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Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse
wijkgemeente Sionskerk, Berkum en Zwolle - Noord (geografische aanduiding) in de Protestantse
Gemeente te Zwolle.
Inhoud
Paragraaf
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Samenstelling van de wijkkerkenraad,
kleine wijkkerkenraad en taakgroepen
Verkiezing ambtsdragers algemeen
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Verkiezing van predikanten
De werkwijze van de wijkkerkenraad
Besluitvorming
De kerkdiensten
- Huwelijk
- Doop
- Heilig Avondmaal
De vermogensrechtelijke aangelegenheden
idem, kerkrentmeesterlijk
idem, diaconaal
idem, begrotingen, jaarrekeningen en collecterooster
Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
Overige bepalingen
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2.2
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6.
6.1
6.2
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Vaststelling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad van de Sionskerk, Berkum en Zwolle-Noord op
………………………….. 2016, ingaande op 1 januari 2018
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Paragraaf 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad, de kleine wijkkerkenraad en taakgroepen.
Artikelen plaatselijke regeling
1.1

De wijkkerkenraad ( hierna te noemen kerkenraad of grote kerkenraad) bestaat uit de volgende
ambtsdragers:

Ambtsdragers

Aantal

predikant
ouderlingen
jeugdouderlingen
ouderlingen-kerkrentmeester
diakenen
jeugddiakenen
totaal

1. 2

verplicht minimum

1
9
4
3
9
2
28 (minimaal streefgetal)

1
2
0
2
3
0
8

De kleine wijkkerkenraad (hierna te noemen kleine kerkenraad) bestaat uit het moderamen en
enkele ambtsdragers :

Kleine kerkenraad
Predikant
Ouderling
Ouderling-kerkrentmeester
Scriba
Diaken
totaal

Aantal
1
2
2
2
2
.
9

1 moderamenlid *
1 moderamenlid*
1 moderamenlid *
1 moderamenlid *
1 moderamenlid *

*

De predikant(en) en scriba (‘s) vormen samen met een ouderling (voorzitter kerkenraad), een
ouderling-kerkrentmeester en een diaken het moderamen.

1.3

Vaste adviseurs
Als adviseur(s) nemen aan de kerkenraadsvergaderingen deel:
de kerkelijk werkers die in de bediening zijn gesteld voor pastoraat, diaconaat, jeugd en
jongerenwerk.

Paragraaf 2.1.

Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.1.1. Stemrecht
De belijdende leden zijn stemgerechtigd.
2.1.2. Regels voor het stemmen
a. De stemming geschiedt schriftelijk.
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b. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
c. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
d. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het
lot.

2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht gestemd worden, met dien verstande dat niemand meer dan twee
gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de kerkenraad getoond.

Paragraaf 2.2. Verkiezing van ouderlingen, ouderling-kerkrentmeester en diakenen
2.2.1. De kerkenraad van de wijkgemeente Sionskerk, Berkum en Zwolle-Noord stelt vast dat de
verkiezingen ook van toepassing zijn voor de ouderling-kerkrentmeester
2.2.2. De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in de maanden november of december.
Daarbij zal van de mogelijkheden gebruik worden gemaakt om bij tussentijdse vacatures die ver
voor de verkiezingsmaanden liggen tussentijds op te vullen.
2.2.3. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in ordinantie 3-6-3, wordt tenminste
twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft,
door de kerkenraad gedaan.
2.2.4. Als voor een ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde
leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.
2.2.5. Alleen belijdende leden kunnen tot ouderling of diaken worden bevestigd.
2.2.6. Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden.

Paragraaf 2.3. Verkiezing predikanten
2.3.1. In afwijking van het bepaalde in ordinantie 3-4-5 worden predikanten verkozen door de
kerkenraad, nadat de gemeente is gehoord.

Paragraaf 3. De werkwijze van de kerkenraad
3.1.

Aantal vergaderingen
De grote kerkenraad vergadert minstens vier (4) maal per jaar.
-3-

De kleine kerkenraad vergadert minstens vier (4) maal per jaar.
Het moderamen vergadert minstens vier (4) maal per jaar.
3.2.

De vergaderingen van de grote kerkenraad en de kleine kerkenraad worden tenminste zeven dagen
van tevoren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orde
zullen komen (de agenda).

3.3.

Van de onder 3.2 vermelde vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de
eerstvolgende vergadering van de kleine en/ of grote kerkenraad wordt vastgesteld.

3.4.

Verkiezing kleine kerkenraad en moderamen.
De in ordinantie 4-8-2 genoemde jaarlijkse verkiezing van de kleine kerkenraad en het moderamen
geschiedt in de eerste vergadering in januari.

3.5.

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde
zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van
de gemeente, die wordt
 aangekondigd in het kerk of wijkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
 afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst vooraf gaan.
In de berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad in het kort kenbaar over welke zaak hij de
gemeente wil horen.

3.6.

De kerkenraad kan besluiten dat wijkgemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder tot
een bepaalde vergadering worden toegelaten.

3.7.

Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit
hoofde van ordinantie 11-2-7, sub g.

3.8.

De kerkenraad laat zich via de kleine kerkenraad in zijn arbeid bijstaan door taakgroepen,
werkgroepen, en sectieteams.

3.9.

De kerkenraad laat zich bij gelegenheid in zijn arbeid bovendien bijstaan door commissies.
Samenstelling, benoeming en opdracht van die commissies wordt in de kleine en/of grote
kerkenraad vastgesteld.

