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Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de algemene kerkenraden van de
Gereformeerde kerk te Dordrecht, de Hervormde gemeente van Dubbeldam en de
kerkenraden van de Hervormde gemeente van Dordrecht af te splitsen gemeenten 4 en
10 als onderdeel van hun besluit tot vorming van de Protestantse gemeente DordrechtDubbeldam te Dordrecht en treedt in werking op 1 januari 2013.
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§ 1. Samenstelling van de algemene kerkenraad
1.1.

De algemene kerkenraad bestaat uit tenminste 14 leden, te weten:
• twaalf leden, jaarlijks aangewezen door de wijkkerkenraden;
• de onder 1.4 van deze regeling bedoelde boventallige leden van het
moderamen
• de predikanten die met een bijzondere opdracht aan de gemeente als geheel
zijn verbonden kunnen worden toegevoegd aan de AK resp. worden
uitgenodigd wanneer de betreffende werkzaamheden aan de orde komen.

1.2.

De wijkkerkenraden wijzen elk uit hun midden drie leden aan, met dien verstande
dat van de vertegenwoordigers twee leden predikant zijn, vier leden ouderling,
vier leden diaken en twee leden ouderling-kerkrentmeester. De algemene
kerkenraad stelt, na overleg met de wijkkerkenraden en de predikanten, voor de
verdeling van de ambtsdragers over de wijken elke twee jaar een rooster vast,
met inachtneming van het uitgangspunt dat uit één wijk niet twee leden hetzelfde
ambt vervullen.

1.3

De wijkkerkenraden wijzen uit hun midden voor elk lid een plaatsvervanger
(secundus) aan die hetzelfde ambt vervult als het lid. Een secundus neemt deel
aan de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad bij afwezigheid van het lid en
oefent daarbij alle rechten uit van het lid.
Een wijkkerkenraad die een predikant afvaardigt en geen tweede predikant als
secundus kan afvaardigen benoemt een andere ambtsdrager tot secundus.

1.4

Het moderamen bestaat uit zes leden:
• de preses en de scriba, als boventallige leden van de algemene kerkenraad
benoemd vanuit de ambtsdragers van de gemeente, dan wel door verkiezing
door de algemene kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente;
• de assessor en de tweede scriba, benoemd uit de door de wijkkerkenraden
aangewezen leden;
• een kerkrentmeester en een diaken, op voorstel van het college van
kerkrentmeesters resp. diakenen, benoemd uit de door de wijkkerkenraden
aangewezen leden, dan wel als boventallige leden van de algemene
kerkenraad benoemd vanuit de ambtsdragers van de gemeente, dan wel door
verkiezing door de algemene kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de
gemeente.
In het moderamen hebben tenminste een predikant, een ouderling, een diaken en
een ouderling-kerkrentmeester zitting.
De boventallig benoemde moderamenleden worden benoemd voor de (resterende)
duur van hun ambtstermijn; de uit de door de wijkkerkenraden aangewezen leden
benoemde moderamenleden worden benoemd voor een jaar.

1.5

De algemene kerkenraad kan adviseurs benoemen.

1.6

Op voordracht van de algemene kerkenraad is een van zijn leden afgevaardigd
naar vergaderingen van de algemene kerkenraad van Hervormd Dordrecht te
Dordrecht.

1.7

De algemene kerkenraad laat een afgevaardigde van de algemene kerkenraad van
Hervormd Dordrecht te Dordrecht toe tot het bijwonen van zijn vergaderingen.
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§ 2. De werkwijze van de algemene kerkenraad
2.1.

De algemene kerkenraad vergadert in de regel zes maal per jaar.

2.2.

De vergaderingen van de algemene kerkenraad worden tenminste zeven
(kalender)dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder
vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). De scriba
stelt jaarlijks een planning op van de vergaderingen van moderamen en algemene
kerkenraad.

2.3.

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de
eerstvolgende vergadering door de algemene kerkenraad wordt vastgesteld.

