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Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 12-12-2018, na de gemeente te
hebben gehoord op 11 oktober 2018 en is geldig vanaf 01-01-2019.

In deze plaatselijke regeling zijn toelichtingen opgenomen, steeds op de linker pagina (even pagina’s).
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§ 1. Samenstelling van de kerkenraad - toelichting
Ord. 4, art. 6 lid 2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

1.1. aantal ambtsdragers
De kerkenraad stelt het aantal ambtsdragers vast (ord. 4-6-3). Het is belangrijk, dat dit besluit van de
kerkenraad gemakkelijk te vinden is, vanwege de bepaling van Ord. 4-5-4, dat ‘geen besluiten
genomen k unnen worden indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit door het
k erk elijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is’. Anders gezegd: het quorum om
besluiten te kunnen nemen, is de helft van het aantal dat er bij een voltallige kerkenraad zou zijn.
Vacatures tellen dus mee. Het is daarom zinvol het aantal kerkenraadsleden vast te leggen in de
plaatselijke regeling.
Het model geeft in de tweede/derde kolom het minimum aantal per ambt. Het verschil in de kolommen
heeft te maken met de keuze wel of geen kerkrentmeester resp. diaconaal rentmeester in de colleges
(zie ook paragraaf 6). Het model geeft ook aan wat er moet gebeuren als u voor een ambt niet aan het
voorgeschreven minimum aantal komt.

1.2. vaste adviseurs (keuzemogelijkheid)
Ord. 4-6 betreft de ‘samenstelling van de k erk enraad’. Dit betekent, dat hier die adviseurs worden
genoemd, die regelmatig of altijd aanwezig zijn bij kerkenraadsvergaderingen. Het gaat dus niet om
iemand, die een of twee keer wordt gevraagd om advies te geven. Het is dan ook zinvol in de
plaatselijke regeling vast te leggen wie als adviseur tot de kerkenraadsvergaderingen toegang heeft
en dus agenda en verslag krijgt. De laatste zin in 1.2 geeft aan, dat de aanwezigheid beperkt kan
worden tot het arbeidsveld van de adviseur.

Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Maasbracht (01-01-2019) - Pagina 4

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad - artikelen
1.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Invullen:
predikant
ouderlingen
ouderlingen-kerkrentmeester
diakenen
kerkelijk werker

1
3
2
3
1

Totaal

10

verplicht minimum
(Ord. 4-6-3)
1
2
2
2
0
7

De kerkenraad wordt bijgestaan door een notulist. De notulist woont de vergaderingen van de
kerkenraad bij en heeft daar op zijn terrein een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2
betreffende geheimhouding van toepassing.
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§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen - toelichting
Ord. 3, art. 2.
1.

De verkiezingsregeling

De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.
2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van
het bepaalde in ordinantie 4-8-5.
3. Stemgerechtigd zijn de belijdende leden van de gemeente.
De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben,
of stemgerechtigd zijn
de doopleden van de gemeente
de gastleden aan wie de positie als van een belijdend lid is verleend
de gastleden aan wie de positie als van een dooplid is verleend
de vrienden die belijdend lid zijn van een andere gemeente van de kerk
de vrienden die dooplid zijn van een andere gemeente van de kerk
overige vrienden
en legt dit vast in de in lid 1 genoemde regeling.
Degenen die niet tot de belijdende leden worden gerekend, zijn eerst stemgerechtigd indien zij de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien
verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen
stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.
De ordinantietekst spreekt van verkiezing ‘volgens een door de k erk enraad vast te stellen regeling’.
§ 2 van het model plaatselijke regeling is de hier bedoelde verkiezingsregeling.
In de plaatselijke regeling dienen de volgende punten door de kerkenraad zelf geregeld te worden:
2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid
Wie zijn stemgerechtigd? De kerkenraad dient op dit punt een keuze te maken (ord. 3-2-3). De tabel
geeft de verschillende opties aan. U kunt ook overal “nee “ invullen.
Uiteraard krijgen de “eigen” doopleden stemrecht als “doop”-gastleden en/of vrienden dit ook krijgen.
Bij wijzigingen moet u de gemeente raadplegen.
Zie ook schema, aanvullende toelichting (2) achter in dit model.
2.1.2. Regels voor het stemmen
De kerkorde kent een algemene procedure voor besluitvorming in ‘alle k erk elijk e lichamen’. Deze is te
vinden in Ord. 4-5 en in het model in § 4.
Verkiezing van ambtsdragers geschiedt door stemgerechtigden, en wel die stemgerechtigden, die
daadwerkelijk aan de stemming deelnemen. Hierop zijn de leden 1 tot en met 3 van ord. 4-5 van
toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien. De kerkenraad moet in de plaatselijke
regeling een verkiezingsregeling vastleggen (ord. 3-2 en ord. 4-8-5). In het model is de regeling
conform ord. 4-5 overgenomen, maar de kerkenraad kan dus ook kiezen voor een aangepaste
regeling.
Blanco stemmen tellen daarbij niet mee.
2.1.3. Stemmen bij volmacht (keuzemogelijkheid)
Bij de verkiezing van ambtsdragers kan bij volmacht worden gestemd, als de kerkenraad dit zo
bepaalt (ord. 3-2-4).Een ordentelijke volmacht-procedure is, dat de volmacht schriftelijk en
ondertekend is, en dat de gevolmachtigde vóór de stemming laat zien, dat hij een volmacht heeft. Zie
de tekst in het model.
Ord. 3-2-4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd,
met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en
alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.
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§ 2.1. Artikelen
2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid
De belijdende leden en doopleden (vanaf 18 jaar) van de gemeente zijn stemgerechtigd en belijdende
leden van de gemeente zijn verkiesbaar. Verder wordt bepaald dat:

Leden (belijdend)
Leden (doop >18 jaar)
Voorkeursleden (belijdend)
Voorkeursleden (doop > 18 jaar)
Gastleden (belijdend)
Gastleden (doop >18 jaar)
Vrienden (belijdend)
Vrienden (doop vanaf >18 jaar)
Vrienden (geen religie)
Ongedoopten
Mee geregistreerden

Stemgerechtigd
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Verkiesbaar
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Toelichting op ledenregistratie:
Relatie
Lid
Voorkeurs lid
Gastlid
Vriend
Vriend
Ongedoopt
Mee geregistreerde

kerkelijke staat
Dooplid
Belijdend lid
Dooplid
Belijdend lid
Dooplid
Belijdend lid
Dooplid
Belijdend lid

toelichting
binnen de PKN
binnen de PKN
binnen de PKN w oonachtig buiten de kerkelijke gemeentegrenzen
binnen de PKN w oonachtig buiten de kerkelijke gemeentegrenzen
lid van andere religie; men blijft tevens lid van deze andere religie
lid van andere religie; men blijft tevens lid van deze andere religie
lid van andere PG (geen voorkeurs lid), of andere religie
lid van andere PG (geen voorkeurs lid), of andere religie
geen religie
geboorteleden (*), of kinderen, die niet gedoopt zijn, van
geregistreerde ouders
geen lid van PKN of andere religie

(*) oorspronkelijk begrip uit de Nederlands Hervormde Kerk (w orden sinds 1994 niet meer ingeschreven)

2.1.2. Regels voor het stemmen
a) 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) Blanco stemmen tellen niet mee.
d) 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.
e) Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats.
f) Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
g) Indien er minder of een gelijk aantal kandidaten zijn dan er gekozen moeten worden, dan kan de
kerkenraad na herhaalde oproep (minimaal 2 maal) tot kandidaatstelling besluiten de kandidaten
zonder verkiezing verkozen verklaren.
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde stemmen
uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen. De
volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad overhandigd.
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§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen - toelichting
Ord. 3, art. 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen
1. Verk iesbaarheid
Verkiesbaar zijn de stemgerechtigden die de status van belijdend lid hebben, dan wel bij de
bevestiging – met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2 – onder de belijdende leden kunnen worden
opgenomen.
Verk iezingsprocedure
2. De kerkenraad legt in de plaatselijke regeling vast op welke wijze de verkiezing plaatsvindt, met
inachtneming van de volgende bepalingen:
- De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen.
- De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.
- De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door ten minste tien stemgerechtigden zijn
aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het gaat om
verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht.
- Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats indien er meer kandidaten dan
vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.
3. Indien de stemgerechtigden van de (wijk)gemeente telkens voor een periode van ten hoogste zes
jaren de kerkenraad machtigen om dubbeltallen per vacature te stellen, gelden in afwijking van lid 2
de volgende bepalingen:
- De gemeente wordt uitgenodigd per vacature aanbevelingen te doen
- De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per vacature
- De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door ten minste vijf stemgerechtigden zijn
aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve
* indien het gaat om verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht;
* indien de kerkenraad – gehoord de aanbevelingen – zelf een dubbeltal voor de vacature stelt.
- Verkiezing door de gemeente vindt plaats als er voor een vacature meer kandidaten zijn in andere
gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.
2.2.1. Het is mogelijk om een vaste verkiezingsmaand vast te leggen in de regeling.
Let overigens op, dat u de verkiezingen en ambtstermijnen niet zo regelt, dat op zeker moment alle
kerkenraadsleden tegelijk aftreden.
2.2.2. Ten behoeve van de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt de gemeente in de
gelegenheid gesteld aanbevelingen te doen (ord. 3-6-2). Het ligt voor de hand hiervoor een termijn op
te nemen. Zie het model.
Wanneer de verkiezing daadwerkelijk plaatsvindt, worden gemeenteleden uitgenodigd om daaraan
deel te nemen (door naar de verkiezingsvergadering te komen of door hun stembiljet in de stembus te
deponeren, zie hierna onder 2.2.3.). Ook voor deze uitnodiging kan in de plaatselijke regeling een
termijn opgenomen worden.
2.2.3. Verkiezing kan bijvoorbeeld tijdens een vergadering van stemgerechtigden, maar ook in de
vorm van een stembusverkiezing. De kerkenraad kan de keuze voor een van beide vormen
vastleggen in de plaatselijke regeling. Zie de model-tekst.
2.2.4. Dubbeltallen (keuzemogelijkheid)
Het ‘gewone’ verkiezingssysteem is dat per ambt een lijst opgesteld wordt, waarop namen voorkomen
van personen, die door stemgerechtigden zijn aanbevolen en namen van personen, die de kerkenraad
voordraagt (zie Ord. 3-6-2). Bij het stemmen kan dan gekozen worden uit de namen, die op deze lijst
voorkomen. De stemgerechtigden kunnen –eventueel op initiatief van de kerkenraad- kiezen voor een
ander systeem, nl. verkiezing door dubbeltallen. Dit systeem is beschreven in Ord. 3-6-3. De
afwijkingen van het gewone systeem zijn:
a) de stemgerechtigden doen wel aanbevelingen, maar de kerkenraad is niet verplicht de namen op
de lijst te plaatsen;
b) per vacature geeft de kerkenraad de keuze uit twee kandidaten.
Het is aan de stemgerechtigden om voor dit systeem te kiezen. Indien deze keuze gemaakt wordt,
geldt deze voor maximaal zes jaar. Het dubbeltal-systeem komt dan in de plaats van het gewone -in
Ord. 3-6-2 beschreven- systeem.
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§ 2.2. Artikelen
2.2.1 Verkiezingsmaand
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt één keer in de 2 jaar plaats in de maand september.
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt ten minste acht weken
voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen wordt
ten minste drie weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
2.2.3. Verkiezingsvorm
Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigden, tenzij
§ 2.1.2.g van toepassing is.
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§ 2.3 Verkiezing van predikanten - toelichting
Ord. 3, art. 4.

De verkiezing van predikanten

1. Voor de verkiezing tot predikant voor gewone werkzaamheden komen in aanmerking
- degenen die overeenkomstig ordinantie 13-18-3 als predikant beroepbaar zijn gesteld en
- de predikanten-geestelijk verzorger die door de kleine synode beroepbaar zijn gesteld als predikant,
nadat zij de daarvoor vereiste aanvullende opleiding hebben voltooid of daarvoor ontheffing van de
kleine synode hebben verkregen vanwege verworven bekwaamheden.
2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar de
gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend. Afwijking hiervan is slechts mogelijk met
instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering van de classis waartoe de
gemeente behoort waaraan de betrokken predikant verbonden is.
3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde vacature.
4. Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren zijn gerezen, kan – indien deze
bezwaren door het bevoegde college voor het opzicht in behandeling zijn genomen – geen beroep in
overweging nemen zolang die behandeling niet onherroepelijk is geëindigd.
5. De kerkenraad verricht de kandidaatstelling. …...
6. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van de
stemgerechtigden van de gemeente.
7. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is een
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze gekozen te
kunnen verklaren.
10. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring
te verkrijgen met het oog op de beroeping.
11. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door
stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking
schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
12. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn
verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - door naar het regionale college
voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet.
In ordinantie 3, de art. 3 t/m 5 wordt het beroepingswerk predikanten beschreven, met aandacht voor
bijvoorbeeld de beroepingscommissie en de financiële randvoorwaarden. In de plaatselijke regeling
worden twee zaken rond het beroepingswerk genoemd.
2.3.1. Ord. 3-4-6 bepaalt, dat de kerkenraad een verkiezingsvergadering belegt. Wij bevelen aan in de
plaatselijke regeling een termijn op te nemen, die de kerkenraad bij de uitnodiging in acht dient te
nemen.
‘Gewoon’ is dat de verkiezing van een predikant door de stemgerechtigde gemeenteleden geschiedt
(zie Ord. 3-4-6). Indien een gemeente meer dan 200 stemgerechtigde leden telt, dan kan de
verkiezing van predikanten in de plaatselijke regeling anders geregeld worden, namelijk dat deze
verkiezing door de kerkenraad plaatsvindt (zie Ord. 3-4-8).
Het breed moderamen van de classicale vergadering dient deze regeling goed te keuren. Dit vraagt
een motivering van het besluit en het is aan het breed moderamen om te beoordelen of er een goede
reden is om af te wijken van de hoofdregel.
Tevens dient de gemeente krachtens Ord. 4-8-5,9 over deze wijziging gehoord dient te worden.
Indien de kerkenraad hiervoor kiest en het breed moderamen van de classicale vergadering het
goedkeurt, leidt dit tot de in het model opgenomen tekst.
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§ 2.3. Artikelen
2.3 In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-6 worden predikanten, na de gemeente te hebben
gehoord, verkozen door de kerkenraad.
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§ 3. De werkwijze van de kerkenraad - toelichting
Algemene opmerking: de artikelen 3.2, 3.4, 3.7, 3.8 en 3.9 in deze paragraaf vormen een uitwerking
van Ord. 4-8-7.
Ord. 4, art. 8.

