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BESLUIT TOT FEDERATIE 
 
De kerkenraden van de Hervormde Gemeente te 
Vledder en omstreken en de Gereformeerde Kerk 
Nijensleek besluiten tot het aangaan van nauwe samenwerking (federatie) als bedoeld in ord. 2-11-6 
van de Kerkorde.  
 
Artikel 1. De naam van het samenwerkingsverband is: 
� De Protestantse Gemeente in wording Vledder - Nijensleek en omgeving. 
� Indien het samenwerkingsverband officieel aangeduid moet worden wordt aan de naam toege-

voegd: ‘, waarin samenwerken de Hervormde gemeente te Vledder en omstreken en de Gerefor-
meerde kerk Nijensleek.’ 

 
Artikel 2. De federatie van de gemeenten omvat de terreinen van het leven en werken van de gemeen-
ten die in § 1 van de federatieregeling zijn omschreven. 
 
Artikel 3. De kerkenraden hebben een gezamenlijke regeling getroffen voor 
• de verkiezing van ambtsdragers 
• de samenstelling van de kerkenraad 
• de werkwijze van de kerkenraad 
 
Deze regelingen zijn vervat in de bijgevoegde ‘federatieregeling ten behoeve van het leven en werken 
van de Protestantse Gemeente in wording Vledder - Nijensleek en omgeving’. 
 
Artikel 4. De kerkenraden hebben een federatiekerkenraad ingesteld en fungeren zelf elk als een wijk-
kerkenraad om leiding te geven aan de gemeente waarvan zij kerkenraad zijn. 
 
Artikel 5. De predikant, die tot de vorming van de Protestantse Gemeente in wording als aangeduid in 
artikel 1 is verbonden aan de gemeenten, die in de Protestantse Gemeente in wording worden samen-
gebracht, is vanaf de datum van de vorming van de Protestantse Gemeente in wording aan haar ver-
bonden. 
 
Artikel 6. De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden en financiële huishouding van 
de samenwerkende kerkgemeenten blijft de verantwoordelijkheid der afzonderlijke kerkenraden en 
wordt niet ingebracht in de federatieovereenkomst met dien verstande beide gemeenten elkaar infor-
meren over de ontwikkelingen in de financiële huishouding der beide gemeenten. 
 
Artikel 7. De federatieovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 8. Bij beëindiging van de federatieovereenkomst worden de eventuele gezamenlijke financiële 
verplichtingen door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk voldaan in de verhouding 
waarin deze verplichtingen gezamenlijk zijn aangegaan 
 
Deze federatieovereenkomst is vastgesteld op 5 januari 2014 en is vanaf die datum geldig. 
 
Een afschrift is gezonden aan ter kennisneming aan het breed moderamen van de classicale vergade-
ring van Meppel.  

 
Gebaseerd op de PKN Federatieovereenkomst 
volgens model 1c. 
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Federatieregeling ten behoeve van het leven en werken van de 
Protestantse Gemeente in wording Vledder - Nijensleek en omgeving  
 
 
Inhoud 
 
Paragraaf Inhoud 
1 Terreinen waarop nauw wordt samengewerkt  
2 Samenstelling van de federatiekerkenraad 
3 Samenstelling van de kerkenraden 
4. Verkiezing van ambtsdragers 
5. De werkwijze van de federatiekerkenraad 
6. De werkwijze van de kerkenraden  
7. Besluitvorming 
8. De vermogensrechtelijke aangelegenheden 
9. Overige bepalingen 

 
 Ondertekening 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Vaststelling  
 
De federatieregeling is vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Vledder en 
omstreken op 11 december 2013 en door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Nijensleek op 19 
december 2013. De federatieregeling is geldig vanaf 5 januari 2014. 
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§ 1. Terreinen, waarop nauw wordt samengewerkt 
 
 Met inachtneming van art. 8-2 Generale Regeling Federatie hebben de kerkenraden de volgende taken 
en bevoegdheden aan de federatiekerkenraad toevertrouwd: 

- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten; 
- de zorg voor gezamenlijk te houden diensten; 
- het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld; 
- de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming; 
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente; 
- het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is op-

gedragen; 
- het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken; 
- het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld; 
- het vaststellen van regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente; 
- het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd 

 
§ 2. Samenstelling van de federatiekerkenraad  
 
2.1. Aantal ambtsdragers  
De federatiekerkenraad bestaat uit de ambtsdragers der afzonderlijke kerkenraden. 
 

 minimum 
predikanten 1 
ouderlingen 4 
ouderlingen-kerkrentmeester 2 
diakenen 4 
Totaal 11 

 
2.2. Lidmaatschap van federatiekerkenraad van andere dan ‘gewone’ predikanten 
Tevens zijn lid van de federatiekerkenraad de predikanten of kerkelijk werkers die met een bijzondere 
opdracht aan de gemeente in haar geheel zijn verbonden. 
 