2.4

De aanwijzing van leden van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering
van het kalenderjaar waarin de algemene kerkenraad in nieuwe samenstelling
bijeenkomt, dan wel in de eerste vergadering nadat een vacature is opgetreden.

2.5.

Indien het voornemen bestaat een vacature van een boventallig lid te vervullen
door verkiezing uit de stemgerechtigde leden van de gemeente worden deze
overeenkomstig ord. 3-7 voor deze vergadering in de gelegenheid gesteld aan de
algemene kerkenraad personen tot verkiezing aan te bevelen. Een aldus verkozen
lid treedt pas in functie na bevestiging in het ambt.

2.6.

De assessor treedt op als plaatsvervanger van de preses; de tweede scriba treedt
op als plaatsvervanger van de scriba.

2.7.

De algemene kerkenraad kan besluiten dat ambtsdragers van de gemeente,
gemeenteleden en/of andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde
vergadering toegelaten worden.

2.8.

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de algemene kerkenraad de
gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort of zo vaak hij dat
nodig acht, belegt hij een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de
gemeente, die wordt aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de
bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de
bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad
kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen. Indien de algemene
kerkenraad gelet op de aard van de zaak en met inachtneming van ord. 4-8-7,
laatste volzin, schriftelijke behandeling voldoende acht, doet hij daarvan
aankondiging in het kerkblad en afkondiging op tenminste twee zondagen, legt
hij de betreffende stukken gedurende drie weken ter inzage en geeft hij de leden
van de gemeente tot één week na afloop van de termijn van terinzagelegging de
gelegenheid schriftelijk op de stukken te reageren. Onder afkondiging wordt mede
verstaan vermelding in een zondagsbrief die aan kerkgangers wordt uitgereikt.

2.9.

Tenminste één maal per jaar roept de algemene kerkenraad de ambtsdragers van
de gemeente in vergadering bijeen. Tot de taak van deze vergadering behoort
met name het bespreken van de roeping van de gemeente als geheel.

2.10. Het lopend archief van de algemene kerkenraad berust bij de scriba, met
inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters
voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ord. 11-2-7 sub g.
2.11. De algemene kerkenraad kan zich in zijn werk laten bijstaan door commissies en
werkgroepen. Zij worden, al dan niet op voorstel van een van de colleges,
ingesteld en opgeheven door de algemene kerkenraad die ook de taak en de wijze
van samenstelling en de verantwoording regelt.
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2.12

De algemene kerkenraad benoemt vertegenwoordigers van de gemeente in
organisaties waarbij de gemeente als geheel is aangesloten. Indien het
werkterrein van de betreffende organisatie in het verlengde ligt van dat van een
van de colleges, stelt hij het betreffende college in de gelegenheid een voorstel te
doen. Indien de statuten of regelingen van een organisatie de benoeming
opdragen aan een college, verricht dat college de benoeming in overeenstemming
met de algemene kerkenraad.
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§ 3. De taken van de gemeente als geheel in verhouding
tot die van de wijkgemeenten
3.1.

In overleg met de wijkkerkenraden stelt de algemene kerkenraad met
inachtneming van het bepaalde in ord. 4-9-4 vast dat de verhouding tussen de
gemeente als geheel en de wijkgemeenten respectievelijk de bevoegdheden van
de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden wordt bepaald overeenkomstig de
volgende artikelen.

3.2.

De gemeente als geheel heeft als opdracht:
• de communicatie tussen en de samenwerking van de wijkgemeenten te
bevorderen;
• de wijkgemeenten in hun roeping te ondersteunen, onder meer door de zorg
voorde vermogensrechtelijke aangelegenheden en de rechtspositie van de
predikanten, kerkelijk werkers en andere medewerkers;
• het treffen van voorzieningen waar dat nodig is om recht te doen aan de
binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid en de
aanwezigheid van de kerk in alle delen van de Protestantse gemeente
Dordrecht-Dubbeldam;
• het vertegenwoordigen van de gemeente ten opzichte van andere
kerkgenootschappen, religieuze gemeenschappen, maatschappelijke
instellingen en de lokale overheid.

