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Artikel 1 De kerkdiensten van de gemeente 
1. In haar kerkdiensten verenigt zich de gemeente des Heeren onder de bediening van Woord 

en sacramenten, tot de dienst van de gebeden en de dienst van de offeranden waaronder 
die van de barmhartigheid. 

2. In een kerkdienst wordt slechts gebruik gemaakt van een - in overleg met de kerkenraad 
gekozen - orde uit het dienstboek van de kerk. 

3. Buitengewone kerkdiensten kunnen worden gehouden naar aanleiding van belangrijke 
gebeurtenissen in het leven van kerk, staat en volk. 

4. Getal, plaats en tijd van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad. 
5. Een kerkdienst wordt niet geleid dan door hen die bij ordinantie daartoe de bevoegdheid 

hebben. 
6. In noodgevallen kan een ouderling een kerkdienst leiden. 
7. De kerkenraad van een gemeente kan een dienaar des Woords van een buitenlandse kerk, 

met welke de kerk betrekkingen overeenkomstig ordinantie 20-8 onderhoudt, uitnodigen in 
een kerkdienst voor te gaan. 

8. De pastor loci en in een centrale gemeente de predi-kanten van die gemeente laten zich in 
de door hen te leiden kerkdiensten niet door predikanten van elders ver-vangen dan in 
overleg met de betrokken (wijk)kerkenraad. 

9. De kerkenraad doet in het openbaar mededeling van plaats en tijd van de kerkdiensten en 
desgewenst van de naam van degene die daarin zal voorgaan. 
 

Artikel 2 Bijzondere kerkdiensten  
1. De kerkenraad kan besluiten tot het houden van bijzondere kerkdiensten, zoals voor anders 

begaafden of voor hen, die buiten het kerkelijk leven staan. 
2. De kerkenraad kan in samenwerking met andere kerkgemeenschappen binnen haar ressort 

besluiten tot het houden van bijzondere kerkdiensten. 
3. In een centrale gemeente behoeft het besluit van een wijkkerkenraad tot het houden van 

bijzondere kerkdiensten de goedkeuring van de centrale kerkenraad, met het oog op een 
redelijke inpassing in en verhouding tot getal, plaats en tijd van de gewone kerkdiensten. 

4. In bijzondere kerkdiensten kan worden afgeweken van het bepaalde in ordinantie 6-1-2 en 6-
1-5 mits de voorganger bevoegd is bij één van de samenwerkende kerkgemeenschappen. 
 

Artikel 3 Het kerkgebouw 
1. De zorg voor de kerkgebouwen van de gemeente en voor de handhaving van de orde tijdens 

de kerkdiensten berust bij het college van kerkvoogden. 
2. De kerkgebouwen van de gemeente worden bij voorrang voor gemeentelijke en kerkelijke 

doeleinden beschikbaar gesteld. 
 

Artikel 4 De koster 
1. Het college van kerkvoogden kan zich bij de zorg voor het kerkgebouw en de orde daarin 

tijdens de kerkdiensten doen bijstaan door een koster. 
2. De koster wordt door het college van kerkvoogden, in overleg met de kerkenraad, bij 

voorkeur gekozen uit de lidmaten van de kerk. Vervolgens wordt deze door het college van 
kerkvoogden benoemd, die - naar een regeling in zijn instructie opgenomen - tevens kan 
worden belast met werkzaamheden ten dienste van de kerkenraad.  De benoeming wordt 
schriftelijk vastgelegd. 

 

Artikel 5 De organist 
1. De gemeente wordt met betrekking tot de kerkdienst terzijde gestaan door een organist, met 

inachtneming van de richtlijnen van de kerkenraad. 
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2. De organist wordt door het college van kerkvoogden, in overleg met de kerkenraad,  bij 
voorkeur gekozen uit de lidmaten van de kerk en zo mogelijk uit hen die in het bezit zijn van 
een of meerdere relevante diploma's. Vervolgens wordt deze door het college van 
kerkvoogden benoemd. De benoeming wordt schriftelijk vastgelegd. 

 

Artikel 6 Huisgodsdienst 
1. Predikanten en ouderlingen wekken, met name bij het huisbezoek, de leden van de 

gemeente op tot het getrouw onderhouden van de huisgodsdienst met onder meer 
Schriftlezing, gebed en gezongen of gelezen lied. 

 

Artikel 7 Slotbepaling 
1. De bepalingen uit deze ordinantie gelden met in achtneming van het bepaalde in ordinantie 

16. 
 


