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Hoofdstuk I Gewone Gemeenten 
 

Artikel 1 Wie tot een gemeente behoren 
1. Elke gemeente heeft haar door de kerk vastgestelde grenzen en wordt - naar de indeling, 

bedoeld in het bepaalde in ordinantie 1-30-1 - aangeduid als de Hersteld Hervormde 
Gemeente te  ...<plaatsnaam>... 

2. Tot een bepaalde gemeente behoren, behoudens de uitzondering omschreven in lid 2a 
van dit artikel, alle leden van de kerk die binnen haar grenzen hun vaste woonplaats 
hebben. 

2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b 
 
 
 
 
 
2c 
 
 
 
2d 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. In deze ordinantie wordt verstaan onder ‘woongemeente’, de gemeente binnen 
wier door de classicale vergadering vastgestelde grenzen iemand zijn woonplaats 
heeft. 

b. In deze ordinantie wordt verstaan onder ‘voorkeursgemeente’, de gemeente 
waarbij iemand uit een andere woongemeente wenst te behoren. 

c. Tot een bepaalde gemeente (de voorkeursgemeente) behoren - behoudens 
dispensatie door het breed moderamen van de classicale vergadering van de 
voorkeursgemeente, ingeval van niet-aangrenzende gemeenten - ook degenen, 
die hun vaste woonplaats hebben binnen een woongemeente, aangrenzend aan 
de voorkeursgemeente, wanneer zij door of namens de kerkenraad van de 
voorkeursgemeente zijn ingeschreven in het register van gemeenteleden, op 
grond van een besluit van zowel de kerkenraad van de woongemeente als een 
besluit van de kerkenraad van de voorkeurgemeente. Van deze besluiten wordt 
het betrokken gemeentelid schriftelijk in kennis gesteld door de kerkenraad van 
de voorkeursgemeente. Eventuele inschrijving geschiedt met ingang van de 
datum waarop de kerkenraad van de voorkeursgemeente  heeft beslist, met 
inachtneming van lid 2b van dit artikel. Zolang deze inschrijving van kracht is, 
behoren deze leden niet tot de woongemeente en hebben zij aldaar geen 
stembevoegdheid en geen financiële verplichtingen. 

Een verzoek tot inschrijving in de voorkeursgemeente wordt schriftelijk en met 
redenen omkleed ingediend bij de (wijk)kerkenraad van de voorkeursgemeente. Een 
afschrift van dit verzoek wordt door de (wijk)kerkenraad van de voorkeursgemeente 
toegezonden aan de (wijk)kerkenraad van de woongemeente en - in geval van 
overschrijving naar of uit een centrale gemeente - aan de betrokken centrale 
kerkenra(a)d(en).  
Het verzoek tot inschrijving in een voorkeursgemeente wordt door de kerkenraad van 
de woongemeente binnen acht weken na ontvangst, met een verklaring waaruit blijkt 
of deze  kerkenraad daarmee al dan niet instemt, toegezonden aan de kerkenraad 
van de voorkeursgemeente.  
Wanneer de kerkenraad van de woongemeente binnen acht weken géén verklaring 
heeft gegeven, wordt deze geacht tegen inwilliging van het verzoek géén bezwaar te 
hebben. Wanneer deze weigert de gevraagde instemming te geven, dan zendt hij 
deze weigering, die met redenen omkleed dient te zijn, binnen acht weken toe aan de 
kerkenraad van de voorkeursgemeente en aan het betrokken gemeentelid. Het 
betrokken gemeentelid kan in dat geval beroep aantekenen tegen deze beslissing bij 
het breed moderamen van de classicale vergadering, dat terzake een eindbeslissing 
geeft. 
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2e 
 
 
 
 
 
 
 
2f 
 
 
2g 
 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2i 

Een besluit tot inschrijving in een voorkeursgemeente wordt door de kerkenraad van 
de voorkeursgemeente slechts genomen, indien bijzondere overwegingen van 
pastorale aard of redenen van geografische aard ten aanzien van een gemeentelid 
daartoe aanleiding geven en de belangen van de betrokken gemeenten zich niet 
tegen een dergelijk besluit verzetten. Indien de kerkenraad van de 
voorkeursgemeente instemming weigert, kan het betrokken gemeentelid beroep 
instellen tegen deze beslissing bij het breed moderamen van de classicale 
vergadering, dat ter zake een eindbeslissing geeft. 
Voor kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar wordt het verzoek tot inschrijving in 
een voorkeursgemeente ingediend door de ouders, de ouder die de ouderlijke macht 
uitoefent of de voogd(es). 
Verhuizing van een lid, ingeschreven in een gemeente op grond van ordinantie 2-1-
2a, naar een nieuwe woongemeente, doet deze inschrijving vervallen. 
Degene die op grond van ordinantie 2-1-2a is ingeschreven in een 
voorkeursgemeente, kan zich te allen tijde op zijn schriftelijk verzoek (weer) in het 
ledenregister van de woongemeente doen opnemen, zijn band met en zijn rechten en 
plichten jegens de         voorkeursgemeente vervallen en hij in zijn rechten en plichten 
jegens de woongemeente wordt hersteld. Dit schriftelijk verzoek wordt ingediend bij 
de kerkenraad van de woongemeente, die daarvan kennis geeft aan de kerkenraad 
van de gemeente waar hij was ingeschreven. kerkenraad van de woongemeente geeft 
het betrokken gemeentelid         schriftelijk kennis van de datum, met ingang waarvan 
hij is ingeschreven. Deze datum ligt niet eerder dan zes maanden na de datum van de 
vorige overschrijving. 
Zowel de kerkenraad van de woongemeente, als de kerkenraad van de 
voorkeursgemeente, zijn gehouden overschrijvingen in de zin van lid 2a tot en met 2h 
van dit artikel schriftelijk te melden aan het breed moderamen van de classicale 
vergadering. Deze is op zijn beurt gehouden het college van visitatoren-classicaal 
hieromtrent te informeren. 

3. Allen die bij een gemeente als lid zijn ingeschreven blijven tot haar behoren zolang zij 
niet door verandering van woonplaats, door een verzoek als bedoeld in ordinantie 2-1-2h 
of door een besluit als bedoeld in ordinantie 2-1-2a in een andere gemeente worden 
opgenomen, naar het buitenland vertrekken, tot een andere kerkgemeenschap 
overgaan, door een uitdrukkelijke verklaring aan de kerkenraad zich van de 
gemeenschap der kerk afscheiden, of bij bijzondere maatregel tot handhaving van de 
kerkelijke tucht van haar gemeenschap zijn afgesneden. 

4. Leden van de kerk die naar het buitenland vertrekken en zich daar niet kunnen 
aansluiten bij een in haar verband opgenomen hervormde gemeente of bij een verwante 
kerk en zij, die in gelijke omstandigheden leden van de kerk worden, 

− worden desgewenst op hun verzoek aan het breed moderamen van de classicale 
vergadering wier ressort grenst aan hun feitelijke woonplaats in één van de aan 
Nederland grenzende landen, ingeschreven in het register van gemeenteleden van de 
voorkeursgemeente. Het breed moderamen van de classicale vergadering besluit 
hiertoe niet eerder dan dat het daartoe instemming heeft ontvangen van de 
kerkenraad van de voorkeursgemeente; 

− worden in overige situaties op hun verzoek, voor zover van toepassing daarover 
geadviseerd door de (voormalige) woongemeente, in een daartoe door of vanwege 
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het breed moderamen van de generale synode bijgehouden register van leden en 
lidmaten van de kerk opgenomen.  