3.3.

Nieuw ingekomen leden worden ingeschreven in de gemeente overeenkomstig de
daarover tussen de gemeente Dordrecht-Dubbeldam en de Hervormde gemeente
overeengekomen regeling.
Onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad worden nieuwe leden zo
snel mogelijk bezocht door een vertegenwoordiger van de gemeente en
geïnformeerd over de verschillende wijkgemeenten van de gemeente, alsmede
van de Hervormde gemeente en de mogelijkheid zich daar naartoe te laten
overschrijven.

3.4.

Indien leden die ingeschreven staan in het register van een wijkgemeente
overeenkomstig ord. 2-5-2 en 2-5-3 verzoeken te worden overgeschreven naar
een andere wijkgemeente, een wijkgemeente van de Hervormde gemeente te
Dordrecht of een andere gemeente, wordt de toestemming voor zover nodig
verleend door of namens het moderamen van de algemene kerkenraad, tenzij
dringende redenen zich daartegen verzetten.

3.5.

De algemene kerkenraad stelt de formatie vast van predikanten, kerkelijk werkers
en andere medewerkers, op voorstel van, dan wel gehoord het college van
kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waarop het besluit
betrekking heeft. Indien het om een diaconale medewerker gaat wordt voor het
college van kerkrentmeesters gelezen: het college van diakenen.

3.6.

De verkiezing, beroeping, bevestiging en ontheffing van wijkpredikanten geschiedt
met inachtneming van het bepaalde in ord. 3, met dien verstande dat:
• de algemene kerkenraad bij zijn instemming met de voorbereiding van
verkiezing en beroeping op grond van ord. 3-3-3 slechts toetst of de
betreffende wijkgemeente voldoende middelen opbrengt om de
predikantsplaats de komende jaren te bekostigen en of het door de
wijkkerkenraad opgestelde profiel past in de gemeente als geheel;
• de algemene kerkenraad overeenkomstig ord. 3-3-5 uit zijn midden een lid
aanwijst van de beroepingscommissie dat geen ambtsdrager is in de
wijkgemeente waarvoor de vacature wordt vervuld;
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•

3.7.

de algemene kerkenraad instemming met de kandidaatstelling van een
predikant op grond van ord. 3-4-4 waarmee de wijkkerkenraad instemt slechts
weigert op grond van dringende redenen voortkomend uit het belang van de
gemeente als geheel.

