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PLAATSELIJKE REGELING 

1. Inleiding 

Voor u ligt de plaatselijke regeling van de Hervormde Gemeente Schelluinen. Dit document geeft een 
beeld van de identiteit van onze gemeente en onze plaats in het geheel van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Het is niet nodig om bij ieder nieuw beleidsplan over al deze onderwerpen na te denken. 
 
Volgens ordinantie 4-8-5 van de kerkorde is de kerkenraad verplicht een plaatselijke regeling op te 
stellen. Daar staat dat de plaatselijke regeling ten minste het volgende bevat: 

- 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;  
En indien van toepassing 
de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen. 
 
U vindt in dit document dus zowel de kerkordelijke ‘verplichte’ onderwerpen als datgene wat 
betrekking heeft op de kern van ons gemeente zijn. 
 
 
Deze plaatselijke regeling is: 
Door de kerkenraad gewijzigd op 12 november 2018 
Aan de gemeente kenbaar gemaakt op 19 november 2018 
Door de kerkraad vastgesteld op …. 
Naar het moderamen van de classis gestuurd op …. 
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2. Wie we zijn 

Als Hervormde Gemeente van Schelluinen horen we bij de algemene christelijke Kerk. Wij mogen 
delen in de aan Israël geschonken verwachting van de komst van Gods Koninkrijk. 
 
De kerk is het werk van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als gemeente leven we van 
Gods genade in Jezus Christus. Wij belijden dat Hij onze Heere en Verlosser is. Het is onze eerste 
opdracht is om het evangelie te horen en te verkondigen. Bron en norm voor deze verkondiging is de 
Heilige Schrift.  
Kern van het gemeenteleven zijn daarom de kerkdiensten op zondag, waar God ons samenroept. In 
deze diensten klinkt de stem van God, Hij spreekt tot ons door Zijn Woord en Hij bevestigt Zijn 
Evangelie door de sacramenten van Doop en Avondmaal. Als gemeente richten wij ons tot God door 
ons bidden en ons zingen.  
Vanuit deze kern willen we in de wereld staan en ook onze andere samenkomsten vorm en inhoud 
geven.  
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3. Plaats binnen de Protestantse Kerk in Nederland 

De Hervormde Gemeente Schelluinen wil binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland  
het gereformeerde belijden bewaren en inbrengen. 
Wij betreuren sommige uitspraken en praktijken binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wij 
erkennen daarbij dat wij deel hebben aan de fouten en zonden van onze kerk, zowel van het heden 
als het verleden. Wij denken daarbij aan de woorden van de apostel Paulus: “Indien wij ontrouw zijn, 
Hij blijft getrouw!” (2 Tim.2:13) Wij weten ons daarom verschuldigd om binnen de kerk trouw te blijven 
aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus, ons geroepen heeft. 
 
In de volgende hoofdstukken heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Schelluinen een 
aantal onderwerpen die wezenlijk zijn voor onze identiteit uitgewerkt. 
Verder zal de gemeente de aanduiding “Hervormde Gemeente” blijven dragen. Haar belijden zal in 
overeenstemming zijn met de drie gereformeerde belijdenisgeschriften: de catechismus van 
Heidelberg, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. 
 
 
 

  



PLAATSELIJKE REGELING 6 

4. De samenkomsten van de gemeente 

4.1 Visie 
In de eredienst klopt het hart van de gemeente. Daar ontmoeten wij God zelf in de bediening van Zijn 
Woord en van de sacramenten. God zelf nodigt de gemeente uit tot de lezing van de Heilige Schrift en 
de prediking van het Evangelie. Daarnaast worden de sacramenten van de Heilige Doop en het 
Avondmaal bediend. Tevens is er de dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid (Kerkorde art. VII). Hierdoorheen wordt onze relatie met God gewekt en gevoed, de 
verschillende elementen zullen dan ook inhoudelijk hieraan dienstbaar moeten zijn. 

 

4.2 Orde van dienst 
De opzet van de diensten is als volgt:  
 

- Afkondigingen door de ouderling van dienst 
- Aanvangslied 
- Ouderling van dienst brengt de voorganger naar de kansel 
- Votum en groet 
- Lied 
- Wet van de HEERE en de samenvatting daarvan of de Geloofsbelijdenis 
- Lied 
- Gebed 
- Schriftlezing 
- Collecte (Diaconie) 
- Lied 
- Prediking 
- Lied 
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecte (Kerkrentmeesters) 
- Lied 
- Zegen 

 
Tijdens de diensten wordt er voor de Schriftlezing gebruik gemaakt van de Herziene StatenVertaling. 
Hier is in 2011 voor gekozen omdat deze vertaling de brontekst zo getrouw mogelijk wil overzetten in 
hedendaags Nederlands, en tegelijkertijd de huidige lezers probeert te bereiken. 
Voor diensten waarbij een gedrukte liturgie aanwezig is, kan eventueel ook gebruik gemaakt worden 
van de Nieuwe Bijbel Vertaling. 
 
