
Voorstel: Herstructurering Kerkenraad 

          
 
Aanleiding 
We merken de laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt om vacatures in de kerkenraad en 
taakgroepen te vervullen. Ondanks dat er soms veel mensen gevraagd moesten worden waren er tot 
2018 nauwelijks vacatures. In september 2018 werden we geconfronteerd met vacatures die niet 
konden worden opgevuld. Dit was een van de redenen om op de kerkenraadsdag van november 
2018 ds. Wim de Jong uit te nodigen om ons mee te nemen in het vernieuwingsproces dat zij in zijn 
gemeente (Protestantse Gemeente te Goor) hadden meegemaakt. Naar aanleiding van de 
kerkenraadsdag is er een werkgroep ingesteld met als opdracht te onderzoeken of andere vormen 
van bestuur en organisatie wellicht ook voor onze Voorhof-gemeente toegevoegde waarde kunnen 
hebben. De gedachte daarbij was ook om nadrukkelijk te kijken naar het model van Goor. 
De werkgroep kwam met een tiental aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen was ook om te kijken 
naar efficiëntere kerkenraadsstructuur. 
 
In september 2020 blijkt het aantal niet ingevulde vacatures verder gestegen. Op de grote 
kerkenraadsvergadering van september werd er daarom nog nadrukkelijker gevraagd om op korte 
termijn met een voorstel tot herstructurering van ons kerkenraadsmodel te komen. 
 
Voorstel moderamen 
Het moderamen heeft hierover nagedacht en met elkaar van gedachten gewisseld. Naar aanleiding 
hiervan heeft het moderamen voorstel uitgewerkt als discussiestuk voor de Grote Kerkenraad. 
 
Het voorstel ziet er als volgt uit: 
 
De huidige structuur van: 
Moderamen  
Kleine kerkenraad 
Grote Kerkenraad 
Taakgroepen 
 
Wordt gewijzigd in: 
Moderamen 
Kerkenraad 
Taakgroepen 
 
Het moderamen: 
Bestaat uit 6 personen bestaan: 
Voorzitter 
Scriba 
Voorz. CvK 
Voorz. CvD 
2 predikanten 
Bij deze verdeling blijft het aantal leden van het moderamen beperkt en zijn toch alle taakgroepen 
vertegenwoordigd (Pastoraat, Eredienst, JoP en V&O, door de predikanten) 
Het moderamen stelt de agenda voor de kerkenraads- en ATV-vergaderingen. 
Handelt eveneens taken af, die het door kerkenraad krijgt opgedragen en functioneert derhalve als 
dagelijks bestuur. 
Het moderamen vergadert minimaal 1 keer per maand. 
 



 
De kerkenraad 
Bestaat uit: 
Voorzitter  
Scriba 
3 Ouderling Kerkrentmeesters 
3 Diakenen 
4 Pastorale ouderlingen 
1 Jeugdouderling 
1 Jeugddiaken 
Ambtdrager TG Eredienst 
Ambtsdrager TG V&O 
Ambtsdrager TG ZWO 
2 Predikanten 
 
De kerkenraad is het bestuur van de gemeente en is als zodanig het besluitvormend orgaan. De 
kerkenraad stelt een beleidsplan op, stelt de begrotingen, de jaarrekeningen en de werkplannen van 
de Taakgroepen vast.  
De kerkenraad vergadert (minimaal) 6x keer per jaar, vastgesteld op 04-03-2021 
 
De Taakgroepen 
College van Kerkrentmeester (3 ouderling KRM en 6 KRM) 
College van Diakenen (3 diakenen en 6 DRM) 
Taakgroep pastoraat (4 ouderlingen, predikanten en elk wijkteam 6-8 bezoekmedewerkers) 
Taakgroep JoP (1 jeugdouderling, 1 Jeugddiaken, predikanten en 5 vertegenwoordigers activiteiten) 
Taakgroep Eredienst (1 ouderling Voorzitter, predikanten en 5 leden) 
Taakgroep V&O (1 ouderling Voorzitter, predikanten en 5 leden) 
Taakgroep ZWO (1 diaken, 5 leden en predikanten) 
De taakgroepen functioneren zelfstandig binnen het vastgestelde beleid en de begroting. 
De taakgroepen vergaderen tussen de 6 en 8 keer per seizoen. 
 
De Algemene Taakgroepen Vergadering (ATV) 
Dit is een nieuw fenomeen in dit model. Tijdens de vergadering van de ATV kan er gebrainstormd 
worden over de te varen koers van onze gemeente. Er kunnen voorstellen en adviezen worden 
geformuleerd voor de kerkenraad. De kerkenraad neemt uiteindelijk de besluiten maar de 
voorstellen en adviezen van de ATV gelden als zwaarwegend. 
Deze ATV dient ook om het beleid op elkaar af te stemmen, zodat voorkomen wordt dat taakgroepen 
als eilandjes gaan fungeren. 
Vergadering minimaal 1x per jaar, max 2x per jaar 
Leden van vergadering zijn: 
Voorzitter KR 
Scriba 
Predikanten 
Leden van de taakgroep CvK 
Leden taakgroep pastoraat  
Leden van taakgroep diaconie 
Leden van taakgroep Eredienst 
Leden taakgroep V&O 
Leden van taakgroep JOP 
Leden van taakgroep ZWO 
Coördinatoren wijkteams 
 



Algemene opmerkingen –  
Als we voor dit model gaan kiezen zal: 

• De taken en verantwoordelijkheden van moderamen, kerkenraad en taakgroepen moeten 
worden vastgesteld. 

• De vergaderfrequentie worden vastgesteld op minimaal 6x per jaar 

• Nagedacht moeten worden over de ambtelijke vertegenwoordiging tijdens kerkdiensten 

• Vergadering zijn openbaar.  
Ouderlingen, diakenen, CvK en wijkteamleden hebben een geheimhoudingsplicht. 

• De Plaatselijke Regeling moeten worden aangepast.  
Nadat de herstructurering is besproken tijdens de contactmomenten wordt de plaatselijke 
regeling aangepast. 