§ 3. Samenstelling van de kerkenraden 
 
De kerkenraden bestaan elk uit de volgende ambtsdragers: 
 

 minimum 
predikant 1 
ouderlingen 2 
ouderlingen-kerkrentmeester 1 
diakenen 2 
Totaal 6 

 
§ 4. Verkiezing van ambtsdragers  
 
4.1. Algemeen 
 
4.1.1. Stemrecht  
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden. 
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4.1.2. Regels voor het stemmen  
1. De stemming geschiedt schriftelijk. 
a. 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. 

b. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een her-
stemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 

c. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 
 
4.1.3. Stemmen bij volmacht  
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde 
stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbren-
gen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraden ge-
toond. 
 
4.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 
4.2.1. Datum verkiezing 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats op nader te bepalen datum in de maanden 
oktober of november van elk jaar.  
 
4.2.2. Aanbevelingen 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste 3 weken 
voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraden gedaan.  
Indien meerdere kandidaten voor één ambt beschikbaar zijn wordt de uitnodiging om te stemmen ten-
minste 3 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraden gedaan, of: 
Indien per vacature slechts één kandidaat ter verkiezing beschikbaar is doet kerkenraad mededeling 
van het voornemen over te gaan tot benoeming in het ambt en stelt een termijn van 3 weken waarin 
wettelijke bezwaren kunnen worden ingebracht. 
 
4.2.3. Bezwaren 
Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen 
en/of na afloop van de termijn voor het indienen van wettelijke bezwaren stellen de kerkenraden voor 
elke vacature afzonderlijk de kandidaat/kandidaten ter verkiezing vast. 
 
4.2.4. Verkiezing 
Ouderlingen en diakenen  
� worden, indien sprake is van meervoudige voordracht, gekozen tijdens een vergadering van stem-

gerechtigde leden door middel van een stembusverkiezing of  
� worden bij enkelvoudige voordracht geacht te zijn verkozen. 
 
De procedure beschreven in lid 4.2. komt in de plaats van het bepaalde in ord. 3-6-4, eerste deel.  
 
4.2.5. Ambtstermijn 
De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond 
als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn. Aan de gemeente wordt het 
voornemen over te gaan tot verlenging van de ambtstermijn kenbaar gemaakt tenminste 3 weken voor 
de voorgenomen datum van herbevestiging. 
 
4.2.6. Ambtstermijn 
Ambtstermijn van ouderlingen en diakenen, voor zover niet anders is vermeld, conform ordinantie-
tekst ord. 3-7. 
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4.3. Verkiezing van predikanten 
 
4.3.1. Ordinantietekst 
De Ordinantietekst volgens ord.3, art. 4 wordt gevolgd tenzij anders vermeld 
 
4.3.2. Uitnodiging tot stemmen 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 3 weken voordat de verkiezing plaats heeft door de 
kerkenraden gedaan. 
 
4.3.3. Horen gemeente 
In afwijking van het bepaalde in ord. 3-4-5 worden predikanten verkozen door de kerkenraden nadat 
de gemeente daarover is gehoord.  
 
§ 5. De werkwijze van de federatiekerkenraad 
 
5.1. Aantal vergaderingen 
De federatiekerkenraad vergadert tenminste 6 maal per jaar.  
 
5.2. Bijeenroepen 
De vergaderingen van de federatiekerkenraad worden tenminste 3 dagen van te voren bijeengeroepen 
door zijn moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).  
 
5.3. Verslaglegging 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering 
door de federatiekerkenraad wordt vastgesteld.  
 
5.4. Moderamen 
Het moderamen van de federatiekerkenraad bestaat uit de gekozen moderamina  der beide kerkenra-
den. 
 
5.5. Voorzitterschap 
Het voorzitterschap van de federatiekerkenraad en van het moderamen wordt per vergadering afwisse-
lend verzorgd door één der beide voorzitters van de kerkenraden.  
 
