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1. Inleiding 
 
De plaatselijke regeling is een belangrijk instrument om te voorzien in afspraken en procedures 
van plaatselijke aard en is te vergelijken met het huishoudelijk reglement van een vereniging.  
 
De plaatselijk regeling is een nadere uitwerking van de Kerkorde en Ordinanties van de 
Protestante Kerk in Nederland. 
Bepalingen van de Kerkorde en Ordinanties zijn leidend en gaan voor de bepalingen uit de 
plaatselijke regeling.  
 
De plaatselijke regeling wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig volgens de procedure 
aangepast. 
  



 

4 

Plaatselijke Regeling Brugkerk Protestantse Gemeente Lopik  

2. Samenstelling en werkwijze kerkenraad en moderamen   
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 

 Preses; 

 Scriba; 

 Predikant; 

 Wijkouderlingen; 

 Jeugdouderlingen; 

 Ouderling kerkrentmeesters; 

 Diakenen. 
 De notulen van de kerkenraadsvergaderingen worden gemaakt door een vaste notulist.  
 Facultatief kan een kerkelijk werker deelnemen aan de kerkenraad 

 

Moderamen  
Het moderamen bestaat minimaal uit een preses, scriba, predikant, voorzitter college 
kerkrentmeesters en een voorzitter van de diaconie. Indien wenselijk kan het moderamen 
aangevuld worden met één wijkouderling. 

 

Werkwijze Moderamen en Kerkenraad 
Het moderamen vergadert elf keer per jaar en bereidt de kerkenraadsvergadering voor, handelt 
dagelijkse zaken af en initieert veranderingen. In de moderamenvergadering van september 
worden de plaatsvervangers van de preses en scriba benoemd. 
De kerkenraad vergadert tenminste tien keer per jaar volgens een vergaderschema. Minimaal 
twee dagen voor de kerkenraadsvergadering ontvangen kerkenraadsleden de vergaderstukken. 
Van de vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende 
kerkenraadsvergadering goedgekeurd en vastgesteld. Indien nodig en gewenst kan het 
moderamen besluiten tot een digitale afstemming met de kerkenraad. Niet vertrouwelijke 
besluiten worden aan de gemeente bekend gemaakt via Pastopraat, Nieuwsbrief of door 
mondelinge mededeling. 
De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De kerkenraad kan echter in 
voorkomende gevallen besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde 
vergadering of tot een deel daarvan gevraagd of toegelaten worden.  
 

De gemeente kennen in en horen over 
Wanneer de kerkorde voorschrijft dat de gemeente gekend en gehoord dient te worden, belegt 
de kerkenraad een bijeenkomst. De kerkenraad maakt vooraf het onderwerp bekend en kondigt 
de vergadering minimaal twee weken van te voren aan in de Pastopraat , Nieuwsbrief en/of 
website. 

  
Archiefbeheer 
De scriba beheert het archief van de kerkenraad. Het college van kerkrentmeesters is 
verantwoordelijk voor het archief. (Ordinantie 11-2-7 sub g). 

 

Besluitvorming 
Voor de procedure rondom besluitvorming wordt verwezen naar Ordinantie 4 artikel 5.  
 

Communicatie  
De communicatie binnen de Brugkerk vindt plaats via de Pastopraat, de wekelijkse Nieuwsbrief 
en de website. Kerkdiensten zijn te beluisteren via kerktelefoon en het internet. 
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3. Voordracht, verkiezing en benoeming ambtsdragers 
 

3. 1 Stemrecht 
Stemgerechtigd zijn de belijdende leden en doopleden, die op de dag van de sluitingstermijn 
van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.   

 

3.2 Stemmen bij volmacht 
Stemgerechtigde leden mogen maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. De volmachten 
dienen schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend te zijn. 

 
3.3 Verkiesbaar 
Alleen belijdende leden zijn verkiesbaar voor het ambt van ouderling, ouderling-
kerkrentmeester of diaken.    
 
