
 
 

 
 
 
 

 

Plaatselijke regeling 
 
 
 
 

Gereformeerde Johanneskerk 
 

te Sint Jansklooster 
 
 
 
 

 

 

De Johanneskerk 
 

Als ik iets te vieren heb, is mijn kerk er 
Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk 
Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk er 

 
Kerk zijn we samen! 

Samen voor iedereen. 
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Inleiding 
 
Met deze plaatselijke regeling verwoordt de Gereformeerde Johanneskerk te Sint Jansklooster haar 
gebruiken en haar afspraken ten behoeve van de wijze van leven en handelen waarin wij “gemeente 
zijn”.  
 
Met deze regeling geeft de kerkenraad de weg aan die zij de komende jaren wil bewandelen. Dit doet 
zij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God. 
 
De landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN) biedt veel ruimte aan kerken om “gemeente te zijn”. 
Wanneer kerken deze ruimte te breed vinden, heeft men de vrijheid om in de plaatselijke regeling te 
beschrijven hoe men invulling geeft aan bepaalde afspraken. Deze plaatselijke regeling geeft duidelijk 
weer waar wij als Johanneskerk voor staan en welke afspraken, bepalingen en regels hierbij horen. 
 
Wij verwachten dat wij met Gods zegen deze regeling kunnen naleven, zodat wij een liefdevolle 
gemeenschap zullen zijn en open staan voor ieder die op onze weg komt.  
 
Wij wensen u Gods zegen toe! 
 
Namens de kerkenraad, 
 
 
Beleidsplancommissie 2019 – 2023: 
 
zr. Janice Akkerman-van Benthem 
br. Hans van Benthem 
br. Hoege Lassche 
zr. Janny Wermink-Weijs 
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In het kort wordt uitsluitend beschreven op welke punten de Johanneskerk anders handelt en waar 
andere invulling gegeven wordt aan de ruimte die de PKN biedt. 
 

1. Avondmaal 
In de Johanneskerk is het alleen mogelijk om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal wanneer men 
openbaar belijdenis van haar/zijn geloof heeft afgelegd. 
 

2. Doop 
De Heilige Doop wordt bij kinderen alleen bediend wanneer tenminste één van de ouders belijdend lid 
van de gemeente is. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen alleen belijdende leden de 
doopvragen beantwoorden. 
 

3. Huwelijk 
In de Johanneskerk wordt uitsluitend een huwelijk ingezegend tussen een vrouw en een man. 
 

4. Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: predikant, (wijk)ouderlingen, scriba, diakenen, 
jeugdouderlingen en ouderlingkerkrentmeesters. 
 
Bepalingen Johanneskerk: 
- Binnen de Johanneskerk is een college van kerkrentmeesters actief. Van dit college zijn maximaal 

3 leden bevestigd als ouderlingkerkrentmeester.   
- De huidige samenstelling (01-01-2019) bestaat uit 10 (wijk)ouderlingen, 1 scriba, 5 diakenen, 2 

jeugdouderlingen en 3 ouderlingkerkrentmeesters. De voorzitter wordt gekozen uit de 
kerkenraad. De kerkenraad is vrij om deze samenstelling, nadat zij dit hebben voorgelegd aan de 
gemeente, te wijzigen. 

- De zittingstermijn van leden van de kerkenraad is 4 jaar. Deze termijn mag met maximaal 2 jaar 
verlengd worden. Voor aftredende ambtsdragers geldt een minimale rustperiode van 2 jaar. Dit 
geldt ook voor haar/zijn partner. 

- Bij de periode van aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente gevraagd om namen per brief 
of per e-mail aan te dragen van gemeenteleden die zij geschikt achten voor één van de ambten. 
De kerkenraad bespreekt deze namen en gaat de kandidaten persoonlijk benaderen. 

- Besluitvorming: belangrijke besluiten worden aangenomen indien 2/3 van de kerkenraad akkoord 
gaat. Wanneer een kerkenraadslid niet op de vergadering aanwezig is, wordt deze persoonlijk 
benaderd om haar/zijn stem uit te brengen. 

 

5. Vacante periode 
In de vacante periode zal de kerkenraad een predikant benaderen die de gemeente kan ondersteunen 
in de pastorale zorg. Met de predikant wordt een overeenkomst gesloten. Vanuit de 
werkgemeenschap van predikanten wordt een consulent aangewezen, die de gemeente tijdens de 
vacante periode bijstaat in het kerkenraadswerk en het beroepingswerk. 
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6. Beroepingswerk  
Na het afscheid en na het vertrek van een predikant gaat de kerkenraad, wanneer zij vinden dat daar 
de geschikte tijd voor is, de voorbereidingen voor het beroepingswerk opstarten. In opdracht van de 
kerkenraad wordt door de kerkrentmeesters een solvabiliteitsverklaring aangevraagd. Wanneer deze 
binnen is, wordt er een profielschets opgesteld door de kerkenraad. 
De kerkenraad gaat een beroepingscommissie samenstellen. Hiervoor worden gemeenteleden 
gezocht en benaderd die een afspiegeling van de gemeente zijn. Daarnaast wordt de 
commissie aangevuld met kerkenraadsleden. De verhouding van gemeenteleden t.o.v. 
kerkenraadsleden is dusdanig dat de meerderheid van de leden niet-kerkenraadsleden zijn. De 
kerkenraad organiseert daarna een gemeenteavond.  
Tijdens de gemeenteavond wordt de beroepingsbrief gepresenteerd, de beroepingscommissie 
voorgesteld en wordt gevraagd om instemming voor het starten van het beroepingswerk.  
Tijdens de 1e vergadering van de beroepingscommissie wordt een voorzitter gekozen, de voorzitter is 
lid van de  kerkenraad. De voorzitter rapporteert de voortgang aan de kerkenraad. 
Wanneer de commissie een unaniem besluit heeft genomen over een te beroepen predikant wordt 
deze voorgedragen aan de kerkenraad. De voordracht wordt besproken en bij akkoord van 80% van 
de kerkenraad, zal deze ook op een gemeenteavond aan de gemeente worden voorgedragen. Hierna 
volgt een stemming en bij instemming van 2/3 van de aanwezige gemeenteleden,  zal overgegaan 
worden tot het daadwerkelijk beroepen van een nieuwe predikant. Aansluitend aan deze vergadering 
wordt er een beroep uitgebracht.  
 

7. Financiële aangelegenheden 
Uitgaven, die niet vallen binnen de goedgekeurde begroting of meer dan 15.000 Euro bedragen, 
moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de kerkenraad. 
 
 
 
 
Besproken en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 4 maart 2019. 
 
De gemeente heeft hiermee ingestemd tijdens de gemeenteavond van 8 april 2019. 
 


