
Beleidskader kerngemeenten (LWK 19-05)
Beleidskader behorende bij het besluit op grond van ordinantie 2-5-2 over kerngemeenten in
de Protestantse Kerk in Nederland

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (verder te noemen: ‘PKN’) heeft
in haar vergadering van april en november 2019 besloten dat in haar midden bestaande
kerkplekken kunnen worden opgenomen als buitengewone gemeenten, als bedoeld in
ordinantie 2-5-2 - met de naam ‘kerngemeente’ - als zij voldoen aan de in dit Beleidskader
kerngemeenten opgenomen bepalingen.

Bepalingen

I. De procedure

1. Indien een kerkplek de status van kerngemeente wenst te verkrijgen dient zij een verzoek1

daartoe in bij de synode, vergezeld van een advies van de dienstenorganisatie.

2. De synode vergewist zich ervan dat voldaan is aan de volgende punten:
a) de tien essenties van kerk-zijn, verwoord in de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ , voor2

zover van toepassing nader uitgewerkt in de ‘De bijzondere bepalingen voor
kerngemeenten’ (§ II van dit Beleidskader);
b) de kerkplek heeft een missionair karakter en bestaat reeds circa 5 jaar, maar niet langer
dan circa 15 jaar;
c) de voorwaarden van ord. 2-5, de leden 2 t/m 4:

● stemt de kerkplek in met het belijden van de kerk?
● zijn er adviezen ingewonnen bij de daarvoor in aanmerking komende organen van de

kerk: de kerkenraden van betrokken gemeenten, de betrokken classicale instanties?
● zal de kerkplek voldoen aan hetgeen in dit Beleidskader is bepaald over de wijze

waarop een kerngemeente voorziet in taken en verplichtingen zoals die bij of
krachtens de ordinanties zijn bepaald?

● zijn -indien van toepassing- de rechten en verplichtingen van en aan de
kerngemeente verbonden predikant geregeld conform deze regeling?

3. Na beantwoording van de onder punt 2 genoemde punten, neemt de synode de beslissing
tot opnemen van de kerkplek als ‘ kerngemeente’, zijnde een buitengewone gemeente als
bedoeld in ord. 2-5-2, binnen de PKN, of wijst zij het verzoek af.

4. Dit Beleidskader en de daarbij behorende toelichtingen maken onderdeel uit van de
beslissing die de synode neemt over een individuele aanvraag.

2 Mozaïek van kerkplekken: Over verbinding tussen bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn,
generale synode april 2019, pagina 26 - zie bijlage 1

1 Met ‘kerkplek’ is in deze regeling specifiek bedoeld een ‘nieuwe kerkplek’, zoals een pioniersplek,
een kliederkerk of een ander missionair initiatief genoemd in de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’.
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II. De bijzondere bepalingen voor kerngemeenten

1. Een kerngemeente heeft een kerkenraad, genaamd ‘kernraad’, die in afwijking van het
bepaalde in ord. 4-6 -en behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze regeling- niet meer
dan drie leden hoeft te tellen; deze drie zijn belijdend lid van de PKN.
Indien de kerngemeente een predikant heeft als voorganger is deze ten opzichte van deze
drie een extra lid van de kernraad.

2. De drie in het vorige artikel genoemde leden van de kernraad hebben het ambt van
ouderling, diaken, respectievelijk ouderling(kerkrentmeester), doch voeren de bijbehorende
kerkordelijke taken in de gezamenlijkheid van de kernraad uit.

3. Eén van de leden van de kernraad, in deze regeling ‘ voorganger’ genoemd, is bevoegd
tot de bediening van Woord en Sacramenten.

3.1. De voorganger kan predikant (V-P) zijn.
In dat geval zijn de gewone kerkordelijke bepalingen voor wat betreft predikanten,
hun bevoegdheden en hun (rechts)positie in een gemeente van toepassing
(behoudens het bepaalde in 4.2).
3.2. De voorganger kan kerkelijk werker (V-KW) zijn.
In dat geval berust zijn bevoegdheid op dit Beleidskader.
3.3. De voorganger kan ouderling of diaken (een voorganger-ambtsdrager V-A) zijn.
In dat geval berust zijn bevoegdheid op dit Beleidskader.

4. Voor de diverse voorgangers gelden de volgende zaken:

V-P V-KW V-A

4.1 De voorganger staat onder supervisie van een predikant. Nee Ja Ja

4.2 De voorganger kan zijn werk onbezoldigd verrichten... Ja Ja Ja

4.3 … of daarvoor van de kerngemeente een bezoldiging ontvangen.

- volgens de traktementsregeling voor predikanten Ja - -

- op grond van een arbeidsovereenkomst en conform de generale
regeling rechtspositie medewerkers van de PKN.

- Ja Ja

4.4 Een voorganger is alleen bevoegd Woord en sacramenten te
bedienen in de eigen kerngemeente, of in andere kerngemeenten,
onverminderd het bepaalde in ord. 5-2 (bijzondere kerkdiensten).

Nee Ja Ja

4.5 Alvorens de voorganger kan worden aangesteld is zijn
geschiktheid beoordeeld.

Ja* Ja* Ja

*) is reeds geschied in het kader van opleiding en/of toelating

4.6 De voorganger krijgt enige toerusting voorafgaande of meteen na
de aanstelling.

Nee Ja Ja
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5. Naast de hiervoor genoemde ambtsdragers kan de kernraad ook leden-niet-ambtsdrager
hebben, met dien verstande dat de meerderheid van de kernraad bestaat uit leden-
ambtsdrager.
Voor deze leden is wat geldt voor de leden-ambtsdrager over zittingstijd, de mogelijkheid om
bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en
geschillen van overeenkomstige toepassing.
De leden-niet-ambtsdrager worden door de kernraad benoemd uit de leden van de
kerngemeente.