Benoeming en ontslag van kerkelijk werkers en andere medewerkers ten behoeve
van een wijkgemeente, dan wel de gemeente als geheel geschieden door de
wijkkerkenraad resp. de algemene kerkenraad. Aanstelling en rechtspositie
worden geregeld door het college van kerkrentmeesters, dan wel dat van
diakenen indien het diaconale medewerkers betreft.
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§ 4.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden –
kerkrentmeesterlijk
4.1.1 Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:
• de ouderlingen-kerkrentmeesters die lid zijn van de algemene kerkenraad;
• de voorzitters van de wijkraden van kerkrentmeesters;
• door de algemene kerkenraad op grond van hun specifieke deskundigheid op
gezamenlijke voordracht van de wijkraden benoemde (ouderlingen-)
kerkrentmeesters.
• Tenminste de helft van de leden is ouderling-kerkrentmeester.
4.1.2 De voorzitter, secretaris en penningmeester en eventueel een vierde lid vormen
tezamen het moderamen. Daartoe behoort in ieder geval de kerkrentmeester die
overeenkomstig pl.reg. 1.4 benoemd is tot lid van het moderamen van de
algemene kerkenraad.
4.1.3 Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. De administrateur
woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem.
Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
4.1.4 De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in
achtneming van het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de
begroting, tot maximaal het bedrag dat is vastgesteld door het college van
kerkrentmeesters. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en
penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij
ontstentenis van de penningmeester treedt de secretaris op als diens
plaatsvervanger.
4.1.5 Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de
plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.
4.1.6 Overeenkomstig ord. 11-4-3 heeft het college van kerkrentmeesters de volgende
taken aan de wijkraden van kerkrentmeesters toevertrouwd:
• het organiseren van de actie kerkbalans in de wijkgemeente;
• het binnen door het college vastgestelde kaders opstellen van een
collecterooster en het met goedvinden van de wijkkerkenraad ter goedkeuring
voorleggen daarvan aan de algemene kerkenraad;
• geldwerving;
• het dagelijks beheer en onderhoud van de kerk- en andere gebouwen die ten
dienste staan van de wijkgemeente;
• het beheer van de wijkkas;
• het aansturen van de koster;
• het vervullen van de dagelijkse werkgeverstaken ten aanzien van kerkelijk
werkers en andere medewerkers die werkzaam zijn voor de wijkgemeente.
Het college kan de wijkraden richtlijnen geven voorde uitvoering van deze taken.
De wijkraden leggen jaarlijks verantwoording af aan het college over de uitvoering
van deze taken.
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§ 4.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden –
diaconaal
4.2.1. Het college van diakenen bestaat uit:
• de diakenen die lid zijn van de algemene kerkenraad;
• de voorzitters van de wijkraden van diakenen;
• door de algemene kerkenraad op grond van hun specifieke deskundigheid op
gezamenlijke voordracht van de wijkraden benoemde diakenen.
4.2.2 De voorzitter, secretaris en penningmeester en eventueel een vierde lid vormen
tezamen het moderamen. Daartoe behoort in ieder geval de diaken die
overeenkomstig pl.reg. 1.4 benoemd is tot lid van het moderamen van de
algemene kerkenraad.
4.2.3 Het college van diakenen wijst een administrateur aan. De administrateur woont
de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem
is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
4.2.4 De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in
achtneming van het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de
begroting, tot het maximaal bedrag dat is vastgesteld door het college van
diakenen. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of
secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of
ontstentenis van de penningmeester treedt de secretaris op als diens
plaatsvervanger.
4.2.5 Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de
plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.
4.2.6 Overeenkomstig ord. 11-4-3 heeft het college van diakenen de volgende taken
aan de wijkraden van diakenen toevertrouwd:
• het binnen door het college vastgestelde kaders opstellen van een
collecterooster en het met goedvinden van de wijkkerkenraad ter goedkeuring
voorleggen daarvan aan de algemene kerkenraad;
• geldwerving;
• het ondersteunen van leden van de wijkgemeente binnen het kader van de
begroting;
• het bijdragen aan diaconale en missionaire projecten binnen de grenzen van
de wijkgemeente.