Werkwijze

7. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld:
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt gekend
en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating van niet -leden van de kerkenraad tot
zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven.
3.1. De kerkorde geeft als minimum voor het aantal vergaderingen per jaar zes. De kerkenraad mag in
zijn regeling een hoger aantal vermelden. Zie de model-tekst.
3.3. Geen vergadering zonder verslag. Het verslaan van vergaderingen is zo normaal, dat het niet als
kerkordelijke verplichting is opgenomen. Zeker bij een beleidsorgaan als de kerkenraad zal het niet
zonder verslag kunnen en het verdient aanbeveling dit vast te leggen in de plaatselijke regeling.
3.4. De kerkenraad dient in de plaatselijke regeling ook te regelen hoe hij zijn besluiten openbaar
maakt. Hij kan hierin zelf keuzes maken met betrekking tot de wijze waarop de besluiten bekend
worden gemaakt en binnen welke termijn. In het model is hiervoor een suggestie opgenomen. Deze
suggestie is open geformuleerd, want vaak zal schriftelijke bekendmaking het beste zijn, maar soms
kan er wellicht behoefte zijn aan de mondelinge vorm (bijvoorbeeld bij de verkiezing van
ambtsdragers).
Wil de kerkenraad de bekendmaking anders of gedetailleerder regelen, dan is dit uiteraard mogelijk.
Dit dient dan wel in de plaatselijke regeling te worden opgenomen.
3.5. De kerkorde verplicht de kerkenraad om een moderamen te kiezen. Aan de samenstelling van het
moderamen stelt ord. 4-8-2 als voorwaarden dat er ten minste een preses, scriba en assessor zijn en
dat in elk geval een predikant ervan deel uitmaakt. Zolang de kerkenraad aan die voorwaarden
voldoet is elke samenstelling toegestaan. Het is niet verplicht de gekozen samenstelling vast te leggen
in de plaatselijke regeling, er mag indien gewenst van jaar tot jaar gevarieerd worden.
NB! Voor een moderamen geldt wel de quorumregel: ten minste de helft van het aantal leden, maar
niet de minimumregel dat er ten minste drie leden moeten zijn om een besluit te kunnen nemen.
3.6. Ord. 11-4, dat handelt over rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging, bepaalt in lid 3, dat de
gemeente in zaken die niet van diaconale aard zijn en niet vermogensrechtelijke aangelegenheden
betreffen, vertegenwoordigd wordt door de preses en scriba van de kerkenraad en dat de kerkenraad
voor preses en scriba plaatsvervangers moet aanwijzen.
Dit laatste is van belang omdat de gemeente anders bij ontstentenis van preses en/of scriba niet
vertegenwoordigd kan worden zonder dat de kerkenraad eerst apart bij elkaar is gekomen om alsnog
plaatsvervangers aan te wijzen. Het model doet u de suggestie de plaatsvervangers aan te wijzen in
dezelfde vergadering als die waarin het moderamen wordt gekozen. U mag dat anders regelen, als u
maar regelt dat de plaatsvervangers worden aangewezen.
3.7. De kerkenraad moet vastleggen hoe en met wie jaargesprekken gehouden worden. Dit geldt in
ieder geval de aan de gemeente verbonden predikant en de kerkelijk werker die in het ambt bevestigd
is. Bij predikanten is er geen sprake van functioneringsgesprekken vanwege de gelijkwaardigheid van
de ambten.
Zie brochure jaargesprekken.
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§ 3. Artikelen
3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel zes maal per jaar.
3.2. Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de kerkenraad worden ten minste 7 dagen van te voren bijeengeroepen door
het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).
3.3. Verslaggeving
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering
door de kerkenraad wordt vastgesteld.
3.4. Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk
in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente
bekend gemaakt.
3.5. Verkiezing moderamen
Het moderamen wordt gevormd door de predikant, kerkelijk werker, de gekozen preses van de
kerkenraad en de gekozen voorzitters van de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen.
3.6. Plaatsvervangers
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba
aangewezen.
3.7. Jaargesprekken
De jaargesprekken met de predikant en de kerkelijk werker worden gehouden door het Moderamen in
de maand mei.
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§ 3. Toelichting
3.8. De kerkenraad moet in de plaatselijke regeling vastleggen ‘..de wijze waarop de gemeente wordt
gek end en gehoord’ in de gevallen, dat de kerkorde dat voorschrijft (ord. 4-8-7). Van die ‘gevallen’
worden de belangrijkste genoemd in ord. 4-8-9, maar er kunnen zich ook andere zaken voordoen,
waarover de kerkenraad moet beslissen en waarvan de kerkorde dan voorschrijft, dat de gemeente
eerst moet worden gekend en gehoord.
3.9. Volgens Ord. 4-8-7 moet de kerkenraad ook regelen ‘.. de toelating van niet-leden van de
k erk enraad tot zijn vergaderingen ..’. Kerkenraadsvergaderingen zijn in beginsel niet openbaar. Indien
de kerkenraad dit wenst kan hij echter besluiten dat zijn vergaderingen openbaar zijn (dus inclusief
‘andere belangstellenden’, bijvoorbeeld ook de plaatselijke pers). In dat geval moet de kerkenraad ten
minste de bevoegdheid aan zich houden te besluiten om een zaak in beslotenheid te behandelen (‘in
comité’).
De kerkenraad kan ook besluiten, dat (alleen) gemeenteleden altijd tot de vergaderingen worden
toegelaten, of ook vrienden en ook gastleden.
In de plaatselijke regeling kan ook worden bepaald, dat toelating tot de kerkenraadsvergaderingen
een apart kerkenraadsbesluit vergt.
In het model zijn de diverse mogelijkheden als alternatieven aangegeven.
3.10. Volgens Ord. 11-2-7 is het beheren van de archieven van de gemeente een taak van het college
van kerkrentmeesters. Het ligt voor de hand dat de scriba van de kerkenraad het lopend archief onder
zijn beheer heeft. Indien daartoe bepaalde voorzieningen nodig zijn, dan is het de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters deze te realiseren. Als de scriba bepaalde
delen van het archief niet meer als lopend beschouwt en ze om die reden elders wil onderbrengen, is
ook dat de verantwoordelijkheid van het college.
3.11. Ord. 4-8-4 zegt, dat kerkenraden zich door commissies kunnen laten bijstaan. Het kan bijvoorbeeld omdat het om een min of meer permanente commissies gaat - nuttig zijn dit vast te leggen
in de plaatselijke regeling (het hoeft niet). De afspraken die de kerkenraad met de commissies maakt
kunnen als bijlage bij de plaatselijke regeling worden gevoegd.
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§ 3. Artikelen
3.8. 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, die wordt
▪ aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
▪ afgekondigd op ten minste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil
horen.
3.9. Toelating toehoorders tot de vergaderingen
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden, vrienden en andere
belangstellenden als toehoorder toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te
behandelen.
3.10. Archiefbeheer
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit
hoofde van Ord. 11-2-7.
3.11. Bijstand door commissies
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies (zie bijlage
organogram). Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de
commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de
verantwoording aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage
aan deze plaatselijke regeling is gehecht.
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§ 4. Besluitvorming – toelichting
De kerkorde bevat een artikel over besluitvorming in kerkelijke lichamen in het algemeen: Ord. 4,
artikel 5. Dit artikel geldt zowel de kerkenraad, als het college van kerkrentmeesters en het college
van diakenen. (De eerste drie leden van het artikel zijn ook van toepassing op de verkiezing van
ambtsdragers, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald. Zie voor de toepassing van dit
artikel op verkiezingen van ambtsdragers art. 2.1.2. van deze toelichting). Voor de verkiezing van
predikanten zijn in het bijzonder ook ordinantie 3-4-6 en 3-4-7 van belang.
Wij geven de volgende kanttekeningen bij dit artikel:
Lid 4 bepaalt dat ten minste de helft van het aantal leden aanwezig moet zijn, wil er besluitvorming
plaats kunnen vinden. Is dit ‘quorum’ er niet, dan moet een nieuwe vergadering worden uitgeschreven.
Zie verder de ordinantietekst (NB!: dit artik ellid k an niet worden toegepast op verk iezingen door
gemeenteleden).
“De helft” is niet hetzelfde als “de helft plus één”. Bijvoorbeeld: een kerkenraad telt 11 leden. De helft is 6 (5,5 naar
boven afgerond). De helft plus één zou 6,5 naar boven afgerond = 7 zijn!
Bij besluitvorming wordt eenparigheid nagestreefd, maar anders is een meerderheid van de
aanwezigen voldoende. Blanco stemmen tellen dus niet mee.
Een voorbeeld:
Een kerkelijk lichaam telt tien leden. Er zijn zeven personen ter vergadering aanwezig. Er kan
dus besluitvorming plaatsvinden (quorum is aanwezig). Twee leden stemmen blanco. Deze
tellen niet mee. Er tellen dus vijf stemmen mee. Het voorstel heeft drie voorstemmers. Drie is
een meerderheid van vijf: het voorstel is aangenomen.
Wanneer een kerkelijk lichaam minder dan vijf leden telt, geldt als quorum het aantal van drie.
Voor een moderamen echter, dat minimaal drie leden telt, geldt in alle gevallen dat de helft aanwezig
moet zijn. Dus een moderamen van drie leden kan een besluit nemen als er twee leden aanwezig zijn.
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§ 4. Besluitvorming: Ordinantietekst
Ord. 4, art. 5 Besluitvorming
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk
met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken
de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden
gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de
stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
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.
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.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals
dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter vergadering
aanwezig is
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die
vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten
minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is, mits ten
minste drie leden aanwezig zijn.
5.Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de leden 1
tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien.
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§ 5. De kerkdiensten. Toelichting
5.1. Ord. 5-1-3 bepaalt, dat de kerkenraad de tijd, de plaats en het aantal van de kerkdiensten
vaststelt. Omdat de plaats van samenkomst een van de ‘basisgegevens’ van een gemeente is (de
kerkenraad mag deze plaats niet zomaar veranderen, maar moet de gemeenteleden daarin kennen
en hen erover horen; ord. 4-8-9) wordt in het model de suggestie gedaan dit vast te leggen in de
plaatselijke regeling. Verplicht is dit niet.
5.2., 5.3 en 5.4. doopvragen, avondmaal en levensverbintenissen
De artikelen 5.2, 5.3 en 5.4. van het model plaatselijke regeling betreffen gewichtige zaken, waarover
in de kerkorde de beslissing aan de kerkenraad is gelaten. Hoewel bij deze zaken niet is
voorgeschreven dat deze vastgelegd worden in de plaatselijke regeling, is dit wel wenselijk. Het gaat
immers om beslissingen, waaraan gemeenteleden rechten kunnen ontlenen en dan is het belangrijk
dat vragen hierover gemakkelijk en eenduidig beantwoord kunnen worden.
Voor al deze zaken geldt verder,
▪ enerzijds dat de kerkenraad geen besluit tot beleidswijziging kan nemen zonder communicatie
(‘kennen in en horen over’ of ‘beraad’) met de gemeente en
▪ anderzijds, dat de kerkenraad over deze artikelen in de plaatselijke regeling geen overleg hoeft te
voeren met de gemeente indien sprak e is van voortzetting van bestaand beleid.
5.2. De eerste aangelegenheid is die van de beantwoording van doopvragen door doopleden. Volgens
ord. 6-2-4 bepaalt de kerkenraad of dit mogelijk is. Bepaalt de kerkenraad dat dit niet mogelijk is, dan
mogen alleen belijdende leden de doopvragen beantwoorden.
Dit kan, als gezegd, vastgelegd worden in de plaatselijke regeling. Voor beide mogelijkheden vindt u
een tekstsuggestie.
5.3. De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen
deelnemen, aldus ord. 7-2-2.
In modelbepaling 5.3. is voor beide opties een tekst gegeven. Daartussen dient dus gekozen te
worden. Uitbreiding tot andere categorieën dan belijdende en doopleden is in strijd met de kerkorde
en heeft dus geen kracht of rechtsgeldigheid (ord. 4-4-2).
5.4. Overeenkomstig ord. 5-4 kan de kerkenraad de beslissing nemen –na beraad in de gemeente dat ook andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw gezegend kunnen
worden.
Indien de kerkenraad besluit tot deze mogelijkheid is het nodig een aantal zaken goed te regelen,
zoals de termijn voor het indienen van een verzoek, het gesprek met betrokkenen, en de
bekendmaking aan de gemeente. Het verdient tevens aanbeveling vast te leggen, dat de zegening
alleen kan plaatsvinden als een van de betrokkenen lid van de gemeente is.
Verder wil een gemeente de zegening van andere levensverbintenissen wellicht beperken tot
verbintenissen die geregistreerd worden bij de burgerlijke stand (geregistreerde partnerschappen,
huwelijken van personen van hetzelfde geslacht). In dat geval is het verstandig dit vast te leggen in de
plaatselijke regeling.
Voor dit alles geeft art. 5.4. van het model plaatselijke regeling een tekstsuggestie.
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§ 5. Artikelen
5.1. Plaats en aantal kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld
rooster gehouden in de Protestantse Kerk aan de Sintelstraat 23 te Maasbracht.
5.2. Beantwoording doopvragen
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen
beantwoorden. Indien een van beide doopouders als mee-geregistreerde staat vermeld in de
ledenadministratie, dan kan ook deze de doopvragen beantwoorden als hij/zij doop- of belijdend (of
daaraan gelijkgesteld) lid is van een ander kerkgenootschap.
5.3. Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende- als doopleden toegelaten, alsmede
iedereen, die daar in zijn eigen christelijke traditie toe gerechtigd is en iedereen, die gelooft dat
Christus Zijn leven heeft gegeven als losprijs voor allen en dat wil gedenken in brood en wijn.
5.4. Andere levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als
een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste vier weken voor de eerstvolgende
kerkenraadsvergadering in te dienen bij de scriba van de kerkenraad.
ten minste een van de betrokkenen dient in het register van de gemeente ingeschreven te zijn.
Na ontvangst van het verzoek voert de predikant of kerkelijk werker een gesprek met de
betrokkenen.
Ten minste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt
gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst .
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§ 6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – toelichting algemeen
De kerkorde verlangt van een plaatselijke regeling dat deze ook een regeling bevat voor het beheer
(ord. 4-8-5). Veel ervan ligt al vast in ord. 11, zie taken en aandachtspunten in 11-2-7 en 11-2-8.
Een college van kerkrentmeesters maakt in de praktijk over allerlei zaken nadere afspraken:
▪ welke kerkrentmeester is met name verantwoordelijk voor (bijvoorbeeld) het beheer van de
verzekeringspolissen of de archieven, wie zorgt voor het personeelsbeleid of het overleg met de
koster(s), en wat houden die werkzaamheden praktisch in?
▪ Wanneer wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van begroting en jaarrekening?
▪ Er is misschien een draaiboek Kerkbalans, dat voor meerdere jaren bruikbaar is.
▪ enz.
Ook de diakenen zullen onderling afspraken maken over de zaken, genoemd in ord. 11-2-8.
Indien al deze afspraken in de plaatselijke regeling wordt vastgelegd, vallen zij onder de verplichting
om bij wijziging hierover de gemeente te horen (ord. 4-8-9). Wellicht dat sommige zaken inderdaad
een dergelijke status verdienen. Andere zaken kunnen beter in een aparte handleiding o.i.d.
beschreven worden. Het is aan de kerkenraad en de beide colleges hierin keuzes te maken.
In het model zijn alleen suggesties opgenomen inzake de administrateur en de (bevoegdheid) van de
penningmeester.