Zij die als dooplid verkozen zijn tot ambtsdrager en zich bereid hebben verklaard deze 
verkiezing te aanvaarden, worden onder de belijdende leden van de gemeente opgenomen 
door beantwoording van een daartoe strekkende vraag voorafgaand aan hun bevestiging tot 
ambtsdrager in de betreffende dienst. (Ordonnantie 9 artikel 5 lid 4.) 
(Besluit kerkenraad d.d. 13-5-2019  naar hoor en wederhoor gemeente in de ALV 8 mei 2019) 

  
De kerkenraad heeft gekozen voor een procedure, waarbij er meer inbreng is van de kerkenraad en 
de vertrouwenscommissie en waarbij er gericht aandacht wordt geschonken aan het profiel van de 
kandidaat ambtsdrager.  
 

3.4 Verkiezing ambtsdragers 
De kerkenraad wordt gevraagd, in haar vergadering, namen in te dienen van kandidaat 
ambtsdragers. Kerkenraadsleden dienen alert te zijn op mogelijke nieuwe kandidaten in hun wijk, 
maar kunnen ook gemeenteleden van buiten de wijk voordragen. Daarnaast worden gemeenteleden 
in de gelegenheid gesteld namen van kandidaten in te dienen bij de scriba. De kandidaat 
ambtsdrager is een belijdend lidmaat van onze kerk. 
 
De vertrouwenscommissie zal in haar vergadering een weloverwogen kandidatenlijst opstellen. Deze 
lijst wordt vervolgens voorgelegd aan de kerkenraad. Bij goedkeuring van de kerkenraad krijgen 
leden van de vertrouwenscommissie de opdracht de kandidaten te benaderen.  
Wanneer een kandidaat ambtsdrager aangeeft het ambt niet of nog niet te willen aanvaarden wordt 
de motivatie hiervoor door de vertrouwenscommissie schriftelijk vastgelegd. 
 

Samenstelling vertrouwenscommissie 
 Voorzitter Kerkenraad (tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie) 

 Predikant 

 Voorzitter College van Kerkrentmeesters  

 Voorzitter Diaconie 

 Scriba 

 Afvaardiging vanuit de ouderlingen 

 Afvaardiging vanuit de diaconie (facultatief) 

 Afvaardiging vanuit het college van kerkrentmeesters (facultatief). 
 

Profiel kandidaat ambtsdrager 
 De kandidaat ambtsdrager is een belijdend lidmaat van onze kerk, of is dooplid en 

bereid voorafgaand van de bevestiging belijdenis van het geloof af te leggen.  
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Bij meer aandacht voor het profiel van de kandidaat ambtsdrager kan tevens gelet worden  op: 

 de gaven van de kandidaat ambtsdrager  (wijsheid, bescheidenheid, uit durven komen voor 
het geloof, invoelend vermogen e.d.); 

 de toewijding en betrokkenheid van de kandidaat ambtsdrager bij de kerk en de 
gemeente; 

 de geestelijke ligging van de kandidaat ambtsdrager. 
 
De vertrouwenscommissie is verantwoordelijk voor het invullen van de jaarlijkse vacatures voor 
ambtsdragers. Elk jaar wisselt de bezetting met maximaal drie personen. 
 
In de maand maart worden ook alle stemgerechtigde leden via Pastopraat en Nieuwsbrief  
uitgenodigd om namen (en adressen) van belijdende gemeenteleden die zij geschikt achten 
voor het ambt bij de scriba in te leveren. 
 
Per ambt kunnen maximaal vijf namen ingediend worden. In de berichtgeving wordt de 
sluitingstermijn van inleveren duidelijk vermeld. Ingeleverde lijsten moeten van een  naam, 
adres en rechtsgeldige handtekening zijn voorzien. Per lijst kunnen maximaal twee leden hun 
stem uitbrengen. Een dubbele stemlijst is alleen geldig als van beide leden apart de naam en 
handtekening op de lijst is gezet. 
 