Het college kan de wijkraden richtlijnen geven voor de uitvoering van deze taken.
De wijkraden leggen jaarlijks verantwoording af aan het college over de uitvoering
van deze taken.
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§ 4.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden –
algemeen
4.3.1. Jaarlijks bespreken de wijkkerkenraden hun beleidsvoornemens voor het komende
jaar. Zij brengen die, voorzien van een opgave van de financiële consequenties
ervan, uiterlijk 1 juni ter kennis van de algemene kerkenraad. Deze bespreekt
zijn beleidsvoornemens en die van de wijkkerkenraden vervolgens met de
moderamina van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. De
beleidsvoornemens van de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden worden
door de colleges betrokken bij het opstellen van de voorlopige ontwerpen van de
begroting.
4.3.2 De begroting en jaarrekening worden onderscheiden in een algemeen gedeelte en
een gedeelte voor elke wijkgemeente. In de begroting van het college van
kerkrentmeesters worden per wijkgemeente de opbrengsten van het levend geld,
de gebouwen en het rendement van het aan de wijk toe te kennen vermogen,
alsmede de kosten van kerkgebouwen en kosterijen, van pastorieën voor zover
het de vaste lasten en onderhoudskosten betreft, van pastoraat, eredienst,
landelijke afdrachten, activiteiten van de wijkgemeente en overige aan de wijk toe
te rekenen activiteiten opgenomen.
Voor de gemeente als geheel worden de centrale organisatie- en administratiekosten, kapitaallasten van pastorieën, kosten samenhangend met de
ondersteuning van wijkgemeenten die naar het oordeel van de algemene
kerkenraad niet geacht kunnen worden een kostendekkende exploitatie in stand te
houden, opgenomen, alsmede ter dekking daarvan naast overige baten een
omslag die wordt berekend naar rato van het aantal leden en de inkomsten aan
levend geld per wijkgemeente.
In de begroting van het college van diakenen worden per wijkgemeente de
opbrengsten van het levend geld en het rendement van het aan de wijk toe te
kennen vermogen, alsmede de landelijke afdrachten en aan de wijk toe te
rekenen diaconale lasten opgenomen. Voor de gemeente als geheel worden de
aan haar toe te rekenen diaconale lasten opgenomen, alsmede ter dekking
daarvan de opbrengsten van daartoe aangewezen collecten en een omslag die
wordt berekend naar rato van het aantal leden per wijkgemeente.
4.3.3. Voor 15 september leggen het college van kerkrentmeesters en diakenen een
voorlopig ontwerp van de begrotingen voor het volgend jaar voor aan de
wijkraden van kerkrentmeesters resp. diakenen en de wijkkerkenraden. De
wijkkerkenraden en wijkraden van kerkrentmeesters resp. diakenen zenden
uiterlijk 15 oktober hun reactie daarop aan de colleges.
4.3.4. De colleges zenden uiterlijk 1 november een ontwerp van de begrotingen aan de
algemene kerkenraad, waarbij zij in de toelichting aandacht geven aan de reacties
van de wijkkerkenraden en wijkraden, met name voor zover die niet tot wijziging
ten opzichte van het voorlopig ontwerp hebben geleid.
4.3.5. De algemene kerkenraad stelt de begroting voor 1 december voorlopig en voor 31
december definitief vast.
4.3.6. Tegelijk met het voorlopig ontwerp van de begrotingen leggen de colleges de
kaders voor de collecteroosters voor aan de wijkraden en wijkkerkenraden. De
wijkkerkenraden stellen met inachtneming daarvan, op voorstel van de wijkraden,
uiterlijk 15 november hun collecteroosters in ontwerp vast en zenden die aan de
algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad stelt de collecteroosters
vervolgens uiterlijk 31 december vast. Hij is bevoegd wijzigingen aan te brengen,
voor zover een collecterooster niet voldoet aan de gestelde kaders.
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4.3.7. De colleges leggen uiterlijk 1 mei een ontwerp van hun jaarrekeningen voor aan
de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden. De wijkkerkenraden leggen
uiterlijk 1 juni hun reactie op het ontwerp voor aan de algemene kerkenraad.
Deze stelt de jaarrekening uiterlijk 1 juli vast.
4.3.8. Voor de definitieve vaststelling of wijziging van de begroting en voor de
vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting
gepubliceerd in het kerkblad.
De volledige stukken worden voor de gemeenteleden gedurende een week ter
inzage gelegd. Bij de publicatie worden tijd en plaats van de ter inzage legging
vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter
inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de algemene kerkenraad. De
algemene kerkenraad neemt bij de vaststelling de reacties in overweging.
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§ 5. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten
5.1.

