenraad.  

3.  Met het oog op de verkiezing herinnert de kerkenraad de gemeente aan de plaats en het 
werk van het ambt in de gemeente van de Heer.  

Artikel 2. De verkiezingsregeling  
1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling. 
2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met 

inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2.  
3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te 

hebben, of naast de belijdende leden ook de doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in 
de in lid 1 genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de 
leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.  

4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met 
dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en 
alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. 

 
 
Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
2.1.1. Stemrecht  
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van 
achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. 
Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden. 
2.1.2. Regels voor het stemmen  
a. De stemming geschiedt schriftelijk. 
b. Indien er meer kandidaten zijn dan er 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. 

c. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt 
een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 

d. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan 
beslist het lot. 

2.1.3. Stemmen bij volmacht  
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee 
gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde 
stemmen kunnen uitbrengen. 
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden tevoren aan de kerkenraad 
getoond. 
 
 
§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 
Ordinantietekst: 
 
Ordinantie 3 I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 
Artikel 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen  
1. Verkiesbaarheid 

a. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden 
van de (wijk)gemeente. 

b. Doopleden kunnen (bij toepassing van ordinantie 3-2-3) eerst voor verkiezing in 
aanmerking komen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft, met 
inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat zij onder de belijdende leden kunnen 
worden opgenomen. 

c.  Slechts per geval en na instemming van de algemene kerkenraad kan een 
stemgerechtigd lid van een andere wijkgemeente tot ouderling of diaken verkozen 
worden. 

d. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale 
vergadering kan een stemgerechtigd lid van een andere gemeente tot ouderling of 
diaken verkozen worden. 

2. Aanbevelingen  
Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en 
ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar 
mening voor verkiezing in aanmerking komen. 

3. Verkiezingsprocedure 
a. Bij de aanbevelingen wordt het ambt vermeld waarvoor de betrokkene wordt 

aanbevolen. 
b. Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer 

stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de 
kerkenraad. 

c. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer 
stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst op met de 
namen van hen die voor dat ambt door tien of meer stemgerechtigde leden zijn 
aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de 
namen van hen die door de kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen.  

d. Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, 
worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard. 

e. Als het aantal namen op de lijst groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, 
geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente.  
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4. Verkiezing door dubbeltallen  
a. De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode 

van ten hoogste zes jaren - de kerkenraad machtigen om, in afwijking van lid 3, voor 
elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen.  

b. In dat geval wordt bij de aanbevelingen de vacature vermeld waarvoor de 
aanbevolene in aanmerking komt. 

c. Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met de naam van 
dezelfde persoon worden ingediend door stemgerechtigde leden van de gemeente, 
kan de verkiezing door de kerkenraad geschieden. 

d. Als voor die vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon 
zijn ingediend door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de kerkenraad de 
aanbevolene als deze verkiesbaar is verkozen verklaren. 

e. Als de kerkenraad van de onder c en d genoemde bevoegdheid geen gebruik maakt 
of als voor die vacature de namen van twee of meer personen zijn ingediend die elk 
door vijf of meer stemgerechtigde leden van de gemeente zijn aanbevolen, stelt de 
kerkenraad voor deze vacature na kennisneming van de aanbevelingen een dubbeltal 
op, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente 
plaatsvindt. 

5. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht 
In afwijking van het in de leden 3 en 4 bepaalde kunnen ouderlingen en diakenen met 
een bepaalde opdracht verkozen worden door de kerkenraad uit de stemgerechtigde 
leden van de gemeente, nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld 
personen aan te bevelen die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. 
Ambtsdragers met een bepaalde opdracht die door de algemene kerkenraad zijn 
verkozen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, maken als boventallig lid deel uit 
van de algemene kerkenraad en kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad van 
de wijkgemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad.  

6. Aanvaarding  
Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn gesteld van hun 
roeping tot het ambt, bericht of zij deze roeping aanvaarden.  

7. Bekendmaking  
Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad 
hun namen aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op 
hun bevestiging respectievelijk verbintenis.  

8. Bezwaren 
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging (dan wel in 
geval van een herverkiezing de verbintenis) van een gekozene kunnen worden 
ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na 
deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.  

9. Behandeling 
De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen. Als het niet wordt ingetrokken zendt 
de kerkenraad binnen veertien dagen na ontvangst het bezwaarschrift indien het gaat om 
een bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college 
voor de behandeling van bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar 
tegen de bevestiging dan wel verbintenis van de gekozene, naar het regionale college 
voor het opzicht. Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen 
doet terzake een einduitspraak. Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de 
bezwaren ongegrond verklaart, een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale 
college voor het opzicht is, indien het de bezwaren gegrond verklaart, beroep bij het 
generale college voor het opzicht mogelijk binnen 30 dagen na de dag waarop de 
beslissing van het regionale college is verzonden.  
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10. Bevestiging of verbintenis 
Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn 
bevonden, vindt - met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging 
dan wel bij aansluitende herverkiezing de verbintenis plaats in een kerkdienst met 
gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder 
handoplegging geschieden. 