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk toelichting
6.1.1. Ord. 11-2-4 bepaalt dat het college van kerkrentmeesters uit minimaal 3 leden bestaat. De
kerkenraad kan kiezen voor een college van grotere omvang. Het is van belang om in de plaatselijke
regeling een getal op te nemen om het quorum te kunnen vaststellen.
De voorzitter dient ouderling-kerkrentmeester (ambtsdrager) te zijn.
6.1.2. U kunt een vast moment kiezen voor de verkiezing van voorzitter, secretaris en
penningmeester. De functies penningmeester en voorzitter of penningmeester en secretaris kunnen
door dezelfde persoon worden vervuld. De functies voorzitter en secretaris echter dienen door twee
verschillende personen te worden vervuld.
6.1.3. Ord. 11-4-1 verplicht het college van kerkrentmeesters uit zijn midden of uit de kerkenraad
plaatsvervangers voor zijn voorzitter en secretaris aan te wijzen. De bedoeling van het aanwijzen van
plaatsvervangers is, dat het college vertegenwoordigd kan worden ook indien de voorzitter en/of
secretaris niet beschikbaar zijn. Het model doet u de suggestie de plaatsvervangers aan te wijzen in
dezelfde vergadering als die waarin de voorzitter enz. wordt gekozen. U mag dat anders regelen, als u
maar regelt dat er plaatsvervangers zijn.
6.1.4. In ord. 11-2-5 is bepaald, dat het college van kerkrentmeesters ervoor zorgt dat de boekhouding
en het middelenbeheer niet in één hand zijn. Dit betekent, dat de penningmeester en de
administrateur niet dezelfde persoon zijn.
Het is gebruikelijk dat één persoon in het bijzonder de administratie voert of de verantwoordelijkheid
hiervoor draagt. Deze kan ook van buiten de kerkenraad en/of het college komen. De opties zijn dan:
a) De persoon in kwestie is zelf kerkrentmeester(‘administrerend kerkrentmeester’ of
b) hij is dat niet (‘administrateur’).
Wordt gekozen voor een administrateur, dan kan het zinvol zijn te bepalen, dat deze met adviserende
stem de vergaderingen van het college van kerkrentmeesters bijwoont.
6.1.5. Het is gebruikelijk dat de penningmeester wordt gemachtigd tot het doen van betalingen tot een
bepaalde limiet. Dan moet er ook worden vastgelegd, hoe de bevoegdheden liggen indien er een
betaling boven dat bedrag moet geschieden. Het is gebruikelijk dat een betalingsopdracht dan door
twee personen moet worden ondertekend. Het is verstandig om tevens vast te leggen wie als
plaatsvervanger kan optreden voor het geval dat de penningmeester niet in de gelegenheid is. Te
denken valt aan de voorzitter of de secretaris.
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§ 6.1. Artikelen
6.1.1. Omvang van college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden.
6.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en pe nningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per twee jaar in de
eerste vergadering van de maand volgend op de bevestiging van nieuwe ambtsdragers.
6.1.3. Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 6.2.3. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris
aangewezen.
6.1.4. De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester aan, die
belast wordt met de boekhouding van het college. Het college van kerkrentmeesters kan ook een
externe administrateur aanwijzen. De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en
heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding
van toepassing.
6.1.5. De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van
tweeduizendvijfhonderd euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en
penningmeester, of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of
ontstentenis van de penningmeester treedt naar keuze van het college, de voorzitter of secretaris op
als diens plaatsvervanger.
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§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal - toelichting
6.2.1. Kerkordelijk is bepaald dat het college van diakenen uit minimaal 3 leden bestaat (ord. 11-2-4).
De kerkenraad kan er voor kiezen om de omvang van het college te vergroten.
Over het nut om in de plaatselijke regeling vast te leggen hoeveel diakenen een gemeente
concreet zal hebben: zie § 1, samenstelling van de kerkenraad. Het is wel van belang om in de
plaatselijke regeling een getal op te nemen, zodat bij besluitvorming het quorum kan worden bepaald.
De voorzitter dient diaken (ambtsdrager) te zijn.
6.2.2. In het model doen wij de suggestie om een vast moment te kiezen waarop de voorzitter,
secretaris en penningmeester gekozen worden.
De functies penningmeester en voorzitter of penningmeester en secretaris kunnen door dezelfde
persoon worden vervuld. De functies voorzitter en secretaris echter dienen door twee verschillende
personen te worden vervuld.
6.2.3. Ord. 11-4-2 verplicht het college van diakenen uit zijn midden of uit de kerkenraad
plaatsvervangers voor zijn voorzitter en secretaris aan te wijzen. De bedoeling van het aanwijzen van
plaatsvervangers is, dat het college vertegenwoordigd kan worden ook indien de voorzitter en/of
secretaris niet beschikbaar zijn. Het model doet u de suggestie de plaatsvervangers aan te wijzen in
dezelfde vergadering als die waarin de voorzitter enz. wordt gekozen. U mag dat anders regelen, als u
maar regelt dat de plaatsvervangers worden aangewezen.
6.2.4. In ord. 11-2-5 is bepaald dat het college van diakenen ervoor zorgt dat de boekhouding en het
middelenbeheer niet in één hand zijn. Dit betekent dat de penningmeester en de administrateur niet
dezelfde persoon zijn.
Het is gebruikelijk dat één persoon in het bijzonder de administratie voert of de verantwoordelijkheid
hiervoor draagt. De plaatselijke regeling kan hiervoor een basis leggen met de bepaling, dat zo
iemand wordt aangewezen van buiten de kerkenraad en/of college. De opties zijn dan:
a) De persoon in kwestie is zelf kerkrentmeester (‘administrerend diaken’ of
b) hij is dat niet (‘administrateur’).
Wordt gekozen voor een administrateur, dan kan het zinvol zijn te bepalen, dat deze met adviserende
stem de vergaderingen van het college van diakenen bijwoont.
6.2.5. Het is gebruikelijk dat de penningmeester wordt gemachtigd tot het doen van betalingen tot een
bepaalde limiet. Dan moet er ook worden vastgelegd, hoe de bevoegdheden liggen indien er een
betaling boven dat bedrag moet geschieden. Het is gebruikelijk dat een betalingsopdracht dan door
twee personen moet worden ondertekend.
Het is verstandig om tevens vast te leggen wie als plaatsvervanger kan optreden voor het geval dat de
penningmeester niet in de gelegenheid is. Te denken valt aan de voorzitter of de secretaris.
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§ 6.2. Artikelen
6.2.1. Omvang college van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit 3 leden.
6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per twee jaar in de
eerste vergadering van de maand volgend op de bevestiging van nieuwe ambtsdragers.
6.2.3. Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2 worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris
aangewezen.
6.2.4. De administratie
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de
boekhouding van het college. Het college van diakenen kan ook een externe administrateur
aanwijzen. De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een
adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
6.2.5. De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van
tweeduizendvijfhonderd euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en
penningmeester, of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of
ontstentenis van de penningmeester treedt naar keuze van het college: de voorzitter of secretaris op
als diens plaatsvervanger.
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§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen,
jaarrekeningen, collecterooster - toelichting
6.3.1. Dit artikel berust op ord. 11-5 en 11-6, waarin is bepaald, dat de kerkenraad in de plaatselijke
regeling moet vastleggen hoe de gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld hun mening over
begroting en jaarrekening kenbaar te maken.
Het model bevat een suggestie, waarin de elementen
 publicatie van een samenvatting in het kerkblad
 inzagemogelijkheid voor de volledige stukken
 gelegenheid om te reageren
zijn verwerkt.
U kunt deze elementen ook anders vormgeven.
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§ 6.3. Artikelen
6.3.1. 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 j aarrekening
worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen
gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.
De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. Reacties kunnen tot drie
dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de
kerkenraad. De kerkenraad kan ook een gemeentevergadering hierover beleggen.
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§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling - toelichting
De ordinantietekst (ord. 4-8-5 en 4-8-9) geeft aan hoe een regeling vastgesteld of gewijzigd kan
worden.
De plaatselijke regeling wordt vastgesteld door de kerkenraad. Voordat de kerkenraad dit doet kent hij
de gemeenteleden in de inhoud van de regeling en hoort hij hen daarover.
Ook voert de kerkenraad voorafgaand overleg met
 het college van kerkrentmeesters
 het college van diakenen
 organen van de gemeente (commissies e.d.) althans, voor zover de regeling betrekking heeft op hun
werkzaamheden.
Voor wijziging van de plaatselijke regeling geldt dezelfde procedure.
Voor het wijzigen van het beleid met betrekking tot deelname aan het Heilig Avondmaal en het
zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk van man en vrouw is bovendien de
zwaardere vorm van communicatie ‘beraad in de gemeente’ nodig.
Het is mogelijk om af te spreken, dat de regeling meteen na vaststelling geldig is, maar ook om
daarvoor een latere datum te kiezen. Zie het voorblad van het model.
De plaatselijke regeling wordt ter kennisneming toegezonden aan het breed moderamen van de
classicale vergadering (en aan de Synodale Commissie van de ELS als het om een evangelischlutherse gemeente gaat).
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§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
Ordinantieteksten
Ordinantie 4-8-5
De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling met daarin regelingen ten behoeve van het leven en
werken van de gemeente, na overleg met de organen van de gemeente op wie de regeling betrekking
heeft.
Deze plaatselijke regeling bevat ten minste:
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
en voor zover van toepassing
- de regeling van de verdeling van taken tussen algemene kerkenraad en wijkkerkenraad;
- de regeling van de verdeling van taken tussen de kerkenraad en de kleine kerkenraad;
- de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen.
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het
breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse
gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie.
Ordinantie 4-8-9
…
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten
aanzien van
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw
dan na beraad in de gemeente.
De kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de
gemeente ten aanzien van:
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;
- het verlenen van stemrecht aan anderen dan belijdende leden;
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;
en ter zake van:
- de aanduiding en de naam van de gemeente;
- het voortbestaan van de gemeente;
- het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;
- de plaats van samenkomst van de gemeente;
- het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een
kerkgebouw;
- de plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 8-5;
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
….
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§ 8. Overige bepalingen
8.1. Zaken waarin de plaatselijke regeling niet in voorziet
Zaken waar de plaatselijke regeling niet in voorziet, worden beslist door de kerkenraad.

Ondertekening
Aldus te Maasbracht vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 12 december
2018)
J. van Dijk, preses;

J. van Dijk, scriba (ad interim)

Bijlagen
1. rooster van aftreden ambtsdragers (bij § 2.2.)
2. Instructie archiefbeheer (bij §3)
3. Instructies werkgroepen en commissies (bij § 3)
Met bepalingen omtrent samenstelling, benoeming en opdracht van de werkgroepen
en commissies, de contacten tussen kerkenraad en de werkgroepen en commissies,
hun werkwijze, de verantwoording aan de kerkenraad e.d.
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Naam

adres

postcode woonplaats

telefoon

e-mail

functie

aangetreden aftredend /
herkiesbaar

ds. H. van den Born Willem Alexanderstraat 130 6373 KC
E. van Brakel
Koningskampstraat 26
6223 AJ

LANDGRAAF (06) 434 23 297 hvdborn@gmail.com
MAASTRICHT (06) 408 35 566 erickvanbrakel@pknmaasbracht.nl

predikant
ouderling - kerkelijk werker

sep-10
jun-16

dec-18
n.v.t.

