Generale regeling voor samenwerking en federatie
als bedoeld in ordinantie 2-11-7
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I. SAMENWERKING
Artikel 1.

Algemeen

1. Gemeenten waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt, kunnen op de verschillende
terreinen van het kerkelijk leven samenwerken.
2. De kerkenraden stellen, na de leden van de gemeenten daarin gekend en daarover gehoord te
hebben, vast welke kerkelijke arbeid geheel of gedeeltelijk onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zal worden verricht.
3. De kerkenraden besluiten tot het houden van zoveel gemeenschappelijke kerkenraadsvergaderingen als zij met het oog op de samenwerking van de gemeenten wenselijk achten.
Artikel 2.

Gemeenschappelijke kerkdiensten

1. Een gemeenschappelijke kerkdienst wordt door de kerkenraden van de in die kerkdienst samenkomende gemeenten gezamenlijk belegd en staat onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van die kerkenraden. Het houden van gemeenschappelijke kerkdiensten omvat
in beginsel ook de bediening van doop en avondmaal.
2. Voor de bediening van de doop in een gemeenschappelijke kerkdienst dienen de betrokken
kerkenraden tevoren overeenstemming te bereiken over het al dan niet beantwoorden van de
doopvragen door doopleden. Daarbij is het bepaalde in ordinantie 4-8-7 van toepassing.
De in een gemeenschappelijke kerkdienst gedoopte wordt als dooplid ingeschreven in het ledenregister van één van de gemeenten, op aanwijzen van de gedoopte, respectievelijk van de
ouders of verzorgers.
3. Voor de bediening van het avondmaal in een gemeenschappelijke kerkdienst dienen de betrokken kerkenraden tevoren overeenstemming te bereiken over de vraag of alleen belijdende
leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen deelnemen. Daarbij is het bepaalde in ordinantie 4-8-7 van toepassing.
4. Degene die in een gemeenschappelijke kerkdienst openbare belijdenis van het geloof heeft
afgelegd, wordt als belijdend lid ingeschreven in het ledenregister van een van de gemeenten,
op aanwijzen van de betrokkene.
5. Van de inzegening van een huwelijk van man en vrouw in een gemeenschappelijke kerkdienst
wordt aantekening gehouden in de trouwboeken van de bij deze kerkdienst betrokken gemeenten.
6. Voor het zegenen van een andere levensverbintenis in een gemeenschappelijke kerkdienst
dienen de betrokken kerkenraden tevoren overeenstemming te bereiken ten aanzien van het
zegenen van een andere levensverbintenis. Daarbij is het bepaalde in ordinantie 4-8-7 van
toepassing.
7. De bevestiging dan wel verbintenis van ambtsdragers in een van de bij een gemeenschappelij1
ke kerkdienst betrokken gemeenten kan plaatsvinden in een gemeenschappelijke kerkdienst.
8. De bediening van de doop, de openbare belijdenis van het geloof, de inzegening van het huwelijk en de zegening van de andere levensverbintenis worden aangevraagd bij een van de bij
de gemeenschappelijke kerkdiensten betrokken kerkenraden.
9. De bediening van de doop, de openbare belijdenis van het geloof, de viering van het avondmaal, de inzegening van het huwelijk, de zegening van de andere levensverbintenis en de bevestiging dan wel verbintenis van ambtsdragers zullen tevoren op de gebruikelijke wijze in de
2
betrokken gemeenten worden bekendgemaakt.
10. Zijn de bij een gemeenschappelijke kerkdienst betrokken gemeenten een nauwe samenwerking (federatie) aangegaan, dan kan van de doop, de openbare geloofsbelijdenis of inzegening
1
2

Wijziging generale regeling federatie, artikel 2-7, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.
Wijziging generale regeling federatie, artikel 2-9, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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van het huwelijk aantekening worden gehouden respectievelijk in een gemeenschappelijk
doopboek, belijdenisboek of trouwboek.

