Notitie Bestuurlijke organisatie De Open Hof
Inleiding
Op de Kerkenraadsvergadering van 08-02-2018 heeft de Kerkenraad gesproken over de
nieuwe bestuurlijke organisatie van De Open Hof.
Er is toen gekozen voor het model zoals opgenomen in deze notitie. Dit is op 12 september
2019 vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering.
Op 10 september 2019 is het geëvalueerd. Hierna is de nieuwe bestuurlijke organisatie zoals
beschreven in deze notitie voor de komende 4 jaar vastgesteld.
Nieuw organisatiemodel
Er is voor onderstaand model gekozen op basis van onderstaande argumenten:
• Een sterke bestuurlijke organisatie met een Kerkenraad waarin ambtsdragers zitting
hebben die bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen;
• Een evenredige vertegenwoordiging van de ambtsdragers, te weten:
o 2 pastorale ouderlingen, onder wie de voorzitter van de taakgroep pastoraat;
o 2 diakenen, onder wie de voorzitter van het college van diakenen;
o 2 ouderlingen-kerkrentmeester, onder wie de voorzitter van het college van
kerkrentmeesters;
o Jeugdouderling.
• Vermindering van de vergaderdruk van de leden van de taakgroepen;
• Mogelijk meer animo voor nieuwe leden taakgroepen, minder ambtsdragers nodig;
• Minder kans op dubbele agendapunten;
• Vertegenwoordiging van de Jeugdraad is van belang, omdat er vanuit de jeugd over de
hele breedte van het beleid kan worden meegepraat;
• Betrokkenheid van alle ambtsdragers én vrijwilligers bij het beleid van de kerk vergroten.
Kerkenraad en moderamen

Samenstelling Kerkenraad

De Kerkenraad nieuwe stijl bestaat uit de volgende leden:
• Predikanten, voorzitter en scriba
• 2 pastorale ouderlingen, onder wie de voorzitter van de taakgroep pastoraat;
• 2 diakenen, onder wie de voorzitter van het college van diakenen;
• 2 ouderlingen-kerkrentmeester, onder wie de voorzitter van het college van
kerkrentmeesters;
• Jeugdouderling, tevens voorzitter van de Jeugdraad.
De vertegenwoordigers uit de taakgroep eredienst, vorming en toerusting en de seniorenraad
zullen de vergadering bijwonen wanneer de agenda dit vereist.

Samenstelling moderamen
•
•
•

Voorzitter kerkenraad;
Scriba;
Een predikant, tevens vicevoorzitter.

Vergaderfrequentie
Moderamen
Kerkenraad

: 9 x ter voorbereiding van de agenda van de Kerkenraad
: 9 x per jaar

Taken en verantwoordelijkheden
Moderamen
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de
bijeenkomsten van de Kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de Kerkenraad
waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en verder, onder verantwoording aan de
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Kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die
geen uitstel gedogen.
Kerkenraad
aan de Kerkenraad wordt toevertrouwd (Ord.4, Artikel 7. Arbeidsveld):
• de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
• het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
• de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
• het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk
is opgedragen;
• de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
• het in samenwerking met andere gemeenten bevorderen van de vitaliteit van de
betrokken gemeenten en in stand houden dan wel verkrijgen van formatieplaatsen van
voldoende omvang voor predikanten;
• het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
• het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
• het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de
gemeente;
• het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.
Taakgroepen en colleges
De huidige leden van de colleges en de taakgroepen, die geen lid zijn van de Kerkenraad
nieuwe stijl, is de mogelijkheid geboden om aan te blijven als ambtsdrager of verder te gaan
als taakdrager. Desbetreffende ambtsdragers die ervoor gekozen hebben om door te gaan
als ambtsdrager doen dit met zogenaamde ‘vrijstelling voor deelname aan de
Kerkenraadsvergaderingen’ (zie Plaatselijke regeling artikel 1A1).
In het beleidsplan van De Open Hof staat per taakgroep en college beschreven wat hun
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken zijn. Voor de 2 colleges is de Kerkorde
hierbij de basis en voor de taakgroepen dat wat in de Plaatselijke regeling staat uitgewerkt.

