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Vaststelling 	
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 22-06-2020 en is geldig 
vanaf deze datum.  
  



1. Samenstelling van de kerkenraad 	
1.1 Ambtsdragers 	
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 	
	 Aantal Protestantse 	

Gemeente Cuijk 	
	

Verplicht minimum 	
(ord. 4-9-6) 	
	

Predikant 	 vacant	 1	
Ouderlingen 	 2	 2	

Ouderlingen –
kerkrentmeesters	

1	 2	

Diakenen	 1	 2	
Totaal 	 4	 7	
	
2. Verkiezingen van ambtsdragers algemeen 	
Artikelen plaatselijke regeling 	
2.1.1. Stemrecht 	
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van 	
achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd met dien verstande, dat doopleden wel 
actief stemrecht hebben, maar niet gekozen kunnen worden voor een functie binnen de 
kerkenraad. Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden. 	
Definitie gastleden: Als gastleden kunnen worden ingeschreven de gedoopte leden van 
kerken in Nederland waarmee de Protestantse kerk in Nederland bijzondere 
betrekkingen onderhoudt. Onder deze kerken worden in ieder geval gerekend: 	
-	de kerken die als lid tot de Raad van Kerken in Nederland zijn toegetreden 	
-	de Christelijk Gereformeerde Kerken 	
-	de Gereformeerde Gemeenten 	
-	de (vrijgemaakt) Gereformeerde Kerken 	
-	de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 	
-	de Unie van Baptisten Gemeenten 	
2.1.2. Regels voor het stemmen 	
a. De stemming geschiedt schriftelijk. 	
b. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen 
verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet 
worden. 	
c. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, 
vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen 
behaalden. 	
d. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan 
beslist het lot. 	
2.1.3 Stemmen bij volmacht 	
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee 	
gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden 
gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en 
ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond. 	
2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen 	
Artikelen plaatselijke regeling 	
2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen kan in elke maand plaatsvinden. 	



2.2.4 De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor 
een periode van 6 jaar gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de ‘machtiging uit 
hoofde van Ord. 3-6-6’, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht. 	
De procedure beschreven in dit artikel komt in de plaats van het bepaalde in Ord. 3-6-4, 
eerste deel. 	
De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij zijn eenmaal terstond als 
ambtsdrager herkiesbaar. De Protestantse Gemeente Cuijk heeft ervoor gekozen, dat 
ambtsdragers na een periode van twee jaar, driemaal toe voor een periode van twee jaar 
herkiesbaar kunnen stellen. 	
2.3 Verkiezing van predikanten 	
2.3.1. 	
Gehoord het advies van de beroepingscommissie brengt de kerkenraad een beroep uit 
op de voorgestelde predikant, na de gemeenteleden op een daartoe uitgeschreven 
vergadering te hebben gehoord. Het voorstel wordt uitgevoerd in overeenstemming met 
de bepalingen die in het van toepassing zijnde kerkrecht gelden.  
 
3. De werkwijze van de kerkenraad 	
3.1 Aantal vergaderingen 	
De kerkenraad vergadert in de regel minimaal 5 maal per jaar. 	
3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 5 dagen van te voren 
bijeengeroepen door de scriba na overleg met de overige kerkenraadsleden, onder 
vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen. 	
3.3 Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de 
eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. 	
3.4 Verkiezing moderamen 	
De in ord. 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de 
eerste vergadering na 1 september. 	
3.5 Plaatsvervangers 	
In de vergadering genoemd in art. 3.4 worden de plaatsvervangers van de preases en de 
scriba aangewezen. 	
3.6 De gemeente kennen in en horen over 	
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een 	
bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de 	
(betreffende) leden van de gemeente. Deze wordt aangekondigd in het kerkblad, dat 
voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op twee zondagen, die aan 
de bijeenkomst voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar 
over welke zaak men de gemeente wil horen. 	
3.7 	
De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde 
vergadering toegelaten worden. 	
3.8 	
Het lopend archief van de 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.  	
3.9 	
De kerkenraad kan zich in zijn arbeid bij laten staan door commissies, zoals: 	
-	Eredienstcommissie 	
-	Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 	
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de 
commissies, de contacten tussen de kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de 



commissies, de rapportage aan de kerkenraad en dergelijke worden door de kerkenraad 
bepaald.  
 
4. De kerkdiensten 	
4.1 	
De kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld 
rooster gehouden in de Protestantse Kerk, Grotestraat 102, te Cuijk. 	
4.2 	
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de 	
doopvragen beantwoorden. 	
4.3 	
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden 
toegelaten. 	
Kinderen mogen deelnemen onder verantwoordelijkheid van hun ouders en/of 
verzorgers. 	
4.4 	
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, 
kunnen als een verband van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.  
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe tenminste 6 weken van tevoren in te dienen bij 
de kerkenraad. Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn. Na 
ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de 
betrokkenen. 	
Tenminste 3 weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt 
gezegend, wordt dit bekendgemaakt door een afkondiging in een zondagse kerkdienst 
en een aankondiging in het kerkblad.  
 
5.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 	
5.1.1 	
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 2 leden. 	
5.1.2. 	
Tenminste een kerkrentmeester is ook ouderling. 	
5.1.3 	
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend 
kerkrentmeester aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. 	
Het is ook mogelijk dat het college van kerkrentmeesters een administrateur aanwijst. 
De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een 
adviserende stem. Op haar/hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende geheimhouding 
van toepassing. 	
5.1.4 	
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met 
inachtneming van het door de kerkenraad in de toekomst vastgestelde beleidsplan en de 
begroting tot een maximaal bedrag van € 5.000,= per betaling. Voor betalingen boven 
dit bedrag zijn de voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester 
gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de 
voorzitter/secretaris op als diens plaatsvervanger. 	
5.1.5 Tijdens de eerste collegevergaderingen na 1 september wijst het college de 
plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan. 	
5.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal 	
5.2.1 	
Het college van diakenen bestaan uit minimaal 2 leden. 	



5.2.2. 	
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die 
wordt belast met de boekhouding van het college. 	
Het is ook mogelijk dat het college van diakenen een administrateur aanwijst. De 	
administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een 
adviserende stem. Op haar/hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende geheimhouding 
van toepassing. 	
5.2.3. 	
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met 
inachtneming van het door de kerkenraad in de toekomst vastgestelde beleidsplan en de 
begroting tot een maximaal bedrag van € 5.000,-- per betaling. Voor betalingen boven 
dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester 
gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de 
voorzitter/secretaris op als diens plaatsvervanger. 	
5.2.4 	
Tijdens de eerste collegevergaderingen na 1 september wijst het college de 
plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.  
5.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, 
collecterooster 	
5.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken 
over begroting en jaarrekening. 	
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de 	
jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd op de website. De 
volledige stukken kunnen na publicatie gedurende een maand opgevraagd worden bij 
de colleges. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode waarin de 
stukken opgevraagd kunnen worden, worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.  
 
6. Overige bepalingen 	
6.1 Nota structuur en organisatie 	
In de nota wordt het leven en werken van de Protestantse Gemeente Cuijk beschreven. 
Deze nota dient eens per twee jaar opnieuw getoetst en vastgesteld te worden door de 
kerkenraad.  
 
Ondertekening 	
Aldus te Cuijk vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 22 juni 2020. 	
Protestantse Gemeente Cuijk 	
Mw. M.Bruring       Mw. P Mijdam  
 
 
 
 
Dhr. P. Huigen 
 
 
	