 
Generaal pardon ten aanzien van de perforatieregeling, vastgesteld door de generale 
synode van de Hersteld Hervormde Kerk op 28 januari 2006.  
 
De generale synode, bijeen in haar vergadering van 28 januari 2006, gehoord hebbende 
de wens van gemeenten, om de leden die zich vanaf 1 mei 2004 bij haar gevoegd hebben 
tot volwaardig lid van die gemeenten te verklaren, teneinde gegroeide pastorale banden 
in tact te laten en daardoor het kerkelijk leven in de gemeente te bevorderen,  
besluit,  
1. dat zij, die in de periode van 1 mei 2004 tot en met 28 januari 2006, ten gevolge 

van het meegaan van hun woongemeente naar de Protestantse Kerk in 
Nederland, aansluiting hebben gezocht en gevonden bij een andere gemeente 
binnen dezelfde classis, dan wel een aan hun woongemeente aangrenzende 
voorkeursgemeente in een andere classis, én  

2. in die voorkeursgemeente, door of namens de kerkenraad, uiterlijk 28 januari 
2006, reeds zijn opgenomen in het register van gemeenteleden, én  

3. niet tevens nog zijn ingeschreven in het register van gemeenteleden van hun 
woongemeente, 
geacht worden, behoudens eerdere dispensatie van het breed moderamen van 
de classicale vergadering, met ingang van 28 januari 2006 lid te zijn geworden van 
de voorkeursgemeente en mitsdien lid te zijn gebleven van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. 

 
Toelichting: 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
- ‘woongemeente’: de gemeente binnen wier door de classicale vergadering ná 1 mei 

2004 vastgestelde grenzen, iemand zijn woonplaats heeft; 
- ‘voorkeursgemeente’: de gemeente waarbij iemand uit een andere woongemeente 

wenst te behoren. 
 
Artikel 2 Het register van de gemeenteleden 
1. Ten behoeve van de arbeid in de gemeente wordt door of namens de kerkenraad een 

register van de leden ingericht en bijgehouden.  
2. In het register van gemeenteleden worden opgenomen allen die overeenkomstig artikel 

1 van deze ordinantie krachtens belijdenis, doop of geboorte tot de gemeente behoren. 
3. Uit het register worden verwijderd de gegevens van degenen die niet meer voldoen aan 

de criteria in artikel 1 van deze ordinantie genoemd, op grond waarvan registratie plaats 
heeft. Dit laat onverlet de registratie van de feitelijke gegevens opgenomen in de doop-, 
trouw- en lidmatenregisters. 

4. Gegevens worden slechts geregistreerd als ze afkomstig zijn uit de gemeentelijke 
basisadministratie, uit kerkelijke gemeenten, of van betrokkene zelf. 

5. In de registers worden ten hoogste opgenomen: 
a. alle burgerlijke gegevens, 
b. alle gegevens betreffende kerkelijke staat en deelneming aan het kerkelijk leven, 

voor zover daarmee de voorgeschreven geheimhouding niet wordt geschonden. 
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6. Het register van gemeenteleden bevat in elk geval, voor zover zulks bekend en van 
toepassing is, over de leden de volgende gegevens: 

− de geslachtsnaam en voornamen (c.q. voorletters) 

− adres en woonplaats 

− geslacht 

− burgerlijke staat 

− geboortedatum en geboorteplaats 

− het feit van doop (met kerkelijke gemeente en datum) 

− het feit van belijdenis des geloofs (met kerkelijke gemeente en datum) 

− het feit van kerkelijke huwelijksbevestiging en de huwelijksdatum 

− overkomst uit een andere kerkgemeenschap met datum 

− het onderling gezinsverband van geregistreerden op één adres. 
7. Aan de registratie kunnen worden toegevoegd gegevens ten aanzien van gezinsleden die 

tot een ander of tot geen kerkgenootschap behoren - met vermelding van het 
kerkgenootschap of het ontbreken daarvan -, tenzij van de zijde van betrokkenen daar 
bezwaar tegen gemaakt wordt. 

8. Iedere geregistreerde dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage 
in alle hem betreffende geregistreerde gegevens en op correctie van onjuistheden in die 
gegevens. De inzage dient te kunnen geschieden binnen één maand na aanvraag. Een 
verzoek om correctie dient schriftelijk en gemotiveerd bij de kerkenraad te worden 
ingediend. Correctie dient binnen drie maanden na het verzoek gerealiseerd te zijn. De 
wijze van inzage kan bij plaatselijke regeling nader worden geregeld. 

9. Van de gegevens in de registers wordt uitsluitend gebruik gemaakt voor kerkelijke 
doeleinden van de eigen gemeente of de kerk en in andere gevallen uitsluitend met 
voorafgaande toestemming van betrokkene(n). 

10. Door of namens de kerkenraad worden afdoende maatregelen getroffen ter 
bescherming van de gegevens tegen: 
a. kwaadwilligheid, onachtzaamheid en verkeerd gebruik door de personen die met de 

bewaring of verwerking zijn belast; 
b. verlies of beschadiging door brand of water 
c. verlies, beschadiging of ongeoorloofde kennisneming door derden. 
Tevens worden voorzieningen getroffen die waarborgen, dat bij verlies of beschadiging 
van gegevens herstel kan plaatsvinden. 

11. Ingeval van vertrek van een geboortelid, dooplid of lidmaat van de gemeente naar  een 
andere gemeente, wordt dit lid door de kerkenraad aanbevolen in de pastorale zorg van 
de kerkenraad van de gemeente van vestiging. Bij het vertrek van een lid van de 
gemeente naar elders worden de desbetreffende gegevens uit het register van 
gemeenteleden toegezonden aan de gemeente van vestiging, waarbij de verklaring, dat 
iemand lidmaat is, tevens geldt als attestatie over belijdenis en wandel tenzij het 
consistorie van de gemeente van vertrek aan dat van de gemeente van vestiging bericht 
dat op de betrokkene een maatregel tot handhaving van de kerkelijke tucht wordt 
toegepast. 

 
Artikel 3 Het bijhouden van het doop-, lidmaten- en trouwregister 
1. De namen van hen die zijn gedoopt, van hen die onder de belijdende leden zijn 

opgenomen, en van hen wier huwelijk is bevestigd en ingezegend, worden door of 
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namens de kerkenraad respectievelijk ingeschreven in het doopregister, het 
lidmatenregister of het trouwregister, hetwelk schriftelijk geschiedt. 

2. De registers worden in duplo bijgehouden en ten minste eenmaal per maand bijgewerkt. 
3. Het tweede exemplaar van deze registers wordt bewaard op een plaats ten minste 200 

meter gelegen van die, waar het eerste exemplaar wordt bewaard. 
4. Indien de registers niet schriftelijk worden bijgehouden, dient een actuele schriftelijke 

afdruk bewaard te worden. 
 
