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Kenmerk: 2020 plaatselijke regelingen 

 

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van een gemeente/kerk (met 

wijkgemeenten) 

 

Ordinantie 4-8-5 staat dat de kerkenraad een plaatselijke regeling maakt ten behoeve van het leven 
en werken van de gemeente.  
De plaatselijke regeling bevat tenminste: 

• de regeling ten behoeve van de verkiezing van ambtsdragers 

• de regeling ten behoeve van het werken van de kerkenraad 

• de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
en voor zover van toepassing  

• de regeling van de verdeling van taken tussen algemene kerkenraad en wijkkerkenraad 

• de regeling van de verdeling van taken tussen de kerkenraad en de kleine kerkenraad  

• de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen 
 

De plaatselijke regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het 
breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse gemeente 
tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie. 
 
Er zijn drie modellen beschikbaar voor: 

• PR1 voor een gemeente zonder wijkgemeenten 

• PR2 voor een gemeente met wijkgemeenten 

• PR3 voor een wijkgemeente 
  
De landelijke kerk stelt deze modellen beschikbaar op de website:  
www.protestantsekerk.nl/toelichtingko-documenten 
 
Deze modellen zijn voorzien van een specifiek voor dat model geldende toelichting die op de linker-
zijde is opgenomen en de bepalingen op de rechterzijde.  
 
Via de scriba van de CV Veluwe kunt u ook deze drie modellen krijgen. Het verschil met de modellen 
zoals de landelijke kerk deze beschikbaar stelt, is dat er één toelichting is die voor alle modellen 
geldt. Het voordeel is dat de hele toelichting in één document is opgenomen en dat de plaatselijke 
regeling alleen de bepalingen bevat. In deze modellen is wel op de relevante plaatsen een verwijzing 
opgenomen naar de ordinanties. 
Indien gewenst, biedt de scriba hulp bij het invullen. De mogelijkheid bestaat ook dat de oude plaat-
selijke regeling aan de scriba wordt gemaild en dat op basis daarvan het model wordt gevuld. 
 
Het kan voorkomen dat er maatwerk geleverd moet worden omdat bepaalde zaken specifiek alleen 
voor een gemeente gelden. Daar bieden de modellen ook de ruimte voor.  
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