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Statuut van de Nederlands Gereformeerde Kerk Den Haag – Rijswijk 

I. Inleiding 

De Nederlands Gereformeerde Kerk Den Haag-Rijswijk is een zelfstandige gemeente, die deel 

uitmaakt van het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde kerken. De gemeente heeft het 

Akkoord voor kerkelijk samenleven (AKS) van die kerken aanvaard. De gemeente onderschrijft de 

verklaring, zoals neergelegd in de preambule van het AKS. Zij wil in nauwe verbondenheid met allen 

die Gods naam belijden zijn Licht verspreiden in deze wereld. 

II. Leden  

De gemeente kent drie soorten leden: 

1. belijdende leden; 
2. doopleden; 
3. gastleden (leden die om enigerlei reden geen lid in volle rechten kunnen of willen zijn en 

derhalve geen stemrecht hebben). 

III. Kerkenraad 

1. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers, genoemd in artikel IV. 
2. De kerkenraad is belast met de leiding en de verzorging van de gemeente. Verwezen wordt 

in dit verband naar hetgeen daaromtrent is vastgelegd in het AKS. 
3. Voor zover de gemeente als rechtspersoon functioneert, vormt de kerkenraad het bestuur 

van die rechtspersoon. Besluiten inzake aankoop, vervreemding of bezwaring van 
onroerende zaken, alsmede roerende zaken met een waarde van tenminste 5% van 
jaarinkomsten volgens de begroting kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal kerkenraadsleden, na de gemeente 
te hebben gehoord [dit laatste tenzij in een zeer uitzonderlijk geval spoedeisendheid het 
horen van de gemeente onmogelijk maakt] .  
Hetzelfde geldt voor besluiten inzake het aangaan c.q. verstrekken van een geldlening ter 

hoogte van tenminste 10% van de jaarinkomsten volgens de begroting. 

IV. Ambtsdragers 

1. De gemeente kent drie soorten ambtsdragers: 
a. een of meer predikanten; 
b. ouderlingen; 
c. diakenen (m/v). 

2. Voor de regels inzake de benoeming en inzake de diensten van deze ambtsdragers wordt 
verwezen naar het AKS. 

3. Een ouderling of diaken dient in beginsel vier jaar. Na afloop van de ambtstermijn treedt 
hij/zij af, tenzij de kerkenraad het wenselijk oordeelt dat hij/zij langer dient en betrokkene 
daar geen bezwaar tegen heeft. Voor dit oordeel wordt de instemming van de gemeente 
gevraagd. 
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V. Diensten ter ondersteuning van de ambten  

1. De gemeente kent ter ondersteuning van de ambten de volgende diensten: 
a. ter ondersteuning van het ambt van ouderlingen: de pastoraal bezoeker (m/v) en de 

jeugdmentoren (m/v); 
b. ter ondersteuning van de diakenen: de wijkassistent(m/v); 

2. De pastoraal bezoeker neemt in overleg met en onder verantwoordelijkheid van een 
ouderling de pastorale zorg op zich van een aantal leden van de gemeente. Hij is op gelijke 
wijze als de ouderling geheimhouding verschuldigd omtrent hetgeen hem in het kader van 
zijn dienst (kennelijk) vertrouwelijk ter kennis wordt gebracht; 

3. De jeugdmentoren (veelal: echtparen) begeleiden onder verantwoordelijkheid van de 
ouderlingen de jongeren uit de gemeente in de leeftijd van ± 15 tot ± 21 jaar. Doel van het 
jeugdmentoraat is: “Het opbouwen en onderhouden van een persoonlijke relatie met 
jongeren van de gemeente teneinde de jongeren te ondersteunen en op te bouwen in hun 
geloof”. De jeugdmentoren zijn op gelijke wijze als de ouderlingen geheimhouding 
verschuldigd omtrent hetgeen hen in het kader van hun dienst (kennelijk) vertrouwelijk ter 
kennis is gebracht; 

4. De wijkassistent(e) verricht zijn/haar werk in overleg met en ter ondersteuning van de 
diakenen; 

5. In alle genoemde diensten worden betrokkenen door de kerkenraad benoemd voor een 
periode van in beginsel vier jaar. 

6. De kerkenraad kan indien daaraan behoefte bestaat ter ondersteuning van de predikant of 
ter tijdelijke vervanging (bijvoorbeeld in een periode van een predikantsvacature) een 
pastoraal werker aanstellen, aan wie een honorarium wordt betaald. De kerkenraad beslist 
daartoe niet dan na de gemeente te hebben gehoord. De pastoraal werker is op gelijke wijze 
als de predikant geheimhouding verschuldigd omtrent hetgeen hem in het kader van zijn 
dienst (kennelijk) vertrouwelijk te kennis is gebracht. 