Paragraaf 4. Besluitvorming
De besluitvorming in alle kerkelijke lichamen zal plaats vinden conform ordinantie 4, artikel 5.

Paragraaf 5. De kerkdiensten
5.1.

De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de wijkkerkenraad
vastgesteld rooster, gehouden in de Sionskerk, Glanerbeek 10 te Zwolle.
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5.2.

De kerkenraad houdt onverkort vast aan het eerder vastgestelde beleid over het huwelijk, de
heilige doop en het Heilig Avondmaal.

5.3

In het licht van Gods Woord vindt de kerkelijke bevestiging en inzegening van het burgerlijk
huwelijk van een man en een vrouw plaats in een kerkdienst met de gebruikelijke kerkelijke en
liturgische vormgeving.

5.4

Bij de bediening van de doop aan kinderen moet tenminste één van de ouders lid van de gemeente
zijn om de doopvragen beantwoorden.

5.5

Tot de deelname aan het avondmaal worden in principe alleen belijdende leden toegelaten.

5.6

In die gevallen, waar sprake is van een bijzondere vraag en/of aard, welke aan de kerkenraad
wordt voorgelegd, zal de kerkenraad per situatie een beslissing nemen

Paragraaf 6.1.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk

6.1.1. De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste 5 leden,
waarvan 3 leden ouderling-kerkrentmeester zijn.
6.1.2. De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester aan,
die belast wordt met de boekhouding van de wijkraad.
6.1.3. De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een wijkpenningmeester aan.
De wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente ten laste van de
wijkkas, met inachtneming van het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de
begroting, tot een maximaal bedrag van € 1.500,-- per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en wijkpenningmeester of secretaris en
wijkpenningmeester gezamenlijk bevoegd.
6.1.4. Overeenkomstig ordinantie 11-4-3 heeft de wijkraad van kerkrentmeesters de volgende taken door
het college van kerkrentmeesters toevertrouwd gekregen:
de zorg voor de totstandkoming van de wijkbegroting en de jaarrekening van de wijk
het beheer van de wijkkas
het zorgdragen voor kerkelijke gebouwen en inventaris
het uitvoeren van klein onderhoud aan de kerkelijke gebouwen van de wijkgemeente.
het meewerken aan de actie kerkbalans in de wijk
6.1.5. Verkregen erfenissen of legaten behoren niet tot de wijkkas.

Paragraaf 6.2.
De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
Artikelen plaatselijke regelingen
6.2.1

De wijkraad van diakenen, inclusief jeugddiakenen, bestaat uit 11 leden.
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6.2.2. De wijkraad van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt
met de boekhouding van de diaconale wijkkas.
6.2.3. De wijkraad van diakenen wijst uit zijn midden een wijkpenningmeester aan.
De wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente ten laste van de
diaconale wijkkas, met inachtneming van het door de algemene kerkenraad vastgestelde
beleidsplan en de begroting, tot een bedrag van € 1.500,-- per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en wijkpenningmeester of secretaris en
wijkpenningmeester gezamenlijk bevoegd.
6.2.4. Overeenkomstig ordinantie 11-4-5 heeft de wijkraad van diakenen de volgende taken door het
college van diakenen toevertrouwd gekregen:
de zorg voor de wijkgerichte diaconale arbeid
de zorg voor de totstandkoming van de wijkbegroting en jaarrekening van de wijk
het beheer van de wijkkas van de diaconie
de vrijheid tot het bieden van directe diaconale noodhulp tot € 500,00 per geval

Paragraaf 6.3.
De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen
Artikelen plaatselijke regelingen
6.3.1. Voor 1 september maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van kerkrentmeesters
en diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeente voor de begroting voor het
komende jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan het college van
kerkrentmeesters c.q. diakenen.
6.3.2. Voor 1 maart maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van kerkrentmeesters en
diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeente voor de jaarrekening over het
afgelopen jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan het college van
kerkrentmeesters c.q. diakenen.

Paragraaf 7.

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en gewijzigd na
de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.

Paragraaf 8

Overige bepalingen

8.1

Deze plaatselijke regelingen van de wijkgemeente Sionskerk, Berkum en ZwolleNoord is een onderdeel van de plaatselijke regelingen ten behoeve van het leven en
werken van de Protestantse Gemeente te Zwolle.

8.2

De wijkgrenzen van de wijkgemeente Sionskerk, Berkum / Zwolle-Noord zijn met
goedkeuring van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle
als volgt vastgesteld:
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Heinoseweg, Kanaalweg, Ceintuurbaan met uitzondering van het industriegebied
Oosterenk en Isalaklinieken, Zwartewaterallee, via de Westervelde Aa,
Merwedelaan, Rijnlaan, Waallaan, Middelweg, Bachlaan, het Zwarte Water, daarna
gemeentegrens Zwartewaterland / Hasselt, gemeentegrens Nieuwleuzen,
gemeentegrens Dalfsen, gemeentegrens Heino, weer naar de Heinoseweg.
De plattegrond van de wijkgrenzen en/of postcode van het gebied worden als
bijlage III toegevoegd.

Ondertekening.
Aldus te Zwolle vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad van de Sionskerk, Berkum en
Zwolle-Noord op ……………………………………..

……………………...................... , preses
…………………………….…….., scriba

Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

: besluit tot herindeling van de wijkgemeenten Sionskerk en Emmaüskerk
: samenvoeging Sionskerk - Emmaüskerk
: plattegrond wijkgrenzen, kaart en postcodes
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