 
  
Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
2.2.1. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en 

diakenen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste 8 weken voordat de verkiezing 
plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen wordt 
tenminste 4 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. 

2.2.2. Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van  
          stemgerechtigde leden. 
2.2.3. Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van          

ouderlingen en diakenen stelt de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een          
dubbeltal vast, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente           
plaatsvindt. 
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor een           
periode van 6 jaar gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de ‘machtiging uit           
hoofde van Ord. 3-6-4’, op pagina 6 van deze plaatselijke regeling. De procedure 
beschreven in dit artikel komt in de plaats van het bepaalde in Ord. 3-6-4, eerste deel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-4: 
 
In het jaar 2015 hebben de stemgerechtigde leden van de Protestantse Gemeente Oudenbosch C.A. de kerkenraad van 
die gemeente voor de duur van 6 jaar gemachtigd om voor de verkiezing van ambtsdragers de procedure, beschreven in 
Ord. 3-6-6, te volgen. 
 
De kerkenraad heeft de gemeente hierover medio 2021 voorgesteld om deze procedure voort te zetten. Hiertegen is geen 
bezwaar ingebracht. 
 
 
voorzitters kerkenraad,  
 
 
A.L. Maranus (2015) 
 
G.J. Roth (2021) 
 
 
 
scriba kerkenraad, 
 
Mevrouw J. van der Kruijk – van Antwerpen 
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Ordinantietekst: 
 
Ordinantie 3 I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 
Artikel 7. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen  
1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn 

telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn 
van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer 
dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn. 

2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden 
na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, 
verkiesbaar.  

3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als 
ambtsdrager zitting heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de 
ambtstermijn verlengen tot het einde van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is 
aangewezen of als lid is benoemd.  

4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. 
Wanneer het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de 
kerkenraad met betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken.  

5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers 
zijn bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun 
ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is.  

6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in 
welke maand de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden. 

 
 
Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
2.2.4. De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in december. 
2.2.5. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is 4 jaar. Zij zijn na deze periode 

terstond als ambtsdrager herkiesbaar, met dien verstande dat zij niet langer van 12 
aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn. 

2.2.6. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf 
maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden 
verstreken is, herkiesbaar. 

2.2.7. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als 
ambtsdrager zitting heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de 
ambtstermijn verlengen tot het einde van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde 
is aangewezen of als lid is benoemd. 

2.2.8. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden 
vast, waarbij in principe aan het einde van elk oneven jaar de helft van de kerkenraad 
aftredend is. Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal zo mogelijk in januari van 
elk even jaar plaats vinden. Wanneer het gaat om de vervulling van een tussentijds 
ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrekking tot de datum van aftreden 
naar bevind van zaken. 

2.2.9. Afgetreden ambtdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun 
opvolgers zijn bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum 
waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is. 
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§ 2.3 Verkiezing van predikanten 
 
Ordinantietekst: 
 
Ordinantie 3 I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 
Artikel 4. De verkiezing van predikanten  
1. Voor de verkiezing tot predikant van een gemeente komen in aanmerking zij die in de 

Protestantse Kerk in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn. 
1a. Tot predikant voor gewone werkzaamheden is slechts beroepbaar degene die de  

opleiding tot predikant heeft voltooid en als zodanig beroepbaar is gesteld. Degene die 
overeenkomstig ordinantie 3-23-2a beroepbaar is gesteld als predikant-geestelijk 
verzorger kan door de kleine synode beroepbaar worden gesteld tot predikant voor 
gewone werkzaamheden als betrokkene de daarvoor vereiste aanvullende opleiding 
heeft voltooid, behoudens - gelet op de bekwaamheden die betrokkene heeft verworven 
- door de kleine synode te verlenen ontheffing. 

2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij tenminste 
vier jaar de gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend. Afwijking hiervan is 
slechts mogelijk met instemming van het breed moderamen van de classicale 
vergadering van de classis waartoe de gemeente behoort waaraan de betrokken 
predikant verbonden is.  

3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in 
dezelfde vacature.  

3a. Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren zijn gerezen, kan – 
indien deze bezwaren door het bevoegde college voor het opzicht in behandeling zijn 
genomen – geen beroep in overweging nemen zolang die behandeling niet onherroepelijk 
is geëindigd. 

4. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. De 
kerkenraad van een wijkgemeente verricht de kandidaatstelling tezamen met de 
algemene kerkenraad in een gezamenlijke vergadering, waarbij elke van beide 
kerkenraden met de kandidatuur dient in te stemmen.  

5. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde 
vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente. Gaat het om de verkiezing 
van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden verbonden zal worden 
aan een wijkgemeente, dan geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van 
de wijkgemeente.  

6. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente 
voorstelt, is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen 
vereist om deze gekozen te kunnen verklaren.  

7. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan - met medewerking en 
goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering - in de in artikel 2-1 
bedoelde regeling worden bepaald dat in afwijking van het in lid 5 voorgeschrevene de 
verkiezing van de predikant geschiedt door de kerkenraad.  

8. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten 
de verkiezing van een predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de 
gemeente in haar geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de 
algemene kerkenraad. Deze predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene 
kerkenraad.  

9. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar 
goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping.  

10. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door 
stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze 
bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 



 
BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH C.A. 

 
 
 

 
Beleidsplan Protestantse kerk Oudenbosch C.A. 2021 t/m 2025 Pagina 34 van 51 

 

11. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn 
verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - door naar het regionale 
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak 
doet. 

 
 
Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
2.3.1.  In afwijking van het bepaalde in Ordinantie 3-I-4 worden predikanten verkozen door de 

gezamenlijke kerkenraden van de combinatie waar van de gemeente deel uitmaakt. De 
verkiezing vindt plaats volgens artikel 4 van de overeenkomst tot aangaan van een 
combinatie met de Gemeente te Oud Gastel & Kruisland. Ter voorbereiding van het 
voordragen voor verkiezing door de gezamenlijke kerkenraden wordt een commissie 
ingesteld als genoemd in artikel 5 van de combinatie overeenkomst. Het opstellen van 
een profielschets ten behoeve van de predikantsplaats geschiedt eveneens zoals 
beschreven in artikel 5 van genoemde overeenkomst. 

 
 
§ 3. De werkwijze van de kerkenraad 
 
Ordinantietekst: 
 
Ordinantie 4 II. De kerkenraad 
Artikel 8. Werkwijze  
1. De kerkenraad komt tenminste zes maal per jaar bijeen.  
2. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit tenminste een preses, 

een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel 
uitmaakt van het moderamen. 

3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de 
bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad 
waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de 
kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die 
geen uitstel gedogen.  

4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem 
worden ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in 
verantwoording aan de kerkenraad.  

5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na 
daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college 
van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele 
wijziging van het beleidsplan. Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging 
daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De 
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het 
beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan 
of de wijziging vast.  

6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval 
wordt geregeld: het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze 
waarop de gemeente wordt gekend en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, 
de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van 
zijn archieven. 

6a. Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk maakt de kerkenraad een regeling  
voor de wijze waarop en met wie jaargesprekken worden gehouden, onder wie in elk 
geval de predikanten die in de gemeente werkzaam zijn en ook de kerkelijk werkers die 
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in het ambt zijn bevestigd. In de jaargesprekken komt aan de orde de kwaliteit van het 
werk van de kerkenraad als geheel en van de betrokkenen in het bijzonder als ook het 
welbevinden van alle betrokkenen. De gelijkwaardigheid van de ambten bepaalt het 
karakter van de jaargesprekken. 

7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de 
gemeente ten aanzien van: 
a)  het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 
b)  het toelaten van doopleden tot het avondmaal;  
c) het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden; 
d) de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 
e) het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw; 
en ter zake van:  
f) de aanduiding en de naam van de gemeente; 
g) het voortbestaan van de gemeente;  
h) het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 
i) de plaats van samenkomst van de gemeente; 
j) het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze 

vervreemden van een kerkgebouw;  
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. Het 
kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de 
gemeente indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven. 

 
 
Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
3.1. Aantal vergaderingen 
       De kerkenraad vergadert in de regel 10 maal per jaar.  
3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 7 dagen van te voren  
       bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde  
       zullen komen (de agenda).  
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende  
       vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.  
3.4. Verkiezing moderamen 
       De in ord. 4-8-2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de  
       eerste vergadering van de maand januari.  
3.5. Plaatsvervangers 
       In de vergadering genoemd in art. 3.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de  
       scriba aangewezen.  
3.6. De gemeente kennen in en horen over. 
       In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een  
       bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de  
       (betreffende) leden van de gemeente, die wordt aangekondigd op de internetsite en in  
       het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op ten 
       minste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. 
       In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de  
       gemeente wil horen. 
3.7. De kerkenraad heeft besloten dat gemeenteleden (en in bijzondere gevallen andere 

belangstellenden) als toehoorder en gesprekspartner tot een bepaalde vergadering (of 
een deel daarvan) toegelaten kunnen worden. 

3.8. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de  
       verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de  
       gemeente uit hoofde van Ord. 11-1-7 sub g.  
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3.9. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door onder andere de navolgende  
       commissies: 

 ZWO commissie, CKO (centraal kerkenraadoverleg), nader aan te geven commissies. 
       Nadere bepalingen betreffende de samenstelling, benoeming en opdracht van de  
       commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de  
       commissies, de rapportage aan de kerkenraad e.d. zullen per commissie worden 
       vastgelegd in een instructie, die als bijlagen aan deze plaatselijke regeling zullen worden  
       gehecht. 
3.10. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na 

daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college 
van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 

 
 

§ 4.  Besluitvorming  
 
Ordinantietekst: 
 
Ordinantie 4 I. Algemeen 
Artikel 5. Besluitvorming  
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo 

mogelijk met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan 
wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen 
niet meetellen. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt 
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, 
dan is het voorstel verworpen.  

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan 
er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de 
aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat 
wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen 
weer, dan is de kandidaat niet verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen 
moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn 
uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het 
aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen van de 
kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de 
twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt 
herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.  

4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal 
leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is. 
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op 
die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende 
vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het 
quorum niet aanwezig is. 