Staande in de traditie van de Reformatie hechten we eraan in onze diensten de Psalmen te zingen. 
Deze liederen vertolken alle hoogte- en dieptepunten die er in het leven met God kunnen zijn. Door de 
psalmen te zingen weten we ons bovendien verbonden met Israël en met velen voor ons die de God 
van Israël als hun Heere hebben beleden.  
Voor onze diensten maken we primair gebruik van de berijming uit 1773. Vanaf april 2014 staat het de 
voorganger echter ook vrij twee psalmen uit de berijming van 1968 te kiezen wanneer daar inhoudelijk 
redenen voor zijn. 
Daarnaast maken we gebruik van de gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, waarbij de richtlijn is 
dat er één gezang per dienst opgegeven kan worden. 
In ‘bijzondere’ diensten staat het de voorganger vrij een liturgieboekje samen te stellen met naast de 
psalmen eveneens gezangen uit het Liedboek voor de Kerken en eventueel andere bundels. We 
vertrouwen erop dat hij hierin zelf een verantwoorde keuze zal maken, met het oog op het geheel van 
de gemeente en de inhoud van de Bijbel. 
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5. Doop en Heilig Avondmaal 

5.1 Visie 
De sacramenten zijn zichtbare tekenen van het verkondigde Evangelie. Ze helpen ons om beter te 
begrijpen wat God ons in Zijn Woord belooft. Bovendien worden door de sacramenten de beloften van 
God verzegeld, zodat we er niet aan hoeven te twijfelen dat God ons uit genade vergeving van zonde 
en het eeuwige leven schenkt. In onze kerk zijn er twee sacramenten: Doop en het Heilig Avondmaal.  
 

5.2 Doop 
Van ouders die deel uitmaken van onze gemeente wordt verwacht dat zij hun pasgeboren kinderen 
als kinderen van de gemeente ten doop houden.  
De kinderen worden in een zondagse eredienst gedoopt. Na overleg met de kerkenraad wordt de 
datum vastgesteld. In de dienst wordt het doopformulier gelezen, daarna beantwoorden de ouders de 
doopvragen en vervolgens wordt het kind gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. 
 

5.3 Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gehouden. Een week voorafgaand aan de 
avondmaalsviering is er een dienst van voorbereiding. In deze dienst wordt het eerste gedeelte van 
het klassieke avondmaalsformulier gelezen. 
In de week voorafgaande aan de viering belegt de kerkenraad een bijeenkomst waarin de 
gemeenteleden belemmeringen ter sprake kunnen brengen die een gepaste viering van het Heilig 
Avondmaal in de weg staan. 
Voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal wordt het tweede deel van het 
avondmaalsformulier gelezen. Daarna wordt de gemeente uitgenodigd om naar voren te komen en 
deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Gemeenteleden worden uitgenodigd tot het Heilig 
Avondmaal nadat zij eerst belijdeniscatechese ontvangen hebben en Openbare Belijdenis van het 
geloof hebben afgelegd. 
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6. Huwelijk van gemeenteleden 

6.1 Visie 
Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt het huwelijk tussen man en vrouw verankerd in de schepping 
en daarmee gekoppeld aan Gods oorspronkelijke bedoeling: Hij wil dat man en vrouw samen als 
gehuwden zullen leven (zie o.a. in Gen. 1: 27, 2: 18 – 25, Markus 10: 6 – 9 en Efeziërs 5: 22 – 33). 
Om deze reden worden in onze gemeente alleen huwelijken tussen man en vrouw kerkelijk bevestigd 
en (in)gezegend. 
Vanwege het feit dat het huwelijk in de Bijbel zo duidelijk naar voren komt als de manier voor man en 
vrouw om het leven te delen, zijn wij als kerkenraad ‘voorstander’ van het huwelijk. Wanneer 
gemeenteleden andere samenlevingsvormen kiezen, wil de kerkenraad graag een pastoraal gesprek 
aangaan om de redenen hiervoor te vernemen. De kerkenraad zal vervolgens haar visie en 
standpunten helder maken. Deze gesprekken willen we graag in liefde en verbondenheid voeren 
(gedachtig het woord van Jezus uit Joh. 8:7). Het doel daarbij is te vernemen waarom men ‘de weg 
van God’ niet wenst te gaan. In gehoorzaamheid aan de opdracht vanuit Gods Woord zal de 
kerkenraad eveneens proberen hen te bewegen deze weg wel te kiezen. 

