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Kerkorde 
 

 
 
 
 
Artikel 1 - Grondslag 
 

De Nederlandse Kerk in Londen 
is een gemeenschap van mensen 
die in verbondenheid  
met de kerk der eeuwen 
hun geloof belijden 
in de God en Vader 
van hun Heer Jezus Christus, 
die op Hem hun hoop stellen 
en die in zijn Geest van liefde 
hun naasten tot zegen willen zijn. 

 
Het kerkgebouw te Austin Friars, waarin de gemeente samenkomt, wordt “Templum 
Domini Jesu” genoemd krachtens het unieke Charter, waarmee koning Edward VI in 
1550 aan Nederlandse en andere vluchtelingen vrije en onafhankelijke 
gemeentevorming toestond. 
 
Het zegel van de kerk luidt: 
 
 Het woord des Heren is 
 een schild voor allen 
 die bij Hem schuilen 
 en op Hem vertrouwen. 
               (psalm 18,31) 
    Templum Domini Jesu 
 
Artikel 2 - De gemeente 
 
1. De gemeente bestaat uit leden en vrienden/belangstellenden: 

a) Lid worden van de gemeente kan men door doop en belijdenis of attestatie. 
b) Leden kunnen tevens lid zijn van een Engelse kerk. 
c) Vrienden/belangstellenden zijn alle anderen die belang stellen in de 

Nederlandse kerk in Londen. 
 
2.  De Nederlandse kerk in Londen ziet als haar arbeidsterrein in de eerste plaats 

Groot Londen, waarbij de verspreidheid van de leden en de veelvuldige 
wisselingen daarvan haar karakter bepalen. Voor zover mogelijk wil ze tevens 
het contact met de Nederlandse gemeenschappen en Nederlanders onderhouden 
buiten Groot Londen. Tenslotte, voor zover binnen haar vermogen ligt wil ze 
Nederlands sprekende bezoekers opvangen. 

 
3.  In principe wordt steeds de Nederlandse taal gebruikt. 
 
4.  Contacten met kerkelijk Nederland worden onderhouden via de consulenten, 

gastpredikanten en de predikant door middel van werkbezoeken naar Nederland, 
zonder dat er sprake is van een exclusieve band met één van de Nederlandse 
kerken. 

 
5. Tenminste éénmaal per jaar wordt er een gemeentevergadering gehouden die 

ruim tevoren door de kerkenraad wordt aangekondigd. 
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6. Jaarlijks wordt door de kerkenraad financiële verantwoording afgelegd. 
 
 
 
Artikel 3 - De kerkenraad 
 
1. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen met maximaal 

12 en minimaal 4 leden. 
 
2. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het leiden van de gemeente met name 

wat betreft: 
a) het onderhouden van de eredienst, de verkondiging van de Schriften en de 

bediening van de sacramenten; 
b) geestelijk onderricht; 
c) de opbouw van de gemeente als een kerkelijke gemeenschap voor 

Nederlands sprekenden; 
d) geestelijke en materiële zorg voor de gemeente en haar leden en zo nodig 

andere Nederlanders. 
 
3. Voorts is de kerkenraad verantwoordelijk voor: 

a) publicatie van het Kerknieuws; 
b) contacten met de Nederlandse gemeenschap via contactavonden, het houden 

van Open Huis voor jongeren en samenwerking met Nederlandse 
liefdadigheidsinstellingen in dit land. 

 
4. a) De kerkenraad vergadert zo mogelijk éénmaal per maand. 
 Het voorzitterschap van de kerkenraadsvergaderingen rouleert jaarlijks. Een 

scriba stelt de agenda op en maakt notulen. 
b) Belangrijke voorstellen worden op schrift gesteld en tevoren toegezonden of 

in meer dan één vergadering behandeld. Zoveel mogelijk wordt naar 
overeenstemming gestreefd, maar bij stemming is een gewone meerderheid 
voldoende. 

c) Nieuwe kerkenraadsleden moeten belijdende leden van de gemeente zijn of 
bereid zijn belijdenis af te leggen. Nadat de gemeente gevraagd is 
kandidaten voor te stellen worden nieuwe kerkenraadsleden eerst door de 
kerkenraad benoemd wanneer er in het Kerknieuws enige weken gelegenheid 
is gegeven bezwaren tegen deze benoeming in te brengen. Als een teken van 
steun voor nieuwe kerkenraadsleden mag bij die benoeming geen van de 
kerkenraadsleden met inbegrip van de afwezigen tegen zijn. De benoeming is 
voor 5 jaar, maar verlengbaar. 