5. Voor besluitvorming in een vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente 
zijn de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke 
regeling anders is voorzien. 

 
 
Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
4.1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg, 

waar nodig na overleg met de medewerkers van het kerkelijk bureau, en zo mogelijk 
met eenparige stemmen genomen. 
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4.2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt 
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen 
weer, dan is het voorstel verworpen. 

4.3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, verder wordt verwezen naar 
voorgaande ordinantieteksten.  

  
 
§ 5. De kerkdiensten 
 
Ordinantieteksten: 
 
Ordinantie 5 De eredienst 
Artikel 1. De eredienst 
3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad. 
 
Ordinantie 6 De heilige doop 
Artikel 2. De toelating tot de doop  
4. De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De 

kerkenraad neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden 
van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. 

 
Ordinantie 7 Het heilig avondmaal 
Artikel 2. De toelating tot het avondmaal  
2. De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal 

kunnen deelnemen. De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten 
aanzien van de deelname aan het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot 
deelname waaraan de leden van de gemeente worden uitgenodigd. 

 
Ordinantie 5 De eredienst 
Artikel 4. Andere levensverbintenissen  
1. De kerkenraad kan - na beraad in de gemeente - besluiten dat ook andere 
levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods 
aangezicht kunnen worden gezegend. 
 
 
Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad 
       vastgesteld rooster gehouden in het kerkgebouw aan de Fenkelstraat 24 te  
       Oudenbosch. 

Het vaststellen van het rooster geschiedt, eerst na kennis te hebben genomen van het 
advies van CKO commissie, die het ontwerprooster eerst bespreekt en een advies 
uitbrengt aan beide gemeenten zodat beide roosters op elkaar zijn afgestemd. 

5.2. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de  
       doopvragen beantwoorden. 
5.3.Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden  
      toegelaten. In overleg met de kerkenraad is besloten ook jongeren vanaf acht jaar, mits 
      begeleid door hun ouders, toe te laten bij de deelname van het avondmaal. 
5.4. Levensverbintenissen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, worden in onze  
       gemeente niet ingezegend. 
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§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – 
kerkrentmeesterlijk 
 
Ordinantieteksten: 
 
Ordinantie 11 I. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
Artikel 2. Het college van kerkrentmeesters  
1. De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters als bedoeld 

in lid 3 het college van kerkrentmeesters. 
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. De meerderheid van 

het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingenkerkrentmeester.  
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden 

van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om 
haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt 
dragen.  

4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige 
toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de 
mogelijkheid bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van 
bezwaren en geschillen.  

5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester aan. De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester. Het 
college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het 
middelenbeheer niet in één hand zijn.  

6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie 
leden deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,  
a) wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe 

aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en  
b) wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe 

aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak: 

a) het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en 
onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken 
van de gemeente door:  
i) het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de 

jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-a 
en het bepaalde in de artikelen 6 en 7; 

ii) het zorg dragen voor de geldwerving;  
iii) het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de 

andere activiteiten van de gemeente; 
en voorts  
b) het beheren van de goederen van de gemeente;  
c) het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, 

personeelsbeleid;  
d) het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 

arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;  
e) het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander 

beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de 
gemeente werkzaam is;  

f) het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en 
- indien aanwezig - het trouwboek;  

g) het beheren van de archieven van de gemeente;  
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h) het beheren van de verzekeringspolissen. Met het oog op deze taak kan de 
ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van - het toerusten van de gemeente 
tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en - de herderlijke zorg.  

8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan 
hem toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de 
grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de 
kerkenraad vastgestelde begroting.  

9. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandelingen 
betreffende:  
a) het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, 

bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of 
een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang 
voor het leven en werken van de gemeente;  

b) het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 
c) het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen onder last of voorwaarde;  
d) het oprichten van of deelnemen aan een stichting;  
e) het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van 

overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 
10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters 

beslissingen op niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen 
verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien. 

 
 
Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 leden.  
6.1.2. Van de in artikel 6.1.1. genoemde kerkrentmeesters zijn er minimaal 3 ouderling.  
          De overige kerkrentmeesters zijn kerkrentmeester-niet-ouderling.  
6.1.3. Het college van kerkrentmeesters wijst uit haar midden één of meerdere kerkrent- 
          meesters en / of één of meerdere medewerkers van het kerkelijk bureau aan als  
          penningmeester, administrateur, ledenadministrateur, secretaris en / of technisch  
          medewerker. 
          De medewerkers van het kerkelijk bureau kunnen de vergaderingen van het college  
          bijwonen en hebben daar een adviserende stem. Op hen is het bepaalde in ord. 4- 1  
          en 2 betreffende de geheimhouding van toepassing.  
6.1.4. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met 

inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. 
Alvorens tot betaling over te gaan dient de nota te zijn gecontroleerd en gefiatteerd 
door een ander lid van het college van kerkrentmeesters of het kerkelijk bureau. Bij 
afwezigheid van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.  