 

6.2 Huwelijk na samenwonen 
Het kan voorkomen dat in de gemeente een verzoek komt voor kerkelijke bevestiging van een huwelijk 
van gemeenteleden die voorheen openlijk hebben samengewoond. Wanneer de kerkenraad met hen 
hierover nog niet eerder in gesprek is gegaan, zal een gesprek alsnog dienen te volgen. Doel van dit 
gesprek is de redenen voor het voorgenomen huwelijk en met name de kerkelijke bevestiging te 
vernemen en daaruit te proeven of er ook een besef is dat het huwelijk de weg is die God ons wijst. Dit 
laatste zal dan ook in het gesprek aan de orde dienen te komen. In het gesprek zal er ruimte zijn voor 
verootmoediging en schuldbelijdenis voor God (in de vorm van gebed). 

 

6.3 Huwelijk na echtscheiding 
Wanneer er een verzoek binnenkomt voor bevestiging en inzegening van een huwelijk waarbij sprake 
is van echtscheiding bij (een van) beiden, dan wil de kerkenraad eveneens het pastorale gesprek 
aangaan. Reden hiervoor is dat vanuit de Bijbel duidelijk wordt dat echtscheiding niet de bedoeling is 
(zie m.n. Gen 2: 24 en Matt. 19: 1 – 9). Het huwelijk is een band (verbond) van liefde en trouw voor 
het gehele leven. Daartegenover is het ook in lijn met het Evangelie dat mensen bij erkenning van 
gebrokenheid en schuld de ruimte krijgen om opnieuw te beginnen. Deze gelegenheid willen wij hen 
niet ontnemen. Het beoogde gesprek zal dan ook ten doel hebben om de beweegredenen voor het 
opnieuw willen trouwen te vernemen. In het gesprek zal er ruimte zijn voor verootmoediging en 
schuldbelijdenis voor God (in de vorm van gebed). 
Voor bovenstaande punten geldt dat elke situatie afzonderlijk bezien zal moeten worden omdat dit 
pastorale werk maatwerk is, en geen situatie gelijk is aan de andere. 
 

6.4 Huwelijksdienst 
De huwelijksdienst lijkt in veel opzichten op een ‘gewone’ eredienst. Het bijzondere karakter van de 
huwelijksdienst komt naar voren in de liturgie. Het huwelijksformulier wordt gelezen, het bruidspaar 
beantwoordt de bijbehorende vragen, waarna het bruidspaar op de knielbank voorin de kerk knielt om 
Gods zegen te ontvangen.  
 
Ter voorbereiding op de huwelijksdienst voert de predikant een gesprek met het bruidspaar, waarbij er 
ook overleg is over de liturgische vormgeving van de dienst. Uiteindelijk zal de kerkenraad 
verantwoordelijk blijven voor de dienst. Als huwelijksformulier kan gekozen worden voor het klassieke 
formulier in hertaling, of het formulier dat hoort bij Orde III uit het dienstboek voor de Protestantse Kerk 
in Nederland.  
 
Met het oog op de Huwelijksbijbel die door de gemeente wordt geschonken, heeft het bruidspaar de 
keuze uit de Herziene StatenVertaling, de Parallelbijbel (SV – NBV) of de Nieuwe BijbelVertaling. 
 
Tijdens een huwelijksdienst wordt de mogelijkheid geboden enkele foto’s te maken of te filmen, dit in 
overleg met de predikant. Hinderlijke situaties dienen hierbij vermeden te worden, aangezien het een 
eredienst betreft. De fotograaf zal dan ook terughoudend te werk moeten gaan. Vanaf de galerij kan er 
gefilmd worden vanaf een vaste plaats (b.v. statief).  
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7. Overlijden van gemeenteleden 

7.1 Visie 
Wij belijden God als de Schepper van de mens. Hij heeft ziel én lichaam geschapen; beide zijn van 
waarde. Het lichaam wordt in de Bijbel niet gezien als ‘omhulsel van de ziel’ maar als geschenk van 
God. Ons lichaam doet ertoe. Op grond van Christus’ opstanding uit de doden mogen we geloven in 
een leven ná dit leven en in de wederopstanding van het lichaam (zie o.a. 1 Kor. 15). Als teken van de 
hoop op de wederopstanding begraven wij onze overledenen. Ons lichaam wordt in de aarde 
‘gezaaid’ en ‘bewaard’ tot de dag van de wederopstanding en de herschepping. 
 