II. NAUWE SAMENWERKING (FEDERATIE)
Artikel 3.

Het aangaan van de overeenkomst

1. Wanneer gemeenten waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt, willen overgaan tot
nauwe samenwerking als bedoeld in ordinantie 2-11-6 (hierna: federatie) nemen de betrokken
kerkenraden afzonderlijk het besluit daartoe en worden dit besluit en de afzonderlijke regelingen in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.
2. Onder gemeenten als in het vorige lid bedoeld, zijn tevens te verstaan de wijkgemeenten van
een in wijkgemeenten ingedeelde gemeente en de tot een streekgemeente behorende gemeenten.
3. Een besluit tot het aangaan van een federatie wordt niet genomen dan nadat de leden van de
afzonderlijke gemeenten daarin zijn gekend en daarover zijn gehoord.
4. De overeenkomst tot nauwe samenwerking en de daarbij behorende 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.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd en eindigt bij toepassing
van ordinantie 2-12-1 of door opzegging.
Artikel 4.

De inhoud van de overeenkomst

1. Het samenwerkingsverband draagt bij voorkeur de naam ‘de protestantse gemeente in wording
te …’ of anders 'de gefedereerde gemeente te …'. In de officiële aanduiding van de federatie
dienen bovendien de formeel vastgelegde namen van de samenwerkende gemeenten voor te
komen.
2. De federatie omvat - voorzover mogelijk - het gehele leven en werken van de gemeenten.
3. De kerkenraden stellen vast of er een gezamenlijke regeling getroffen wordt voor:
- de verkiezing van ambtsdragers,
- samenstelling, arbeidsveld en werkwijze van de kerkenraad en
- de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden,
een en ander met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.
4. Zolang voor een van de in het vorige lid genoemde activiteiten geen gezamenlijke regeling is
getroffen, gelden de bepalingen van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland voor
elk van de gemeenten afzonderlijk.
5. Bij het aangaan van de federatie dienen de kerkenraden tevoren overeenstemming te bereiken
ten aanzien van hun wijze van samenwerken. Daarbij kan worden gekozen uit:
a. de kerkenraden vergaderen gezamenlijk waarbij aan elk van hen de eigen afzonderlijke bevoegdheden voorbehouden blijven;
b. de kerkenraden gaan samen in één gemeenschappelijke kerkenraad waarbij de bevoegdheden van de betrokken kerkenraden gezamenlijk worden uitgeoefend, zoals bedoeld in artikel 7-2 van deze regeling;
c. de kerkenraden stellen een federatiekerkenraad in waarin zij een aantal van hun bevoegdheden gezamenlijk uitoefenen; zelf zullen zij dan elk fungeren als een wijkkerkenraad om
leiding te geven aan de gemeente waarvan zij de kerkenraad zijn, zoals bedoeld in artikel
8-1 van deze regeling.
6. De overeenkomst tot nauwe samenwerking en de daarbij behorende regelingen mogen geen
bepalingen bevatten die in strijd zijn met hetgeen in de kerkorde en de ordinanties is of wordt
bepaald.
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Artikel 5.

Wijziging, verlenging en opzegging van de overeenkomst

1. Wijzigingen in de overeenkomst of een van de daartoe behorende afzonderlijke regelingen
kunnen slechts worden aangebracht door de betrokken kerkenraden in onderling overleg en
nadat de leden van de afzonderlijke gemeenten daarin zijn gekend en daarover zijn gehoord.
2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en deze tijd is verstreken zonder dat
een van de partijen de overeenkomst tijdig heeft opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een aansluitende gelijke termijn.
3. Bij opzegging van de overeenkomst dient een termijn van ten minste een jaar in acht genomen
te worden, tenzij de kerkenraden ter gelegenheid van de opzegging een andere regeling treffen.
4. In de overeenkomst dienen nadere regelingen getroffen te worden ten aanzien van het nakomen van de gezamenlijke financiële verplichtingen op het moment van de beëindiging van de
federatie.
Artikel 6.