6.1.5. Tijdens de collegevergadering in de maand september wijst het college de plaatsver- 
          vangers van de voorzitter en de secretaris aan.  
6.1.6. Van het verhandelde in de vergaderingen, van de door genomen besluiten en de  
          gedane benoemingen, wordt aantekening gehouden in een daartoe aangelegd boek of  
          op losse, zorgvuldig te bewaren en doorlopend te nummeren bladen. 
6.1.7. De notulen worden, na te zijn vastgesteld, door de voorzitter en de secretaris  
          ondertekend, hetgeen ook met de uitgaande stukken behoort te geschieden. 
          Uitgaande stukken welke zijn opgesteld door de medewerkers van het kerkelijk bureau  
          worden ondertekend door de desbetreffende medewerker van het kerkelijk bureau en  
          door de voorzitter of secretaris van het college van kerkrentmeesters. 
6.1.8. Gelet op het feit dat medewerkers van het kerkelijk bureau geen deel uit maken van  
          het college van kerkrentmeesters en van de kerkenraad is het niet mogelijk dat zij  
          tijdens deze vergaderingen hun stem uitbrengen bij besluitvorming / stemming over  
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          zaken / personen. Wel worden zij in de gelegenheid gesteld hun visie aan het college  
          van kerkrentmeesters en aan de kerkenraad te geven. 
6.1.9. Bij de vergaderingen waarbij de kerkenraad de rekening en begroting der  
          kerkrentmeesters behandeld zal desgewenst de verantwoordelijk medewerker van het  
          kerkelijk bureau aanwezig zijn. 
 
 
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
 
Ordinantieteksten: 
 
Ordinantie 11 I. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
Artikel 3. Het college van diakenen  
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen 

bestaat uit tenminste drie leden.  
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding 
en het middelenbeheer niet in één hand zijn.  

3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden 
deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,  
a) wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen 

door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en  
b) wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen 

door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.  
4.  Het college van diakenen heeft tot taak: 

a) het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en 
onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente 
te verrichten diaconale dienst door:  
i) het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale 

begroting en de diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in 
ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7; 

ii)  het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van 
de gemeente;  

en voorts  
b) het beheren van de goederen van de diaconie;  
c) het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, 

personeelsbeleid;  
d) het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 

arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;  
e) het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente 

op diaconaal terrein werkzaam zijn;  
f) het beheren van verzekeringspolissen.  

5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem 
toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door 
de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde 
begroting.  

6. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor: 
a) het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 
b) het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen onder last of voorwaarde; 
c) het oprichten van of deelnemen aan een stichting;  
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d) het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van 
overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 

7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, 
organen, kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland. 
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college 
voor de behandeling van beheerszaken en nadat terzake toestemming is verkregen van 
dit college, kan het college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te 
stellen voor niet diaconaal werk van de gemeente.  

8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen 
waaraan voor de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke 
niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien. 

 
Ordinantie 11 I. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
Artikel 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging  
2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is 

het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie 
van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het 
college van diakenen tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden uit zijn 
midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan. Waar een streekgemeente is 
gevormd, hebben zowel de diaconie van de streekgemeente als de diaconieën van de 
gemeenten die tezamen de streekgemeente vormen, rechtspersoonlijkheid. 

 
 
Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit tenminste 3 leden.  
6.2.2. Het college van diakenen wijst uit haar midden één of meerdere diakenen- en/of één 

of meerdere medewerkers van het kerkelijk bureau aan als penningmeester, 
administrateur, ledenadministrateur, secretaris en / of technisch medewerker. 

          De medewerkers van het kerkelijk bureau kunnen de vergaderingen van het college  
          bijwonen en hebben daar een adviserende stem. Op hen is het bepaalde in ord. 4- 1  
          en 2 betreffende de geheimhouding van toepassing.  
6.2.3. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in  
          achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. 
          Alvorens tot betaling over te gaan dient de nota te zijn gecontroleerd en gefiatteerd  
          door een ander lid van het college van diakenen of het kerkelijk bureau. 
          Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens  
          plaatsvervanger.  
6.2.4. Tijdens de collegevergadering in de maand september wijst het college de  
          plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.  
6.2.5. Van het verhandelde in de vergaderingen, van de door genomen besluiten en de  
          gedane benoemingen, wordt aantekening gehouden in een daartoe aangelegd boek  
          of op losse, zorgvuldig te bewaren en doorlopend te nummeren bladen. 
6.2.6. De notulen worden, na te zijn vastgesteld, door de voorzitter en de secretaris  
          ondertekend, hetgeen ook met de uitgaande stukken behoort te geschieden. 
          Uitgaande stukken welke zijn opgesteld door de medewerkers van het kerkelijk bureau  
          worden ondertekend door de desbetreffende medewerker van het kerkelijk bureau en  
          door de voorzitter of secretaris van het college van diakenen. 
6.2.7. Gelet op het feit dat medewerkers van het kerkelijk bureau geen deel uit maken het  
          college van diakenen en van de kerkenraad is het niet mogelijk dat zij tijdens deze  
          vergaderingen hun stem uitbrengen bij besluitvorming / stemming over zaken / perso- 
          nen. Wel worden zij in de gelegenheid gesteld hun visie aan het college van diakenen  
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          en aan de kerkenraad te geven. 
6.2.8. Bij de vergaderingen waarbij de kerkenraad de rekening en begroting van de diaconie  
          behandelt zal desgewenst de verantwoordelijk medewerker van het kerkelijk bureau  
          aanwezig zijn. 
 