6.1. De kerngemeente heeft, tenzij de synode dit anders beslist, geen diaconie.
6.2. De kerngemeente hoeft naast de kernraad geen als zodanig functionerend college van
kerkrentmeesters of diakenen te hebben; waar de ordinanties om een besluit van een van
beide colleges vragen is de kernraad bevoegd als zodanig op te treden.

Bijzonderheden
6.3. Voor de rechtshandelingen genoemd in ord. 11-1-5 vraagt de kernraad
voorafgaande instemming van het CCBB.
6.4. De taken van de colleges, genoemd in ord. 11-2 worden -voor zover aan de
orde- verricht door de kernraad.
6.5. De voorzitter en secretaris van de kernraad treden op als voorzitter en secretaris
van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen indien dit nodig is
in het rechtsverkeer.
6.6. De functies van penningmeester en administrateur mogen niet bij dezelfde
persoon berusten, de penningmeester is in elk geval lid van de kerngemeente.

7. Als een kerngemeente bij aanvang te maken heeft met een grote omvang qua aantal
leden, aantal betrokkenen, inkomsten, uitgaven, bezit of qua activiteiten, kan de synode
extra kernraadsleden verplicht stellen.
Indien de kerngemeente later door groei of anderszins complexer wordt, komt aan het breed
moderamen van de classicale vergadering (BMCV) deze bevoegdheid toe.

8. Een kerngemeente telt ten minste tien doop- of belijdende leden.
Als het gaat om inschrijving van leden van de kerk bij een kerngemeente in het kader van de
ledenregistratie geldt dat dit alleen geschiedt op hun eigen verzoek en met instemming van
de kernraad.

9. Een kerngemeente dient zich in te spannen om te komen tot goede relaties met
gemeenten van de kerk in de omgeving, zoals in ringverband, of in stedelijk verband of via
de werkgemeenschap. Zij maakt hiertoe plannen in overleg met deze gemeenten en legt
deze vast in een daartoe geëigend document (bijvoorbeeld de aanvraag of een beleidsplan).

10. Of de kerngemeente in de ring participeert en zo ja hoe is ter keuze van de
kerngemeente; zij maakt hierover in de ring afspraken (zie echter punt 8).
De kerngemeente is niet verplicht deel te nemen aan verkiezingen van classisleden, aan
classicale vergaderingen van ambtsdragers, aan het considereren over kerkordewijzigingen,
of aan andere vergelijkbare zaken. De kernraad kan met de classispredikant afspraken
maken over zaken waarbij de kerngemeente wel betrokken wenst te zijn.
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11. Er is een landelijk verband van kerngemeenten, de ‘leergemeenschap van
kerngemeenten’, dat wordt ondersteund door de dienstenorganisatie.
Elke kerngemeente woont minimaal jaarlijks eenmaal een bijeenkomst van de
leergemeenschap bij.
Over participatie in andere activiteiten van het landelijk verband maakt een kerngemeente
afspraken met de dienstenorganisatie.
Deze leergemeenschap vaardigt één persoon uit haar midden af naar de generale synode
als adviseur namens de kerngemeenten en één als gast van de synode.

12. De kerngemeenten vallen op dezelfde wijze als andere gemeenten onder het opzicht
(inclusief visitatie, ord. 10), de behandeling van bezwaren en geschillen (ord. 12) en het
financiële toezicht (ord. 11).
Voor wat betreft het financiële beheer van kerngemeenten en het toezicht daarop gelden
specifieke door het generaal college voor de behandeling van beheerszaken (GCBB) op te
stellen richtlijnen, die recht doen aan de (vaak) beperkte financiële huishouding van
kerngemeenten.

III. Beleidskader kerngemeenten als voorlopige regeling

1. Voor kerngemeenten gelden de bepalingen in de ordinanties en generale regelingen,
behorende bij de kerkorde van de kerk niet op dezelfde wijze als voor gewone gemeenten,
maar op deze wijze als beschreven in dit Beleidskader, op basis van ord. 2-5-2.
De synode stelt dit Beleidskader om te beginnen voor 5 jaar vast.
Uiterlijk in haar vergadering van november 2024 zal de synode de ervaringen bespreken.

2. De synode zal dan bevoegd zijn de volgende beslissingen te nemen, die geldend zullen
zijn voor alle dan bestaande kerngemeenten:

a) dit Beleidskader wordt opnieuw vastgesteld, voor een alsdan nader te bepalen
periode,
b) idem, maar onder nieuwe voorwaarden,
c) er wordt een kerkordelijke regeling opgesteld voor kerngemeenten;
d) het werken met dit Beleidskader wordt beëindigd zonder aparte kerkordelijke
regeling voor kerngemeenten.

Voor al deze uitkomsten geldt dat er zo nodig een passende overgangsregeling zal zijn.

IV. Het functioneren van kerngemeenten in relatie tot de ordinanties

In bijlage 2 bij dit Beleidskader wordt per ordinantie aangegeven wat deze ordinantie voor
een kerngemeente betekent, hoe een kerngemeente daarmee om kan of moet gaan, of dat
een ordinantiebepaling voor kerngemeenten door de synode buiten toepassing is verklaard.
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