J. van Dijk
vacant
R. Seine-Mannak

Julianalaan 42

6051 AT

MAASBRACHT (0475) 31 76 80 voorzitter-kerkenraad@pknmaasbracht.nl

sep-17

Bunkerhaven 6

6051 LB

MAASBRACHT (06) 514 33 150 m.seine@online.nl

ouderling - voorzitter
ouderling - scriba
ouderling - pastoraal

apr-10

sep-21
sep-19
sep-19

J. Boumans
J.P. van Sandijk

Teggert 4
Kloosterstraat 34

6067 HD
6051 JC

LINNE
(06) 405 55 087 boumansjohn@gmail.com
MAASBRACHT (06) 113 02 865 voorzitter-kerkrentmeesters@pknmaasbracht.nl

ouderling - kerkrentmeester
ouderling - kerkrentmeester

sep-17
sep-17

sep-19
sep-21

J.J. Boonstra
I. de Vos
vacant

Beatrixlaan 6
Contelmostraat 26a

6051 NA
6109 AG

MAASBRACHT (06) 415 39 149 voorzitter-diakenen@pknmaasbracht.nl
OHÉ EN LAAK (0475) 48 38 26 isabeldevos57@gmail.com

ouderling - diaken
ouderling - diaken
ouderling - diaken

mei-15
mrt-12

sep-19
sep-21
sep-21

ORGANOGRAM PROTESTANTSE GEMEENTE MAASBRACHT
Inhoudsopgave:
Inhoudsopgave

pagina 1

Moderamen:
Moderamen
Klein Moderamen

pagina 2
pagina 2

Kerkenraad:
Kerkenraad
Commissies t.b.v. Kerkenraad:
Pastorale Raad
Jeugd
Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting
Muziek
Kerkblad Contact

pagina 3
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina

4
4
4
5
5

College van Kerkrentmeesters:
College van Kerkrentmeesters
pagina 6
Commissies t.b.v. College van Kerkrentmeesters:
Kosters en TV scherm
pagina 7
Bloemen
pagina 7
“De Herberg”
pagina 7
Koffieploeg
pagina 8
Onderhoud
pagina 8
College van Diakenen:
College van Diakenen
Commissies t.b.v. College van Diakenen:
Kerk-taxi
Alleenstaandenmiddag
Inloopochtend leden
Inloopochtend taken
Koffiemorgen

pagina 9
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina

10
10
10
11
11

1
01-10-2018

MODERAMEN
Leden van het Moderamen:
 Vacant
 Erick van Brakel
 Jan van Dijk
 Jan van Dijk
 Peter van Sandijk
 Hans Boonstra
 Carolina van Voorst

predikant
ouderling kerkelijk werker
voorzitter
scriba (ad interim)
voorzitter College van Kerkrentmeesters
voorzitter College van Diakenen
secretariaat - notulist

Taken moderamen:
 vergaderfrequentie 4 maal per jaar
(laatste week van maart, juni, september en november)
 Werkoverleg predikant en kerkelijk werker
 Preekvoorziening
 rooster dienstdoende ouderlingen
 rooster kosters
 rooster kerk taxi
 rooster organisten

Leden van het Klein Moderamen:
 Jan van Dijk
 Jan van Dijk
 Carolina van Voorst

voorzitter
scriba (ad interim)
secretariaat - notulist

Taken Klein Moderamen:
 vergaderfrequentie 6 maal per jaar
(1e woensdag van de maand februari, april, juni, augustus, oktober en
december)
 Samenstellen agenda kerkenraadsvergadering
 Coördinatie afkondigingen op het TV scherm
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KERKENRAAD
Leden van de Kerkenraad:
 Vacant
 Erick van Brakel
 Jan van Dijk
 Jan van Dijk
 Riek Seine
 Vacant
 Peter van Sandijk
 John Boumans
 Hans Boonstra
 Isabel de Vos
 Vacant
 Carolina van Voorst

predikant
ouderling kerkelijk werker
voorzitter
scriba (ad interim)
ouderling pastoraat
ouderling pastoraat
ouderling kerkrentmeester
ouderling kerkrentmeester
ouderling diaken
ouderling diaken
ouderling diaken
secretariaat - notulist

Taken Kerkenraad:
 vergaderfrequentie 6 maal per jaar
(2e woensdag van de maand februari, april, juni, augustus, oktober en
december)
 Overleg tussen de colleges, raden, commissies, predikant en kerkelijk werker
 Beleid bepalen en controleren

3
01-10-2018

Commissies t.b.v. Kerkenraad
Leden van de Pastorale Raad:
 Riek Seine
 Ouderling Pastoraat (vacant)
 Annelies Kunst
 Greetje ten Kleij
 Tini Rosenbrand-Blom
 Co le Sage
 Lenie le Sage
 Ger Vissers
 Alie de Weerd

voorzitter
lid
secretaris
lid
lid
lid
lid
lid
lid

wijk 3 + 4
wijk 1 + 2

Taken:
 Vergaderfrequentie 2 maal per jaar
 De kerkenraad wordt op de hoogte gehouden door de notulen
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Bezoekwerk aan gemeenteleden
Leden van de Jeugdcommissie:
 Hans Boonstra
 Lenneke Boonstra
 Gina Gort
 Pascal van Sandijk
 Elleke de Vos

KND / Stuif in
KND / Stuif in
KND
KND / Stuif-in
KND

Taken Jeugdcommissie:
 Vergaderfrequentie in onderling overleg
 De kerkenraad wordt op de hoogte gehouden door de jeugdouderling
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Kinder Neven Dienst (KND)
 Stuif-in
 Catechisatie
Leden van de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting Maasbracht-Roermond:
 Gerard Jonkman
namens Roermond
 Wilma Kaemingk
namens Roermond
 Hanneke van der Plas
namens Maasbracht
 Vacant
namens Maasbracht
 Annemarie Vriesen
namens Roermond
Taken WIO:
 Vergaderfrequentie in onderling overleg
 De kerkenraad wordt op de hoogte gehouden door het winterwerkboekje
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Organiseren lezingen, cursussen, wandeling en workshops
 Samenstellen winterwerkboekje
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Commissies t.b.v. Kerkenraad (vervolg)
Leden van de Muziekcommissie:
 Lenneke Boonstra
 Antoon Gort
 Pascal van Sandijk

dwarsfluit
organist
organist

Taken muziekcommissie:
 Vergaderfrequentie in onderling overleg
 De kerkenraad wordt in voorkomend geval op de hoogte gehouden
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Muzikale begeleiding erediensten
 Muziekgroep “Courage”
Leden van het kerkblad “Contact” Maasbracht-Roermond
 Dittie de Boer
bezorger
 Jo Boom
bezorger
 Rien Brouwer
redacteur namens Roermond
 Jeannette van Dijk
bezorger
 Chris Kunst
bezorger
 Machiel van der Plas
redacteur namens Maasbracht
 Jan le Sage
bezorger
 Bart Stienen
redacteur namens Roermond
 Ger Vissers
bezorger
 Coby van Wijk
bezorger
Taken kerkblad “Contact”
 Vergaderfrequentie redactieteam 10 maal per jaar (juni en december niet) op
de één na laatste woensdag van de maand
 De kerkenraad wordt op eigen verzoek op de hoogte gesteld
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Het wel en wee van de gemeente, in de meest brede zin van het woord,
middels een maandelijkse uitgave, bekend maken onder de gemeenteleden,
alsmede het aankondigen van diverse activiteiten
Leden van de commissie Koffiemorgen
 Jolanda Coolen
 Diny Donkers
 Jannie Pasveer
 Tini Rosenbrand-van Asperen
Taken commissie Koffiemorgen:
 Vergaderfrequentie 1 maal per jaar (vaststellen rooster)
 Vergaderfrequentie: Kerkenraad treedt, indien gewenst, in overleg
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Iedere 2e dinsdag van de maand gezellig samenzijn voor gemeenteleden met
een kop koffie/thee met een thema
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Leden van het College van Kerkrentmeesters (CvK):
 Peter van Sandijk
voorzitter / administrateur
 John Boumans
ledenadministrateur
 Carla van den Born
secretaris / vrijwillige bijdragen administrateur
 Jan van Sandijk
penningmeester
Taken CvK:
 Vergaderfrequentie 6 maal per jaar
(2e week van de maand januari, maart, mei, juli, september en november)
 De kerkenraad wordt op de hoogte gehouden door de ouderlingenkerkrentmeester
 Samenstellen begroting
 Samenstellen jaarrekening
 ledenregistratie
 Vrijwillige bijdragen administratie
 Privacy wetgeving
 Onderhoud gebouwen, orgel en inventaris
 Exploitatie “De Herberg”
 Uitgifte collectebonnen
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Commissies t.b.v. College van Kerkrentmeesters
Leden van de Kosters- en TV-schermcommissie:
 Hans Boonstra
TV scherm
 John Boumans
koster / TV scherm
 Jan van Dijk
TV scherm
 Henk Pasveer
koster / TV scherm
 Wim Rosenbrand
koster
 Peter van Sandijk
TV scherm
 Henk de Vries
koster
Taken kosters- en TV-schermcommissie:
 Vergaderfrequentie: het CvK treedt indien gewenst in overleg
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Uitvoeren handleiding kosters
 Uitvoeren handleiding TV scherm
Leden van de Bloemencommissie:
 Wim Rosenbrand
 Hennie de Vries

penningmeester
bloemen

Taken bloemencommissie:
 Vergaderfrequentie: het CvK treedt indien gewenst in overleg
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Wekelijks verzorgen van een boeket bloemen op de tafel in de kerk
Leden van de Beheercommissie “De Herberg”:
 Dittie de Boer
dagelijks beheer
 Carla van den Born
penningmeester
 Wijnie Serné
assistent dagelijks beheer
Taken Beheercommissie “De Herberg”:
 Vergaderfrequentie: het CvK treedt indien gewenst in overleg
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Exploitatie “De Herberg”
 Samenstellen rooster koffieploeg (koffie na de dienst)
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Commissies t.b.v. College van Kerkrentmeesters (vervolg)
Leden van de koffieploegcommissie:
 Dittie de Boer
 Jeannette van Dijk
 Diny Donkers
 Flora van Oost
 Tini Rosenbrand-van Asperen
 Jan le Sage
 Lenie le Sage
 Gerrit Serné
 Wijnie Serné
 Frieda Veneberg
 Carolina van Voorst
 Henk Vos
 Laura Vos
 Hennie de Vries

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
coördinatie - lid

Taken koffieploegcommissie:
 Vergaderfrequentie 1 maal per jaar (vaststellen rooster)
 Het CvK treedt indien gewenst in overleg
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Koffie en thee zetten, die na de zondagse eredienst wordt uitgeschonken
 Na afloop van het koffie/thee drinken afwassen en opruimen van het servies
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COLLEGE VAN DIAKENEN
Leden van het College van Diakenen (CvD):
 Hans Boonstra
voorzitter
 Machiel van der Plas
penningmeester
 Jeannette van Dijk
secretaris
 Isabel de Vos
lid
Taken CvD:
 Vergaderfrequentie 6 maal per jaar
 De kerkenraad wordt op de hoogte gehouden door de ouderlingen Diakenen
 Samenstellen begroting
 (2e week van de maand januari, maart, mei, juli, september en november)
 Samenstellen jaarrekening
 Diaconale zaken
 Zending
 Collecterooster
 Tellen collectes en verdelen
 Kerk taxi
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Commissies t.b.v. College van Diakenen
Leden





van de commissie Kerk-taxi:
Jeannette van Dijk
Martin Seine
Jan ten Kleij
Henk de Vries

chauffeur
chauffeur
chauffeur
chauffeur (aanspreekpunt chauffeurs)

Taken commissie Kerk-taxi:
 Geen vergaderfrequentie
 Het CvD wordt in voorkomend geval op de hoogte gehouden
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Aanspreekpunt voor gemeenteleden die gebruik willen maken van vervoer
naar de kerk en terug en die binnen de grenzen van de kerkelijke gemeente
wonen.
Leden















van de commissie Alleenstaandenmiddag:
Dittie de Boer
lid
Jeannette van Dijk
diaken
Diny Donkers
lid
Gina Gort
lid
Ellen Houben
lid
Greetje ten Kleij
lid
Roos van Look
lid
Dymphie Oosterwaal
lid
Hanneke van der Plas
lid
Gerrit Serné
lid
Wijnie Serné
lid
Frida Veneberg
lid
Teun de Vries
lid
Alie de Weerd
lid

Taken commissie Alleenstaandenmiddag:
 Vergaderfrequentie 1 maal per jaar (vaststellen rooster)
 Het CvD wordt op de hoogte gehouden door de diaken
 Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
 Op iedere 1e zondag van de maand een maaltijd en aansluitend gezellige
middag organiseren voor alleenstaanden binnen de gemeente Maasgouw
(ongeacht religie)
Leden van de commissie Inloopochtend:
 Dittie de Boer
lid
 Jeannette van Dijk
diaken
 Hilly Faams
lid
 Greetje ten Kleij
lid
 Mariëtte Markgraaf
lid
 Tini Rosenbrand-van Asperen
lid
 Jan le Sage
lid
 Lenie le Sage
lid
 Wijnie Serné
lid
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Commissies t.b.v. College van Diakenen (vervolg)
Taken





commissie Inloopochtend:
Vergaderfrequentie 1 maal per jaar (vaststellen rooster)
Het CvD wordt op de hoogte gehouden door de diaken
Een (eventuele) begroting wordt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ingediend
Op iedere laatste zondag van de maand “De Herberg” openstellen en
beschikbaar zijn voor vragen met betrekking tot de WMO onder het schenken
van een kopje koffie/thee (ongeacht religie)
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LIJST VAN VRIJWILLIGERS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Boer
Boom
Boonstra
Boonstra
Born
Boumans
Coolen
Dijk
Dijk
Donkers
Faams
Gort
Gort
Houben
Kleij
Kleij
Kunst
Kunst
Look
Markgraaf
Oost
Oosterwaal
Pasveer
Pasveer
Plas
Plas
Ronde
Rosenbrand
Rosenbrand-Blom
Rosenbrand-van Asperen
Sage
Sage
Sage
Sandijk
Sandijk
Sandijk
Schaft
Seine
Seine
Serné
Serné
Veneberg
Vissers
Vonken
Voorst
Vos
Vos
Vos
Vos
Vries
Vries
Vries
Weerd
Wijk