Artikel 4 De vorming van nieuwe gemeenten 
1. Het verzoek tot vorming van een nieuwe gemeente wordt - hetzij door belanghebbende 

lidmaten, hetzij door een of meer van de betrokken kerkenraden - gericht tot het breed 
moderamen van de classicale vergadering dat daarover, het breed moderamen van de 
generale synode en de commissie toezicht en financiën gehoord, een beslissing neemt. 

2. Is het territoir van de nieuw te vormen gemeente in meer dan één classis gelegen, dan 
beslist het breed moderamen van de generale synode hierover, de brede moderamina 
van de betrokken classicale vergaderingen en de comissie toezicht en financiën gehoord. 

3. Het in lid 1 bedoelde verzoek gaat gepaard met een aanvraag tot vestiging van een 
afzonderlijke of gecombineerde predikantsplaats en wordt vergezeld van: 

− een motivering aangaande de noodzaak of wenselijkheid van een nieuwe gemeente: 

− een opgave van het aantal lidmaten en leden van de nieuwe en van de betrokken 
gemeenten; 

− een kaart, waarop de grenzen van de nieuwe gemeente en van de betrokken 
gemeenten zijn aangegeven; 

− een mededeling van de wijze waarop de nieuwe gemeente zich voorstelt te voorzien 
in de gebouwen of lokalen voor de kerkdiensten en de pastorale zorg; 

− een overzicht van de financiën van de nieuwe gemeente en van de wijze waarop de 
benodigde gelden worden verkregen;  

− en indien van toepassing, een ontwerpregeling inzake de verdeling van de kerkelijke 
en diaconale bezittingen en schulden van de betrokken gemeenten alsmede van de 
pastoralia, goedgekeurd door de commissie toezicht en financiën respectievelijk de 
generale diaconale commissie. 

4. Het breed moderamen wint over het verzoek het oordeel in van de betrokken 
kerkenraden, stelt de betrokken lidmaten in de gelegenheid hun oordeel kenbaar te 
maken, kan bij zijn beslissing ten behoeve van die gemeenten bepaalde 
overgangsmaatregelen treffen en besluit bij een gunstige beslissing op het verzoek 
tevens tot de vestiging van de aangevraagde predikantsplaats. 

5. Een nieuwe gemeente wordt, overeenkomstig de bepalingen van ordinantie 1-31, 
ingedeeld bij een classis. 

6. Zolang de nieuwe gemeente nog geen eigen ambtsdragers heeft, doet het breed 
moderamen van de classicale vergadering daar wat des kerkenraads is. 

7. Ontstaat door landaanwinning of op andere wijze een nieuw gebied, dan treft het breed 
moderamen van de generale synode voor de kerkelijke indeling en inrichting daarvan 
een, zo nodig van de in de orde der kerk gestelde bepalingen afwijkende voorlopige 
regeling en stelt later het tijdstip vast,waarop voor dit gebied of bepaalde delen daarvan 
de bepalingen dezer ordinantie van kracht worden, onder gelijktijdige indeling ervan in 
of bij een classis, na deze te hebben gehoord.  
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8. Het breed moderamen van de generale synode kan, bij stichting van overheidswege op 
groter schaal van woon- of industriecentra of bij uitvoering van openbare werken van 
ongewone omvang, het territoir van de daarbij betrokken gemeente(n) of bepaalde 
delen daarvan verklaren tot nieuw gebied, en een voorlopige, zo nodig van de in de orde 
der kerk gestelde bepalingen afwijkende, regeling treffen inzake de kerkelijke indeling en 
inrichting daarvan, om - zodra dat naar zijn oordeel mogelijk is - de stappen te doen, die 
nodig zijn om in dat gebied of bepaalde delen daarvan naar de regelen in deze ordinantie 
gesteld tot gemeentevorming te komen. 

9. Van de totstandkoming van een nieuwe gemeente geeft het breed moderamen van de 
classicale vergadering kennis aan het breed moderamen van de generale synode.  
 

Artikel 5 Terugkeer of toetreding van een gemeente of geloofsgemeenschap tot de kerk 
1. Indien de kerkenraad van een gemeente, of het bestuur van een geloofsgemeenschap, te 

kennen geeft dat die gemeente of geloofsgemeenschap tot de kerk wil terugkeren of 
toetreden, dient het verzoek daartoe schriftelijk te worden gedaan en te worden gericht 
aan het breed moderamen van de classicale vergadering, binnen welker ressort de plaats 
van samenkomst van die gemeente of geloofsgemeenschap zich bevindt. 

2. Het breed moderamen van de classicale vergadering onderzoekt de beweegredenen die 
tot dit verzoek hebben geleid en hoort daartoe het orgaan dat het in lid 1 bedoelde 
verzoek heeft ingediend en vervolgens diegenen die blijkens de regels van die gemeente 
of geloofsgemeenschap tot stemmen bevoegd zijn. 

3. Tevens hoort het breed moderamen van de classicale vergadering de kerkenraad van de 
gemeente binnen welker geografische grenzen de plaats van samenkomst van de 
gemeente of geloofsgemeenschap, voor welke het verzoek is gedaan, zich bevindt. 

4. Voordat het breed moderamen van de classicale vergadering overgaat tot besluitvorming 
over het in lid 1 bedoelde verzoek raadpleegt het hierover: 
a. Het breed moderamen van de generale synode; 
b. Het college van visitatoren-classicaal; 
c. De commissie toezicht en financiën.  

5. a. In de besluitvorming naar aanleiding van het in lid 1 bedoelde verzoek weegt het 
breed moderamen van de classicale vergadering de belangen van zowel de gemeente of 
gemeenschap voor welke het verzoek is gedaan als van de in het derde lid bedoelde 
gemeente.  
b. Indien de gemeente of geloofsgemeenschap die wenst toe te treden haar plaats van 
samenkomst heeft in een woonkern waarin reeds een gemeente haar plaats van 
samenkomst heeft en zij om wat voor redenen dan ook niet kan samengaan met de 
bestaande gemeente, dan wordt overgegaan tot het vormen van een buitengewone 
wijkgemeente. 

6. Wanneer het breed moderamen van de classicale vergadering, na de in lid 5 bedoelde 
afweging, van oordeel is dat het in lid 1 bedoelde verzoek voor inwilliging in aanmerking 
komt, dient voorafgaande aan het besluit duidelijkheid te bestaan over ten minste de 
volgende onderwerpen: 
a. De bezetting van de bij die gemeente behorende predikantsplaats; 
b. De ambtelijke structuur in die gemeente; 
c. Het aantal geboorteleden, doopleden en lidmaten van die gemeente dat het in lid 1 

bedoelde verzoek onderschrijft; 
d. De voorziening in de preekbeurten; 
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e. De wijze waarop die gemeente zal voorzien in de pastorale zorg;  
f. De wijze waarop die gemeente voorziet in de gebouwen voor de kerkdiensten; 
g. De financiën en overige eigendommen van die gemeente en de wijze waarop de 

benodigde gelden zullen worden verkregen; 
h. De diaconale bezittingen en schulden; 
i. De beoogde geografische grenzen van die gemeente indien het bepaalde in 

ordinantie 2-5-5-b niet van toepassing is. Hierbij is het bepaalde in ordinantie 2-6 van 
overeenkomstige toepassing. 

7. Het besluit van het breed moderamen van de classicale vergadering op het in lid 1 
bedoelde verzoek wordt per aangetekende brief aan de verzoeker bekend gemaakt. Bij 
een positief besluit bevat dit besluit tevens de ingangsdatum daarvan. 