De gemeente bestaat uit vier wijkgemeenten:
• de wijkgemeente rondom de Wilhelminakerk en de Petruskapel, zijnde een
federatieve wijkgemeente van de gereformeerde wijkgemeente rond de
Wilhelminakerk, omvattende de postcodegebieden 3311, 3312, 3313, 3314,
3316 en 3317, en de hervormde wijkgemeente rond de Petruskapel (vh
Noorderkerk), omvattende het postcodegebied 3312 ten noorden van de
Reeweg Oost, alsmede het postcodegebied 3313;
• de wijkgemeente rondom de Ontmoetingskerk, omvattende de
postcodegebieden 3318 en 3328;
• de wijkgemeente Dubbeldam, omvattende de postcodegebieden 3319 en
3329;
• de wijkgemeente rondom de Bron, omvattende het postcodegebied 3315,

5.2.

Voorstellen tot wijziging van grenzen, opheffing, samenvoeging en vorming van
wijkgemeenten worden door de algemene kerkenraad slechts overwogen:
• indien de betrokken wijkkerkenraden daarmee instemmen, dan wel,
• indien één van de betrokken wijkgemeenten gedurende tenminste drie jaar
niet in staat is gebleken een kostendekkende exploitatie te voeren en daarop
ook op langere termijn geen vooruitzicht bestaat, dan wel
• indien één van de betrokken wijkgemeenten niet in staat is een kerkenraad in
stand te houden van de in ord. 4.6.3 bedoelde minimale omvang en/of een
predikantsplaats voor tenminste 50% en/of een kerkgebouw of andere plaats
van samenkomst voor de eredienst.

5.3.

Onverminderd het gestelde in ord. 2.16.6 vindt wijziging van grenzen, opheffing,
samenvoeging en vorming van wijkgemeenten plaats door wijziging van de
plaatselijke regeling.

§ 6. Overige bepalingen
6.1.

Wijziging van de plaatselijke regeling geschiedt niet dan nadat daarover overleg is
gevoerd met de wijkkerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters en
diakenen, en de leden van de gemeente daarin zijn gekend en daarover gehoord
overeenkomstig plaatselijke regeling artikel 2.8.
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Ondertekening
Aldus vastgesteld door de algemene kerkenraden van de Gereformeerde kerk te
Dordrecht, de Hervormde gemeente van Dubbeldam en de kerkenraden van de
Hervormde gemeenten 4 en 10 te Dordrecht als onderdeel van hun besluit tot vorming
van de Protestantse gemeente op het Eiland van Dordrecht en treedt in werking op 1
januari 2013.
Gereformeerde kerk te Dordrecht
Praeses

scriba

Hervormde gemeente te Dubbeldam
Praeses

scriba

Hervormde gemeente te Dordrecht
Wijk 4
Praeses

Hervormde gemeente
Wijk 10

scriba

te Dordrecht

Praeses

19 juni 2012

scriba
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Bijlage 1: Samenstelling kerkenraad en moderamen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ambt
Predikant
Predikant
Ouderling
Ouderling
Ouderling
Ouderling
Diaken
Diaken
Diaken
Diaken
Ouderling / Kerkrentmeester

2013 - 2014
Bron
Ontmoetingskerk
Wilhelminakerk/PK
Ontmoetingskerk
Bron
Dubbeldam
Wilhelminakerk/PK
Ontmoetingskerk
Bron
Dubbeldam
Dubbeldam

12

Ouderling / kerkrentmeester

Wilhelminakerk /
Petruskapel

Boventallig
Voorzitter
Scriba
Controle

2015 - 2016
Ontmoetingskerk
Dubbeldam
Dubbeldam
Wilhelminakerk/PK
Ontmoetingskerk
Bron
Dubbeldam
Wilhelminakerk/PK
Ontmoetingskerk
Bron
Wilhelminakerk /
Petruskapel
Bron

Ontmoetingskerk

Tot einde ambtstermijn
Tot einde ambtstermijn

2013 – 2014
Predikant
Ouderling
Diaken

2015 - 2016
Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester

2017 – 2018
Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester

Dubbeldam

Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester

Predikant
Ouderling
Diaken

Predikant
Ouderling
Diaken

Wilhelminakerk/PK

Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester

Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester

Predikant
Ouderling
Diaken

Bron

Ontmoetingskerk

Predikant
Predikant
Ouderling
Ouderling
Diaken
Diaken
In 2013 wordt de rol van assessor vervuld door de predikant van de Bron en die van tweede

19 juni 2012

2017 - 2018
Dubbeldam
Wilhelminakerk/PK
Bron
Dubbeldam
Wilhelminakerk/PK
Ontmoetingskerk
Bron
Dubbeldam
Wilhelminakerk/PK
Ontmoetingskerk
Bron
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Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester
scriba door de Kerkrentmeester Dubbeldam

