PLAATSELIJKE REGELING
ten behoeve van het leven en werken van de protestantse gemeente te Heeg
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3.8 l{et lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming

van de
verantwoordeliikheid van het coliege van kerkrentmeesters voor de archievel van
de gemeente uit hooftle van Ordinantie II-2-l sub g.

3.9.

De kerkenraad kan zich in zijn arbeid iaten bijstaan door commissies.

3.10 l)e samenstelling, benoeming cn opdracht van de commissies,

de contacten tussen
kerkenraacl en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de
kcrkenraacl e.d. dienen per commissie in een instructie te worden rrastgelegd.

4^

EESLUITVORMING

4.1

In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo
mogelijk met eenparige stemmen genornen.
Bliikt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de
uitgebrachte sternmcn, waarbij blanco stemmen niet meetellen.

4.2

Sternming over zaken geschiedt mondeling teruij om schriftelijke stemming wordt
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken cle stemmen wcer)
dan is het voorstel verworpen.

4.3

4.4

Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Vy'anneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen rnoeten worden, kan mondeling
worden gestemd als uiemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming
bezwaat nlaakt.
Inclien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vinclt herstemming
plaats. Stakerr de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien eL meer karididaten zijn daner verkozen moeten worden, ziin van hen verkozen
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheicl van de
uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet
worden. Indien voor een vacature geen van de kandidaten de meerderheid heeft
behaalcl, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste
stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de
stemmen weer, dan beslist het lot.
Geen besluiten kunnen v/orden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal
leden van het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is.
W'anneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op

die vergadering ingediend voorstei een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer het quorum
niet aanwezig is.

-6-

6.7

'

I{et collegc wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, clie belast wordt met
het toezicht op de boekhouding van het college.

6.8.

Dc penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconic, met
inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting,
tot ccn maximum bedrag van € 5.000,-- per.betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn dc voorzitter en penningmeester gezamenliik
bevocgcl.
Bi.i afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van het
college van cliakenen op als diens plaatsvervanger.

begroting en .iaarrekcning

6.9

Voor dc vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor cle vaststelling
valr de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in hei
kerkblad' De volledige stukken kunnen gedurende
*""k worden ingezien.
""u
I3ij de publicatie worden tijd cn plaats vermeld.
Iteaciies kunnen tot drie dagen na het einde van de periocte van terinzageleggirrg
worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.

7

OVEIRIGtr BEPALINGEN

7.1

Deze regeling treedt in werking gelijktijdig met het besluit tot vorming van de
Ilrotestantse Gemeente te Heeg.

7.2

De door cle kerkcnraden in onclerling overleg opgestelde plaalselijke
Regeling v'an20 aprll2005, en herzien op22maart2006,komt te vervallen met
ingang van c1e datum van het in werking treden van de op Z3januari 2008 vastgestelcle
regeling.

7.3

In gevallen waalin de kerkorde met ordinanties noch deze Plaatselijke Regeling
voorzict, bcslist de kerkenraad

Aldus vastgesteld in de op 23 jamari2008 gehouden vergadering van de kerkenraden van
Hervormde Gemeente te Heeg en de Gereformeerde Kerk te Heeg,

cJe

Namcns de l-Isrvormde Gemeente te l{eeg,

Namens de Gereformeerde Kerk te Heeg,

M. Flooghiem-Veenstra, preses

J. Wobma, preses

.f. Wifnia. scriba.

W.'I'. de Jong-Jelgcrhuis, scriba

,Í1:.

arí.t; j r.

.a

iilli'

'I

>i'i

':'aJ
, Ac GaIe*
-I

.:

i:.

-.

t:
--+r

------

,--

i.:! !_!!.c
:-ri,*-

-

e

Y

'nri:

,_

t::.

-i-- -l
-

t)-

,---- '

i':

"--a

!

o gr

J

rd

-.-.'_.-

i;_

.r

--'--...-..
I

--É::-'
.

- -'

a.'..

-i? s
J:

:1

i:.-

}...

t-

*rï
C'J
I

I

-:--'i -_-i"

qj

l-*.-.

: . .-

,*

i -1.'9,

Sniaile;t.r3i:e

e

15b ure

n

.t.'

il e-e S e t ii'! c ii i

liit l-l rï, ái :-l li gevt li cle tl t' g t'* ti f-e l]
ïit11 (1fl [tt'(itfsÍii tïl!c !]('l]it'É; ]t i('
tc llc:eg.
' : i'J(iti\

Gemeente te Heeg en
^ De iJervormdeKerk
de
GereÍormeerde
te Heeg zijn voornemens
zich te verenigen tot de

Protestantse Gemeente.te
Heeg,
waarbij ook hun diaconieën
worden verenígd tot de
diaconie van die protestantse
,
cur"ó"nio.'.
Het,voorgenomen bestuit
t"t
;Ë;"0"
""iànigi;g
j:]:3lr,g vastgestelde 1aarrer,"nins"";
gemeenten
ore
",
en van oe'oetrotr<en
liggen,ter.inzage op het
aores oe
te Heeg en kunnen atoaar
'"
op aa,iv'r;
worden ingezien.

z/,2,
,/nn u '-,
4e> c:rz- a.

"

/.d ./-,

.

