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Toelichting op het concept wijkreglement van Protestantse-Wijkgemeente Zeist-West
Procedure
Bijgevoegd is het wijkreglement voor de Protestantse Wijkgemeente Zeist-West. Deze versie is
besproken in het moderamen van 6-12-2011 en vastgesteld door de wijkkerkenraad op 23-1-2012.
Dit reglement wordt in begin februari met een korte toelichting in het Zondagbulletin aangekondigd
en op de website www.pknzeistwest.nl gezet. De gemeenteleden krijgen dan 2 weken de tijd om te
reageren. Het wordt ook doorgezonden naar de HAK en de GAK.
Toelichting op inhoud wijkreglement
Het wijkreglement is gebaseerd op de Kerkorde en de Ordinantiën van de PKN. D.w.z. dat wij niet
hoeven te herhalen wat daar al in geregeld is. De ordinantiën schrijven niet alles voor, maar laten
ook een aantal keuzen open voor de plaatselijke (wijk)gemeenten. Die keuzen zijn gedeeltelijk
historisch van karakter (Hervormde of Gereformeerde Kerkorde voor 2004 of richtingen binnen Herv.
Gemeenten) en hebben soms met de grootte van een (wijk)gemeente te maken. In een
wijkreglement kun je die keuzen of opties expliciteren om de eigen wijkgemeente een zekere kleur te
geven. Hieronder zijn de belangrijkste keuzen die wij voorstellen, aangegeven.
1. Rechten van doopleden:
1.1. kiesrecht voor doopleden > 18 jaar (zie 3.1.1)
1.2. gekoppeld aan het vorige punt, kan een dooplid als ambtsdrager gekozen worden.
Doopleden kunnen na een gesprek met de wijkkerkenraad (ds. of ambtsdrager(s)) over hun
motivatie en de inhoud van hun geloof (ord. 9.4.1 en 2) onder de belijdende leden gerekend
worden (ord. 3.2.3) en met hun kiesrecht (zie 3.1.1) tot ambtsdrager gekozen worden.
1.3. doopleden mogen doopvragen voor kinderen beantwoorden (zie 6.2) daarbij wordt naast de
doopvraag ook een vraag over hun belijden gesteld.
1.4. toegang tot het avondmaal (zie 6.3). Bij de kinderen gaat in onze wijkgemeente hier in
principe een avondmaalscatechese aan vooraf.
2. Rechten van gastleden; het toekennen van actief en passief kiesrecht aan gastleden (zie 3.1.1).
Gastleden kunnen dan ook ambtsdrager worden (zie Generale regeling gastleden van PKN). Bij
www.pkn.nl te vinden onder http://www.pkn.nl/5/info.aspx?page=6405. Dit stuk komt ook op
de website van www.pknzeistwest.nl .
3. Het zegenen van verschillende soorten relaties, waaronder het huwelijk van mensen van
hetzelfde geslacht (zie 6.4). We hebben hier misschien een ingewikkelde formulering, maar we
willen de mogelijkheid van het zegenen van een verbond van liefde en trouw van m.n. oudere
mensen, zonder dat zij burgerlijk trouwen om allerlei redenen, ook mogelijk maken.
4. Verkiezing ambtsdragers: hier kan gekozen worden voor verkiezing door gemeente óf
kerkenraad. Wij kiezen bij de huidige krapte aan ambtsdragers om hier snel te kunnen werken
voor de wijkkerkenraad. Bij deze optie moet mandatering aan de gemeente gevraagd worden
voor een periode van 6 jaar (zie 3.2.3 en Ord. 3.6.6).
5. Verkiezing predikant: verkiezing door de wijkgemeente óf de kerkenraad. Dit laatste moet de
instemming van de gemeente hebben in het reglement bij een wijkgemeente met > 200 leden.
Wij kiezen hier voor verkiezing door de wijkgemeente omdat dit het draagvlak voor de predikant
groter maakt en ook te belangrijk is om de gemeente niet mee te laten beslissen.
6. De punten 7.3.5 en 7.3.6 gelden voor de wijze van werken bij het beheren van middelen en geld
naar het Geref. college van kerkrentmeesters. Aan de Hervormde kant wordt in het beheer geen
uitsplitsing en decentralisatie van verantwoordelijkheden gemaakt naar de afzonderlijke wijken.
Aan de Geref. kant wil men in Zeist een vrij grote mate van zelfstandigheid realiseren en
daarmee ook transparantie in de inkomsten en uitgaven per wijk bieden. Hopelijk wordt de
uniformiteit in procedures tussen beide colleges van kerkrentmeesters in de toekomst meer
gelijk.
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Virtueel vergaderen
In het wijkreglement is in §8 virtueel vergaderen opgenomen om deze vorm van vergaderen
ook "rechtsgeldig" te kunnen laten zijn.
De argumentatie voor Face-to-face (f2f) versus virtueel vergaderen in onze wijkgemeente is:
Om het besturen van de wijkgemeente efficiënter en effectiever te kunnen maken zijn de
termen vergaderen, vergadering en bijeenkomst niet alleen van toepassing op face-to-face (f2f)
bijeenkomsten op een zelfde tijdstip binnen vier muren, maar ook op virtuele vergaderingen en
bijeenkomsten. Het woord “virtueel” betekent hier “nabootsing van een fysieke omgeving of
gebeurtenis”. We bedoelen hiermee dat de communicatie tijdens een virtuele vergadering of
bijeenkomst loopt via Internet. Een virtuele vergadering heeft een vastgesteld eindtijdstip maar
zal meestal een aantal dagen duren. Regels voor virtuele vergaderingen zijn hiervoor in §8
geformuleerd.
Voordelen van virtueel vergaderen zijn o.a. 1) de inbreng van de leden is meer gelijk verdeeld in
omvang en frequentie dan bij een f2f bijeenkomst (‘democratischer’) en de kwaliteit van de
argumentatie is meestal gelijk of beter dan f2f argumentatie; 2) als lid heb je een langere
periode om een bijdrage aan de discussie te leveren (meer tijd om na te denken); 3)
communicatie via Internet wordt meestal automatisch gelogd, waardoor er een verbatim
verslag is van de discussie en besluitvorming en van het stemmen; 4) je kunt zelf het moment
kiezen waarop je tijd neemt voor deze virtuele vergadering.
Overigens gaat het om het “rechtsgeldig” maken van deze gang van zaken en is het de bedoeling
om virtueel vergaderen eerder als uitzondering dan als regel te gebruiken.
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