7.2 Begraven of cremeren? 
In de Bijbel is begraven de gebruikelijke manier van omgaan met het lichaam van overledenen. 
Gezien de waarde van het menselijk lichaam is dat niet verwonderlijk. Wij verwachten dan ook dat de 
leden van onze gemeente zich na hun overlijden laten begraven. 
Crematie is een doelbewuste vernietiging van het lichaam waar wij niet achter kunnen staan.  
Voorafgaand aan een begrafenis kan er een dienst van Woord en Gebed belegd worden in de kerk, of 
kan de kerkenraad na overleg op een andere manier een bijdrage leveren aan de begrafenis. 
Wanneer een gemeentelid echter aangeeft na zijn of haar overlijden gecremeerd te willen worden, zal 
de kerkenraad één of meerdere gesprekken met de betrokken persoon (of nabestaanden) aanvragen. 
Uit dit gesprek zal de kerkenraad vernemen om welke redenen de betrokken persoon (of 
nabestaanden) voor crematie kiest of heeft gekozen. Verder zal de kerkenraad bij dit gesprek haar 
standpunten met betrekking tot het cremeren aan alle betrokkenen verhelderen. Naar aanleiding van 
dit gesprek zal er door de kerkenraad een besluit genomen worden of zij wel of niet aanwezig zal zijn 
bij de crematieplechtigheid en wel of geen medewerking zal verlenen bij de invulling van deze 
crematieplechtigheid. 
 
Wij beseffen terdege dat dit een onderwerp is dat ‘pastoraal maatwerk’ vereist. Geen enkele situatie is 
immers gelijk. Om die reden zal de kerkenraad per keer beoordelen hoe zij met een bepaalde situatie 
om zal gaan.  
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8. De kerkenraad 

8.1 Visie 
De kerkenraad heeft als taak “om de gemeente bij het heil in Jezus Christus te bewaren” zoals het 
bevestigingsformulier voor ambtsdragers helder en treffend verwoordt. Het accent binnen de 
gemeente ligt dus niet in de kerkenraad, maar bij de leden van de gemeente: zij volgen persoonlijk en 
samen Jezus Christus na. 
De ambtsdragers zijn samen verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen zorg voor 
de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke 
vorming, het opzicht over leer een leven en het beheer van het kerkelijke bezit. 
 

8.2 Samenstelling kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 

- predikant 
- ouderlingen (5) 

o waarvan één scriba, 
o en één jeugdouderling 

- ouderlingen-kerkrentmeester (2) 
- diakenen (3) 

 

8.3 Ambtstermijn en verkiezing kerkenraadsleden 
De ambtstermijn van ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester is vier jaar. Vervolgens 
zijn zij voor minimaal twee en maximaal vier jaar herkiesbaar, dit kan ‘per geval’ bepaald worden. De 
maximale aaneengesloten ambtstermijn mag niet langer dan twaalf jaar zijn. De kerkenraad kan 
slechts per geval en in bijzondere situaties hiervan afwijken en dispensatie aanvragen. 
 
Als er een kerkenraadsvacature is, roept de kerkenraad de gemeente op om namen van geschikte 
kandidaten in te dienen. Alleen mannelijke, belijdende leden kunnen verkozen worden tot een 
kerkenraadsambt. Als er voldoende namen zijn ingediend gaat de kerkenraad over tot het opstellen 
van dubbeltallen. Als er geen of niet voldoende namen zijn ingediend gaat de kerkenraad over tot het 
benoemen van kerkenraadsleden.  
 

8.4 Wijze van verkiezen en zes-jaarlijkse stemming 
 
De verkiezingen worden gehouden volgens de werkwijze en regelingen die in de kerkorde hiervoor 
zijn vastgesteld. Binnen onze gemeente geldt dat alleen gemeenteleden die belijdenis van het geloof 
hebben afgelegd, stemrecht hebben tijdens stemmingsvergaderingen. De kerkenraad heeft besloten 
dat bij stemmingsvergaderingen m.b.t. het kiezen van ambtsdragers, het beroepingswerk en de zes 
jaarlijkse stemmingsvergadering, de mogelijkheid geboden wordt iemand een volmacht tot stemmen te 
geven.  
 
Wanneer een belijdend gemeentelid ervoor kiest een partner of ander gemeentelid te machtigen, dient 
er voorafgaand aan de stemmingsvergadering een machtigingsformulier ingevuld te worden. Deze 
formulieren kunnen aangevraagd worden bij de scriba. Het machtigingsformulier dient door beide 
lidmaten ondertekend te worden. Het machtigingsformulier wordt voor de aanvang van de 
stemmingsvergadering afgegeven aan de kerkenraad die het formulier beoordeelt en al dan niet 
rechtsgeldig zal verklaren. Ook hiervoor geldt dat alleen belijdende leden gevolmachtigde stemmen 
kunnen uitbrengen, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan 
uitbrengen.  

  
Voor de verkiezing van ambtsdragers zijn twee verschillende procedures mogelijk, zoals beschreven 
in de kerkorde. De verkiezingsprocedure dient elke zes jaar in een stemmingsvergadering van de 
gemeente vastgesteld te worden. 