8. Indien het breed moderamen van de classicale vergadering positief besluit op het in lid 1 
bedoelde verzoek, dient de kerkenraad van de gemeente respectievelijk dienen de leden 
van de geloofsgemeenschap die wenst terug te keren of toe te treden schriftelijk in te 
stemmen met de grondslag van de kerk. 

9. De terugkeer of toetreding van een gemeente geschiedt met behoud van de ambtelijke 
structuur op het tijdstip als bedoeld in lid 7, voor zover deze in overeenstemming is met 
de orde der kerk.  

10. Indien bij de beoogde gemeente de kerkenraad ontbreekt op het moment dat het breed 
moderamen van de classicale vergadering positief besluit op het in lid 1 bedoelde 
verzoek, dient die gemeente overeenkomstig de bepalingen van de orde der kerk en 
onder leiding van het breed moderamen van de classicale vergadering, die doet wat des 
kerkenraads is, ouderlingen en diakenen te verkiezen die alsdan bij de in lid 8 bedoelde 
instemming de gemeente vertegenwoordigen. 

11. In het in lid 7 bedoelde besluit wordt door het breed moderamen van de classicale 
vergadering – indien nodig - een overgangsperiode gesteld om de gemeente of 
geloofsgemeenschap die het betreft in de gelegenheid te stellen waar nodig alsnog te 
voldoen aan de bepalingen van de orde der kerk. 

12. Behoudens uitdrukkelijk besluit van de generale synode, naar aanleiding van een 
voorstel daartoe van het breed moderamen van de classicale vergadering, mag de 
terugkeer of toetreding van een gemeente of geloofsgemeenschap niet leiden tot 
financiële verplichtingen voor de kerk. 

13. Het in lid 7 bedoelde besluit wordt door het breed moderamen van de classicale 
vergadering, gelijktijdig met toezending daarvan aan de kerkenraad, ter kennisneming 
toegezonden aan de kerkenraad van de gemeente binnen welker geografische grenzen 
de (buitengewone wijk)gemeente ontstaat en aan het breed moderamen van de 
generale synode. 

14. Wanneer de beoogde geografische grenzen voor de verzoekende gemeente of 
geloofsgemeenschap binnen het ressort van meer dan een classis zijn gelegen, vindt de 
besluitvorming op het in lid 1 bedoelde verzoek plaats door het breed moderamen van 
de generale synode. 

15. Het breed moderamen van de classicale vergadering draagt daartoe het door haar 
ontvangen verzoek en de daarop verkregen of uit eigen onderzoek reeds bekende 
informatie ter verdere afhandeling over aan het breed moderamen van de generale 
synode. 

16. Het breed moderamen van de generale synode neemt het in lid 7 bedoelde besluit niet 
eerder dan nadat zij heeft gehoord: 
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a. De brede moderamina van de betrokken classicale vergaderingen; 
b. Het college van visitatoren-generaal; 
c. De commissie toezicht en financiën. 

17. Het in de leden 6 tot en met 11 bepaalde geldt ook voor het besluit van het breed 
moderamen van de generale synode. 

18. Van het besluit tot terugkeer of toetreding van een gemeente of geloofsgemeenschap 
geeft het breed moderamen van de generale synode kennis aan de brede moderamina 
van de in lid 14 bedoelde classicale vergaderingen.  

19. Van het positief besluit tot terugkeer of toetreding van de in lid 1 bedoelde gemeente of 
geloofsgemeenschap wordt in alle gevallen melding gemaakt in het landelijk kerkblad. 
 

Artikel 6 De grenzen van de gemeenten 
1. Het breed moderamen van de classicale vergadering houdt op daartoe bestemde 

kaarten aantekening van de geografische grenzen van elke gemeente en is bevoegd 
wijziging in deze grenzen aan te brengen op verzoek van de kerkenraad, of van lidmaten 
van een gemeente die daarbij een redelijk belang hebben, waarbij naast overwegingen 
van geestelijke of maatschappelijke aard, ook rekening wordt gehouden met de aanwas 
van bevolking, de ligging van kerk- en dienstgebouwen en de mogelijkheden van verkeer. 

2. Het breed moderamen van de classicale vergadering hoort de kerkenraden van de 
betrokken gemeenten en stelt de betrokken lidmaten in de gelegenheid hun oordeel 
kenbaar te maken. 

3. Bij wijziging van de grenzen van een gemeente kan ook haar indeling bij een classis aan 
een wijziging worden onderworpen. 

4. Zijn de gemeenten, van welke de grenzen gewijzigd worden, in verschillende classes 
gelegen, dan geschiedt deze wijziging door het breed moderamen van de generale 
synode, de brede moderamina van de classicale vergaderingen gehoord.  

 
Artikel 7 Samenvoeging van gemeenten 
1. Het breed moderamen van de classicale vergadering kan op verzoek van de betrokken 

kerkenraden, nadat terzake overeenstemming is verkregen met de betrokken colleges 
van kerkvoogden en nadat ook de lidmaten van de betreffende gemeenten gelegenheid 
hebben gehad hun oordeel kenbaar te maken, twee of meer aangrenzende gemeenten 
samenvoegen tot een nieuwe gemeente, waarbij dit moderamen - tenzij deze 
samenvoeging plaatsvindt om de daaruit ontstane gemeente in wijkgemeenten in te 
delen - na overleg met de betrokken kerkenraden, tevens een regeling treft over de 
samenstelling van de kerkenraad, voor de diaconale en andere bezittingen van de 
gemeenten, voor haar verdere financiële aangelegenheden en terzake van hetgeen 
verder voor regeling in aanmerking komt, gehoord de commissie toezicht en financiën en 
de generale diaconale commissie. 

2. Bij de samenvoeging van gemeenten kan tevens haar indeling bij een classis aan een 
wijziging worden onderworpen.  

3. Van de totstandkoming van een samenvoeging van gemeenten geeft het breed 
moderamen van de classicale vergadering kennis aan het breed moderamen van de 
generale synode. 

4. Samenvoeging van gemeenten die behoren tot meer dan één classis, geschiedt door het 
breed moderamen van de generale synode. 
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Artikel 8 Combinatie van gemeenten 
1. Bij twee of meer gemeenten kunnen één of meer gemeenschappelijke 

predikantsplaatsen worden gevestigd. 
2. Een dergelijke combinatie komt tot stand op verzoek van de kerkenraden van de 

gemeenten, bij besluit van het breed moderamen van de classicale vergadering, de 
commissie toezicht en financiën gehoord, nadat tussen de kerkenraden en het breed 
moderamen overeenstemming is verkregen over een onderlinge overeenkomst tussen 
die kerkenraden, waarin onder meer een voorziening wordt getroffen voor: 

− plaats, verdeling en tijdstip van de gewone en bijzondere kerkdiensten en de regeling 
daarvan,  

− de indeling van het pastorale werk; 

− de door de predikant te betrekken ambtswoning of de gemeente, waar hij zijn 
woonplaats dient te hebben; 

− het aandeel van elke gemeente in de keuze van de predikant; 

− het aandeel van elke gemeente in de verplichtingen jegens de predikantsplaats, en 
de overige gemeenschappelijk te dragen kosten uit de combinatie voortvloeiende. 

