Nieuwe vergaderstructuur
Met ingang van 1 januari 2010 is voor het Kerkenraadswerk van onze gemeente
een nieuwe vergaderstructuur van toepassing.
In de nieuwe vergaderstructuur zijn er drie vergadercircuits.
Dit betreft vier vergaderingen van de Kerkenraad als het belangrijkste orgaan in
de Gemeente, een aantal vergaderingen van de Kleine Kerkenraad als centraal
werkoverleg bij de uitvoering en voorbereiding van beleid, en het Moderamen
dat de vergaderingen van de Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad voorbereidt.
1

Achtergrond van de nieuwe vergaderstructuur

Deze vergaderstructuur is één van de twee mogelijkheden die door de kerkorde
worden voorgeschreven.
Wij zijn om een aantal redenen op deze variant overgegaan.
•

Allereerst omdat daarmee het aantal vergaderuren dat we met elkaar
maken wordt verminderd .

•

Vervolgens willen we bereiken dat er meer tijd beschikbaar komt voor
het werk van kerkenraadsleden in de colleges waar ze deel van uitmaken.

•

Tenslotte willen we in de Kerkenraad meer tijd inruimen voor bezinning
op het beleid zodat het draagvlak in de besluitvorming beter zichtbaar
wordt.

Zo maken we met de nieuwe vergaderstructuur een transparant onderscheid in
beleidsvorming, besluitvorming en uitvoering en hopen we slagvaardiger te
kunnen werken.
2

Hoe werkt het?

De Kerkenraad is in de Gemeente als vanouds het belangrijkste orgaan voor
beleid en besluitvorming en wordt samengesteld door alle predikanten,
ouderlingen, diakenen en ouderling‐kerkrentmeesters. Besluitvorming over het
beleid kan alleen door de Kerkenraad worden genomen.
Met de instelling van een Kleine Kerkenraad ‐ die zich primair richt op de
uitvoering van beleid ‐ hoeft niet langer ieder kerkenraadslid bij elke
vergadering aanwezig te zijn.
Er komt daardoor tijd vrij in de verschillende colleges (Ouderlingberaad,
Diaconie en Kerkrentmeesters) om bezig te zijn met het speciale taak van
ouderling, diaken of (ouderling)‐kerkrentmeester.
In de Kerkenraad zal bezinning en besluitvorming plaatsvinden, maar de
uitvoering van vaststaand beleid en beleidsvoorbereiding gebeurt in de Kleine
Kerkenraad.

3

Hoe is de Kleine Kerkenraad samengesteld?

De Kleine Kerkenraad bestaat uit 10 leden volgens vastgestelde samenstelling, al
worden geen leden van de Kerkenraad van dit werkoverleg uitgesloten.
•

De Kleine Kerkenraad bestaat uit de 5 leden van het Moderamen te weten
1 predikant, 1 scriba, 1 (wijk)ouderling, 1 diaken en 1 ouderling‐
kerkrentmeester.

•

Tot de vaste leden van de Kleine Kerkenraad behoren verder de
jeugdouderling, de evangelisatieouderling en de ouderling voor
gemeenteopbouw.

•

Verder vaardigen de Colleges van Diakenen en Ouderling‐
kerkrentmeesters elk een tweede lid af naar de Kleine Kerkenraad.

De ouderlingen voor het pastoraat aan ouderen en de schippersouderling nemen
in elk geval aan het werkoverleg van de Kleine Kerkenraad deel wanneer er
zaken aan de orde zijn die rechtstreeks te maken hebben met de uitoefening van
het ambt volgens hun bepaalde opdracht.

4

Wanneer wordt er vergaderd?

De Kerkenraad vergadert vier maal per jaar, te weten in de maanden september,
november, februari en mei.
Na elke vergadering van de Kerkenraad volgt in beginsel een werkoverleg van de
Kleine Kerkenraad, te weten in de maanden oktober, januari, maart en juni.
Het moderamen bereidt de vergaderingen voor van zowel de Kerkenraad als de
Kleine Kerkenraad en komt zo vaak bij elkaar als nodig is.
In voorkomende gevallen kan er een extra vergadering van de Kerkenraad of de
Kleine Kerkenraad worden uitgeschreven.

5

Inbreng vanuit de Gemeente voor de Kerkenraad

Omdat besluitvorming met name plaatsvindt in de Kerkenraad is het moment
waarop vanuit de Gemeente iets aan de Kerkenraad wordt voorgelegd belangrijk.
Via de scriba kan altijd iets aan de kerkenraad worden gevraagd of worden
voorgelegd. Het is ook mogelijk dit te doen bij een lid van het Moderamen of bij
een ouderling met een bepaalde opdracht die het punt vervolgens bij de scriba
aanhangig maakt.
Als daarbij beleidsvorming nodig is, zal dit via het Moderamen worden
voorbereid in de Kleine Kerkenraad, waarna besluitvorming in de Kerkenraad
kan plaatsvinden.

Input voor de kerkenraad kan dus het beste worden ingediend voorafgaand aan
een vergadering van de Kleine Kerkenraad. De vergaderdatums zijn op de
website van de gemeente terug te vinden.

6

Jaarplanning

Omdat de vergaderingen van de Kerkenraad richtinggevend zijn, worden de
andere vergaderingen in de gemeente daarop afgestemd.
Aan het begin van ieder nieuw winterseizoen worden de vergaderingen van de
Kerkenraad, de Kleine Kerkenraad en het Moderamen vastgesteld (§ 4).
Op basis van deze planning stellen de verschillende colleges (Ouderlingenberaad,
Diaconie en Ouderling‐kerkrentmeesters) en de organen van bijstand (Jeugdraad
en Evangelisatiecommissie) hun eigen vergaderschema vast.
Zo kan de Kleine Kerkenraad het beste als werkoverleg functioneren tussen
enerzijds de Kerkenraad en anderzijds de verschillende colleges en organen van
bijstand en kan ook de inbreng vanuit de Gemeente voor de Kerkenraad het
beste worden gegarandeerd.