De verkiezing van ambtsdragers

1. Gemeenten die een federatie zijn aangegaan, kunnen besluiten de verkiezing van ambtsdragers te doen geschieden door de leden van de gemeenten gezamenlijk.
2. Wanneer toepassing wordt gegeven aan het in lid 1 bepaalde, zijn de bepalingen van ordinantie 3 die betrekking hebben op de kerkenraad van toepassing op de kerkenraden tezamen,
respectievelijk op de gemeenschappelijke kerkenraad; de bepalingen die betrekking hebben op
de gemeenteleden zijn van toepassing op de leden van de gezamenlijke gemeenten.
3. De kerkenraden dienen tevoren overeenstemming te bereiken over de vraag of naast de belijdende leden ook doopleden van 18 jaar en ouder (en eventueel ook de gastleden) stemgerech3
tigd zijn. Daarbij is het bepaalde in ordinantie 4-8-7 van toepassing.
Artikel 7.

De gemeenschappelijke kerkenraad

1. Gemeenten die een federatie zijn aangegaan, kunnen besluiten haar kerkenraden samen te
laten gaan in één gemeenschappelijke kerkenraad. In dat geval is het bepaalde in dit artikel
van toepassing.
2. De kerkenraden van de gemeenten die de federatie zijn aangegaan, vormen tezamen de gemeenschappelijke kerkenraad van de betrokken gemeenten en fungeren, gezamenlijk optredend, als kerkenraad van de afzonderlijke gemeenten. Op deze gemeenschappelijke kerkenraad is het bepaalde in ordinantie 4 van overeenkomstige toepassing.
3. De gemeenschappelijke kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de betrokken
gemeenten.
De gemeenschappelijke kerkenraad kiest zich jaarlijks uit zijn midden een moderamen dat ten
minste bestaat uit twee ambtsdragers van elk van de gemeenten die de federatie zijn aangegaan. De hervormde leden van het moderamen vormen het moderamen van de hervormde
kerkenraad, de gereformeerde leden van het moderamen vormen het moderamen van de gereformeerde kerkenraad en de evangelisch-lutherse leden van het moderamen vormen het moderamen van de evangelisch-lutherse kerkenraad. In het moderamen van de gemeenschappelijke kerkenraad hebben ten minste één predikant, één ouderling en één diaken zitting.
4. Een gemeente met een gemeenschappelijke kerkenraad wordt voor de regeling van het consulentschap beschouwd als één gemeente.
Artikel 8.

De federatiekerkenraad

1. Wanneer de kerkenraden bij toepassing van artikel 4-5 sub c van deze regeling een federatiekerkenraad instellen, fungeren de afzonderlijke kerkenraden zelf elk als een wijkkerkenraad om
3

Wijziging generale regeling federatie, artikel 6-3, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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leiding te geven aan de gemeente waarvan zij de kerkenraad zijn. In dat geval is het bepaalde
in dit artikel van toepassing.
2. De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de federatiekerkenraad en anderzijds de instellende kerkenraden wordt in de plaatselijke regeling vastgesteld
met dien verstande dat de taak en bevoegdheden van de instellende kerkenraden alles omvatten wat behoort tot de taak en bevoegdheden van een kerkenraad met uitzondering van datgene wat uitdrukkelijk wordt toevertrouwd aan de federatiekerkenraad, waaronder in elk geval:
- de coördinatie van daarvoor in aanmerking komende werkzaamheden van de instellende
kerkenraden voorzover deze daarmee instemmen, en
- het vaststellen van de in dit lid bedoelde plaatselijke regeling.
3. Indien de betrokken gemeenten hun vermogensrechtelijke aangelegenheden geheel of gedeeltelijk samen verzorgen, kunnen de kerkenraden die tezamen een federatiekerkenraad instellen, besluiten artikel 10-4 van deze regeling van toepassing te laten zijn.
Artikel 9.

