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In overeenstemming met Artikel 10 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de 
kerkenraad besloten tot het instellen van een aantal taakgroepen. Daarbij worden tengevolge van de 
Kerkorde de volgende bepalingen in acht genomen: 
 
1. De kerkenraad heeft onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van 

zijn taak toevertrouwd aan een aantal door hem in gestelde werkgroepen, hierna te noemen 
taakgroepen.  

2. Elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers, alsmede uit een aantal andere leden van 
de gemeente.  

3. De taakgroepen werken binnen het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken 
van de gemeente.  

4. De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en anderzijds de 
taakgroepen wordt aangegeven in een door de kerkenraad vast te stellen regeling na 
overleg met de taakgroepen met dien verstande dat aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:  
• de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;  
• de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;  
• het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;  
• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;  
• het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;  
• het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande 

verkiezing;  
• het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is 

opgedragen aan de kerkenraad;  
• het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;  
• het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in 

ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;  
• het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering;  
• het toetsen van het werk van de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde 

beleidsplan;  
• de instelling van de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan;  
• het vaststellen van de instructies van de taakgroepen. 

 
Verder heeft de kerkenraad ten aanzien van de taakgroepen het volgende besloten: 
• de leden van een taakgroep zijn lid van de Oosterkerkgemeente; 
• een taakgroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 leden; 
• in een taakgroep zitten (minimaal) 2 vertegenwoordigers van de kerkenraad; 
• de leden van een taakgroep worden benoemd voor een termijn van vier jaar; 
• na afloop van de zittingstermijn kan eenmaal herbenoeming plaatsvinden voor een tweede termijn 

van vier jaar;  
• de zittingsduur van kerkenraadsleden is gelijk aan de ambtsperiode; 
• aan een taakgroep kunnen (tijdelijk) adviserende leden worden toegevoegd zonder stemrecht;  
• een taakgroep vergadert minimaal 4x per jaar waarbij minimaal 1 kerkenraadslid aanwezig is; 
• een taakgroep brengt periodiek verslag uit over de voortgang van zijn werkzaamheden in de 

(reguliere) vergaderingen van de kerkenraad;  
• een taakgroep stelt 1x per jaar (voor 1 augustus) een verslag op van zijn werkzaamheden voor 

bespreking in de kerkenraad; 
• de voorzitter van de kerkenraad fungeert als eerste aanspreekpunt van de taakgroepen en 

coördineert en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden. 
 
Opdracht taakgroepen (algemeen) 
• een taakgroep voert het door de kerkenraad vastgesteld beleid op het betreffende taakgebied uit; 
• een taakgroep adviseert de kerkenraad gevraagd en ongevraagd over (beleids)aangelegenheden 

op het betreffende taakgebied en doet beleidsvoorstellen dienaangaande 
• een taakgroep zorgt - indien nodig - voor een goede afstemming van zijn werkzaamheden met 

andere taakgroepen; 



• een taakgroep houdt rekening met de vragen en de suggesties vanuit de gemeente; 
• een taakgroep draagt bij aan het versterken van de missie en visie binnen de gemeente 
• een taakgroep vertaalt de missie en visie in concrete doelstellingen en plannen op het betreffende 

taakgebied.  