3. Nadat over de inhoud van de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, 
overeenstemming is verkregen en de kerkenraden schriftelijk hebben verklaard zich en 
hun gemeente daardoor gebonden te weten, gaat de combinatie op een door het breed 
moderamen van de classicale vergadering vast te stellen datum in. 

4. Onder goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering, de 
commissie toezicht en financiën gehoord, kunnen met goedvinden van alle bij de 
overeenkomst betrokkenen, in deze overeenkomst wijzigingen worden aangebracht of 
kan de combinatie op verzoek van een of meer van de kerkenraden worden beëindigd, 
indien naar het oordeel van het breed moderamen van de classicale vergadering, 
daartoe gegronde redenen bestaan en een voor alle kerkenraden redelijke oplossing is 
gevonden ten aanzien van de betrokken predikantsplaats(en), en van de daaraan 
verbonden inkomsten.  
Wijzigingen die nadelige gevolgen hebben voor de rechtspositie van de aan zulk een 
predikantsplaats verbonden predikant, kunnen niet worden aangebracht gedurende de 
periode dat de predikantsplaats bezet is. 

5. Bij het vormen van een combinatie worden de betrokken gemeenten - zo dit nog niet het 
geval is – indien mogelijk steeds bij één classis ingedeeld en kan de indeling van de 
betrokken gemeenten bij een classis aan een wijziging worden onderworpen.  

6. Van de totstandkoming van een combinatie geeft het breed moderamen van de 
classicale vergadering kennis aan het breed moderamen van de generale synode.  

7. De vorming van een combinatie tussen gemeenten, gelegen in meer dan één classis, 
geschiedt bij besluit van het breed moderamen van de generale synode.  

8. Van de totstandkoming van een combinatie als bedoeld in lid 7 geeft het breed 
moderamen van de generale synode kennis aan de brede moderamina van de betrokken 
classicale vergaderingen.  

 
Hoofdstuk II Centrale gemeenten 
 
Artikel 9 De vorming van centrale gemeenten 
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1. In gemeenten met meer dan één predikantsplaats voor gewone werkzaamheden zijn er 
evenveel wijkgemeenten als er zulke predikantsplaatsen zijn, welke wijkgemeenten 
tezamen de centrale gemeente vormen. 

2. Aan gemeenten met meer dan één predikantsplaats voor gewone werkzaamheden kan 
het breed moderamen der classicale vergadering, op verzoek van de kerkenraad telkens 
voor een tijdvak van ten hoogste vijf jaren, ontheffing verlenen van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel. 

3. Indien bij een gemeente, die een ontheffing of toestemming, als bedoeld in het tweede 
lid van dit artikel, heeft verkregen, tussentijds een nieuwe predikantsplaats voor gewone 
werkzaamheden wordt gevestigd, oordeelt het breed moderamen der classicale 
vergadering tegelijkertijd of het redenen aanwezig acht deze ontheffing te doen 
voortduren.  

4. Zijn in een gemeente met meer dan één predikantsplaats voor gewone werkzaamheden 
geen wijkgemeenten gevormd, dan wordt zij voor de toepassing van de bij of krachtens 
ordinantie gestelde regels gelijkgesteld met een gemeente met één predikantsplaats, 
tenzij enige bepaling in een bepaald geval het tegendeel aangeeft. 

5. Tenzij uit enige bepaling van een ordinantie het tegendeel blijkt, zijn de artikelen van 
deze ordinantie betreffende gewone gemeenten, ook van toepassing op centrale 
gemeenten.  

6. Wanneer bij de uitvoering van het bepaalde in hoofdstuk II van deze ordinantie zich een 
feit of een omstandigheid voordoet, waarom het gewenst zou zijn inzake een onderdeel 
van die regels af te wijken, kan het breed moderamen van de generale synode, gehoord 
de centrale kerkenraad van de gemeente en het breed moderamen van de classicale 
vergadering, van geval tot geval een afwijkende bepaling vaststellen voor een door dit 
breed moderamen vast te stellen termijn. 

 
Artikel 10 De wijkgemeente 
1. Tenzij uit enige bepaling van ordinantie, generale of plaatselijke regeling blijkt, dat 

daarmede in een bepaald geval de centrale gemeente of de centrale kerkenraad is 
bedoeld, gelden de daarin voorkomende bepalingen inzake gemeente of kerkenraad 
voor de wijkgemeente of de wijkkerkenraad. 

2. Tot een wijkgemeente behoren behoudens toepassing van ordinantie 2-1-2a en 
ordinantie 2-10-3 alle leden van de kerk, die binnen haar grenzen hun vaste woonplaats 
hebben. 

3. Tot een bepaalde wijkgemeente behoren ook degenen die binnen een andere 
wijkgemeente van de centrale gemeente hun vaste woonplaats hebben, maar op grond 
van een besluit van de centrale kerkenraad zijn ingeschreven in een bijzonder register 
ten behoeve van de wijkgemeente van hun voorkeur. Zolang deze inschrijving van kracht 
is behoren deze leden niet tot de wijkgemeente binnen welker grenzen zij hun 
woonplaats hebben en hebben zij aldaar geen stembevoegdheid. Ten aanzien van de 
inschrijving in een andere wijkgemeente zijn de bepalingen in ordinantie 2-1-2a t/m i van 
overeenkomstige toepassing.  

4. In een in wijkgemeenten ingedeelde gemeente worden, wanneer in de ordinanties der 
kerk sprake is van tot stemmen bevoegde lidmaten der gemeente, daaronder verstaan 
de tot stemmen bevoegde lidmaten van de wijkgemeente. 
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5. Degene, die als ambtsdrager verbonden is aan een wijkgemeente binnen welker grenzen 
hij zijn woonplaats niet heeft, is uitsluitend stembevoegd in de wijkgemeente waar hij 
zijn ambt vervult. 

6. De wijkgemeente kiest uit haar lidmaten ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en de 
diakenen vormen samen met de predikant de wijkkerkenraad. 

7. Zolang twee of meer wijkgemeenten tezamen zijn aangewezen op het gebruik van een 
kerk- of dienstgebouw, treft de centrale kerkenraad een regeling voor het gebruik 
daarvan. 

 
Artikel 11 De buitengewone wijkgemeente  
1. Indien bijzondere overwegingen van pastorale aard ten behoeve van een deel der 

gemeenteleden hem daartoe aanleiding geven, kan in een centrale gemeente de 
centrale kerkenraad ten behoeve van die gemeenteleden besluiten tot het vormen, 
binnen die centrale gemeente, van een buitengewone wijkgemeente, welker grenzen 
gelijk zijn aan die van de centrale gemeente en voor welke wijkgemeente - voor zover in 
de orde der kerk niet anders is bepaald - dezelfde bepalingen gelden als voor een 
gewone wijkgemeente. 

2. Bij zulk een wijkgemeente worden één of meer predikantsplaatsen voor gewone 
werkzaamheden gevestigd.  

3. Het besluit van de centrale kerkenraad behoeft de voorafgaande goedkeuring van het 
breed moderamen van de generale synode, dat daarover tevoren het breed moderamen 
van de classicale vergadering hoort.  