De groslijst wordt door de scriba opgesteld en geeft per ambt aan welke personen zijn 
voorgedragen, alsmede het aantal stemmen op die betreffende persoon. In een bijeenkomst 
van de vertrouwenscommissie wordt de groslijst besproken en wordt per ambt een 
kandidatenlijst opgesteld.  
 
In de daaropvolgende kerkenraadsvergadering wordt de kerkenraad geïnformeerd door de 
vertrouwenscommissie en krijgt de kandidatenlijst ter inzage. De kerkenraad is uiteindelijk 
verantwoordelijk voor het invullen van de ambten en heeft daarbij rekenschap af te leggen voor 
een passende afspiegeling van de gemeente. Als er geen bijzonderheden zijn, kan worden 
overgegaan tot het benaderen van de kandidaten . 

 

De kandidaat ambtsdragers worden door de leden van de vertrouwenscommissie gevraagd. 
Voor het ambt van ouderling zal in principe een ouderling kandidaten benaderen; voor het 
ambt van diaken in principe een diaken en voor het ambt van ouderling kerkrentmeester in 
principe een ouderling kerkrentmeester.  
Voor het ambt van jeugdouderling wordt ook de jeugdraad gevraagd om kandidaten aan te 
dragen. De voordracht van de jeugdraad weegt extra zwaar. De kandidaat jeugdouderling wordt 
door de jeugdouderling benaderd.  
De vertrouwenscommissie gaat zorgvuldig en discreet om met de informatie aangaande 
gemeenteleden van wie namen zijn ingediend.  

 

3.5 Bezwaar en bevestiging 
In de maand mei worden de namen van de nieuw te benoemen ambtsdragers aan de gemeente 
bekend gemaakt. Bezwaren tegen de gevolgde procedure en/of tegen de bevestiging van één 
van de voorgestelde personen dienen, binnen de genoemde termijn, schriftelijk met toelichting 
en rechtsgeldig ondertekend bij de scriba te zijn ingeleverd.  
 
Wanneer er geen gegronde bezwaren worden ontvangen, vindt de bevestiging plaats in een 
eredienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde liturgie. De bevestigingsdienst vindt 
plaats in augustus of september. Ter voorbereiding op de bevestiging wordt voor de nieuwe 
ambtsdragers een voorlichtingsavond gehouden. De predikant en een lid van het moderamen 
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zijn op deze avond in ieder geval aanwezig.  De ondertekening van het formulier “bevestiging 
ambtsdragers” vindt plaats in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering na de bevestiging.  

 
3.6 Ambtstermijn 
De verkiezing geldt voor een periode van vier jaar en verloopt via een rooster van aftreden. Op 
basis van bijzondere omstandigheden kan na goedkeuring van de kerkenraad de ambtstermijn 
worden verlengd voor maximaal vier jaar.  
Na afloop van de ambtstermijn is een kandidaat weer na achttien maanden verkiesbaar. 

 
3.7 Het duo-ambt 
Er bestaat de mogelijkheid om een echtpaar in een duoambt binnen de kerkenraad te benoemen. Dit 
zal beperkt blijven tot een of twee echtparen en met duidelijke afspraken vooraf over taakverdeling 
en stemrecht. 
 

3.8 Familieleden binnen de kerkenraad 
Benoeming van familieleden in de 1e en 2e  graad in de de kerkenraad is mogelijk mits beiden niet 
benoemd in hetzelfde ambt. Hierbij zal te allen tijde uiterst zorgvuldig en terughoudend te werk 
worden gegaan en met volledige instemming van het zittende kerkenraadslid. Voorkomen moet 
worden dat er te veel familiebanden binnen de kerkenraad ontstaan. Diversiteit is en blijft belangrijk.  