Dittie
Jo
Hans
Lenneke
Carla
John
Jolanda
Jan
Jeannette
Diny
Hilly
Gina
Antoon
Ellen
Jan
Greetje
Annelies
Chris
Roos
Mariëtte
Flora
Dymphie
Henk
Jannie
Hanneke
Machiel
Dinie
Wim
Tiny
Tini
Co
Jan
Leny
Peter
Pascal
Jan
Wim
Martin
Riek
Wijnie
Gerrit
Frida
Ger
Frans
Carolina
Isabel
Elleke
Henk
Laura
Henk
Hennie
Teun
Alie
Coby

kerkenraad

CvK

CvD

past.raad

jeugd

WIO muziek

de

contact

kosters

bloemen

bezorger
bezorger
diaken

van den
kerkrentmeester

voorzitter

KND/Stuif-in
KND/Stuif-in

herberg
beheer

koffieploeg onderhoud
lid

kerktaxi

"De Herberg"

alleenst.
lid

inloop

koffiemorgen

lid

TV
fluitist

secretaris
ledenadministratie

penningmeester
koster-TV
lid

van
van

voorzitter / scriba

TV
diaken

bezorger

lid
lid

chauffeur

coördinatie coördinatie
coördinatie

*

lid
KND

lid
organist

*

lid

ten
ten

chauffeur
lid
secretaris

lid

lid

bezorger
van

*
*

lid
lid

van

lid
*

lid
koster-TV
"De Herberg"

van der
van der
de

lid
redacteur
lid
koster

penningmeester
lid

le
le
le
van
van
van

lid

lid
diaken

"De Herberg"

lid

lid
bezorger
kerkrentmeester

voorzitter

lid
lid

lid
lid

TV
KND/Stuif-in

organist

penningmeester
tuinman
chauffeur
ouderling

voorzitter

"De Herberg"
"De Herberg"

ass. beheer

lid
lid
lid

lid
lid
lid
van
de
de

notulist
diaken

bezorger

tuinman
tuinman
lid

diaken
KND
lid
lid

de
de
de
de
van

koster

coördinatie
bloemen

coördinatie
lid
lid

lid
bezorger

* geen lid van onze kerk
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lid

lid

Beheer van
het kerkelijk
archief
Praktische handleiding
voor inventarisatie van het
archief van de kerkelijke
gemeente

Beheer van
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Inleiding

Met plezier presenteren wij u de brochure Lokaal Archiefbeheer.
Het is belangrijk dat mensen zich inspannen voor het behoud van de
archieven van kerkelijke gemeenten en andere kerkelijke organisaties
en organen. Het is goed dat de historie van de kerk bewaard blijft
voor ons nageslacht. Niet alleen de historie van mensen en gebou
wen, maar juist ook de geloofsgeschiedenis van de kerkelijke
gemeente, met haar uitstraling naar sociaal-maatschappelijke,
culturele organisaties en onderwijsinstellingen.
In deze brochure vindt u informatie, richtlijnen en ideeën voor een
goede verzorging van archiefstukken en een handleiding voor het
archief, voor het opstellen van plaatsingslijsten en het maken van
inventarissen. Verder vindt u hier ook ideeën voor digitale opslag van
archiefmateriaal en de overbrenging van archieven naar een
openbare archiefbewaarplaats, waar de geschiedenis in een goed
geoutilleerde studiezaal onderzocht kan worden.

Deze brochure komt niet in plaats van de richtlijnen voor kerkelijk
archiefbeheer 2010, maar wil graag een eerste aanzet en praktische
ingang zijn die gemakkelijk even ingekeken kan worden. In de
brochure zal daarom regelmatig verwezen worden naar deze richt
lijnen, die u op de website van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) eenvoudig kunt vinden. Gebruik eventueel de zoekfunctie en
zoek op “archiefbeheerder” of volg het pad via “actief in de kerk”
naar kerkrentmeester en dan kunt u de archiefbeheerder aanklikken.
Wilt u na het lezen van deze brochure meer informatie of zijn zaken
nog onduidelijk gebleven, neem dan contact op met het team Archief,
documentatie en informatiebeheer van het Landelijk Diensten
centrum van de Protestantse Kerk in Nederland. De medewerkers
helpen u graag verder.
Oktober 2012
2e herziene druk
April 2016
Projectgroep Lokale Archieven
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1. Aanstelling archiefbeheerder

Binnen de kerkelijke gemeente zijn tal van functies en taken. Leden
van de kerkenraad, van werkgroepen en commissies zijn in de regel
voor een vastgestelde termijn benoemd in hun functies. In de kerk
zijn ook functies waarbij continuïteit een belangrijke rol speelt. Dit
zijn de taken van bijvoorbeeld de koster, de mensen op het kerkelijk
bureau en ook de taak van beheerder van de kerkelijke archieven.
Bij een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland is het
beheer van het archief ondergebracht bij het College van Kerkrent
meesters. Dat benoemt een kerkelijk archiefbeheerder die verant
woordelijk is voor het beheer van de kerkelijke papieren en documen
ten.
Het college zoekt meestal iemand die bekend is met secretariaatswerkzaamheden en betrokken is bij de geschiedenis van de kerk.
Daarnaast moet een archiefbeheerder aan nogal wat ‘eisen’ voldoen.
Hij moet bijvoorbeeld:
- een proactieve opstelling hebben;
- weten wat er allemaal gebeurt en gaande is in de gemeente;
- steeds aandacht vragen voor de archiefstukken;
- zorgen dat de archieven tijdig overgedragen worden;
- een zorgvuldige behandeling en bewerking van de archieven
realiseren;
- kennis hebben van digitale opslag en archivering.

Bent u gevraagd om archiefbeheerder te worden? Dan is deze
brochure een handig middel om wegwijs te worden in het archief.
Daarnaast kunt u met specifieke vragen terecht bij de gemeente
adviseur kerkbeheer. Hij of zij beantwoordt uw vragen of verwijst u
door naar de juiste persoon of instantie. Zo zijn er archiefconsulen
ten, die via deze gemeenteadviseur bereikbaar zijn en problemen
kunnen oplossen. Ook is het team Archief van het Landelijk Diensten
centrum van de Protestantse Kerk in Nederland bereid om mee te
denken bij vragen en moeilijkheden bij het archiveren.
Het is belangrijk dat de benoeming van een kerkelijk archief
beheerder altijd vergezeld gaat van een instructie (Zie hiervoor de
Richtlijnen Kerkelijk Archiefbeheer). Binnen het college van kerk
rentmeesters wordt een contactpersoon aangewezen, zodat het
archiefbeheer regelmatig op de agenda van dit college staat.
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2. De eerste stappen in het
archief
Wanneer u naar het archief gaat is het altijd de vraag hoe u het aan
treft. Het ene archief bestaat uit netjes genummerde archiefdozen,
terwijl er in een ander geval slechts sprake is van een aantal kasten
met ordners en stapels losse papieren.
Bezoekers die het archief hebben geraadpleegd, leggen de stukken
soms terug op de verkeerde plek of vergeten zelfs de stukken terug
te brengen. Op die manier ontstaan er hiaten in het archief.

Papieren archiefstukken bij elkaar gehouden in
pakken
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3. Alle losse stukken verpakken

Wanneer u orde wilt aanbrengen in het archief, is het zaak om
eerst alle archiefstukken in speciale archiefdozen op te bergen. De
archiefstukken zijn nu gebundeld en vormen het archief van de kerk.
Wanneer de stukken netjes verpakt worden, zullen bezoekers en
gebruikers van het archief ook netter en beter met de stukken
omgaan.
In de bijlagen van deze brochure vindt u een vouwschema van een
archiefdoos en foto’s van de gebruikte archiefmaterialen. In de
adressenlijst staan adressen van firma’s waar de zuurvrije dozen en
verpakkingsmaterialen besteld kunnen worden.
Meestal zijn er ook stukken die verpakt zijn in ordners. Deze ordners
passen niet in de archiefdozen. We halen de papieren daarom uit de
ordner en verpakken ze in een zuurvrije omslag. Natuurlijk moeten
we niet vergeten om de titels en omschrijvingen van de ordner over
te nemen op de omslag.
Gebruikt u hiervoor bij voorkeur een potlood met een HBhardheid,
zodat later nog wijzigingen en correcties mogelijk zijn.

Ontnieten van de archiefstukken en materiële
verzorging
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4. Een plaatsingslijst maken

Administratie in staffelboek

Wanneer alles netjes verpakt is, is de volgende stap het maken van
een plaatsingslijst. Dit is een lijst die de archiefstukken beschrijft in
de volgorde waarin ze gerangschikt zijn. We beschrijven niet ieder
briefje, maar de eenheden zoals we die tegenkomen in de dozen.
We nemen een blad met de volgende kolomindeling: volgnummer, de
omschrijving, het begin en eindjaar van de stukken en de vorm
waarin we de stukken aantreffen.
Wanneer we de inhoud van de eerste doos beschrijven, zouden we
tot de volgende plaatsingslijst kunnen komen.
nr.

omschrijving

jaren

vorm

1.

Brievenboek van de diaconie

19151924

1 deel

2.

Getekende notulen van de Algemene
Kerkenraad

19481950

1 omslag

3.

Correspondentie over de aanstelling van een
koster

1954

6 stukken

4.

Stukken van de verbouwing van de kerkzaal
en verplaatsing van het orgel

19661969

1 pak

Op de eerste doos zetten we met potlood de volgnummers 14.
Zo kunnen we alle dozen achtereenvolgens beschrijven, waardoor we
een lijst krijgen met een opsomming van alle archiefstukken die zich
in het archief bevinden. Vergeet ook niet om het volgnummer op de
omslag of het deel te plaatsen. Dan zijn de stukken eenvoudig te
vinden en terug te zetten.
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Archiefmaterialen zijn zuurvrij en zonder weekmiddelen of oplosmiddelen
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5. Materiële verzorging

6. Een tussenstap

Metaal

De stukken en archiefbestanddelen die we op de plaatsingslijst van
de kerkelijke gemeente hebben geplaatst, kunnen we nu eenvoudig
opdelen in vijf onderdelen:
-	 het archief van de kerkenraad;
-	 het archief van het college van diakenen;
-	 het archief van het college van kerkrentmeesters;
-	 het archief van andere aan de kerk gelieerde verenigingen,
commissies en organisaties;
-	 documentatie van en over de kerkelijke gemeente.

In en tussen de archiefstukken bevinden zich allerlei zaken die er
beter uitgehaald kunnen worden. Zo willen we, in verband met
mogelijke roestvorming, geen metaal bij de papieren hebben. De
ordners met de metalen rondingen hebben we er al uitgehaald. Maar
er zit veel meer metaal in het archief. Denk eens aan alle nietjes en
paperclips. Ook zijn er mappen met metalen hechtmechanismen. De
paperclips en omslagen met metaal kunnen vervangen worden door
houdbare omslagen en zuurvrije mappen zonder metaal.

Plastic
Ook plastic en zelfklevende memoblaadjes zijn niet goed voor een
archief. Plastic bevat regelmatig weekmakers en oplosmiddelen.
Tijdens de administratieve periode zijn plastic hoesjes erg handig,
maar wanneer ze een aantal jaren blijven liggen tasten ze het papier
aan. Plastic kan zo statisch worden, dat je de velletjes papier niet
meer van elkaar kunt halen.
Oplosmiddelen en weekmakers in plastics en andere materialen
geven verkleuring aan het papier, lossen de inkt op en maken het
papier kapot. Denk bijvoorbeeld aan een elastiekje wat op de lange
duur helemaal verkleeft aan het papier. Deze materialen moeten
allemaal vervangen worden door zuurvrije materialen, zoals omslagen
of dossiermappen met een hechtmechanisme zonder weekmakers of
oplosmiddelen. (Zie de lijst met materialen). Ook de handige gele zelf
klevende memo’s kunnen eruit genomen worden. Eventueel wordt de
tekst overgenomen of wordt er een fotokopie gemaakt.

Aan de hand van de plaatsingslijst kunnen we een verdeling maken
over de bovengenoemde vijf onderdelen. We kunnen dit gemakkelijk
doen door er (digitaal) een kleur aan te geven: bijvoorbeeld
groen voor de kerkenraad, rood voor het archief van de diaconie,
blauw voor de archiefstukken van het college van kerkrentmeesters,
geel voor de overige archiefjes en oranje voor de documentatie.
Met (digitale) markeerstiften kunnen we nu de plaatsingslijst
inkleuren.
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7. Inventaris maken

7.1. Inleiding
We hebben nu een archief met een plaatsingslijst. De dozen en de
omslagen zijn allemaal genummerd. Alles is nu terug te vinden. Ver
der is alles ordelijk verpakt in zuurvrije dozen en omslagen. Op de
dozen en omslagen staan volgnummers die de volgorde van de
archiefstukken en archiefeenheden weergeven.
De volgende stap is om van de plaatsingslijst een logisch en schema
tisch geheel te maken in de vorm van een inventaris. Een inventaris
is het eindproduct en wordt gebruikt door onderzoekers en andere
gebruikers van het archief. Hoe logischer en eenvoudiger de inventa
ris, des te gemakkelijker deze te hanteren is voor de gebruiker en de
onderzoeker. Daarom maken we gebruik van vaste standaarden, die
in iedere inventaris terugkomen. Zo staan bijvoorbeeld de notulen
altijd voor in de inventaris. We maken gebruik van een schema, het
archiefschema, waarin straks de beschreven archiefstukken en
archiefbestanddelen worden geplaatst.