VI. Scriba en penningmeester  

1. De kerkenraad doet zich bijstaan door een of meerdere scriba’s, al dan niet uit zijn midden. 
Een scriba is op gelijke wijze als de ouderlingen geheimhouding verschuldigd omtrent 
hetgeen hem in het kader van zijn dienst (kennelijk) vertrouwelijk ter kennis wordt gebracht. 

2. De penningmeester van de gemeente voert het beheer over de inkomsten en uitgaven 
binnen het door de kerkenraad gestelde kader. Hij/zij stelt daartoe een voorlopige begroting 
op, welke uiterlijk op 31 januari van het lopende boekjaar dient te worden goedgekeurd door 
het moderamen, zulks in afwachting van de definitief vast te stellen begroting, als hierna in 
artikel VIII lid 8 bedoeld. 
De penningmeester, die door de kerkenraad wordt benoemd, adviseert de kerkenraad 

gevraagd en ongevraagd. 

VII. Geldmiddelen 

De gemeente kent als geldmiddelen: 

1. (vaste) vrijwillige bijdragen; 
2. collecten; 
3. giften en schenkingen; 
4. erfstellingen en legaten; 
5. andere wettige middelen. 
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VIII.  Financieel beheer 

1. De penningmeester voert de financiële administratie, waaruit te allen tijde de vermogens-
positie en de rechten en de verplichtingen kunnen worden afgeleid. 

2. Het boekjaar van de kerk valt samen met het kalenderjaar.  
3. In een jaarlijks – uiterlijk in de maand maart - te houden gemeentevergadering legt de 

kerkenraad rekening en verantwoording af van het gevoerde financieel beheer over het 
afgelopen boekjaar.  

4. Daartoe wordt door de penningmeester, direct na afloop van het afgelopen kalenderjaar een 
financieel jaarverslag opgesteld.  

5. Dit jaarverslag is beschikbaar voor alle belijdende leden.  
6. Voorafgaand aan de gemeentevergadering benoemt de kerkenraad een commissie, die de 

betrouwbaarheid van het door de penningmeester opgestelde jaarverslag onderzoekt en 
hierover rapporteert aan de kerkenraad.  

7. Op voorstel van de kerkenraad zal de penningmeester door de gemeentevergadering worden 
gedechargeerd voor het gevoerde financieel beheer over het afgelopen boekjaar.  

8. In de in lid 3 genoemde gemeentevergadering ligt tevens de door de penningmeester in 
overleg met het moderamen opgestelde begroting voor het lopende boekjaar ter bespreking 
voor. De kerkenraad stelt die begroting definitief vast in zijn eerstvolgende vergadering. 

IX. Vertegenwoordiging 

De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het moderamen, bestaande uit: 

1. de predikant (of in geval van een predikantsvacature een door de kerkenraad daartoe 
aangewezen ouderling); 

2. de voorzitter van de kerkenraad (of indien dit de predikant is een door de kerkenraad 
aangewezen ouderling); 

3. de (eerste) scriba, 
dan wel door twee van hen. 

X. Commissies 

De kerkenraad kan ter ondersteuning van het werk in c.q. vanuit de gemeente commissies instellen, 

waaronder in ieder geval een commissie van beheer, van welke de kerkenraad de taakomschrijving 

schriftelijk vaststelt. 

XI. Wijziging statuut 

Wijziging van dit statuut geschiedt door de kerkenraad, na de gemeente te hebben gehoord, met een 

gekwalificeerde meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal kerkenraadsleden. 

Aldus vastgesteld op 15 april 2015, gehoord de gemeentevergadering van 25 maart 2015, en 

ondertekend door de voorzitter en de eerste scriba. 

 

 

w.g. C. Vonk      w.g. W.F.A. Threels  

(voorzitter)      (eerste scriba)     


