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INLEIDING.
De ProtestantseTweestromengemeente te Rossum – Heerewaarden - Hurwenen (PT )is
ontstaan uit het samengaan van de Hervormde Gemeente Heerewaarden en de Protestantse
Gemeente Rossum-Hurwenen per 1 januari 2018. Gedurende de vele besprekingen in de
Projectgroep Fusie is, mede naar aanleiding van artikel I van de kerkorde nagedacht over de
“kern van ons kerk-zijn”. De formulering die volgt is daarvan de neerslag:
De onvoorwaardelijke liefde van God voor mensen is het uitgangspunt en de inspiratie
voor ons kerk-zijn. Wij vertrouwen dat God de bron is van ons bestaan, de schepper van
hemel en aarde. Als gemeente in Christus proberen wij in geloof, hoop en liefde vanuit
deze bron te leven.
Wij zoeken de omgang met Hem in het besef dat die ontspringt aan zijn genadige
omgang met ons. Daarom vieren we Gods liefde in de zondagse kerkdienst: in het
lezen van de bijbel, in de bediening van doop en avondmaal, in het zingen en
bidden, het oefenen van de barmhartigheid, in het ontvangen van de zegen.
Dit plaatselijk belijden is geschreven in verbondenheid met artikel I van de kerkorde in het
besef dat we verbonden zijn aan en met een lange traditie. Dit geloof is het voortdurende
uitgangspunt en het levend bewustzijn van het werk van en in de gemeente, welk werk in wat
volgt zo kort en helder mogelijk zal worden beschreven.

KERKENRAAD.
De kerkenraad (de gezamenlijke ambtsdragers) vormt het hoogste bestuursorgaan van de PT.
Dat betekent dat de colleges, de pastoraatsgroep en de commissies c.q. werkgroepen hun
beleid en plannen ter goedkeuring voorleggen aan de kerkenraad, die ten aanzien van alles
eindverantwoordelijk blijft.
Alle leden van de kerkenraad zijn ambtsdrager.
De kerkenraad bestaat uit (minimaal):
-

twee ouderlingen-kerkrentmeester
drie diakenen
twee ouderlingen-pastoraat
de predikant
ouderling met bijzondere opdracht: de kerkelijk werker
ouderling met bijzondere opdracht: scriba

De samenstelling van de kerkenraad per 1 januari 2018 is als volgt:
geen namen, maar functies
Jaarlijks wordt uit het midden van de kerkenraad een moderamen samengesteld, waarin in
ieder geval plaatsnemen de voorzitter, de scriba en de predikant.
De kerkenraad kiest uit haar midden de voorzitter.
TAKEN VAN DE KERKENRAAD.
In algemene zin is de kerkenraad verantwoordelijk voor het algehele beleid, ook daar waar
dat beleid uitvoering vindt in de colleges en werkgroepen.
De specifieke verantwoordelijk van de kerkenraad wordt hieronder puntsgewijs
weergegeven:
-

de zorg voor de dienst van Woord en Sacramenten;
het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke
vorming
het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de
gemeente
het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van
de kerk is opgedragen
de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn
behandeld
het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de
gemeente (plaatselijke regeling)
het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt
gevraagd.
het beroepen van de predikant en de aanstelling van de kerkelijk werker en het
leiding geven aan de daaraan voorafgaande procedure en verkiezing.

HET HOREN VAN DE GEMEENTE.
-

De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de
gemeente ten aanzien van:
•

het toelaten van doopleden tot het avondmaal

•

het zegenen van andere levensverbintenissen dan van een huwelijk tussen man
en vrouw

dan na beraad in de gemeente.
-

De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de
gemeente ten aanzien van:
•

het beantwoorden van de doopvragen door doopleden

•

het verlenen van stemrecht aan anderen dan belijdende leden

•

de wijze van verkiezing van ambtsdragers

en terzake van:
•

de aanduiding van de naam van de gemeente

•

het voortbestaan van de gemeente

•

het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente

•

de plaats van samenkomst van de gemeente

•

het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze
vervreemden van een kerkgebouw

•

de plaatselijke regeling

zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
-

De kerkenraad neemt geen definitieve besluiten met betrekking tot wijziging of
vaststelling van een beleidsplan, begroting en jaarrekening dan nadat de
gemeenteleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. De
betreffende stukken zijn daartoe of gepubliceerd of ter inzage gelegd.

PLAATSELIJKE REGELING.
-

De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling met daarin de regelingen ten
behoeve van het leven en werken van de gemeente, na overleg met de organen
van de gemeente op wie de regeling betrekking heeft. Voor de definitieve
vaststelling van de regeling dient de gemeente gehoord te worden.

-

Deze plaatselijke regeling bevat tenminste:
•

de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers

•

de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad

•

de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van
de gemeente zowel van kerkrentmeesterlijke als diaconale aard

•

de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen

BELEIDSPLAN.
-

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na
daarover overleg te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van
diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

-

Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk legt de kerkenraad vast op
welke wijze en met wie jaargesprekken worden gehouden, onder wie in elk geval
de predikant en de kerkelijk werker.

