Leeswijzer bij Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en
werken van de Protestantse Gemeente te Boskoop
Een gemeente moet volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk [1] beschikken over een
plaatselijke regeling. In een plaatselijke regeling staan de samenstelling van de kerkenraad,
hoe verkiezing van ambtsdragers gaat, wat de werkwijze van de kerkenraad is, hoe
besluiten genomen worden, welke afspraken gemaakt zijn over de kerkdiensten en hoe de
vermogensrechtelijke aangelegenheden geregeld zijn.
Deze plaatselijke regeling is gebaseerd op het model plaatselijke regeling [2] voor
gemeenten zonder wijkgemeenten van de Protestantse Kerk, waarbij gekozen is voor een
bestuurlijk model met kerkenraad, kleine kerkenraad én werkgroepen.
In paragraaf 0 staat beschreven wie we als gemeente zijn en blijven, volgens de visie en
missie die in 2015 zijn vastgesteld.
Paragraaf 1 beschrijft de samenstelling en taken van één kerkenraad, waar alle
ambtsdragers lid van zijn, de samenstelling en taken van de kleine kerkenraad, waar
vertegenwoordigers van de werkgroepen lid van zijn, en de samenstelling en taken van de
werkgroepen, met hun ambtsdragers en vertegenwoordigers van commissies.
In paragraaf 2 staat hoe het verkiezen van ambtsdragers gaat, zowel voor ouderlingen en
diakenen als voor predikanten. Hier is vastgelegd wat vereist is om vast te leggen vanuit de
kerkorde.
In paragaaf 3 staat beschreven wat de werkwijze van de kerkenraad is. Hier is vastgelegd
wat vereist is om vast te leggen vanuit de kerkorde.
Paragraaf 4 volgt wat de kerkorde beschrijft hoe besluiten genomen worden.
In paragraaf 5 staat vastgelegd hoe eerder door de kerkenraden besloten is over de
eredienst, doop, huwelijk en avondmaal. Het bevat een extra artikel (5.5) ten opzichte van
het model waarin afgesproken wordt om de komende jaren vast te houden aan die besluiten.
Paragraaf 6 beschrijft hoe het beheer is geregeld voor het college van kerkrentmeesters, het
college van diakenen en de begroting.
Paragraaf 7 volgt wat de kerkorde beschrijft hoe de plaatselijke regeling vastgesteld en
gewijzigd kan worden.
Bij een plaatselijke regeling hoort een organogram. Het organogram bevat een overzicht van
de kerkenraad, de kleine kerkenraad, de werkgroepen en de commissies die onder de
werkgroepen vallen. Voor de opdracht van de werkgroepen, zie paragraaf 1 van de
plaatselijke regeling.
Bij het opstellen van de plaatselijke regeling is gebruik gemaakt van:
[1] Kerkorde en ordinanties (versie juli 2019) https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/
[2] PR1: model voor een gemeente zonder wijkgemeenten –
https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkVEWUc=&type=word
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