 
3.9 Vertrekkende ambtsdragers 
Met vertrekkende ambtsdragers wordt door een lid van de vertrouwenscommissie een gesprek 
gevoerd over hoe zij de periode van het ambt ervaren hebben, waar zij tegen aan gelopen zijn 
e.d. Mogelijk kunnen  in dit gesprek suggesties aangegeven worden ter verbetering van de 
uitoefening van het ambt. 
 

3.10 De interne vertrouwenspersoon (IVP)  
De interne vertrouwenspersoon (IVP) in onze gemeente wordt op voordracht van het moderamen en 
met goedkeuring van de kerkenraad benoemd. De vertrouwenspersoon kan geen kerkenraadslid zijn. 
De zittingsduur is maximaal acht jaar. Na vier jaar vier jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats met 
de voorzitter van de kerkenraad.   
 

Profielschets 
 De IVP moet goed bekend staan binnen onze gemeente. 

 Meelevend en belijdend lid zijn van onze gemeente. 

 Gedegen kennis hebben van de structuren binnen onze kerk, bij voorkeur uit eigen ervaring. 

 Beschikt over goede contactuele eigenschappen en gespreksvaardigheden.  

 In staat zijn te relativeren, maar ook doortastend kunnen handelen.  

 De IVP is formeel verantwoording schuldig aan de kerkenraad. Dit houdt in dat éénmaal per 
jaar van de werkzaamheden verslag uitgebracht wordt aan de voorzitter van de kerkenraad.  
 

De IVP is neutraal, gaat vertrouwelijk om met de verstrekte informatie en geniet autonomie. De IVP  
is bevoegd tot het gebruik maken van diensten van derden o.a.: de consulent of bovenplaatselijke 
instanties, doch dient dit vooraf aan de voorzitter van de kerkenraad of de gehele kerkenraad te 
melden.   
 
De IVP bemiddelt of stelt een bemiddelaar aan in geval van zakelijke of inhoudelijke geschillen, indien 
betrokken niet tot een oplossing komen. Bij een dreigende belangenverstrengeling zal de IVP 
doorverwijzen naar een andere of externe vertrouwenspersoon binnen de classis van de PKN. De IVP 
is gebonden aan het PKN Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) 
misbruik in pastorale en gezagsrelaties. (de geactualiseerde uitgave van januari 2016).  
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De IVP is het aanspreekpunt voor iedereen die binnen onze gemeente in aanraking komt met 
(seksueel) misbruik en/of schending van vertrouwen in pastorale of gezagsrelaties.   
 
De IVP vormt zich in het kader van de eerste opvang een beeld van de inhoud van de klacht. In 
overleg met klager wordt getracht de aard, ernst en omvang van de klacht vast te stellen. Vervolgens 
adviseert de IVP over een eventueel vervolgtraject.  
De IVP kan  wanneer klager daarom vraagt besluiten klager bij te staan, in het leggen van een contact 
of het voeren van een gesprek. De IVP is daartoe niet verplicht.  
Wanneer de IVP klager bijstaat dient de IVP voorafgaand aan een eerste contact of gesprek, bij de 
gesprekspartner de positie van onafhankelijk en onpartijdig vertrouwenspersoon toe te lichten. 
Wanneer de IVP van oordeel is dat verdere gesprekken met klager niet zinvol of ongewenst zijn, 
heeft de IVP het recht om na overleg met de kerkenraad of externe vertrouwenspersoon de 
gesprekken te beëindigen. De IVP deelt deze beslissing, met redenen omkleed, schriftelijk aan klager 
mee. 
De IVP is gerechtigd cursussen en seminars te volgen, vergaderingen bij te wonen en literatuur 
aan te schaffen ter ondersteuning van de uitoefening van de functie. 
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4. Verkiezing van Predikant 
 
