
Bestuurlijke Vernieuwing – gemeenteberaad 11 juni 2017 
 
De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft op verzoek van de kerkenraad nagedacht 
over manieren waarop de structuur van de Nederlandse Kerk in Londen een meer 
democratische basis zou kunnen krijgen en de betrokkenheid bij de kerk vergroot zou 
kunnen worden. 
  
In het Kerknieuws van mei/juni 2015 werd al gemeld dat de werkgroep van mening is 
dat duidelijker geformuleerd moet worden wie lid is van de gemeente, op welke punten 
de leden inspraak hebben en op welke wijze verantwoording aan de leden wordt 
afgelegd.  
 
De werkgroep heeft dit nader uitgewerkt en de volgende aanbevelingen geformuleerd: 
 

1. Verwijder de huidige onduidelijkheid ten aanzien van het onderscheid tussen 
leden en vrienden/belangstellenden door alleen leden te definiëren. Verruim de 
wijze waarop men lid kan worden door instemming met de grondslag van de 
Nederlandse Kerk toe te voegen en geef leden stemrecht vanaf 16 jaar. 

 
2. Organiseer tenminste 1x per jaar (in het 3e kwartaal) een gemeente-

vergadering. De agenda met stukken, inclusief financiële stukken, worden 
tenminste een maand voor vergadering naar de leden gestuurd zodat zij zich op 
de vergadering kunnen voorbereiden. 

 
3. Leg belangrijke beleidsbeslissingen ter goedkeuring voor aan de 

gemeentevergadering.  
 

4. Nodig de leden uit een financiële bijdrage te geven voor het werk van de kerk. 
Een financiële bijdrage is echter geen voorwaarde om lid te zijn. 

 
5. Wijzig de benoemingstermijnen voor zowel kerkenraadsleden als consulenten in 

4 jaar, met mogelijke verlenging van tweemaal 2 jaar (na stemming 
gemeenteleden voor de verlenging van de termijn van kerkenraadsleden). 
Verwijder de maximum leeftijdsgrens voor kerkenraadsleden en trustees. 

 
6. Beperk de in 2010 geformuleerde verplichting voor kerkenraadsleden om 

tegelijkertijd trustee te zijn tot ouderlingen met dien verstande dat tenminste 2/3 
van de kerkenraadsleden (de predikant niet meegeteld) ook trustee moeten zijn. 

 
7. Laat de consulenten niet alleen optreden als bemiddelaar bij conflicten in de 

kerkenraad, maar schakel hen ook in bij mogelijke ernstige meningsverschillen 
tussen kerkenraad, trustees en/of gemeenteleden.  

 
De werkgroep heeft deze aanbevelingen verwerkt in een voorstel tot wijziging van de 
kerkorde. De wijzigingen zijn voorgelegd aan de kerkenraad en de consulenten. 
Tijdens de gemeentevergadering op 11 juni 2017 wil de werkgroep ook graag de 
mening van de gemeente horen over de aanbevelingen en voorgestelde wijzigingen.  
 
Namens de werkgroep, Ria Zegwaard 
 
 