5.6. Horen van de gemeente 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de federatiekerkenraad de gemeente kent in een be-
paalde zaak en haar daarover hoort belegt de federatiekerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) 
leden van de gemeente. Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in het Kerkblad, dat voorafgaande aan 
de bijeenkomst verschijnt en/of de website en wordt afgekondigd in tenminste één kerkdienst, die aan 
de bijeenkomst voorafgaat. In deze berichtgeving vooraf maakt de federatiekerkenraad kenbaar over 
welke zaak hij de gemeente willen horen. 
 
5.7. Aanwezigheid gemeenteleden bij vergadering 
Tot de vergaderingen van de federatiekerkenraad worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, 
tenzij de federatiekerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. 
 
5.8. Lopend archief 
Het lopend archief van de federatiekerkenraad berust bij één van de scribae, met inachtneming van de 
verantwoordelijkheid van de colleges van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit 
hoofde van ord. 11-2-7 sub g.  
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5.9. Commissies 
De federatiekerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan onder andere bijstaan door de navolgende 
commissies: 
- pastorale team  
- commissie jeugd- en jongerenwerk 
- werkgroep liturgie 
- werkgroep Kerk in Actie 

 
5.10. Werkwijze commissies 
De werkwijze van de commissies, de rapportage aan de federatiekerkenraad e.d. zijn per commissie 
vastgelegd in een deelbeleidsplan.  
 
5.11. Beleidsplan 
De federatiekerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover 
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle 
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 
 
§ 6. De werkwijze van de kerkenraden 
 
6.1. Aantal vergaderingen 
De kerkenraden van de Hervormde Gemeente te Vledder en omstreken en van de Gereformeerde Kerk 
Nijensleek vergaderen elk tenminste 6 maal per jaar. De vergaderingen vinden plaats aansluitend aan 
de vergaderingen der federatiekerkenraad die zijn beschreven in paragraaf 5. 
 
6.2. Bijeenroepen vergaderingen 
De vergaderingen van de kerkenraden worden tenminste 3 dagen van te voren bijeengeroepen door 
hun moderamina, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).  
 
6.3. Verslaglegging 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering 
door de kerkenraden wordt vastgesteld.  
 
6.4. Verkiezing moderamen 
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen van elke kerkenraad in de eerste 
vergadering van de maand januari van elk jaar. 
 
6.5. Plaatsvervangers 
In de vergadering genoemd in lid 6.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba van elke 
kerkenraad aangewezen.  
 
6.6.  Horen gemeente 
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 ge-
meente. Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in het Kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst 
verschijnt en/of op de website en wordt afgekondigd in tenminste één kerkdienst, die aan de bijeen-
komst voorafgaat. In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de 
gemeente willen horen. 
 
6.7. Aanwezigheid gemeenteleden bij vergaderingen 
Tot de vergaderingen van de kerkenraden worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de 
kerkenraden besluiten een zaak in beslotenheid te behandelen. 
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6.8. Lopend archief 
Het lopend archief van de kerkenraden berust bij de scribae, met inachtneming van de verantwoorde-
lijkheid van de colleges van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ord. 
11-2-7 sub g.  
 
§ 7. Besluitvorming  
 
7.1. Besluitvorming 
Besluiten worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen geno-
men. 
 
7.2. Besluitvorming afzonderlijke kerkenraad 
Blijkt in één der afzonderlijke kerkenraden eenparigheid niet bereikbaar, dan is voor besluitvorming 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen van leden noodzakelijk, waarbij blanco stemmen niet mee-
tellen. 
 
7.3. Besluitvorming federatiekerkenraad 
Blijkt in de federatiekerkenraad eenparigheid niet bereikbaar, dan is voor besluitvorming meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen van leden in elk van beide kerkenraden noodzakelijk, waarbij blanco 
stemmen niet meetellen.  
 
7. 4. Overige besluitvorming 
Voor het overige en voor zover in dit artikel niet anders omschreven geldt voor besluitvorming in de 
federatiekerkenraad en in de kerkenraden ord. 4 artikel 5 van de Kerkorde. 
 
 § 8. De vermogensrechtelijke aangelegenheden  
 
8.1. Kerkrentmeesterlijk 
 
8.1.1. Verantwoordelijkheid 
De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden en financiële huishouding van de sa-
menwerkende kerkgemeenten blijft verantwoordelijkheid der afzonderlijke kerkenraden en wordt in 
opdracht van de afzonderlijke kerkenraden voor het kerkrentmeesterlijk gedeelte verzorgd door de 
respectievelijke colleges van kerkrentmeesters. 
 