d) Kerkenraadsleden dienen al wat zij bij de uitoefening van hun ambt te weten 
komen en wat een vertrouwelijk karakter draagt, geheim te houden. 

e) Het lidmaatschap van de kerkenraad eindigt door opzegging, het bereiken 
van de zeventigjarige leeftijd, langdurig verblijf in het buitenland, niet in 
staat of geschikt zijn kerkenraadslid te blijven, of door de dood. 

f) De kerkenraad kan werkgroepen instellen en opheffen. Deze leggen periodiek 
aan de kerkenraad verantwoording af, hetzij via een kerkenraadslid of 
rechtstreeks. Werkgroepen kunnen worden opgericht voor een bepaald 
project maar kunnen ook een meer permanent karakter hebben. De 
kerkenraad zorgt ervoor dat zij richtlijnen ontvangen voor hun taak. 
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Artikel 4 - De predikant 
 
1. a) De predikant wordt, na selectie van kandidaten in overleg met de 

consulenten en nadat de gemeente is gehoord, door de kerkenraad beroepen, 
waarbij geen van de kerkenraadsleden, met inbegrip van de afwezigen, tegen 
mag zijn. 

b) Als predikant kunnen alleen worden beroepen theologen die voor een 
Nederlandse of Vlaamse protestantse kerk als predikant aanvaardbaar zijn. 

c) In een contract opgesteld na consultatie met de Bond van Nederlandse 
predikanten, worden nadere voorwaarden geregeld zoals de duur van de 
ambtstermijn, traktement, vrije zondagen, vakantie, pensioen en 
onkostenvergoedingen. 

d) Als regel zal een predikant op vijfenzestigjarige leeftijd met emeritaat gaan. 
 

2. De predikant is in het bijzonder belast met: 
a) de verkondiging van het evangelie in gewone kerkdiensten in Austin Friars en 

elders en in bijzondere kerkdiensten zoals bij begrafenis en het sluiten van 
een huwelijk of het inzegenen van levensverbintenissen; 

b) de bediening van de doop en het avondmaal; 
c) het geven van geestelijk onderricht met name door catechisatie, door middel 

van de kinderdienst en godsdienstonderwijs op Nederlandse scholen; 
d) de geestelijke zorg voor de gemeente en andere Nederlanders door middel 

van bijbelavonden en discussiekringen, artikelen in Kerknieuws en huis- en 
ziekenbezoek; 

e) contact met Nederlands sprekende kerken en voor zover mogelijk met 
Engelse kerken binnen het werkterrein van de Nederlandse kerk; 

f) contact met het Koning Willem Fonds en vertegenwoordiging van de kerk in 
de Nederlandse gemeenschap. 

 
 

Artikel 5 - Ouderlingen 
 
De ouderlingen zijn in het bijzonder belast met de opbouw van de gemeente als 
kerkelijke gemeenschap, het vervullen van pastorale taken, met het toezicht op de 
eredienst en het ondersteunen van de predikant. 
 
 
Artikel 6 - Diakenen 
 
De diakenen zijn met name verantwoordelijk voor de geestelijke en materiële zorg voor 
de leden van de gemeente en andere Nederlanders door middel van bezoek en 
daadwerkelijke hulp waar nodig in samenwerking met Nederlandse 
liefdadigheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk en met Engelse sociale diensten. 
 
De diakenen kunnen één of meer diaconale medewerkers benoemen die aan de 
diaconie verantwoording verschuldigd zijn. Zij dienen een verklaring van 
geheimhouding af te leggen. 
 
Zij stellen een collecteplan op waarbij zij rekening houden met de verantwoordelijkheid 
van de gemeente naar buiten. 
 
Zij beheren de diaconiefondsen en dienen elk jaar een jaarrekening in. 
 
 
Artikel 7 - Trustees 
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1.  Het beheer van de bezittingen en de financiën van de kerk wordt gevoerd door de 
trustees, die daarvan jaarlijks aan de kerkenraad verantwoording afleggen. De 
trustees dienen hun beleid aan te passen aan en af te stemmen op dat van de 
kerkenraad. De boeken worden jaarlijks door een accountant gecontroleerd. 