 
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, 
jaarrekeningen, collecterooster 
 
Ordinantieteksten: 
 
Ordinantie 11 I. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
Artikel 6. De begrotingen en het collecterooster  
1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de 

kerkenraad en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente 
overleg over de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op 
te stellen begrotingen en het collecterooster van het komende kalenderjaar.  

2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen 
hun ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling 
overleg opgesteld gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster. 

3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij 
met het betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen 
overeenstemming wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale 
college voor de behandeling van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale 
college neemt de kerkenraad een definitief besluit.  

4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in 
samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar 
geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden 
van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begrotingen kenbaar te maken 
op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is 
aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast.  

5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het 
bepaalde in lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.  

 
Artikel 7. De jaarrekeningen  
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei 

hun ontwerpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor. 
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente 

gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de 
gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de 
gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken op de wijze die in de 
regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven. 

3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de 
kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, 
tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de 
behandeling van beheerszaken nader overleg wenst. 

4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van 
de gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te 
wijzen registeraccountant of accountant-administratieconsulent dan wel twee andere 
onafhankelijke deskundigen. 
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Artikelen plaatselijke regeling Protestantse gemeente Oudenbosch: 
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over 

begroting en jaarrekening. 
6.3.2. Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de 

jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 
6.3.3. De volledige stukken kunnen gedurende twee weken worden ingezien bij één der 

ouderlingen - kerkrentmeesters, bij één der diakenen of bij een lid van het kerkelijk 
bureau. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Tevens zullen de 
gemeenteleden waarvan het e-mail adres bekend is in de gelegenheid worden gesteld 
de volledige stukken op hun verzoek per e-mail te ontvangen.  

6.3.4. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging 
worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. 

6.4.4. De ANBI-gegevens van de gemeente en van de diaconie worden, zodra een 
jaarrekening door de kerkenraad is vastgesteld, gepubliceerd op een internetpagina 
van de Protestantse Gemeente Oudenbosch C.A.  

 
 

§ 6.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen 
 
In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters en de 
diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd, 
bedoeld om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het 
college van kerkrentmeesters resp. diakenen en die in de vorige paragrafen van het model 
niet zijn genoemd. 
 
A. Kerkrentmeesters 
 
Ordinantie 3 I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 
Artikel 5 (Beroeping van predikanten) 
3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de 

toegezegde inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en 
de scriba van de algemene kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het 
colleges van kerkrentmeesters van de combinatie waartoe de gemeente behoort. 

 
Ordinantie 3 II. Het dienstwerk van de predikanten, de ouderlingen en de diakenen 
Artikel 10 (Het dienstwerk van de ouderlingen) 
2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien  
    toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters: 

- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van 
niet-diaconale aard. 

- het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het 
belijdenisboek en het trouwboek. 

 
Ordinantie 3 IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijk medewerkers 
Artikel 28 (De kerkelijke medewerkers) 
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering 

of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn. 
    Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld voor een gemeente door het college van 

kerkrentmeesters of door het college van diakenen. 
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Ordinantie 5 De Eredienst 
Artikel 6 (De kerkmusicus) 
2.  De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad, na overleg met het college van 
     kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de 

kerkmusicus geschiedt door het college van kerkrentmeesters. 
 
Artikel 7.( De koster) 
1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin 

tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een 
koster(es). 

2. De koster(es) wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van  
    kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster 

geschiedt door het college van kerkrentmeesters. 
 
Artikel 8. (Het kerkgebouw) 
1.  De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten 

berust bij het college van kerkrentmeesters. 
2.  Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de 

kerk dat op dit terrein werkzaam is. 
3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de 

kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden. 
 
 
B. Diakenen 
 
Ordinantie 3 II. Het dienstwerk van de predikanten, de ouderlingen en de diakenen 
Artikel 11 (Het dienstwerk van de diakenen) 
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen 
toevertrouwd: 
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
- de dienst aan de Tafel van de Heer; 
- het mede voorbereiden van de voorbeden; 
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 

maatschappelijk welzijn; 
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale 

vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande; 

- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere 

vergaderingen. 
 
Ordinantie 3 IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijk medewerkers 
Artikel 28 (De kerkelijke medewerkers) 
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering 

of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn. Een 
kerkelijke medewerker wordt aangesteld: 
- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van 

diakenen; 
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Ordinantie 7 Het Heilig Avondmaal 
Artikel 3. De viering van het avondmaal 
Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de 
Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. De bediening geschiedt 
op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de 
orden uit het dienstboek van de kerk. 
 
Ordinantie 8 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid van de gemeente 
Artikel 3 De diaconale arbeid 
3. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de 

leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden 
en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid 
die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht. 

4. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en 
onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen 
organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14. 