;#"
di;;;;;!"
HJ,i;;'iï'

Een eventuele schuldeiser
van (een of meer van) de
te verenigen gemeenten
en/of van
t^ ^- - r
(een
oÍ meer van) de betrokken
Oiaconieèn kan tot
een maand na deze oublicatie
o"r*àr"n iuó"n
het voorgenomen besluit inbrengen
bij de claslicale
vlfgaderin g, per adres J. Èo
rn"ti*"sil-'"
_
^
^
^8so3 AJ Wijcket,
waa rbij
*orOun àá nË Ji"uun
.moet
--'
waarom naar zijn
inzicht doór de
vereniging zijn verhaalspositie
worOt Oliadeeld.

"

Nadere inlichtingen kunnen
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u/."
De Hervormde Gemcente te Fleeg cn cie Gcreformeerrje
Kerk te Heeg zijn voornemens zich te verenigen
tot cle

Protestontse Gemeente

te Heeg,

waaibij ook hun diaconieën worden verenigd tot
cle
diaconiè van die Protestantse Gemeente.
llet voorgenomen besluit tot verenigihg alsmede de laatste
vastgestclde jaarrekeningen van die gemeenten
en van de
bctrokken.diaconieën liggen ter inzage op het adres
<Je
l-lomeie l6 te Hecg en kunnen aldaar op aanvraag
wprcien
ingezien.

Een eventuele schuldeiser van (een ofmeer van)
cle
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waaroÍn naar zijn inzicht door de vereniging zijn
verhaalspositie wordt benadeeld.
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J,Wobma,
de Homeie 16, 862 t DM Hecg, tct.0StS-441f.3ó.'
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Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken

Protostantse Kerk

Breed moderamen van de classis Sneek
J. Hornstraweg 6
8563 AJ WYCKEL

ln Nederland
Regionaal College voor r
Behandeling van Beheer
Fryslán

Postbus 1 52
7950 AD Staphorst
Telcfoon 030-8801880

- afschrift ten behoeve van de kerkenraad van Heeg -

Behandêld dooÍ
T.G. Trox
E-mailadres

t.lrox@pkn.nl
Datum
2 juli 2008

Ondeniverp

Vereniging Heeg

Uw kenmerk
Briefnr.
G08-089

Geacht moderamen,
Naar aanleiding van uw verzoek om advies met betrekking tot de fusie van de
gereformeerde kerk te Heeg en de hervormde gemeente te Heeg delen wij u het
volgende mee.
Ons college heeft uw verzoek in behandeling genomen en maakt op grond van de
ingezonden stukken geen bezwaar.
Het college gaat ervan uit dat de haar ter beoordeling voorgelegde stukken als
basis dienen voor de notariële akte.
namens Het Regionaal College voor de Behandeling

van Beheerszaken Fryslán
van de Protestantse Kerk in Nederland

E. van Hijum, voorzitter

P. Visser, secretgris
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OndeÍ'r/erp

Besluit ex ordinanlie 2-124
Classis Sne,
De classicale vergadering Sneek van de Protestantse Kerk in
Nederland,

scribaat
pla
J Hornstraweg 6
8563 AJ Wijckel
:s-.tr_c-hel-a.a_r_@.tr.etr

ontvangen hebbende het verzoek van
de kerkenraad van de hervormde gemeente te Heeg
en de kerkenraad van de gereformeerde kerk te Heeg
om medewerking en goedvinden te verlenen aan de vereniging van
genoemde gemeenten tot

de protestantse gemeente te Heeg
kennis genomen hebbende van het advies van het Regionale
College voor de Behandeling van Beheerszaken
heeft in haar vergadering van 17 september 2008 besloten aan deze
vereniging haar medewerking en goedvinden te verlenen,
Met ingang van dag na het passeren van notariële acte wordt de
vereniging van kracht.
Namens de classicale vergadering Sneek

Waarnemend preses / assessor

Ds D.M.Hasper
Scriba
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HET BREEDMODERAMEN
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Classis Sneeh

Onderwerp

Bcsluit bezivaarproccdure bi.i vereniging van gemeenten to Heeg

scribaat
pla
J Hornstrawêg 6
8563 AJ Wijckel
:

s,,1

tc."he-l-a-a-r@hetn e.t

Datum
1 4 november 2008

L.S

1. OpZ3januari 2008 hebben de kerkenraden van
Hervormde gemeente te Heeg
Gereformeerde kerk te Heeg
zich uitgesproken ten gunste van een voorgenomen besluit tot vereniging als
bedoeld in de art. 2 leden 3 {/m 5 van de generale regeling fusie en splitsing.
2. Hiervan is mededeling gedaan in het Friesch Dagblad van 6 oktober 2008 en in
De Leeuwarder Courant van 6 oktober 2008
3. ln deze mededeling was
aangegeven waar het verenigingsvoorstel en de bijbehorende stukken
ter inzage waren gelegd en
vermeld dat schuldeisers van de genoemde gemeenten en hun
diaconieën binnen een maand na deze mededelingen bezwaren
tegen de vereniging konden inbrengen bij onze classicale

-

vergadering.
Daarbij was vermeld dat de bezwaren gemotiveerd dienden te worden, in de zin
dat de schuldeisers dienden aan te geven waarom hun inzicht door de vereniging
hun verhaalpositie wordt benadeeld.

4. Bij de classicale vergadering zijn binnen de genoemde termijn geen bezwaren
ingediend.

Besluit
Gelet op het bovenstaande besluit de classicale vergadering de vereniging van
genoemde gemeenten goed te keuren.

preses: ds D. M. HasPer
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