
 

Voorgestelde wijzigingen in de Plaatselijke regeling PgH 
 

 
Artikel 1  

1. De algemene kerkenraad bestaat uit elf leden.  

a. Elk van de vijf wijkkerkenraden wijst een lid uit zijn midden aan, bij voorkeur verkozen uit het 

moderamen van de desbetreffende wijkkerkenraad. Ook het bestuur van de missionaire gemeente 

wijst een lid uit zijn midden aan. 

b. Elk van de volgende colleges wijst een lid, die tevens lid is van een wijkkerkenraad, aan:  

 het college van diakenen;  

 het ministerie van predikanten;  

 het college van kerkrentmeesters.  

De wijkkerkenraden hebben hiertoe hun aanwijzingsbevoegdheid voor deze leden gedelegeerd aan de 

genoemde colleges.  

c. De in functie door de overige leden van de algemene kerkenraad boventallig gekozen preses en 

scriba maken deel uit van de algemene kerkenraad.  

 

2. Plaatsvervangende leden.  

a. Voor elk lid wijzen de desbetreffende colleges een plaatsvervanger aan.  

b. De preses wordt vervangen door de predikant, genoemd 1, ad b.  

c. De scriba wordt vervangen door het lid van het college van kerkrentmeesters, genoemd onder 1, ad 

b.  

 

 
 Artikel 2  

1. Overeenkomstig het bepaalde in de kerkorde1 zijn de ambten als volgt verdeeld, naast een 

predikant, tenminste twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen  

 

 

Artikel 4  

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap wijst een afgevaardigde aan die deelneemt aan de vergaderingen 

van de algemene kerkenraad. De afgevaardigde heeft een adviserende stem. 

 

 

Artikel 7  

1. Het breed moderamen bestaat uit vijf leden, te weten de leden van algemene kerkenraad, zonder 

de afgevaardigden van de vijf wijkgemeenten en de missionaire gemeente.  

2. De samenstelling van het breed moderamen dient zoveel mogelijk een representatieve afspiegeling 

te zijn van de vijf wijkgemeenten en de missionaire gemeente met dien verstande dat een 

meerderheid uit een wijkgemeente/missionaire gemeente, hoe ook genaamd, dient te worden 

uitgesloten. 

 

Samenstelling college van kerkrentmeesters  

Artikel 15  

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende leden, waarvan de meerderheid dient te 

bestaan uit ouderlingen-kerkrentmeester:  

1. een lid, aangewezen door elk van de wijkraden van kerkrentmeesters en het bestuur van de 

missionaire gemeente;  

2. de door de algemene kerkenraad in functie boventallig, dan wel uit het midden van het college van 

kerkrentmeesters, benoemde  

a. voorzitter  

b. secretaris  

c. penningmeester  

 

 

 



Samenstelling college van diakenen  

Artikel 21  

Het college van diakenen bestaat uit de volgende leden:  

1. een lid aangewezen door elk van de vijf wijkraden van diakenen en het bestuur van de missionaire 

gemeente;  

2. de in functie boventallig, of uit hun midden gekozen, door de algemene kerkenraad benoemde 

voorzitter, secretaris, en penningmeester en administrerend diaken;  

3. een lid, dat de belangen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking behartigt. 

De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking benoemt dit lid.  

4. De leden, genoemde onder ad 1 en 3, wijzen voor elke functie een plaatsvervanger aan. De leden, 

genoemd onder ad 2, regelen onderling de vervanging. 

 

 

Bijlage B  
Topografische kaart, als bedoeld in artikel 29. 

 

 