7.2. Het archiefschema
Voordat we de archiefstukken per onderdeel in een archiefschema
plaatsen, is het goed om de oude opbouw, die gebruikt is bij de archi
vering in de administratieve periode te onderzoeken. We zijn namelijk
gehouden om de oude structuren van de administratie te respecte
ren. Dat wil zeggen, dat we de oude opbouw als het maar even kan
zullen handhaven.
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Mooi voorbeeld van de voorzijde van de
inventaris van het kerkelijk archief

Voor het archiefschema hanteren we de volgende uitgangspunten:
a. het schema moet logisch en overzichtelijk zijn;
b. er mogen geen overlappingen zijn in de beschrijvingen en de
tijdvakken.
Dus geen notulen 19801995 en notulen 19942000, maar notulen
19801994 en notulen 19952000;
c. ook moeten de beschrijvingen wederzijds exclusief zijn. Aankoop
van inventaris voor de kerk, 1983 en Aankoop van een nieuw
Avondmaalsstel, 1983 hebben die wederzijdse exclusiviteit niet.
De eerste omschrijving zou duidelijker kunnen worden gemaakt
door aan te geven om welke soort inventaris het gaat;
d. vermijd in het schema in ieder geval te vage termen zoals
“overige” en “diversen”.
In het kort ziet het archiefschema er als volgt uit:
 Inleiding (Vooraf aan de eigenlijke inventaris. In de inleiding
worden nog geen archiefstukken geplaatst)
 Stukken van algemene aard
 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
 Documentatie
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Vrouw achter bureau. Het archief bestaat niet
alleen uit papier. Hier een diapositief.

7.3. De Inleiding van de archiefinventaris
De inleiding van de archiefinventaris dient een kort historisch
overzicht te geven van de organisatie en de onderdelen daarvan.
Ook geeft het een overzicht van de veranderingen die zich hebben
voorgedaan in het beschreven tijdvak. Verder wordt er een verant
woording gegeven van de werkzaamheden van de archiefbeheerder,
wat er met het archief is gebeurd, hoe het is beschreven, waar het is
aangetroffen en waar het vroeger werd bewaard.
In de inleiding wordt aangegeven welke stukken/inventarisnummers
uitgesloten zijn van openbaarheid of directe openbaarheid. Er kan
een jaartal genoemd worden wanneer de stukken wel toegankelijk
worden. Stukken kunnen ook indirect toegankelijk gemaakt worden
door de openbaarheid afhankelijk te maken van toestemming van de
eigenaar van het archief of van de archivaris van het archief wanneer
dit gedelegeerd is.

7.4. Stukken van Algemene Aard
Deze zijn in vier groepen op te delen:
1. Algemene stukken
2. Vergaderstukken
3. Correspondentie
4. Jaarverslagen
Ad. 1. Bij de Algemene stukken kunnen we denken aan de volgende
stukken die we kunnen tegenkomen bij de archiefstukken in de
plaatsingslijst: Een algemeen overzicht van de organisatie of een
historische verhandeling met betrekking tot de organisatie. Hier kun
nen ook de eventuele besluiten van de instelling en opheffing van het
orgaan geplaatst worden.
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Ad. 2. Bij de vergaderstukken van de eigen organisatie zijn er vaak
weer twee series te onderscheiden: We hebben een verzameling
vastgestelde notulen, vaak ook ondertekend, en er is een serie
vergaderstukken.
Deze vergaderstukken bestaan per vergadering veelal uit:
 een agenda
 de conceptnotulen van de vorige vergadering
 bijlagen bij de agendapunten
Al deze vergaderstukken blijven als stapel stukken bij elkaar in een
map of omslag en worden per vergadering of per jaar gebundeld.
Bij dit tweede onderdeel horen ook de presentielijsten en eventueel
de correspondentie met de leden van het orgaan.
Ad. 3. Het gaat hier om de algemene correspondentie. Ingekomen
stukken en afschriften van uitgaande stukken zoals we dat als vaste
term in de inventaris gebruiken. Bij correspondentie gaat het om
briefwisseling tussen twee personen of organisaties, bij ingekomen
stukken gaat het om alle brieven van veel afzenders. Wanneer het
om specifieke correspondentie gaat, komt het onder het volgende
hoofdstukje, “stukken betreffende bijzondere onderwerpen”.
Hier komen uitsluitend de series ingekomen stukken en/of uitgaande
stukken. Verder komen hier de brievenboeken en inschrijfregisters
van ingekomen stukken en uitgaande stukken.
Ad. 4. Het gaat hier om de jaarverslagen van de eigen organisatie.
Jaarverslagen van andere organisaties die ter kennisname zijn
ontvangen, kunnen na een bepaalde tijd worden vernietigd.
Verder worden bij de Stukken van Algemene Aard ook wel de oude
inventarissen en lijsten van het archief geplaatst in het archief
schema.

Houten kistje met dia’s
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Films bewaren onder goede condities

Bij de stukken van algemene aard gaat het dus om een aantal goed
herkenbare stukken, die regelmatig zelfs het grootste deel van het
archief omvatten. Het zijn series die gemakkelijk te bewerken en te
plaatsen zijn in het schema en die we daarom ook als eerste in de
inventaris plaatsen.

7.5. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Het archiefschema voor deze archiefstukken kan er als volgt uitzien:
a. Stukken betreffende het orgaan:
 het grondgebied van de gemeente
 eigendomen en gebouwen
 financiën (begrotingen en rekeningen)
b. Ledenregistratie (doop, belijdenis, huwelijk, overlijden etc.)
c. De kerkenraad:
 stemgerechtigde leden
 verkiezing kerkenraadsleden
d. Stukken betreffende personeel en predikanten:
 predikanten
 beroepingscommissies
 kosters
 organisten
e. Stukken betreffende het gemeenteleven:
 stukken betreffende de eredienst
 stukken betreffende het pastoraat
 redactie kerkblad
Het schema kan naar behoefte verder worden uitgebreid, maar zorg
er daarbij wel voor dat het een logisch en werkbaar geheel blijft.
Zie verder ook de schema’s in de Richtlijnen hierover.
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Verschillende oude handschriften
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Uiterlijke vorm

8. Het plaatsen van de
bestanddelen in de inventaris
Met het schema in de hand en de ingekleurde plaatsingslijst kunnen
we de stukken en archiefbestanddelen in de inventaris plaatsen.
Hierbij kunnen we de omschrijving ook nog aanpassen.
Bij de beschrijvingen in de inventaris letten we op een aantal eigen
schappen van de archiefstukken, die we willen vermelden in de
inventaris.
a. Redactionele vorm
b. Inhoud
c. Datering
d. Uiterlijke vorm
Het kan belangrijk zijn de redactionele vorm te vermelden, bijvoor
beeld als het gaat om een akte, een testament of een nota.
Bij de inhoud beschrijft u kort de handeling of functie die tot uiting
komt in de stukken. Dit natuurlijk vanuit het gezichtspunt van de
archiefvormer (de kerkelijke gemeente). Het eenvoudigst kan dit door
de volgende zin te gebruiken:
“Stukken betreffende (vermelding van het werkwoord)” bijvoorbeeld
“Stukken betreffende het verbouwen van de kerk, het aankopen van
tafelzilver enz”. Bij de functie zouden we kunnen denken aan een
omschrijving als: “Het beleidsplan voor de diaconie 20102015.”
De omschrijving moet kort en bondig zijn, maar wel lidwoorden
blijven gebruiken. Met stenotaal komen er ook onduidelijkheden.
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Bij de inhoud kan verder gelet worden op:
 de opsteller van het archiefstuk of de stukken
 de handelende personen of organen in de archiefstukken
 de bestemming van het stuk of de stukken
 de plaatsaanduiding
Bij de datering heb je snel overlappingen, vooral bij series als notulen
en correspondentie. We gebruiken in de inventaris vrijwel alleen de
jaaraanduiding. Dit is de datum van het oudste en jongst aanwezige
archiefstuk. Zijn er bij de correspondentie in één jaar twee omslagen,
dan gebruiken we een nadere tijdsaanduiding. Bijvoorbeeld:
 Ingekomen stukken, 2005 jan. – aug. 15. 1 omslag
 Vergaderstukken, 2003 1e kwartaal
We gebruiken voor de maanden steeds dezelfde afkortingen:
jan. febr. mrt. april, mei, juni, juli, aug. sept. okt. nov. dec. Wanneer
er geen jaaraanduiding te vinden is in de stukken, vermelden we dit
in de inventaris met de afkorting z.d. (zonder datum), z.j. (zonder jaar)
of “ca.” (circa).
De uiterlijke vorm. We gebruiken in de archiefterminologie een aantal
termen om de uiterlijke vorm aan te geven.
 Een stuk Dit is één blad of een aantal pagina’s die een eenheid
vormen.
 Katern Dit is een aantal in elkaar gevouwen en genaaide vellen
papier.
 Omslag Dit is een bundeltje van stukken al dan niet los of
gebonden.
 Pak Een grote bundel met losse stukken (dikker dan 3 cm.)
 Deel Een aantal in boekvorm gebonden bladen of katernen

Omslag met verkleuring en gebruiksschade
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- Band Als een deel gebonden maar waarvan de onderdelen of
katernen afzonderlijk zijn ontstaan.

Er zijn meer mogelijkheden om het overzicht te vergroten, bijvoor
beeld door een verzamelbeschrijving toe te passen. Een voorbeeld:

Natuurlijk zijn er nog andere termen voor bepaalde vormen. Meestal
zijn het termen die in het moderne archief niet meer voor komen.
Voor andere vormen is altijd de publicatie “Archiefterminologie voor
Nederland en Vlaanderen” te raadplegen:
www.kvan.nl/publicaties/sap/archiefterminologie.php

215-217.

Stukken betreffende het organiseren van een leerhuis
in de kerk, 1982-1985.

1 omslag

216. Ingekomen stukken en afschriften van
verzonden stukken, 2000-2003
217. Stukken betreffende de opening, 2003
enz

We maken ook gebruik van verzamelbeschrijvingen bij gelijksoortige
stukken. Bij vergaderstukken of correspondentie bijvoorbeeld.
10-21.

Interpunctie: we noteren eerst het volgnummer of inventarisnummer
met een punt erachter. Daarna de inhoud met een komma erachter,
gevolgd door de datering met een punt en daarachter de uiterlijke
vorm naar achteren geplaatst zodat alle uiterlijke vormen op dezelfde
plaats staan. Dat geeft rust in het tekstbeeld van de inventaris en het
geeft overzicht voor de onderzoeker om snel de juiste stukken te
vinden.

3 omslagen

215. Bestek en tekeningen, 1999

Wanneer we nu alle bovenstaande elementen achter elkaar zetten,
hebben we een goede archiefbeschrijving voor de inventaris zoals
hieronder.
Nr.

Stukken betreffende de aanbouw van een
grote zaal aan de kerk, 1999-2003.

Vergaderstukken van de centrale kerkenraad,
2001-2012.

15 omslagen en
1 pak

10. 2001
11. 2002

(pak)

12. 2003

.

enz

Bij verzamelbeschrijvingen laten we de inhoud en de uiterlijke vorm
voor een deel weg, zodat een overzichtelijk geheel wordt verkregen.
Met de bovenstaande kennis beginnen we nu met de stukken van
Algemene Aard van de kerkenraad. We kunnen goed gebruikmaken
van de plaatsingslijst. We hadden de stukken van de kerkenraad een
groene kleur gegeven. We vinden hier de stukken van Algemene
Aard en de stukken met bijzondere onderwerpen.
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Wanneer we de stukken van Algemene Aard beschrijven in de
onderdelen zoals we hiervoor hebben aangegeven, dan hebben we al
snel een begin van de inventaris.
Als de stukken in het schema staan, de omschrijvingen zijn aange
past en de verzamelbeschrijvingen zijn gemaakt, dan kunnen we de
stukken uit de dozen halen en voorzien van het volgnummer waar
mee ze in de nieuwe inventaris terecht zijn gekomen.
Het is goed om op de plaatsingslijst zorgvuldig bij te houden waar de
stukken worden geplaatst.
Wanneer de stukken van Algemene Aard in het schema staan,
kunnen we beginnen met de stukken met bijzondere onderwerpen.
We plaatsen ze eerst in het schema en verbeteren de omschrijvingen.
Wanneer we helemaal tevreden zijn met het schema en de plaats van
de stukken, halen we de stukken uit de dozen en plaatsen ze in de
volgorde van het schema met een nieuw volgnummer, dat nu het
inventarisnummer wordt genoemd.
Hierna volgen de overige kleuren en onderdelen van het archief, tot
alle stukken een plaatsje hebben gekregen.
Het gebeurt vaak dat er later nog archiefstukken moeten worden
toegevoegd. Iedereen weet dat de stukken van het archief geïnventa
riseerd worden en wellicht heb je wel een artikel in het kerkblad
gezet om bepaalde archiefstukken, die je niet aangetroffen hebt, op
te sporen. Deze nieuwe stukken moeten ook weer een plekje in de
inventaris krijgen. We kunnen dan in eerste instantie met Anummers
gaan werken. We praten hier immers over een voorlopige inventaris.
Voorbeeld:
We hadden al een hele serie vergaderstukken, die per jaar genum
merd zijn in de voorlopige inventaris. Nu bleek het jaar 1987 te

Doosje met oude glasplaatnegatieven
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Het te bewaren archief opnieuw verpakt in
zuurvrije omslagen en mappen

ontbreken. U bent erachter gekomen dat dit gebruikt is bij een
onderzoek en krijgt het later terug van de predikant. U heeft alles al
genummerd: ‘Vergaderstukken 1986’ heeft nummer 33 gekregen en
‘Vergaderstukken 1988’ heeft nummer 34 gekregen. Omdat het toch
een voorlopige inventaris is, geven we onze nieuwe vondst tijdelijk
het nummer 33A.
Aan het eind moeten we de hele inventaris definitief nummeren. We
doen dit eerst op papier: met potlood zetten we het nieuwe nummer
in de inventaris. Daarna moet alles in het archief worden omgezet en
moet de nummering daadwerkelijk aangepast worden. Het is niet
moeilijk, maar het is wel zaak om alert en accuraat te zijn. Een foutje
is heel snel gemaakt.
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9. Selectie en vernietiging

Niet alles wat in het archief aanwezig is, moet worden bewaard.
Goede selectie en vernietiging zijn daarom onderdeel van goed
archiefbeheer.
In de Richtlijnen voor het Kerkelijk Archiefbeheer is een lijst opgeno
men die heel goed te gebruiken is voor de selectie van kerkelijke
archiefstukken. Toch blijft het voor velen een spannend gebeuren,
want wat eenmaal is weggegooid, blijft weg.
Er zijn wel een paar handvatten te geven. Zo moet uit het archief het
beleid en de geschiedenis van het orgaan, in ons geval van de kerke
lijke gemeente te herleiden zijn. Zaken die het hart van de gemeente
raken moeten bewaard blijven, evenals de onderwerpen die het
wezen van de kerkenraad, de diaconie en andere colleges hebben
uitgemaakt.
Dus: gooi de stukken van ‘die vervelende periode over kinderen aan
het avondmaal’ niet weg! Meningsverschillen en heftige discussies
horen juist bij de geloofsgeschiedenis van de gemeente.
Notulen, verslagen, jaarstukken, briefwisseling zijn de belangrijkste
stukken om te bewaren. In het bijzonder brieven waarin rechten en
verplichtingen tot uiting komen.