 
2. a) Het minimum aantal trustees is 3 en het maximum is 7, waarbij de 

 meerderheid lid van de Nederlandse kerk moet zijn. Minstens één trustee 
dient tevens lid van de kerkenraad te zijn, maar zo mogelijk moet de 
meerderheid van de trustees uit kerkenraadsleden bestaan. 

 b) Trustees worden geacht hun ontslag te hebben aangeboden wanneer zij: 
 -  75 jaar worden; 

-     failliet worden verklaard of een akkoord met hun schuldeisers hebben 
afgesloten; 

- 2 maanden onafgebroken buiten het Verenigd Koninkrijk verblijven; 
- weigeren, niet meer in staat of niet waardig zijn trustee te blijven. 

c)  Nieuwe trustees worden schriftelijk voorgedragen aan de kerkenraad 6 weken 
voor de voorgestelde benoeming. De kerkenraad kan deze benoeming 
weigeren tot uiterlijk 1 week voor de datum van de benoeming. 

d)  Trustees beslissen bij meerderheid van stemmen, met inbegrip van die van 
de afwezigen. Bij zaken die het algemeen belang van de kerk betreffen 
dienen zij de instemming van de kerkenraad te verkrijgen. 

 
 
Artikel 8 - Consulenten 
 
1.  Consulenten vervullen een raadgevende functie voor de kerkenraad met name in 

de vorm van hulp bij de selectie van de kandidaten bij een predikantsvacature, 
steun aan de predikant, bemiddeling bij mogelijke ernstige meningsverschillen in 
de kerkenraad en incidenteel advies of optreden als contactpersoon. Zij vormen 
tevens de schakel met kerkelijk Nederland. 

 
2.  a) Daartoe gaan zij éénmaal per jaar voor in een kerkdienst en wonen  dan een 

kerkenraadsvergadering bij. 
 b) Indien mogelijk treden zij dan tevens op als visitator door het   
  houden van gesprekken met kerkenraadsleden en gemeenteleden. 
 
3.  a) Consulenten worden door de kerkenraad met algemene stemmen benoemd 

voor 5 jaar en eventueel herbenoemd voor telkens 3 jaar. 
b)  De kerkenraad stelt het op prijs wanneer een consulent zijn taak aanmeldt bij 

de synode van zijn Nederlandse kerk. 
 
 
Artikel 9 - Kerkdiensten 
 
1. Op zondagen en andere Christelijke feestdagen wordt er een kerkdienst gehouden 

waarin als regel de eigen predikant voorgaat. De kerkenraad draagt de 
uiteindelijke  verantwoordelijkheid voor de diensten, als teken waarvan een 
kerkenraadslid de dienstdoende predikant opbrengt. Zaken de kerkdienst 
betreffende worden in de kerkenraad besproken. 

 
2. Eén maal per maand en tijdens de vakantie van de predikant (en wanneer nodig 

in bijzondere gevallen) zijn er gastpredikanten van verschillende kerkelijke 
achtergrond, die door de kerkenraad worden uitgenodigd. In noodgevallen 
kunnen kerkenraadsleden de dienst leiden. 

 
3. Tot de maaltijd des Heren, die gevierd wordt op de grote feestdagen, op de 

stichtingszondag van de kerk (de zondag op, voor of na 24 juli) en op een aantal 
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andere door de kerkenraad vast te stellen zondagen, worden uitgenodigd, allen 
die in gemeenschap met Christus ‘hun hoop stellen op Hem’. Desgewenst kan de 
maaltijd ook bij een zieke thuis gevierd worden, bij voorkeur in aanwezigheid van 
een kerkenraadslid. 

 
4.  Bediening van de doop aan volwassenen of kinderen gebeurt tijdens een 

kerkdienst. Bij een kinderdoop dienen de ouders en eventuele peetouders een 
doopbelofte af te leggen. Een verzoek tot doopbediening behoeft de goedkeuring 
van de kerkenraad. 

 
5. Openbare belijdenis door doopleden vindt plaats in een kerkdienst na een gesprek 

met kerkenraadsleden. Tevoren heeft de predikant catechisatie gegeven of één of 
meer gesprekken gevoerd. 

 
6. Kerkenraadsleden worden in een kerkdienst in hun ambt bevestigd en van hun 

verantwoordelijkheid ontslagen. 
 
7. Huwelijksvoltrekking of inzegening van een levensverbintenis in de kerk vindt 

plaats na een gesprek met kerkenraadsleden gevolgd door goedkeuring. (Bij 
inzegening van levensverbintenissen geldt dat minimaal één van de partners 
Nederlands sprekend moet zijn.) 

 
 
Artikel 10 - Aannemen van deze kerkorde en wijzigingen 
 
De kerkenraad accepteert deze kerkorde en eventuele wijzigingen nadat deze 
meerdere malen in kerkenraadsvergaderingen is behandeld en nadat de gemeente, 
daarop voorbereid in het Kerknieuws, in een gemeentevergadering is geraadpleegd. 
 
 
december 1990 (gewijzigd in juni 1999) 
 