4. Indien in een niet in wijkgemeenten ingedeelde gemeente de behoefte bestaat tot 
vorming van een buitengewone wijkgemeente, als in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld, kan de kerkenraad met inachtneming van het in het derde lid van dit artikel 
bepaalde daartoe besluiten, in welk geval tevens wordt overgegaan tot de vorming van 
een centrale gemeente, waarvan een der wijkgemeenten wordt gevormd door de 
buitengewone wijkgemeente. 

5. Tot een buitengewone wijkgemeente behoren die leden van de centrale gemeente, die 
zich hebben doen inschrijven in een door of namens de wijkkerkenraad voor die 
wijkgemeente bij te houden bijzonder ledenregister, in welk geval de stembevoegdheid 
van de in dat register ingeschrevenen - zolang deze inschrijving van kracht blijft - in de 
wijkgemeente binnen de grenzen waarvan zij hun domicilie hebben, wordt opgeheven. 

6. Bij de beroeping van een predikant naar een predikantsplaats, als bedoeld in het tweede 
lid van dit artikel, geschiedt de keuze, na overleg met de centrale kerkenraad, in 
afwijking van het bepaalde in ordinantie 3-13-3, door de kerkenraad van de 
buitengewone wijkgemeente. 

7. Voor wat betreft de verzorging van haar stoffelijke belangen als bedoeld in de ordinantie 
voor de kerkelijke financiën, kan het breed moderamen van de generale synode bepalen 
dat deze buitengewone wijkgemeente gelijkgesteld wordt met een niet in 
wijkgemeenten ingedeelde gemeente, met dien verstande, dat 
a. de kerkvoogden van de buitengewone wijkgemeente, optredend als college van 

kerkvoogden van de buitengewone wijkgemeente, deze als rechtspersoon in en 
buiten rechte vertegenwoordigen; 

b. ten aanzien van deze wijkgemeenten in elk geval de artikelen 1-13 van de ordinantie 
voor de kerkelijke financiën en de ordinantie voor het toezicht van kracht zijn; 



13 

 

c. tussen het college van kerkvoogden van de centrale gemeente en dat van de 
buitengewone wijkgemeente een regeling is getroffen voor de vaststelling en 
betaling van een aandeel van de wijkgemeente in de algemene kosten der centrale 
gemeente; 

d. door de centrale gemeente geen bijdrage wordt gevraagd als bedoeld in ordinantie 
16-7-1 van de in het bijzonder register van de wijkgemeente ingeschrevenen.  

8. De bepaling van getal en tijd en plaats van de kerkdiensten en de aanwijzing van die, 
waarin de sacramenten zullen worden bediend, geschiedt in een buitengewone 
wijkgemeente door haar kerkenraad, terwijl in een centrale gemeente bij de vaststelling 
van het rooster voor de predikbeurten de kerkdiensten van de buitengewone 
wijkgemeente daarin niet betrokken worden. 

9. Een buitengewone wijkgemeente kan door het breed moderamen der generale synode 
bij met redenen omkleed besluit worden opgeheven op verzoek van haar kerkenraad of 
op verzoek van de centrale kerkenraad, doch niet, dan nadat deze kerkenraden daarover 
zijn gehoord en de rechtsgevolgen van deze opheffing - wat de financiën betreft de 
commissie toezicht en financiën gehoord - naar redelijkheid en afdoend door het breed 
moderamen zijn geregeld.  

 
Artikel 12 De wijkkerkenraad 
1. Het getal der leden van de wijkkerkenraad wordt bepaald door de centrale kerkenraad 

met een minimum van drie ouderlingen en drie diakenen.  
2. Voor de tijd, dat het getal van de leden van een wijkkerkenraad door vacature of 

anderszins tijdelijk tot beneden tweederde is gedaald, wijst de centrale kerkenraad uit 
zijn midden een ouderling en een diaken aan, bij wier tegenwoordigheid en met wier 
medewerking aan het vereiste omtrent het quorum geacht wordt te zijn voldaan. 

3. De ouderling of diaken van een wijkgemeente, die ophoudt binnen haar grenzen zijn 
vaste woonplaats te hebben, wordt - behoudens door de centrale kerkenraad op verzoek 
van de wijkkerkenraad ten hoogste voor de verdere duur van zijn zittingstijd gegeven 
dispensatie - geacht zijn ambt te hebben neergelegd. 

4. Indien voor de eerste maal tot de vorming van wijkgemeenten wordt overgegaan, blijft 
de kerkenraad zijn werkzaamheden verrichten, tot de wijkkerkenraden zijn gevormd, 
hetzij door de verkiezing van nieuwe leden, hetzij door overgang van de zittende leden 
naar de wijkkerkenraden, onder aanvulling van de daarna nog openstaande plaatsen, 
een en ander naar bepalingen, op te nemen in de plaatselijke regeling, bedoeld in 
ordinantie 2-13-1. 

 
Artikel 13 De werkzaamheden van de wijkkerkenraad 

1. Aan de wijkkerkenraad is toevertrouwd 

− de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten; 

− de pastorale zorg over de wijkgemeente; 

− het opzicht over belijdenis en wandel van de leden der wijkgemeente; 

− het afgeven van attestaties en van de verklaringen nodig voor de bediening van de 
doop of het doen van belijdenis in een andere (wijk)gemeente van de kerk; 

− de verkiezing van de predikant tezamen met de centrale kerkenraad; 

− de zorg voor de catechese en het afnemen van de belijdenis des geloofs;  
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− de zorg voor het jeugdwerk, waaronder die voor de zondagsschool, en de arbeid 
onder de jonge lidmaten; 

− de diaconale zorg in de wijkgemeente, voor zover deze niet berust bij het college van 
diakenen; 

− het werk der zending; 

− de arbeid onder hen, die buiten het kerkelijk leven staan; 

− en voorts alle overige zaken, die naar de orde der kerk behoren tot het arbeidsveld 
van de kerkenraad en niet krachtens ordinantie, generale of plaatselijke regeling 
behoren tot de taak van de centrale kerkenraad. 

 
Artikel 14 De centrale gemeente 
1. Met inachtneming van de bepalingen terzake in de ordinanties gesteld, geschiedt de 

vorming en inrichting van een centrale gemeente verder bij plaatselijke regeling. 
2. Deze plaatselijke regeling wordt, onder goedkeuring van het breed moderamen van de 

classicale vergadering, vastgesteld en zo nodig gewijzigd door de kerkenraad of - in 
centrale gemeenten - door de daartoe in vergadering bijeengekomen ambtsdragers uit 
de centrale gemeente en bevat tevens bepalingen over het bijeenroepen van deze 
vergadering van ambtsdragers, en waarin als preses, assessor en scriba fungeren de 
preses, assessor en scriba van de centrale kerkenraad. 

3. In de centrale gemeente is een centrale kerkenraad, welks leden, naar in de plaatselijke 
regeling op te nemen regelen en met inachtneming van het in artikel 15 van deze 
ordinantie bepaalde, worden aangewezen door de (wijk)kerkenraden.  

4. In afwijking van het bepaalde in ordinantie 2-15-1 kan in een centrale gemeente bij 
plaatselijke regeling worden bepaald, dat de centrale kerkenraad bestaat uit alle 
ambtsdragers van de wijkgemeenten. 

5. De vergadering van ambtsdragers kan ook bijeenkomen ter bespreking van voor de 
centrale gemeente van bijzonder belang zijnde aangelegenheden, indien de centrale 
kerkenraad daartoe besluit, of ten minste één wijkkerkenraad een gemotiveerd verzoek 
daartoe bij de centrale kerkenraad indient.  

6. Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden, de desbetreffende 
wijkkerkenraden gehoord, vastgesteld en gewijzigd door de centrale kerkenraad, onder 
goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering. 

7. De centrale kerkenraad  houdt, op een daartoe bestemde kaart, aantekening van de 
geografische grenzen van elke wijkgemeente.  

 
Artikel 15 De centrale kerkenraad 

1. Het aantal leden van de centrale kerkenraad wordt in de plaatselijke regeling 
vastgesteld, met dien verstande, dat daarin evenveel predikanten als ouderlingen zitting 
hebben en ten naaste bij half zoveel diakenen en wel uit elke wijkgemeente ten minste 
drie ambtsdragers. In deze regeling kan tevens worden bepaald, dat ten hoogste twee 
diakenen uit het college van diakenen en ten hoogste twee tot kerkvoogd aangewezen 
ouderlingen uit het college van kerkvoogden als boventallig lid deel uitmaken van de 
centrale kerkenraad.  

2. Voor elk lid van de centrale kerkenraad wordt een secundus aangewezen, die aan 
dezelfde vereisten moet voldoen als de primus, met dien verstande dat voor een 
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predikantlid - bij vacature of in daarmee gelijk gestelde gevallen als bedoeld in ordinantie 
13-22 - een ouderling als secundus kan worden aangewezen.  

3. De leden en plaatsvervangende leden van de centrale kerkenraad worden benoemd voor 
een tijdvak van vier jaren, terwijl op de dag van aftreding in elk oneven kalenderjaar de 
helft of ten naaste bij de helft van hen naar een door de centrale kerkenraad te maken 
rooster aftreedt. 

4. Degenen, die niet langer zitting hebben in een wijkkerkenraad, treden ook af als lid of 
plaatsvervangend lid van de centrale kerkenraad, terwijl de wijze van vervulling van 
tussentijdse vacatures in de plaatselijke regeling, bedoeld in ordinantie 2-13-3, wordt 
vastgesteld. 

5. De centrale kerkenraad wijst telkenjare in zijn eerste vergadering, onder leiding van de in 
leeftijd oudste van de aanwezige predikanten uit zijn midden een preses, een assessor en 
een scriba aan, met dien verstande, dat in elk geval hetzij de preses, hetzij de assessor uit 
de predikanten wordt gekozen en voorts drie ouderlingen, en drie diakenen, die allen 
tezamen het groot moderamen van de centrale kerkenraad vormen, hetwelk belast is 
met de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van zijn besluiten en met de afdoening 
van al de daartoe door de centrale kerkenraad aangewezen zaken.  

6. In centrale gemeenten kan bij plaatselijke regeling worden bepaald, dat het groot 
moderamen bestaat uit preses, assessor, scriba, één ouderling, en één diaken. 

 
Artikel 16 De werkzaamheden van de centrale kerkenraad 
1. Aan de centrale kerkenraad is toevertrouwd: 

− de verkiezing van de predikanten, tezamen met de wijkkerkenraad van de 
wijkgemeente, waarvan de predikantsplaats vacant is; 

− de bepaling - behoudens incidentele afwijkingen bij besluit van het groot 
moderamen - van getal, tijd en plaats van de kerkdiensten in de centrale gemeente 
en de aanwijzing van die, waarin de sacramenten zullen worden bediend; 

− de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten in die kerkdiensten, welke in 
bijzondere gevallen van hem uitgaan ten behoeve van de gemeente in haar geheel; 

− het houden van contact met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking 
van de delen in het geheel der gemeente; 

− de vorming van organen van bijstand voor de gezamenlijke behartiging van belangen 
toevertrouwd aan de wijkgemeenten en de zorg voor de samenwerking tussen deze 
organen en de wijkkerkenraden of de betrokken commissies van de wijkgemeenten; 

− de zorg voor het bijbelonderricht op de scholen; 

− de behartiging van de belangen van de centrale gemeente bij de overheid en wat 
hem naar de orde der kerk verder tot taak wordt gesteld. 

 
Artikel 17 Gemeenten in het buitenland 

1. In het buitenland in een bepaald gebied woonachtige leden van de kerk kunnen, indien 
geen toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in ordinantie 20-7-1, zo de 
omstandigheden dit wenselijk maken, een buitenlandse gemeente vormen. 

2. De inrichting van zulk een gemeente geschiedt door het breed moderamen van de 
generale synode, zo mogelijk na overleg met de daarvoor in aanmerking komende 
kerken daar te lande. 
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3. Indien de kerkenraad van een gemeente, of het bestuur van een geloofsgemeenschap, in 
het buitenland te kennen geeft dat die gemeente of geloofsgemeenschap als 
buitenlandse gemeente tot de kerk wil toetreden, dient het verzoek daartoe schriftelijk 
te worden gedaan en te worden gericht aan het breed moderamen van de generale 
synode. 

4. Het breed moderamen van de generale synode onderzoekt de beweegredenen die tot 
dit verzoek hebben geleid en hoort daartoe het orgaan dat het in lid 3 bedoelde verzoek 
heeft ingediend en vervolgens diegenen die blijkens de regels van die gemeente of 
geloofsgemeenschap tot stemmen bevoegd zijn.  

5. Voordat het breed moderamen van de generale synode overgaat tot besluitvorming over 
het in lid 3 bedoelde verzoek raadpleegt het hierover: 
a. het college van visitatoren-generaal; 
b. de commissie toezicht en financiën. 

6. Wanneer het breed moderamen van de generale synode, na de in lid 5 bedoelde 
raadpleging, van oordeel is dat het in lid 3 bedoelde verzoek voor inwilliging in 
aanmerking komt, dient voorafgaande aan het besluit duidelijkheid te bestaan over ten 
minste de volgende onderwerpen: 

a. De bezetting van de bij die buitenlandse gemeente behorende predikantsplaats; 
b. De ambtelijke structuur in die buitenlandse gemeente; 
c. Het aantal geboorteleden, doopleden en lidmaten van die buitenlandse 

gemeente dat het in lid 3 bedoelde verzoek onderschrijft; 
d. De voorziening in de preekbeurten; 
e. De wijze waarop die buitenlandse gemeente zal voorzien in de pastorale zorg;  
f. De wijze waarop die buitenlandse gemeente voorziet in de gebouwen voor de 

kerkdiensten; 
g. De financiën en overige eigendommen van die buitenlandse gemeente en de 

wijze waarop de benodigde gelden zullen worden verkregen; 
h. De diaconale bezittingen en schulden; 
i. De beoogde geografische grenzen van die buitenlandse gemeente. 

7. Indien het breed moderamen van de generale synode besluit om met dit verzoek in te 
stemmen is zij bevoegd om vast te stellen in hoeverre de bepalingen van de kerkorde 
voor deze buitenlandse gemeente, vanwege haar geografische ligging in het buitenland, 
buiten toepassing blijven. 

8. Het besluit van het breed moderamen van de generale synode op het in lid 3 bedoelde 
verzoek wordt per aangetekende brief aan de verzoeker bekend gemaakt. Bij een positief 
besluit bevat dit besluit tevens de ingangsdatum daarvan. 

