2. REGELING VOOR DE WIJZE VAN WERKEN VAN DE KERKENRAAD, DE KLEINE KERKENRAAD, HET
MODERAMEN EN DE WERKGROEPEN.
2.1 Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
- predikant
- ouderling - voorzitter
- ouderling - scriba
- coördinatoren pastoraat
- pastoraal medewerkers
- coördinator en medewerkers bezoekgroep ouderen
- medewerkers inloop en maaltijd
- vrijwilligers jeugdwerk
- leden werkgroep eredienst en kerkmuziek
- leden die vanwege de gemeente zitting hebben in het oecumenisch platform Raad van Kerken
Goor
- ten minste 3 diakenen, en de diaconale medewerkers, onder wie de voorzitter van het college van
diakenen; deze is tevens lid van de kleine kerkenraad
- ten minste 2 ouderlingen–kerkrentmeester, onder wie de voorzitter van het college van
kerkrentmeesters; deze is tevens lid van de kleine kerkenraad
- medewerkers pr & communicatie
- ambtsdragers met een bijzondere opdracht in of voor een meerdere vergadering.
2.2 Kleine kerkenraad (= breed moderamen)
De kleine kerkenraad bestaat uit:
- predikant
- ouderling-voorzitter
- ouderling-scriba
- voorzitter coördinatoren pastoraat - assessor
- voorzitter college van diakenen - assessor
- voorzitter college van kerkrentmeesters - assessor.
Eén van de assessoren is plaatsvervangend voorzitter van de kleine kerkenraad.
2.3 Moderamen (= dagelijks bestuur)
Het moderamen bestaat uit:
- predikant
- ouderling-voorzitter
- ouderling-scriba
- plaatsvervangend voorzitter van de kleine kerkenraad.
2.4 Werkgroepen
2.4.1 Werkgroep Pastoraat
De werkgroep Pastoraat bestaat uit:
- predikant
- ouderlingen-coördinator pastoraat, onder wie de voorzitter; deze is tevens assessor van de kleine
kerkenraad.
- medewerkers pastoraat
- leden bezoekersgroep
- medewerkers inloop en maaltijdgroep.

1

2.4.2 Werkgroep Jeugd
De werkgroep Jeugd bestaat uit:
- één predikant
- één jeugdouderling
- (coördinator) jeugddienstcommissie
- (coördinator) jeugdkerk
- (coördinator) kindernevendienst
- (coördinator) CJV
- medewerkers jeugdwerk.
2.4.3 Werkgroep Eredienst en kerkmuziek
De werkgroep Eredienst en kerkmuziek bestaat uit:
- predikant
- (coördinator) organisten
- kerkmusicus
- secretaris
- leden .
2.4.4 Werkgroep Oecumene
De werkgroep oecumene bestaat uit:
- predikant
- leden oecumenisch platform raad van kerken Goor.
De werkgroep is de facto het protestantse deel van het oecumenisch platform raad van kerken Goor.
2.4.5 Werkgroep Kerk en samenleving
De werkgroep Kerk en Samenleving bestaat uit:
- voorzitter
- (coördinator) Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
- leden.
2.4.6 Werkgroep Diaconie
De werkgroep Diaconie bestaat uit:
- de diakenen, van wie de voorzitter lid is van de kleine kerkenraad
- diaconale medewerkers
- (coördinator) Activiteiten Commissie Hofkerk (ACH).
2.4.7. College van kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters bestaat uit:
- ouderlingen-kerkrentmeester, van wie de voorzitter lid is van de kleine kerkenraad
- kerkrentmeesters.
3. De wijze van werken van de kerkenraad, de kleine kerkenraad en het moderamen
3.1. Kerkenraad
De kerkenraad heeft de volgende taken:
- bespreking en vaststelling beleid
- bespreking en vaststelling van grote organisatorisch aangelegenheden
- bespreking en vaststelling van begroting en jaarrekening
- verkiezing van de leden van de kleine kerkenraad
De kerkenraad komt ten minste vier maal per jaar bijeen.
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De kerkenraad kan tussentijds bij elkaar worden geroepen in het geval van een grote beslissing die
geen uitstel kan velen.
De kerkenraad kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen als er ten minste 25 leden aanwezig zijn.
3.2 Kleine kerkenraad
Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt door de kerkenraad gedelegeerd aan de kleine
kerkenraad.
De kleine kerkenraad komt in principe elk maand bijeen.
De kleine kerkenraad neemt alleen besluiten die vallen binnen het door de kerkenraad vastgestelde
beleid.
De kleine kerkenraad bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor.
De kleine kerkenraad kan bij nieuw beleid bestedingen goedkeuren tot een maximum van € 5.000.
3.3. Moderamen
Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kleine kerkenraad voor.
Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 10 september 2020.
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