KERKRENTMEESTERS:
De kerkrentmeesters stellen ieder jaar tijdig een begroting voor het volgende jaar op.
Eveneens wordt ieder jaar de jaarrekening opgesteld. Beide documenten worden ter
goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd.
Alle beleidsvoornemens die uit het opstellen van de cijfers voortvloeien behoeven
goedkeuring van de kerkenraad. Die beleidsvoornemens zijn, voor zover mogelijk, vastgelegd
in een beleidsplan, eveneens ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd.
Van alle taken leggen de kerkrentmeesters tijdens de vergadering van de kerkenraad
verantwoording af, mede om alle ambtsdragers op de hoogte te houden van de gang van zaken
rond het beheer van alle kerkelijke goederen die niet van diaconale aard zijn en de inning van
levend geld.
Besluitvorming die de aan- of verkoop van kerkelijke gebouwen betreft kan niet plaatsvinden
dan na de gemeente daarover geïnformeerd te hebben. Deze procedure dient ook te worden
gevolgd bij het aanstellen van (betaald) personeel, de predikant en de kerkelijk werker.

DIAKENEN.
De diakenen stellen jaarlijks tijdig een begroting op voor het volgende jaar en de jaarrekening
van het voorbije jaar. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad.
Beleidsvoornemens die uit deze documenten voortvloeien worden zo mogelijk in een
beleidsplan vastgelegd en ook aan de kerkenraad voorgelegd. De ad hoc beslissingen en
daaruit voortvloeiende acties worden zo mogelijk van te voren en anders achteraf aan de
kerkenraad voorgelegd.

Vervreemding van onroerend goed door het college van diakenen behoeft instemming van de
kerkenraad en wordt helder en tijdig bekend gemaakt aan de gemeente.
De diakenen leggen doorgaand verantwoording af aan de kerkenraad van hun handelen dat
voortvloeit uit hun beleidsplan. Dit niet alleen omdat de kerkenraad tenslotte verantwoordelijk
is maar zeker ook om alle ambtsdragers op de hoogte te houden van en betrokken te laten zijn
bij het werk van de diakenen.

PASTORAAT.
Het pastoraat in de gemeente wordt uitgevoerd door de predikant, de kerkelijk werker en de
pastorale ouderlingen. Zij krijgen ondersteuning van bezoekdames.
De vertrouwelijke zaken worden uitgewisseld, waar nodig, tussen predikant/kerkelijk werker
en de betreffende ouderling of bezoekdame. Eventueel worden vertrouwelijkheden
uitgesproken in het grotere verband van de pastoraatsvergadering (predikant, kerkelijk werker
en de pastorale ouderlingen).
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het creëren van maximale omstandigheden voor het
pastorale werk binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. In dit verband wordt een
alerte rol van het college van kerkrentmeesters verwacht.

JEUGDWERK.
Het jeugdwerk in de eigen gemeente en in de rest van de Oost-Bommelerwaard staat op een
laag pitje. In het beleid van de afzonderlijke kerkenraden van Rossum-Hurwenen en
Heerewaarden was dit werk in hoge mate gedelegeerd, hetzij richting de eigen
jeugdouderling, hetzij richting de Regionale Jeugdraad Bommelerwaard. Het lijkt raadzaam
om binnen de kerkenraad tot eigen gedachtenvorming over de toekomst van het jeugdwerk te
komen en belangrijke besluiten te (durven) nemen.

COMMISSIES.
De kerkenraad kan werkzaamheden delegeren aan een commissie, al dan niet van tijdelijke
aard. De verantwoordelijkheid voor het werk van een commissie blijft volledig bij de
kerkenraad liggen.

EVALUATIES.
Het moderamen of een daartoe aangewezen afvaardiging van de kerkenraad voert minimaal
één keer per jaar een evaluatiegesprek met de predikant en met de kerkelijk werker. De vraag

naar het welbevinden van de medewerkers in hun werk (en privé-situatie), het al dan halen
van afgesproken doelstellingen, het functioneren in de verschillende onderdelen van hun
werk komt aan de orde. Afspraken worden bestendigd, waar nodig bijgesteld of veranderd.
De vraag naar de verplichte bijscholing dient te worden gesteld en beantwoord. Deze
bijscholing moet zo direct mogelijk (het werk in) de gemeente dienen en in die zin is het goed
gezamenlijke afspraken te maken over de inhoud van de bijscholing.
De kerkenraad geeft op een of andere wijze jaarlijks blijk van zijn hartelijke belangstelling
voor alle werk van commissies en vrijwilligers dat niet in de kerkenraad of een college plaats
heeft.

BELEIDSPLANNEN COLLEGES.
Voor een nadere uitwerking van de door de kerkenraad goedgekeurde beleidsplannen van de
verschillende colleges en andere organen wordt verwezen naar de bijlagen bij dit beleidsplan.