9. Indien het breed moderamen van de generale synode positief besluit op het in lid 3 
bedoelde verzoek, dient de kerkenraad van de buitenlandse gemeente respectievelijk 
dienen de leden van de geloofsgemeenschap die wenst toe te treden schriftelijk in te 
stemmen met de grondslag van de kerk. 

10. De toetreding van een buitenlandse gemeente geschiedt met behoud van de ambtelijke 
structuur op het tijdstip als bedoeld in lid 8, voor zover deze in overeenstemming is met 
de orde der kerk.  

11. Indien bij de buitenlandse gemeente de kerkenraad ontbreekt op het moment dat het 
breed moderamen van de generale synode positief besluit op het in lid 3 bedoelde 
verzoek, dient die gemeente overeenkomstig de bepalingen van de orde der kerk en 
onder leiding van het breed moderamen van de generale synode, die alsdan doet wat 
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des kerkenraads is, ouderlingen en diakenen te verkiezen die alsdan bij de in lid 9 
bedoelde instemming de gemeente vertegenwoordigen. 

12. In het in lid 8 bedoelde besluit wordt door het breed moderamen van de generale 
synode – indien nodig - een overgangsperiode gesteld om de gemeente of 
geloofsgemeenschap in het buitenland in de gelegenheid te stellen waar nodig alsnog te 
voldoen aan de bepalingen van de orde der kerk. 

13. Behoudens uitdrukkelijk besluit van de generale synode, naar aanleiding van een 
voorstel daartoe van haar breed moderamen, mag de toetreding van een buitenlandse 
gemeente of buitenlandse geloofsgemeenschap niet leiden tot financiële verplichtingen 
voor de kerk. 

14. Van het positief besluit tot toetreding van de in lid 3 bedoelde gemeente of 
geloofsgemeenschap wordt in alle gevallen melding gemaakt in het landelijk kerkblad. 

15. De gemeenten in het buitenland worden of bij een classis van de kerk ingedeeld of tot 
afzonderlijke classes verenigd, in welk laatste geval het breed moderamen van de 
generale synode de nodige bepalingen kan maken inzake het verband van zulke classes 
met de kerk. 

 
Artikel 18 Gemeenten in wording 
1. Indien een deel van een (centrale) gemeente, krachtens de wens van daar reeds 

wonende leden tot zelfstandigheid kan worden gebracht, kan het breed moderamen der 
classicale vergadering, de betrokken kerkenraad gehoord en nadat de betrokken leden in 
de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken, dat deel van die gemeente 
verklaren tot een (wijk)gemeente in wording en de maatregelen treffen, die het komen 
tot zelfstandigheid bevorderen. 

 
Artikel 19 Gemeenten in herstel 
1. Indien het geestelijk of gemeentelijk leven van een gemeente naar het oordeel van 

visitatoren-classicaal een zodanige inzinking vertoont, dat het nemen van bijzondere 
maatregelen gerechtvaardigd is, kan de generale synode, het breed moderamen van de 
classicale vergadering en de visitatoren-generaal gehoord, zulk een gemeente voor een 
tijdvak van ten hoogste vijf jaren verklaren tot een gemeente in herstel en ten aanzien 
van haar inrichting en pastorale verzorging maatregelen treffen, waarbij wordt 
afgeweken van de in de ordinanties van de kerk gestelde regels. 

 
Overgangsbepaling 
1. Deze overgangsbepaling geldt voor de vanaf 1 mei 2004 tot de Hersteld Hervormde Kerk 

behorende deelgemeente te Urk als bedoeld in ordinantie 2-10b zoals dat artikel luidde 
op 30 april 2004. 

2. Bij de deelgemeente is een predikantsplaats voor gewone werkzaamheden gevestigd.  
3. De deelgemeente draagt de lasten verbonden aan de voorziening in haar eredienst en 

pastoraat. 
4. De deelgemeente is gehouden om, onder goedkeuring van het breed moderamen van de 

generale synode, bij de naam "Hersteld Hervormde Gemeente" een zodanige toenaam te 
voeren dat zij daardoor kerkordelijk en in het rechtsverkeer duidelijk is onderscheiden 
van de plaatselijke Hersteld Hervormde Gemeente. 

5. De deelgemeente is ingedeeld bij de classis binnen welker ressort zij gelegen is. 
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6. Waar in de kerkorde sprake is van ‘gemeente’ wordt daaronder ook verstaan ‘de 
deelgemeente’ behoudens het bepaalde in deze overgangsbepaling. 

7. Tot de deelgemeente behoren die leden die aan de kerkenraad van de plaatselijke 
gemeente of van de deelgemeente schriftelijk hebben verklaard te willen behoren tot de 
deelgemeente en zich hebben doen inschrijven in het ledenregister van de 
deelgemeente, in welk geval zij - zolang deze inschrijving van kracht is - in de plaatselijke 
gemeente geen stembevoegdheid en geen financiële verplichtingen hebben. 

8. Ten aanzien van de verkiesbaarheid over en weer tot ouderling of diaken in de 
plaatselijke gemeente of in de deelgemeente is het bepaalde in ordinantie 3-11-3 en 4 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Ten aanzien van kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar is voor het lid zijn van de 
deelgemeente de aanwijzing van de ouders, de ouder die de ouderlijke macht uitoefent, 
of de voogd(es) beslissend. Zij die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben zijn bevoegd zelf 
te verklaren tot welke gemeente zij willen behoren. 

10. Een lid van de deelgemeente kan zich te allen tijde op zijn schriftelijk verzoek in het 
ledenregister van de plaatselijke gemeente doen opnemen, waardoor zijn band met en 
zijn rechten en plichten jegens de deelgemeente tegelijkertijd vervallen en zijn band met 
en zijn rechten en plichten jegens de plaatselijke gemeente worden ingesteld. 

11. De deelgemeente kan, bij met redenen omkleed besluit van het breed moderamen van 
de generale synode, visitatoren-classicaal, visitatoren-generaal, het breed moderamen 
van de classis en haar kerkenraad gehoord, en onder overeenkomstige toepassing van 
het bepaalde in ordinantie 2-7-1, worden opgeheven: 

− indien haar kerkenraad daarom verzoekt;  

− indien - gelet ook op de motieven die tot haar vorming hebben geleid - blijkt dat aan 
haar instandhouding als zodanig niet langer behoefte bestaat; of  

− indien zij niet langer bereid is of, naar het oordeel van de commissie toezicht en 
financiën, niet langer in staat is de aan haar instandhouding verbonden kosten en 
lasten te dragen. 

12. Opheffing van de deelgemeente kan echter alleen plaatsvinden nadat de daaruit 
voortvloeiende vermogensrechtelijke en financiële besluiten en regelingen de 
voorafgaande goedkeuring van de commissie toezicht en financiën hebben verkregen en 
daarbij voor de predikant die ten tijde van die opheffing nog een bij de deelgemeente 
gevestigde predikantsplaats bezet een naar het oordeel van de commissie toezicht en 
financiën redelijke voorziening ten aanzien van diens rechtspositie is getroffen. 

13. In de gevallen waarin de leden 1 t/m 12 van dit artikel niet voorzien, geeft het breed 
moderamen van de generale synode - behoudens beroep op de generale commissie voor 
de behandeling van bezwaren en geschillen - een voor de betrokken gemeente(n) 
bindende beslissing. 
 