Taakdragers

Met de invoering van dit nieuwe organisatiemodel zal er meer dan voorheen gewerkt (gaan)
worden met taakdragers. Met taakdragers worden in het nieuwe bestuursmodel de leden van
de volgende colleges of taakgroepen bedoeld:
• College van Kerkrentmeester;
• College van Diakenen;
• Taakgroep Pastoraat;
• Taakgroep Jeugd;
• Taakgroep Eredienst;
• Taakgroep Senioren;
• Taakgroep Huiskamer;
• Taakgroep Vorming en Toerusting.
Er is voor gekozen om de laatste 4 taakgroepen alleen daar waar de agenda dit wenselijk
acht deel te laten nemen aan de Kerkenraad. Er is geen vaste vertegenwoordiging. Wel zijn
de predikanten vertegenwoordigd in deze taakgroepen.
Tevens is het van belang dat nieuwe taakdragers, evenals de ambtsdragers bij intreding
voorgesteld worden aan de gemeente, de belofte van geheimhouding afleggen en zich ook
namens de gemeente aangesteld weten. De ambtsdragers worden daarnaast bij intreding
ingezegend.
Daarnaast zal ook gewerkt worden met taakdragers eredienst. Deze taakdragers zijn geen lid
van een college of taakgroep maar verrichten een bepaalde taak tijdens de eredienst. Hierbij
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kan worden gedacht aan de rol van ouderling van dienst, taken bij de dienst van Schrift en
Tafel, lector zijn, of voorkomende taken bij kerkelijke feestdagen.
Gemeentevergadering
Het is in toenemende mate van groot belang om betrokken gemeenteleden die een taak of
ambt op zich hebben genomen te betrekken bij het beleid van de kerk. De Kerkenraad wil
graag korte lijnen tussen de verschillende taakgroepen en actieve gemeenteleden mede
richtinggevend laten zijn. Daarom wordt er tenminste 1 maal per jaar een
gemeentevergadering belegd. Voor deze vergadering wordt iedereen die een taak of ambt op
zich heeft genomen persoonlijk uitgenodigd.
Na een moment van bezinning, (in)geleid door één van de predikanten, wordt het beleid van
de kerk besproken. Dit in de brede zin van het woord. Er is vooraf een agenda en die sluit
aan bij dat waar de Kerkenraad op dat moment mee bezig is. De leden van de
gemeentevergadering hebben een adviserende rol en de Kerkenraad neemt dit advies mee
in zijn besluitvorming. Hierover wordt ook gerapporteerd aan de leden van deze vergadering.
Naast de gerichte, persoonlijke uitnodiging aan deze groep gemeenteleden zal er ook een
open uitnodiging zijn voor andere belangstellende gemeenteleden.
Uiteraard wordt er, daar waar de situatie van de gemeente dit verlangt en de kerkorde dit
voorschrijft, een gemeenteberaad gehouden. Maar dan is er werkelijk een aanleiding.
Communicatie tussen colleges, taakgroepen en Kerkenraad nieuwe stijl
Naast de kerkordelijke verantwoordelijkheden heeft de Kerkenraad in deze nieuwe vorm een
uitdrukkelijke verantwoordelijkheid in de verbinding tussen de verschillende taakgroepen.
Hierbij is communicatie een belangrijk onderdeel.
De informatieoverdracht tussen de Kerkenraad en de colleges en taakgroepen verloopt via
de leden van desbetreffend college of taakgroep. Dit d.m.v. het hebben van
“Terugrapportage Kerkenraad” als vast agendapunt op hun vergaderagenda.
Daarnaast zullen de notulen van de Kerkenraadsvergadering via hun vertegenwoordigers
beschikbaar zijn voor alle leden van de colleges en taakgroepen of door de scriba
rechtstreeks worden verstuurd.
Dit geldt ook voor alle andere informatie die vanuit de Kerkenraad beschikbaar is voor zijn
leden, o.a. berichten van overlijden. Uitzondering hierop vormt vertrouwelijke informatie
waarover de Kerkenraad beslist dat dit (nog) niet bestemd is voor anderen dan de leden van
de Kerkenraad.
Inspiratie dag
Eenmaal per jaar (in het voorjaar) wordt er voor alle leden van de colleges en taakgroepen
een inspiratie dag georganiseerd, met zowel een inhoudelijk onderwerp als een onderdeel
waarbij samen actief met iets bezig zijn centraal staat en het onderlinge contact wordt
gestimuleerd. De organisatie daarvan ligt in handen van de Kerkenraad. Aan de colleges en
taakgroepen wordt vooraf gevraagd onderwerpen in te dienen. Hierbij worden ook de leden
van de taakgroep Eredienst, en Vorming & Toerusting, Huiskamercommissie en de
Seniorenraad betrokken.
Uitgroeimodel
De in deze notitie beschreven situatie is gebaseerd op een uitgroeimodel. Zodra er een lid
van de Kerkenraad stopt met zijn/haar werk wordt er gezocht naar een nieuwe ambtsdrager.
Dit kan zijn uit de kring van ambtsdragers in de taakgroepen of onder de gemeenteleden.
Zodra er een lid van het college of de taakgroep stopt, wordt er gezocht naar een nieuwe
taakdrager. Dit betekent dat uiterlijk 2030 (de laatst benoemde ambtsdragers zijn in januari
2018 aangetreden, maximaal 3 termijnen van 4 jaar) geen sprake meer is van deze
constructie en er alleen nog ambtsdragers zijn die ook zitting hebben in de Kerkenraad. Op
het moment dat de 1e of 2e termijn van een ambtsdrager die geen lid is van de kerkenraad,
is afgelopen vindt er een evaluatiegesprek plaats met het Moderamen of een nieuwe termijn
wenselijk is.
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Rooster van aan- en aftreden
Het huidige rooster van aan- en aftreden bevat nu de termijnen van de ambtsdragers, van de
taakdragers alleen de datum van aantreden. In de nieuwe situatie zal ook bij de taakdragers
met een termijn gewerkt gaan worden. Deze wordt hetzelfde als de ambtsdragers.
Tot slot
De notitie is besproken op de Kerkenraadsvergadering van 26 juni 2018. Tijdens deze
vergadering is de notitie versie 3 aangepast en vastgesteld. Tijdens de eerste vergadering
van de Kerkenraad nieuwe stijl, is deze versie (versie 5) besproken en aangenomen.
De nieuwe bestuursvorm gaat per september 2018 in.
Op 10 september 2019 is versie 5 geëvalueerd en enigszins aangepast. Dit heeft
geresulteerd in versie 6.

4
Bestuurlijke organisatie De Open Hof_V6_sept 2019