De voorbereidende werkzaamheden voor het verkiezen van een predikant vinden plaats volgens 
een door de kerkenraad nader vast te stellen plan van aanpak met inachtneming van  
Ordinantie 3 artikel 4. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad 
belegde vergadering van de stemgerechtigde leden. Tot de stemgerechtigde leden worden 
gerekend de belijdende leden en doopleden van 18 jaar en ouder. Voor het geval dat de 
kerkenraad één ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is een meerderheid van twee derde 
van de uitgebrachte stemmen vereist om deze gekozen te kunnen verklaren.  
 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste één week voordat de verkiezing plaats heeft 
door de kerkenraad gedaan. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Bezwarenbehandeling tegen de 
gevolgde procedure wordt conform de artikelen in Ordinantie 3 in behandeling genomen en 
afgewikkeld. 
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5. Rondom de Eredienst 
 

5.1 De kerkdiensten 
De wekelijkse kerkdiensten worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster 
gehouden in het kerkgebouw van de Brugkerk protestantse gemeente  Lopik, Lopikerweg Oost 
57 te Lopik. De aanvangstijden op zondag zijn 9.30 uur en 18.30 uur. 
 

5.2 Bediening van de kinderdoop 
De kinderdoop kan aangevraagd worden door ouder(s)/voogd die bij onze kerk staan 
ingeschreven. In het doopgesprek met predikant of wijkouderling en de ouder(s)/voogd zal de 
kernvraag bestaan uit:  

 waarom willen jullie je kind dopen? 

 zijn jullie bekend met de inhoud van de doopvragen, en kunnen jullie daarmee 
instemmen?  

Met de ouders/voogd die moeite hebben met de inhoud van de doopvragen en hun antwoord 
hierop, zal een tweede en zo nodig een derde gesprek plaatsvinden. Als de ouders/voogd niet 
kunnen/willen instemmen met de doopvragen kan er niet gedoopt worden. 
 

5.3. Volwassen doop 
Het ontvangen van de doop staat ook open voor volwassenen die niet eerder de kinderdoop 
hebben ontvangen. De doop voor volwassenen is mogelijk als hij of zij in het openbaar 
getuigenis van het geloof aflegt. (Openbare Belijdenis). 
 

5.4 Herdoop volwassenen 
Met volwassenen die opnieuw  gedoopt willen worden, voert de predikant of de wijkouderling 
een openhartig gesprek. De persoonlijke motivatie van de persoon die de herdoop verlangt, 
vormt het uitgangspunt van het gesprek. Belangrijke vraag daarbij is of de persoon in kwestie 
de kinderdoop verwerpt of is de herdoop juist een bevestiging, een verdieping van de 
kinderdoop.  
Vaak komt de wens tot herdoop voort uit een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. We 
dienen hier dan ook begripvol mee om te gaan. Bovenstaande laat onverlet dat in onze 
gemeente de kinderdoop wordt gepraktiseerd en het uitgangspunt geldt dat de doop niet 
herhaald kan worden. 
 

5.5. Zegenen van kinderen 
Wanneer ouders om voor hen moverende redenen niet kiezen voor de doop van hun kind, 
kunnen zij hun kind laten zegenen in het midden van de gemeente. De zegening van een kind is 
een pastorale handeling in een eredienst.  
 

5.6 Viering Heilig Avondmaal 
Tot de deelname aan het Heilig Avondmaal worden alle leden, waaronder kinderen vanaf de 
leeftijd van de oudste kindernevengroep en gasten toegelaten. De avondmaalsvieringen worden 
vier keer per jaar zowel in de ochtend- als de avonddienst gehouden en op Witte Donderdag. 
De reguliere vieringen vinden zittend plaats.  
In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal kan de gemeente zich 
voorbereiden aan de hand van een leesrooster dat door de predikant is opgesteld.  

 
5.7 Levensverbintenissen 
Alleen een wettig huwelijk tussen man en vrouw kan worden ingezegend.  
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5.8 Protocol bijzondere diensten 
Onder bijzondere diensten worden verstaan:  

 Rouwdiensten 

 Trouwdiensten 

 Jubileumdiensten 

 Diensten georganiseerd door derden 

Bijzondere diensten vallen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  
 
De kerkenraad zorgt ervoor dat er tijdens de dienst een predikant, ouderling, diaken, organist 
en koster aanwezig is. Diensten worden standaard gehouden in de Brugkerk. 
 