 
 

§ 7. Overige bepalingen 
 
7.1.  De afvaardiging naar het Centraal Kerkenraad Overleg ( met de gemeente 

Gastel&Kruisland) wordt kozen in de eerste vergadering van de kerkenraad in januari. 
De afvaardiging bestaat uit 3 leden waarbij alle ambten zijn vertegenwoordigd. Voor 
iedere afgevaardigde benoemt de kerkenraad een plaatsvervanger van gelijk ambt. Een 
en ander volgens artikel 6 van de combinatie overeenkomst. 

7.2 Tenminste tweemaal per jaar overlegt het college van kerkrentmeesters met het college 
van kerkrentmeesters van de gemeente waarmee een combinatie wordt gevormd. In dit 
overleg wordt de begroting van baten en lasten van de combinatie besproken en de 
verdeelsleutel van de lasten vastgesteld overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van de 
combinatie overeenkomst. 

7.3 Tenminste eenmaal per jaar overlegt het college van diakenen met het college van 
diakenen van de gemeente waarmee een combinatie wordt gevormd. 

 
 
§ 8. Gemeentegrenzen 
 
Voor de gemeentegrenzen, zoals vastgesteld het jaar 2004 in overleg met de gemeenten 
Roosendaal en Etten-Leur, verwijzen wij u naar bijgevoegde topografische kaart. 
 
 
Ondertekening, 
 
Aldus te Oudenbosch vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 8 oktober 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
A.L. Maranus, preses          Mevrouw J. van der Kruijk – van Antwerpen, scriba 
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Bijlage 1: Topografische kaart met gemeentegrenzen 
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Bijlage 2 Draaiboek voor  incidentele kortlopende of structurele langlopende acties, 
geldwerving ( bv. bij rampen / bijzondere gebeurtenissen) ter voorbereiding van bv. 
gezamenlijke collecten Diaconie en Kerkrentmeesters. 
 
 
1. Vaststellen dat een bepaalde gebeurtenis startschot is voor een incidentele kortlopende 

of structurele langlopende actie – kan door elk gemeentelid gemeld worden bij 
moderamen (leden moderamen: Predikant / Ouderling / Diaken / Ouderling-
Kerkrentmeester). 
 

2. Bij acties welke niet op zeer korte termijn gestart dienen te worden: Overleg in 
eerstkomende kerkenraadsvergadering. Bij calamiteiten of anderszins spoedeisende 
acties: zie punt 3. 
 

3. Moderamen overlegt telefonisch of per e-mail en belegt binnen 24 uur een moderamen-
vergadering. 
 

4. Moderamen besluit al dan niet om over te gaan tot een gezamenlijke collecte of actie en 
stelt de data vast. 
 

5. Moderamen overlegt met Protestantse Gemeente te Gastel en Kruisland om te bezien of 
de actie gezamenlijk gehouden zal worden. 
 

6. Moderamen overlegt - indien het moderamen dit wenselijk acht - met de Basiliekparochie 
om te bezien of actie samen met hen gehouden zal worden. 
 

7. Moderamen overlegt - indien het moderamen dit wenselijk acht - met omliggende 
Protestantse gemeenten om te bezien of actie met hen gehouden zal worden. 

 
8. Bij bepaalde collecten kan het college van Diakenen beslissen deze achteraf aan te 

vullen of te verdubbelen. In geval van rampen wordt in overleg overwogen om iets meer 
te doen in de vorm van een extra gift naast de opbrengst van een collecte die al voor dit 
doel gehouden is.  

 
9. Kerkenraadsleden, Zendingscommissie, PR commissie, webmasters, makers 

Powerpoint-presentatie, Kerkelijk Bureau, koster en eventueel gastpredikant worden per 
e-mail of per telefoon geïnformeerd over genomen besluit en gevraagd zoveel mogelijk 
mee te denken en informatie te leveren aan moderamen. 
 

10. Moderamen (of nader aan te wijzen orgaan / gemeentelid) zorgt voor distributie van de 
ontvangen ideeën naar overige belanghebbenden. 

 
11. Teksten vaststellen voor: 

a. brief aan gemeenteleden vaststellen – distributie door vrijwilligers kerkbalans. 
b. brief aan bv. bedrijven in Oudenbosch en omgeving. 
c. e-mail aan gemeenteleden vaststellen – distributie door Kerkelijk Bureau. 
d. infobord voor kerk. 
e. prikbord in kerk en consistorie 
f. persbericht voor BN De Stem, Halderbergse Bode, TV-krant en Kerkklok. 
g. website. 
h. informatiefolder. 
i. afkondiging volgende kerkdienst. 
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12. Documentatiehoek maken in kerk of “De Pastorije”.  

 
13. Toelichting tijdens dienst door predikant, diaken of ouderling, met zo mogelijk gebruik van 

de beamer met foto’s, film, toelichting etc. Gemeenteleden wijzen op documentatiehoek 
welke zij na de dienst tijdens koffiedrinken kunnen bezoeken. 

 
14. Na afloop van de dienst via een beamer presentatie van foto’s, tv beelden etc., deze 

worden weergegeven tijdens het koffiedrinken in “De Pastorije”. 
 