De gezamenlijke verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden

1. Gemeenten die een federatie zijn aangegaan, kunnen besluiten hun vermogensrechtelijke
aangelegenheden geheel of gedeeltelijk samen te verzorgen. In dat geval is het bepaalde in dit
artikel van toepassing.
2. In een overeenkomst wordt vastgesteld dat en in hoeverre de gemeenten hun vermogensrechtelijke aangelegenheden samen zullen verzorgen.
3. De kerkenraden van de gemeenten stellen tezamen, in overleg met de colleges van kerkrentmeesters, een regeling op ten behoeve van de gezamenlijke verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden. In deze regeling dient een bepaling voor te komen betreffende
de gang van zaken ten aanzien van de gezamenlijke vermogensrechtelijke aangelegenheden
in geval van beëindiging van de samenwerking. Deze regeling maakt deel uit van de overeenkomst.
4. Alle vermogensbestanddelen welke door een van de gemeenten, bij het sluiten van de overeenkomst of op een later tijdstip, ter gezamenlijke verzorging worden ingebracht, worden als
zodanig geregistreerd.
5. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voorzover van niet-diaconale aard, is
toevertrouwd aan een (gemeenschappelijk) college van kerkrentmeesters dat bestaat uit de
kerkrentmeesters van de gemeenten. Daarbij is het bepaalde in ordinantie 11 van overeenkomstige toepassing.
6. Een besluit van het (gemeenschappelijk) college van kerkrentmeesters behoeft de instemming
van de meerderheid van elk van de (afzonderlijke) colleges van kerkrentmeesters van de gemeenten die de federatie zijn aangegaan.
7. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voorzover van diaconale aard, is
toevertrouwd aan een (gemeenschappelijk) college van diakenen dat bestaat uit de diakenen
van de gemeenten. Daarbij is het bepaalde in ordinantie 11 van overeenkomstige toepassing.
8. Een besluit van het (gemeenschappelijk) college van diakenen behoeft de instemming van de
meerderheid van elk van de (afzonderlijke) colleges van diakenen van de gemeenten die de
federatie zijn aangegaan.
Artikel 10.

Federatie van gemeenten die zijn ingedeeld in wijkgemeenten

1. Wanneer gemeenten die zijn ingedeeld in wijkgemeenten, willen overgaan tot federatie nemen
de algemene kerkenraden afzonderlijk het besluit daartoe en worden dit besluit en de afzonderlijke regelingen in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.
2. Dit besluit tot federatie kan eerst worden genomen nadat
- de wijkkerkenraden zijn gehoord en
- de leden van de wijkgemeenten daarin gekend en door de wijkkerkenraden daarover gehoord zijn.
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3. De gemeenschappelijke algemene kerkenraad wordt gevormd overeenkomstig het bepaalde in
ordinantie 4-9-2 en fungeert als algemene kerkenraad van de gemeenten die de federatie zijn
aangegaan. Op deze gemeenschappelijke algemene kerkenraad is het bepaalde in ordinantie
4-9 van overeenkomstige toepassing.
4. Indien de gemeenten hun vermogensrechtelijke aangelegenheden geheel of gedeeltelijk samen verzorgen,
- wordt de zorg voor deze vermogensrechtelijke aangelegenheden, voorzover niet van diaconale aard, toevertrouwd aan een algemeen college van kerkrentmeesters, dat bestaat uit
de colleges van kerkrentmeesters van de gemeenten,
- wordt de zorg voor deze vermogensrechtelijke aangelegenheden, voorzover van diaconale
aard, toevertrouwd aan een algemeen college van diakenen, dat bestaat uit de colleges
van diakenen van de gemeenten, en
- is voor het overige het bepaalde in artikel 9 van deze regeling in zijn geheel van toepassing.
5. Toepassing van dit artikel laat onverlet dat een federatie van de tot deze gemeenten behorende wijkgemeenten slechts tot stand komt op grond van een daartoe strekkend besluit van de
betreffende wijkkerkenraden.
Artikel 11.

Aanduiding

1. Deze generale regeling wordt aangehaald als Generale regeling federatie.
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