8.1.2. Vergaderingen 
De beide colleges van kerkrentmeesters :  
• vergaderen tenminste 2 maal per jaar gezamenlijk; 
• informeren elkaar over de gemeenschappelijke financiële verplichtingen die bestaan uit de kosten 

van de gezamenlijk aangestelde predikant en overige verplichtingen die gezamenlijk zijn aange-
gaan; 

• informeren elkaar over de ontwikkelingen in de financiële huishouding der beide gemeenten; 
• ontwikkelen voorstellen ter vaststelling in de kerkenraden over verdergaande samenwerking op 

het gebied van de financiële huishouding der beide gemeenten; 
• ontwikkelen voorstellen en/of alternatieven voor maatregelen vooruitlopend op of in samenhang 

uit te voeren met een mogelijke fusie op termijn der beide in de PGiw samenwerkende kerken; 
• ontwikkelen voorstellen voor het samenvoegen van de ledenadministratie der samenwerkende 

kerken; 
• de gemeenschappelijke kerkenraad wordt geïnformeerd over de resultaten van de gezamenlijke 

vergaderingen der beide colleges van kerkrentmeesters.  
 
8.1.3. Informeren kerkenraad 
De gemeenschappelijke kerkenraad wordt geïnformeerd over de resultaten van de gezamenlijke verga-
deringen der beide colleges van kerkrentmeesters.  
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8.2. Diaconaal 
 
8.2.1. Verantwoordelijkheid 
De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden en financiële huishouding van de diaco-
nieën der samenwerkende kerkgemeenten blijft de verantwoordelijkheid der afzonderlijke kerkenraden 
en wordt in opdracht van de afzonderlijke kerkenraden verzorgd door de respectievelijke colleges van 
diakenen 
 
8.2.2. Vergaderingen 
De beide colleges van diakenen vergaderen in principe gezamenlijk en tenminste 6 maal per jaar en 
hebben tot taak: 
a. het in overleg met en in verantwoording aan de federatiekerkenraad scheppen en onderhouden van 

de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale diensten 
b. het verzorgen van het in het beleidsplan geformuleerde beleid; 
c. het  ontwikkelen van voorstellen voor te verlenen diaconale steun aan personen, organen, kassen, 

fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland; 
d. het ontwikkelen voorstellen en/of alternatieven voor maatregelen vooruitlopend op of in samen-

hang uit te voeren met een mogelijke fusie op termijn der beide in de PGiw samenwerkende ker-
ken. 

 
8.2.3. Informeren kerkenraad 
De gemeenschappelijke kerkenraad wordt geïnformeerd over de resultaten van de gezamenlijke verga-
deringen der beide colleges van diakenen.  
 
8.3. Begrotingen,  jaarrekeningen, collecteroosters 
 
8.3.1. Opstellen begroting en jaarrekening 
De colleges van kerkrentmeesters c.q. diakenen dragen er zorg voor dat de gezamenlijk aangegane 
financiële verplichtingen naar rato worden opgenomen in de afzonderlijke begrotingen en jaarrekenin-
gen. 
 
8.3.2. Vaststelling begroting en jaarrekening 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening 
worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het Kerkblad en toegelicht op een gemeente-
avond. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden 
tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage leg-
ging worden gestuurd aan de scribae van de kerkenraden. 
 
8.4. De vermogensrechtelijke aangelegenheden bij beëindiging van de federatie 
Bij beëindiging van de federatieovereenkomst worden de eventuele gezamenlijke financiële verplich-
tingen door de Hervormde Gemeente te Vledder en omstreken, respectievelijk de Gereformeerde Kerk 
Nijensleek verdeeld in de verhouding waarin deze verplichtingen gezamenlijk zijn aangegaan. 
 
§ 9. Overige bepalingen 
 
De federatiekerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover 
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle 
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 
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Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld: 
• te Vledder in de vergadering van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Vledder en om-

streken van 11 december 2013. 
• te Nijensleek in de vergadering van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Nijensleek van 19 

december 2013. 
 
Ondertekend te Vledder op 5 januari 2014. 
 
De Hervormde Gemeente te Vledder en omstreken  
 
R.J. van  Dijk, preses 
 
 
 
 
 
 
A. Bolte – van der Vis, scriba 
 
 
 
 
 
 
 
De Gereformeerde Kerk Nijensleek  
 
S.W. de Wit, preses 
 
 
 
 
 
 
A.F. Poelman-Dijkstra, scriba 
 
 
 
 