15. Teksten vaststellen met eerste (en volgende) resultaten voor: 
a. e-mail aan gemeenteleden vaststellen – distributie door Kerkelijk Bureau. 
b. infobord voor kerk. 
c. prikbord in kerk en “De Pastorije” 
d. persbericht voor BN DeStem, Halderbergse Bode, TV-krant en Kerkklok. 
e. website. 
f. afkondiging volgende kerkdienst. 
g. presentatie in een kerkdienst na afloop van de actie. 

 
16. Evaluatie van de actie in vergaderingen van de diverse gremia, nagaan welke zaken voor 

verbetering vatbaar zijn en e.e.a. vastleggen in een deugdelijk draaiboek, beleids- of 
werkplan. 
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Bijlage 3 Tarieven Trouw- en rouwdiensten per 1 augustus 2015 
 
Huur kerkgebouw aan de Fenkelstraat 24 inclusief diensten organist en koster: 
Huwelijksdiensten gemeenteleden      € 300,00 
Huwelijksdiensten niet leden       € 450,00 
 
Rouwdiensten gemeenteleden      € 400,00 
Rouwdiensten niet leden       € 450,00 
 
Inzet predikant voor: 
Huwelijks- en rouwdiensten voor gemeenteleden*    € 0,00 
Huwelijks- en rouwdiensten voor gemeenteleden op een andere locatie 
dan het kerkgebouw aan de Fenkelstraat 24    € 150,00 
Huwelijks- en rouwdiensten voor niet leden     € 300,00 
 
Reiskosten predikant (organist,ambtsdragers) bij diensten buiten de 
gemeente (gebaseerd op het tarief van de landelijke PKN)   €0,28 /km 
Kosten organist bij diensten niet in het kerkgebouw Fenkelstraat 24 € 50,00 
 
 
* Tijdens huwelijksdiensten in het kerkgebouw aan de Fenkelstraat 24 wordt  
een collecte ten bate van de Protestantse Kerk Oudenbosch CA gehouden. 
 
Gemeenteleden zijn zij die ingeschreven staan in de ledenadministratie van de gemeenten 
van de combinatie Oudenbosch CA/Oud Gastel Kruisland. 
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Bijlage 4: Profielschets voor de beheerder(-s) van “De Pastorije” 
 
Doel van de functie 
Het zorg dragen voor het gebruik en onderhoud van het gebouw, plein, tuin, de inventaris en 
de apparatuur, en het beheer en exploitatie van de ruimten.  
 
Organisatorische positie 
De beheerder is steunlid van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse 
gemeente te Oudenbosch en bezoekt indien nodig de vergadering. 
 
Duur van de periode: 

- Gestreefd wordt een tweetal beheerders tegelijk werkzaam te laten zijn voor een 
vooraf bepaalde periode van 6 maanden.  

- Indien de beheerders aangeven een langere periode dan 6 maanden werkzaam te 
willen zijn dan is dit uiteraard bespreekbaar. 

 
Aandachtsgebieden: 
Leiding geven: 

- overlegt met de schoonmaakgroep over het schoonhouden van het gebouw. 
-  overlegt met de koster over de vereiste inkopen.  
 

Toezicht houden: 
- handhaaft de regels en een correct gebruik van het gebouw, inventaris en materialen 

in en rondom “De Pastorije” en wijst zo nodig op de naleving van de 
veiligheidsvoorschriften; 

- handhaaft een optimaal leefklimaat (temperatuur, aankleding, toegankelijkheid, enz.) 
in en nabij "De Pastorije"; 

- opent (of geeft opdracht tot opening van) “De Pastorije” en sluit (of geeft opdracht tot) 
overeenkomstig de vastgestelde tijden en afspraken. 

- signaleert beschadigingen en vernielingen aan "De Pastorije" en inventaris evenals 
vermissingen en onderneemt de nodige stappen voor herstel. 

 
Exploitatie en beheer van “De Pastorije”: 

- verzorgt de planning en verhuur van de ruimten van “De Pastorije”, in overleg met de 
kerkrentmeesters. 

- doet zelfstandig inkopen van zaken die niet door de koster worden gedaan. 
- zorgt voor afdracht van eventuele inkomsten uit de exploitatie van de keuken. 
- zorgt voor gescheiden afvoer van het afval. 
- is aanspreekpunt voor klachten over de voorzieningen. 

 
Onderhoud van "De Pastorije", plein en inventaris 

- doet aanbevelingen aan de kerkrentmeesters over onderhoud van het gebouw en 
vervanging of aanschaf van inventaris en apparatuur. 

- ziet toe op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouw en inventaris. 
- laat storingen verhelpen aan technische installaties of schakelt hiertoe, conform 

servicecontracten, externe servicedienst(en) in. 
 
Profiel van de functie:  
Kennis: 

- zakelijk inzicht in verband met de exploitatieverantwoordelijkheid. 
- kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. 
- affiniteit met materiaal, machines en apparatuur. 
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Specifieke functiekenmerken: 

- sturende capaciteiten. 
- contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten. 
- minimaal 5 uren per week voor “De Pastorije”. 
- geduld. 