Voor rouw-, trouw- en jubileumdiensten van leden van de Brugkerk geldt dat: 
 geen kosten in rekening worden gebracht als de dienst in de Brugkerk plaatsvindt en de 

dienst geleid wordt door de eigen predikant of diens plaatsvervanger; 

 deze op een andere locatie kunnen worden gehouden, mits de eigen predikant of diens 
plaatsvervanger daarmee instemt.  

 betrokkenen voor eigen rekening een externe predikant / spreker kunnen inschakelen 
op voorwaarde dat deze daartoe bevoegd is. 

 bij een trouw- en jubileumdienst is het gebruikelijk dat de collecte bestemd is voor de 
Brugkerk. Wanneer betrokkenen een ander collectedoel kiezen of geen collecte houden, 
wordt een gift aan de Brugkerk op prijs gesteld.  

 

Voor rouw-, trouw- en jubileumdiensten van niet-leden van de Brugkerk geldt dat: 
 de kerkenraad de aanvraag en het collectedoel vooraf dient goed te keuren;  

 dezelfde voorwaarden gelden als voor leden van de Brugkerk, echter worden alle kosten 
volgens onderstaand kostenoverzicht doorbelast; 

 de Brugkerk geen verwachtingen heeft inzake collecte of gift.  
 

Voor overige diensten geldt dat: 
 de kerkenraad de aanvraag vooraf dient goed te keuren;  

 alle kosten volgens onderstaand kostenoverzicht worden doorbelast;  

 gebruik van het orgel door derden alleen mogelijk is met toestemming van de 
organisten (contactpersoon Jeanette Helder 0348-553557); 

 de kerkenraad kan besluiten om voor een bijzondere dienst geen of lagere kosten in 
rekening te brengen. 
 

Kostenoverzicht  
 Huur kerkzaal en ontmoetingsruimte  € 175,- 

 Predikant    € 440,- 

 Reiskosten    € 0,28 per kilometer 

 Koster     € 30,- 

 Organist    € 30,- 

 Liturgieën    € 1,- per stuk 

 Consumpties / catering  op aanvraag en in overleg met beheerder 
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6.Vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 

6.1 Kerkrentmeesterlijk 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is belast met de uitvoering van het financieel - en 
facilitairbeleid. Het CvK bestaat uit vijf leden te weten, drie ouderlingen-kerkrentmeesters en 
twee kerkrentmeesters. De twee kerkrentmeesters vervullen de functie van penningmeester en 
secretaris en worden benoemd conform de kerkorde. 
 
De penningmeester is namens de gemeente bevoegd betalingen te doen, met in achtneming 
van het door de kerkenraad opgestelde “Beleidsplan” en de begroting, tot een maximumbedrag 
van € 5.000,- per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn de voorzitter van het college 
en de penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de 
penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger. 
 
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en 
penningmeester aan. De voorzitter is een ouderling-kerkrentmeester. Het CvK wijst uit zijn 
midden tevens de plaatsvervangers aan van de voorzitter, secretaris en penningmeester.   

 

6.2 Diaconaal 
Het College van Diakenen (CvD) bestaat uit zes leden. Het CvD wijst uit zijn midden een 
voorzitter, secretaris en penningmeester aan. 
De penningmeester is namens de gemeente bevoegd betalingen te doen, met in achtneming 
van het door de kerkenraad opgestelde “Beleidsplan” en de begroting, tot het aangaan van 
verbintenissen tot een totaalbedrag van € 5.000,-- en/of overeenkomsten met een looptijd tot 
zes maanden. Voor alle verbintenissen die genoemd bedrag of looptijd overschrijden dient het 
CvK vooraf goedkeuring van de Kerkenraad te krijgen.   
 
