Federatie Protestantse Parkstadgemeenten
Organisatie met functies in de federatie
1 april 2015

Hoofdlijnen
Gemeenschappelijke Kerkenraad (GK)
Voorzitter: Jan van Drongelen, scriba: Jan Vader, Notulist: Agnes Polman
PLv‐voorzitter: Henk Kremer Plv‐Scribae: 1e Irma Meijer 2eHenk Jansen, Plv‐Notulist: Martijn Ruesink
•
•
•
•

De GK bestuurt de gemeente op hoofdlijnen.
De GK mandateert de MGK.
De GK is eindverantwoordelijk voor wat de MGK voorstelt, besluit en uitvoert.
In de GK hebben zitting alle predikanten, ouderlingen en diakenen.

Dagelijks Bestuur (DB)
Voorzitter: Jan van Drongelen, scriba: Jan Vader, Predikant: ????
PLv‐voorzitter: Henk Kremer Plv‐Scribae: 1e Irma Meijer 2e Henk Jansen
•
•
•
•

Voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de GK en het MGK;
Uitvoering geven aan de besluiten van de GK waarvoor geen anderen aangewezen zijn;
Afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen, onder
verantwoording aan de GK (ord. 4‐8‐3);
In het DB hebben zitting de voorzitter, de scriba en een predikant.

Moderamen Gemeenschappelijke Kerkenraad (MGK)
Voorzitter: Jan van Drongelen, scriba: Jan Vader, Notulist: Diana Migchels
PLv‐voorzitter: Henk Kremer Plv‐Scribae: 1e Irma Meijer 2e Henk Jansen, Plv‐Notulist: Cora Berkhoff
•
•

De MGK handelt zelfstandig alle zaken af waartoe het door de GK is gemandateerd.
De MGK bestaat uit de moderamina van de drie gemeenten: PPB, PGH en PGOM.

Lokale Besturen
• zijn de rechtspersonen van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie per gemeente onder verantwoording
aan de MGK en de GK
• beheer van het deel van het vermogen dat buiten de federatie gehouden is onder verantwoording aan de lokale
kerkenraad.
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De benoemde Wijkteams (WT), Gemeenschappelijke Colleges en Commissies (GC)
• bestaan uit ambtsdragers en een grote groep vrijwilligers
• De WT en GC handelen alle zaken af onder verantwoording aan het MGK waarvoor zij geïnstalleerd of
gemandateerd zijn of opdracht hebben gekregen binnen de grenzen van het door de GK vastgestelde beleidsplan
en van de door de GK vastgestelde begroting.
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Verantwoordelijkheden van de Gemeenschappelijke Kerkenraad (GK), het Moederamen Gemeenschappelijke Kerkenraad
(MGK) en het Dagelijks Bestuur (DB)
de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
de zorg voor de dienst van woord en sacramenten;
het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 4‐7‐2
het nemen van de besluiten als genoemd in ordinantie 4‐8‐7 zijnde:
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ( zonder de leden van de gemeente daarin gekend en
daarover gehoord te hebben) ten aanzien van:
o
het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;
o
het toelaten van doopleden tot het avondmaal;
o
het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden;
o
de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;
o
het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw;
o
en ter zake van:
o
de aanduiding en de naam van de gemeente;
o
het voortbestaan van de gemeente;
o
het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;
o
de plaats van samenkomst van de gemeente;
o
het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een kerkgebouw;

het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen Diaconie;
het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen Kerkrentmeesters;
het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3‐6 en de benoeming van
de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
het aanstellen van kerkelijkwerkers
het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering;
het instellen van begeleidingscommissie voor predikant met bijzondere opdracht
de terugmelding van het werk en het toetsen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan zoals:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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het instellen van de wijkteams en de commissies en de benoeming van de leden daarvan;
de terugmelding en het toetsen van het werk van de wijkteams en de commissies aan het door de GK vastgestelde
beleidsplan;
het afhandelen van door de GK gemandateerde zaken
het voorbereiden, samenroepen en leiden GK en MGK
het uitvoering geven aan de besluiten van de GK waarvoor geen anderen aangewezen zijn
het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen, onder verantwoording
aan de GK (ord. 4‐8‐3)
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