Vuistregels voor het weggooien
1. Kopieën, dubbelen en concepten, evenals de stukken die een
ander of een andere organisatie behoort te archiveren. Bewaar van
een eigen notitie of rapport alleen de eindversie, en niet alle
gecorrigeerde tussenfasen.
2. Stukken die enkel ter kennisname zijn toegezonden en die zich niet
inhoudelijk tot de kerkelijke organisatie richten (reclame, tijdschrif
ten, knipsels, circulaires, jaarverslagen van anderen e.d.).
3. Stukken waarvan de inhoud direct wordt verwerkt in andere
documenten en bestanden (presentielijsten, stem- en datumbrief
jes, ontvangstbevestigingen, uitnodigingen, kennisgevingen,
adreswijzigingen).
4. Stukken waar bij nader inzien geen actie op wordt ondernomen,
zoals offertes waar niet op ingegaan is.
Verder kan de selectie en vernietigingslijst gebruikt worden die op de
website staat of bij de Richtlijnen voor Kerkelijk Archiefbeheer is
opgenomen.
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bekende persoon uit de Afscheidingsperiode
te Zwolle

10. Ledenregisters en
doopboeken
Nu er een centrale en geautomatiseerde ledenregistratie bij de
Landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Neder
land bestaat, gaan sommige kerkelijke gemeenten er ten onrechte
van uit dat ze zelf geen ledenadministratie meer hoeven bij te
houden. Dat is wel het geval.
Landelijk is er een geautomatiseerd bestand. Hierin staan veel gege
vens die voor het gebruik in de administratieve periode gemakkelijk
zijn. Maar wanneer iemand zich als lid laat uitschrijven uit de
kerkelijke gemeente en verhuist naar een andere gemeente waar hij
toch weer betrokken raakt in de kerkelijke gemeente, moet er nog
wel ergens vastliggen dat hij ooit belijdenis heeft gedaan. Anders zou
hij officieel (bijvoorbeeld) niet meer in de kerkenraad zitting kunnen
nemen.
Het is daarom kerkordelijk verplicht dat iedere kerkelijke gemeente
zelf haar doopboeken en ledenregisters bijhoudt. De verantwoorde
lijkheid voor het bewaren van deze registers ligt bij de kerkelijke
gemeente zelf, niet bij de landelijke ledenregistratie.
Zie hiervoor de ordinanties 641 en 958.
Vanaf de reformatie zijn de doop en zogenaamde lidmatenboeken
bijgehouden. De oudste boeken stammen al uit de 16e eeuw.
Wanneer we stoppen met het bijhouden van de fysieke registers
omdat de computer taken van ons overneemt, is er een risico dat er
een hiaat ontstaat. Het blijvende belang van het register moet
digitaal geborgd worden.
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Het archief op microfiches

Het is prima dat plaatselijke registers geautomatiseerd worden.
Belangrijk is wel, dat jaarlijks een uitdraai gemaakt wordt van het
ledenbestand en de mutaties van het afgelopen jaar. Zo gaan de
gegevens ook bij mutaties in de computer niet verloren.
Trouwregisters zijn in het verleden ook bijgehouden. Huwelijken die
kerkelijk werden ingezegend werden in een apart register ingeschre
ven. Nog steeds is het in veel gemeenten een normaal gebeuren dat
de huwelijken worden ingeschreven. Regelmatig worden hiervoor
speciale registers aangeschaft bij het Boekencentrum in Zoetermeer,
waarin de gegevens met een goede pen en een mooi handschrift
worden opgeschreven.
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Archiefdozen met barcode. Ze zijn gekoppeld
aan de digitale dossiers.

11. Digitaal archief

Hoewel papier nog steeds het beste middel is om archief te bewaren,
zien we steeds vaker dat mensen, ook binnen kerkelijke organen, al
stappen ondernemen richting een papierloos tijdperk. Wij geven
graag de aanbeveling mee, dat de belangrijke archiefstukken toch
voorlopig nog worden uitgeprint voor het papieren archief, al klinkt
dit niet vooruitstrevend. Er is veel mogelijk en het is zo gemakkelijk in
het gebruik. Een digitaal archief lijkt een fantastisch middel en zal in
de toekomst zeker de voorkeur genieten boven het papieren archief.
Toch geven de snelheid van de veranderingen in de automatisering,
veranderingen in software, hardware en programmatuur geen
garantie dat informatie ook goed bewaard blijft in een digitaal
archief. Het professionele edepot staat nog in de kinderschoenen.
Standaarden hiervoor moeten nog komen en overheidsarchieven
kunnen nog nauwelijks ruimte vrijmaken voor de overdracht van
digitale archieven.
In vrijwel alle kerkelijke gemeenten heeft de computer wel zijn
intrede gedaan. De predikant heeft een eigen emailadres evenals de
kerkenraadsleden. Agenda’s en notulen van vergaderingen worden
steeds vaker per email verzonden. Nota’s en rapporten worden
geautomatiseerd aangemaakt en het emailverkeer is ook binnen de
kerk niet meer weg te denken.
Voor de archiefbeheerder is hierdoor zijn taak sterk veranderd. Was
hij voorheen afwachtend tot de oude papieren en documenten bij
hem werden gebracht om beschreven en geïnventariseerd te worden,
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De dozen worden allemaal genummerd

in het digitale tijdperk is hij direct betrokken bij de digitale documen
ten; van de aanmaak tot de archivering op een server of harde schijf.
De archiefrol is veranderd en de archiverende taak van de archief
beheerder is naar de voorkant van de administratie geschoven.
De archiefbeheerder bemoeit zich in sommige gevallen zelfs met de
aanmaak van de documenten.
De archiefstukken moeten niet ergens in een computer of pc blijven
staan, maar ook daadwerkelijk bij de archiefbeheerder in het digitaal
archief terecht komen. Hij zal met de webbeheerder en de scriba de
vinger aan de pols moeten houden om zicht te houden op de
documenten van de kerk.
Het is aan te bevelen om op het kerkelijk bureau of in de archief
ruimte een speciale computer te reserveren voor het digitaal archief.
Via een goed archiefschema kan de archiefbeheerder de digitale
archiefbestanden in het archief plaatsen, op dezelfde wijze als bij het
papieren archief.
In de Richtlijnen voor het kerkelijk archiefbeheer is een hoofdstuk
gewijd aan de digitale archivering. Een volgende brochure zal in zijn
geheel gewijd worden aan dit onderwerp omdat we zien dat digitale
archivering de toekomst heeft. Dat het gebruik alsmaar toeneemt en
niet meer weg te denken is uit de kerkelijke administraties. We zitten
wat dat betreft op een snijpunt en zien voor de nabije toekomst ook
mogelijkheden en oplossingen voor blijvende digitale archivering en
het edepot.
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12. Openbaarheid en vertrouwelijkheid

In het kerkelijk archief gaat het om vertrouwelijke stukken.
O rdinantie 4.2. uit de Kerkorde gaat over de geheimhoudingsplicht.
Met de digitalisering van de communicatie geeft dat een extra zorg
omdat stukken in grotere aantallen sneller worden verspreid.
De archiefbeheerder wordt niet bevestigd als kerkenraadslid en
onderschrijft niet een bevestigingsformulier met de belofte van
geheimhouding. Toch heeft de archiefbeheerder te maken met de
geheimhoudingsplicht, omdat hij met vertrouwelijke documenten
werkt. Bij de aanstelling zal dit geregeld moeten worden.
Met de digitalisering en automatisering van de kerkelijke communi
catie is het zaak dat de archiefbeheerder direct betrokken wordt. Het
is belangrijk dat de digitale producten direct geplaatst worden in het
digitaal archief. Dit mag geen gevolgen hebben voor de openbaar
heid. De archiefbeheerder zal net als de webbeheerder in de
vertrouwelijkheid moeten participeren.
Het is noodzakelijk dat iedere kerkenraad goede regels vaststelt voor
het omgaan met digitale stukken zoals notulen en e-mail. Belangrijk
daarbij is dat informatie gegeven wordt over het instellen van de
huiscomputer met wachtwoorden zodat de informatie alleen bij de
juiste persoon komt.
Vertrouwelijkheid bij de archivering blijkt uit het omgaan met het
papieren archief en zal bij het digitale archief zeker niet verdwijnen.

Een paar voorbeelden:
a. Een archiefstuk, bijvoorbeeld een brief, zou voor vernietiging in
aanmerking kunnen komen. Het onderwerp van de brief heeft te
maken met de grootvader van een bekende of bevriende relatie.
Het kan aardig lijken een dergelijke brief aan een nazaat te geven,
maar het kan ook slecht uitpakken wanneer dit refereert aan een
negatieve ervaring. Archiefstukken mogen niet gaan zwerven en
moeten daarom zorgvuldig worden behandeld. Archiefstukken die
voor vernietiging in aanmerking komen moeten onder toezicht of in
gesloten containers worden afgevoerd en vernietigd.
b. Daarnaast hebben we te maken met verzamelaars. Soms worden
postzegels van briefkaarten geknipt, waarbij het archiefstuk zelf
niet ontzien wordt. Zo worden er wel kerkzegels van briefhoofden
geknipt en verdwijnen er zelfs hele briefhoofden, zodat de
afzender niet meer zichtbaar is. Vaak gebeurt het zonder boze
opzet en denkt men bijvoorbeeld dat de postzegels beter k unnen
worden verzameld voor invalidewagens in ontwikkelingslanden.
Toch willen we hiervoor waken.
Enkele algemene regels zijn:
-	 Het archief en de documenten blijven eigendom van de kerk. Dus
ook het archief dat bij kerkenraadsleden thuis ligt en dat digitaal in
al die computers staat.
-	 Het meenemen, weggeven en vernietigen van archiefstukken blijft
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een zaak van de kerkenraad of het college van kerkrentmeesters.
 Archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking komen, wor
den gecontroleerd vernietigd en komen niet voor vervreemding in
aanmerking zonder medeweten en toestemming van de eigenaar
van het archief.
 In de inventaris kunnen beperkende voorwaarden vastgelegd wor
den ten aanzien van de openbaarheid van archiefbestanddelen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Gegevens van mensen, die in leven zijn, zijn volgens de WBP
“persoonsgegevens”. De kerk mag persoonsgegevens niet aan
derden verstrekken en zeker geen persoonsgegevens omtrent de
godsdienst. Doop, belijdenis en trouwboeken zijn niet openbaar,
wanneer er nog levende personen in staan.
 Zelfs de kerkbladen zijn in dit opzicht een lastig punt.
Hierin staan met regelmaat artikelen met persoonsnamen. In pas
torale stukjes gaat het over het wel en wee van gemeenteleden.
Deze bladen mogen daarom niet buiten de kerkelijke gemeente
verspreid worden en mogen zeker niet aan een openbare biblio
theek ter inzage worden gegeven. Verder is het juist, dat personen
waarop het artikel betrekking heeft en mensen die met naam
genoemd worden, hun toestemming hebben gegeven om met
naam en toenaam genoemd te worden in het kerkblad.

Het geïnventariseerde archief met etiketten in
de archiefbewaarplaats
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13. Overbrenging naar een overheidsarchiefbewaarplaats
De archiefruimte in de kerk

Overbrenging

De meeste kerkelijke gemeenten hebben een aparte kast of ruimte
voor het archief bestemd. Deze archiefruimte moet voldoen aan de
eisen van brandveiligheid en aan klimatologische eisen van tempera
tuur en luchtvochtigheid. Ook moet er voldoende ventilatie aanwezig
zijn. De temperatuur moet constant zijn, tussen de 16 en 20°, en de
relatieve luchtvochtigheid tussen de 30 en 55 procent. Het archief
moet bovendien schoon en stofvrij zijn en vrij van dieren als muizen,
zilvervisjes en keldermotten.
De archiefruimten van de kerkelijke gemeenten zijn zeer verschillend
in kwaliteit, maar de meeste archiefruimten voldoen niet aan de
huidige strenge eisen van brandveiligheid en klimatologische
omstandigheden.