Het CvD wijst uit zijn midden de plaatsvervangers aan van de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester.  

 

6.3 Begroting, jaarrekening en collecterooster 
Voor 1 oktober dienen het CvK en CvD hun ontwerpbegroting voor het komende jaar in bij de 
kerkenraad. Bij de begrotingen is een concept collecterooster gevoegd. In de 
kerkenraadsvergadering van oktober neemt de kerkenraad kennis van de begrotingen en stelt 
deze voorlopig vast.  
De begrotingen worden aan de gemeenteleden ter beschikking gesteld minimaal een volle week 
voor aanvang van de najaar ledenvergadering. Melding hiertoe zal gaan via publicatie in 
Pastopraat en nieuwsbrief. In de kerkenraadsvergadering van november stelt de kerkenraad de 
begrotingen en het collecterooster definitief vast.   
 
Het CvK legt namens alle commissies voor 1 februari de ontwerpjaarrekeningen over het  
afgelopen kalenderjaar voor aan de kerkenraad. In de kerkenraadsvergadering van februari 
neemt de kerkenraad kennis van de ontwerpjaarrekening en stelt deze voorlopig vast.  
De ontwerpjaarrekening wordt aan de gemeenteleden ter beschikking gesteld minimaal een 
volle week voor aanvang van de voorjaar ledenvergadering. Melding hiertoe zal gaan via 
publicatie in Pastopraat en Nieuwsbrief.  
Wanneer dit tijdspad niet gehaald kan worden mag de kerkenraad de termijn oprekken naar  
1 mei, de termijn conform de Ordinantie.  
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6.4 Ledenregistratie Protestantse Kerk  
Ten behoeve van het leven en werken van gemeente en kerk worden in de Leden Registratie 
Protestantse Kerk (LRP) de volgende registers bijgehouden: 

 register van gemeenteleden met daarin opgenomen NAW gegevens, dooplid en/of 
belijdend lid en de huwelijkse staat; 

 register van niet gedoopte kinderen. De registratie vindt plaats na ontvangst van het 
geboortebericht; 

 register van personen die schriftelijk hebben aangegeven met onze gemeente 
verbonden te willen zijn. 

 
De registers in LRP worden bijgehouden door een ledenadministrateur. De ledenadministrateur 
wordt door de kerkenraad benoemd en aangestuurd door het CvK.  
  
Voor overige registraties gelden de bepalingen van Ordinantie 2.   
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7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 
 
De plaatselijke regeling van de Brugkerk protestantse gemeente Lopik wordt gewijzigd en 
vastgesteld na de leden van de gemeente daarin gekend en gehoord te hebben en na overleg 
met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de organen van de 
gemeente, voor zover een regeling op het functioneren van zulk een college of orgaan 
rechtstreeks betrekking heeft.  
 
Dit heeft ten minste betrekking op : 

 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. 

 
De plaatselijke regeling wordt na wijziging of vaststelling ter kennisneming toegezonden aan 
het breed moderamen van de classicale vergadering.  
 

8. Overige bepalingen 
Voor een indruk van taken van College van Kerkrentmeesters  en College van Diakenen wordt 
verwezen naar het beleidsplan. 
 
In gevallen waarin deze plaatselijke regeling niet voorziet, beslist de kerkenraad.   
 
  
  



 

15 

Plaatselijke Regeling Brugkerk Protestantse Gemeente Lopik  

9.Ondertekening 
 
 Aldus opnieuw vastgesteld te Lopik in de vergadering van de kerkenraad van 10 februari  2020 
 
 
J. Spier, preses 
 
 
 
 
W. Verhoef scriba  
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10. Bijlage:  Kerkelijke Gemeentegrens 
 
 
 
Blauw:  gebied behorend tot de protestantse gemeente Benschop 
Groen:  gebied behorend tot de Brugkerk protestante gemeente Lopik.  
 
 
 

 