In het Kerkelijk Archiefbesluit worden aanbevelingen gedaan om het
archief over te brengen naar een archiefbewaarplaats van de over
heid. Het archief wordt na overbrenging in de regel meer toegankelijk
voor hen die onderzoek willen doen. Misschien ligt er zelfs al ouder
materiaal van het kerkelijk archief in deze archiefbewaarplaats.
Natuurlijk kunnen er condities gesteld worden bij de overdracht van
het archief wat betreft toegankelijkheid en openbaarheid. Het archief
wordt in bruikleen gegeven en blijft dus eigendom van de kerk.
In de Richtlijnen voor kerkelijk archiefbeheer staat dit onderwerp
uitgebreid beschreven en wordt tevens een voorbeeld van een
bruikleenovereenkomst gegeven voor de overdracht.
Overweegt u de overdracht van uw archief naar een openbare
archiefbewaarplaats, dan is het goed om eerst contact te hebben
met de mensen van dit archief. Vaak hanteert de archivaris van het
overheidsorgaan nog aanvullende regels met betrekking tot het
aanleveren van het archief. Ook is het soms mogelijk om materialen
van de overheidsinstelling te gebruiken. Vaak is er sprake van een
standaard voor etiketten op omslagen en dozen.

32

33

Bijlage 1 Nuttige adressen

Hieronder staan adressen van bedrijven waarbij diverse archief
producten gekocht kunnen worden. Voor de archiefbeheerder gaat
bestellen, is het goed van te voren overleg te plegen met het
College van Kerkrentmeesters en de archiefconsulent. Het College
van Kerkrentmeesters gaat over de financiën en de begroting van het
archief en de archiefconsulent heeft kennis van zaken over de
materialen en weet soms van de wensen van andere kerkelijke
gemeenten, zodat die misschien gecombineerd kunnen worden.
Zie ook voor adressen van archiefdiensten e.d.: Almanak van het
Nederlands Archiefwezen. Uitgave van de Koninklijke Vereniging van
Archivarissen in Nederland, verschijnt jaarlijks.

Informatie, advies en ondersteuning in archiefzaken
Gemeenteadviseurs kerkbeheer hebben een adviserende rol ten
aanzien van het archiefbeheer in gemeenten. Ze zijn bereikbaar via
de Servicedesk van het Landelijk Dienstencentrum van de
Protestantse kerk.
Joseph Haydnlaan 2a, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
tel. (030) 880 18 80
servicedesk@protestantsekerk.nl
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
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Archiefdozen en opbergmateriaal
N.B. sommige kerkgenootschappen hebben
een regeling met leveranciers. Raadpleeg
uw archiefconsulent.
Voor kleine hoeveelheden
(tot 100 stuks)

Archiefwinkel Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
tel. (070) 33.15.461
info@nationaalarchief.nl

Ontsmetting en schimmelbestrijding
CIB Centraal Inkoop Bureau
Postbus 330
2700 AH Zoetermeer
info@cib.nl
www.cib.nl

Centraal Bureau voor Schimmelcultures
(CBS)
Postbus 85167
3508 AD Utrecht
tel. (030) 212 26 00
www.cbs.knaw.nl

Papiervernietiging

Rentokil
Ravenswade 54W
3439 LD Nieuwegein
tel. (0800) 237 87 45
www.rentokil.nl

Van Gansewinkel Papier
Gildestraat 8
6883 DB Velp
tel. (026) 362 93 08

Voor meer dan vijftig stuks

VEHA Barneveld B.V.
Postbus 200
3770 AE Barneveld
tel. (0342) 49 04 09
info@veha.nl
Verenigde Bedrijven Jansen, Wijsmuller &
Beuns B.V.
Postbus 166
1530 AD Wormer
tel. (075) 621 10 01
info@jwb-ceka.nl

KNP BT Paper Recycling
Hogekampweg 10
7316 MS Apeldoorn
tel. (055) 521 74 24

Helicon Conservation Support BV
Industrieweg 13
2382 NR Zoeterwoude
tel. (071) 303 09 40
www.helicon-cs.com
Isotron (gammadoorstraling)
Postbus 600
6710 BP Ede
tel. (0318) 63 74 76
www.isotron.com
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Elektronische Verwerking/
Documentaire informatiesystemen
Karmac Holland Media Groep
Postbus 212
8200 AE Lelystad
tel. (0320) 28 69 69
www.karmac.nl
GMS
Edisonweg 50d
2952 AD Alblasserdam
tel. (078) 6931300
e-mail info@gmsnl.com
www.gmsnl.com

Software kantoorautomatisering

Restauratie

Ledenadministratie
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
tel. (030) 880 18 80
e-mail: servicedesk@pkn.nl

Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
tel. (070) 331 54 95
www.nationaalarchief.nl

Goede orde
helpt kerken onthouden
Spuiboulevard 370
Postbus 393
3300 AJ Dordrecht
tel. (078) 260 00 50
info@goedeorde.nl
www.goedeorde.nl
Devent it
Energieweg 11a
Postbus 60
3750 GB Bunschoten
tel. (033) 299 22 77
www.deventit.nl

Restauratie-atelier Vanwaarde
Engelanderholt 3
7361 CZ Beekbergen
tel. (0550) 542 31 47
info@vanwaarde.eu
Handboekbinderij en restauratie-atelier
Paul Peters
Weverweg 11
6961 KM Eerbeek
tel. (0313) 65 58 19
www.restauratiepaulpeters.nl
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Bijlage 2 Materialen
De zogenaamde Amsterdamse doos (1). Deze is zuurvrij en beschermt
het archief dat erin geplaatst is. Deze zuurvrije dozen zijn in een
groot aantal maten te verkrijgen.

1
2

Portefeuilleband of archieflint (2). Dit is van ongebleekt katoen
gemaakt en wordt gebruikt bij de zuurvrije omslagen. Er zit 50 meter
op een rol.
De hechter (3) wordt gebruikt bij de hechtomslagen (4). Ze zijn
handig om bijvoorbeeld de vergaderstukken in de juiste volgorde te
houden.
3

De omslagen (5) zijn zuurvrij en worden om de archiefbestanddelen
geslagen. De pakken worden met keperband of archieflint bij elkaar
gehouden. Goed te gebruiken omslagpapier weegt 170 of 175 gram.

4

De scheidingsstroken (6) worden gebruikt in de omslagmappen. Ook
deze zijn van zuurvrij materiaal, zodat er geen verkleuring ontstaat
aan de archiefstukken. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de
vergaderstukken in een map van elkaar af te scheiden. Verder
worden ze gebruikt in andere samengestelde dossiers.

6

5
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Bijlage 3 Archieftermen en trefwoorden
Archiefbestanddeel
Archiefbewaarplaats
Archiefconsulent
Archiefruimte
Archiefschema
Archiefstuk
Band
Boomstructuur
Brievenboek
Concept
Correspondentie
Deel
Digitale documenten
Dossiermap
E-depot
Gemeenteadviseur
Hechtmechanisme

Het geheel van archiefstukken, bij elkaar gebracht om in haar samenhang te raadplegen.
Een archiefruimte die voldoet aan de eisen van brandveiligheid en klimaatbeheersing volgens de normen
van de archiefwet.
Vrijwilliger in de regio met vakinhoudelijke kennis die de archiefbeheerder kan bijstaan en instructie kan
geven aan de colleges van kerkrentmeesters in de regio.
De ruimte in de kerk, die afgezonderd is voor de archieven en het bewerken van archieven van de
kerkelijke gemeente.
Een schema voor de ordening en samenstelling van het archief.
Is een document dat naar zijn aard bestemd is om in het archief bewaard te worden van de organisatie die
het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van haar taak en activiteiten.
In boekvorm samengevoegde stukken, die afzonderlijk zijn ontstaan.
Een hiërarchische structuur van documenten die schematisch aan een boom doet denken (een voorbeeld
is de schematische stamboom).
Een deel waarin de minuten van brieven worden ingeschreven.
Is een ontwikkelingsstadium van een document wat bestemd is om beoordeeld of vastgesteld te worden.
De briefwisseling tussen twee personen of twee organisaties. Zijn alle brieven bij elkaar bewaard, dan
spreken we van ingekomen stukken en minuten of kopieën van verzonden stukken.
Een aantal katernen in boekvorm, waarin gegevens zijn vastgelegd.
archiefstukken die via geautomatiseerde bestanden leesbaar kunnen worden gemaakt.
Omslag om de archiefstukken in een map bij elkaar te houden.
Een plaats op de server of harde schijf van de computer waar de digitale archiefstukken hun definitieve
plaats krijgen.
Adviseur in dienst van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland ten behoeve van de
kerkelijke gemeente. De adviseur kerkbeheer heeft het beheer van de archieven in zijn portefeuille.
Mechanisme om de archiefstukken van een zaak of vergadering bij elkaar te binden in een dossiermap.
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Inschrijfregister
Instructie

Inventaris
Katern
Kerkelijk archiefbeheerder
Minuut
Omslag
Oplosmiddelen
Pak
Plaatsingslijst
Redactionele vorm
Server
Structuur in de administratie

Team archief en bibliotheek

Of indicateur. Hierin worden de ingekomen en uitgaande brieven beknopt genoteerd met de metagegevens
als data, afzender e.d. Vaak wordt ook de vindplaats in het archief opgenomen.
Regels van het College van Kerkrentmeesters ten behoeve van de archiefbeheerder. Een modelinstructie is
te vinden als bijlage in de Richtlijnen voor Kerkelijk Archiefbeheer. In dit college wordt één persoon aange
wezen voor het onderhouden van de contacten met de archiefbeheerder. Hij/zij zorgt voor regelmatige
agendering van het archiefbeheer op de vergaderingen van het college .
Een systematisch ingedeelde toegang op het archief.
Een aantal in elkaar gevouwen en genaaide vellen papier.
Man of vrouw die de zorg heeft voor de kerkelijke archieven. De archiefbeheerder wordt aangesteld door
het college van kerkrentmeesters en krijgt een instructie mee. Inhoudelijk kan de archiefconsulent in de
regio instructie geven.
Een verouderde term voor een gewaarmerkte kopie van de expeditie. Tegenwoordig wordt de term in de
archiefinventaris gebruikt voor kopieën van verzonden brieven.
Een beperkt aantal stukken bij elkaar gehouden door een omslag.
Oplosmiddelen worden in tal van producten gebruikt en kunnen voor nadelige gevolgen zorgen wat betreft
de duurzaamheid. Zaak is het om duurzame producten te gebruiken bij de archivering
Een omvangrijk aantal stukken in een omslag bij elkaar gehouden door keeperband of portefeuilleband.
Een staat met omschrijvingen van alle archiefbestanddelen in de volgorde waarin ze geplaatst zijn en met
opgave van de vindplaats
Beschrijvingselement van de wijze waarop de formele kenmerken en de inhoud van een document zijn
gerangschikt.
Gemeenschappelijke plaats en ruimte om digitale bestanden te plaatsen.
Iedere organisatie hanteert haar eigen structuren in de organisatie. Zo zijn er die alle kopieën van uitgaan
de stukken bij elkaar houden in jaarmappen. Een andere organisatie houdt de uitgaande correspondentie
bij de ingekomen stukken. Er zijn organisaties die de brieven bij de desbetreffende zaak opbergen of bij de
vergadering waarin de brief is behandeld. Allemaal mogelijkheden die ook wel door elkaar gebruikt kunnen
worden.
Team bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland dat verantwoordelijk is voor de
landelijke bovenplaatselijke kerkelijke archieven. Dit team geeft informatie, richtlijnen en instructies via de

40

Uiterlijke vorm
Vervreemding
Verzamelbeschrijving
Weekmaker
Zuurvrij

website van de Protestantse Kerk. Tevens organiseert het team een jaarlijkse contactdag voor archief
beheerders en consulenten voor uitwisseling van informatie en deskundigheidsbevordering.
Verschijningsvorm van een archiefstuk of archiefbestanddeel met inbegrip van de wijze van verpakking.
Een juridische term waarbij het archiefstuk in vreemde handen overgaat. Het gaat om de overdracht van
het eigendom van archiefbescheiden.
Een serie stukken met opvolgende inventarisnummers in één beschrijving beschreven.
Weekmakers zijn stoffen, die kunststoffen elastisch maken. Vaak zijn het stoffen die de duurzaamheid van
papier ernstig aantasten.
Papier en karton zijn vaak zuur door het productieproces. Naast vezels en hulpstoffen heeft papier vulstof
fen. Een aantal van die stoffen bevat zuur. Denk maar aan het witte papier dat gebleekt wordt. Papier wat
zuurvrij gemaakt wordt heeft een zuurgraad van Ph7. Dit papier is duurzamer, verkleurt niet en tast de inkt
niet aan.
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Bijlage 4 Schema voor het vouwen van een archiefdoos

Colofon
Het beheer van het kerkelijk archief, praktische handleiding voor de inventarisatie van het archief, is
een uitgave van het programma Institutionele Ondersteuning van de Protestantse Kerk in Nederland,
in samenwerking met team Archief en Bibliotheek van de afdeling Facilitaire Zaken.
Protestantse Kerk in Nederland
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
tel. (030) 880 18 80
www.protestantsekerk.nl
www.pkn.nl (gebruik zoekfunctie en zoek op “archiefbeheerder”
Jaar van uitgave
2012, 2e herziene druk 2016
Redactie
Projectgroep Lokale Archieven van de Protestantse Kerk in Nederland
Tekst
Gert Hemstede onder eindredactie van de projectgroep
Leden van de projectgroep Lokale Archieven van de Protestantse Kerk in Nederland:
P.G. Doolaard, F.K. Duursema, P.J.Th. Faltay, G.W. Hemstede, G. de Jong, H. Roth, G.J. Wisgerhof
Foto’s
Marieke Viergever en Gert Lubbers (archief in kerkorgel)
Opmaak
Libertas Pascal, Utrecht

Een brochure over het archiefbeheer voor de plaatselijke kerkgemeente.
Een praktische inleiding voor de archivist die aan het werk wil gaan met de
inventarisatie van het papieren archief. In de brochure wordt de archiefverzorger
meegenomen om tot een goede beschrijving van het archief te komen en het
maken van een archiefinventaris. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal
praktische vragen zoals selectie, vertrouwelijkheid, het digitale archief en de
overbrenging van het archief naar een archiefbewaarplaats. In de bijlagen staan
nuttige adressen en materialen.
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