
 
Regeling Commissie van Bijstand Hervormde Gemeente Uddel.  
 
 
Overeenkomstig het vastgelegde in paragraaf 3 van de plaatselijke regeling wordt de  
kerkenraad bijgestaan door de Commissie van Bijstand. In deze regeling zijn nadere  
bepalingen hieromtrent vastgelegd.  
 
 
Naamstelling Commissie:  
 
De ouderling - kerkrentmeesters, en kerkrentmeesters. Welke het College van  
Kerkrentmeesters vormen, laten zich bijstaan door een aantal personen welke de  
"Commissie van Bijstand" vormen. (Ordinantie 4, Artikel 8 lid 4).  
 
 
Samenstelling Commissie:  
 
De commissie bestaat uit  tenminste twee personen.  
 
 
Benoeming leden:  
 
   • De leden van de commissie worden voorgedragen door het College van  
     Kerkrentmeesters in overleg met de zittende leden van de Commissie van  
     Bijstand aan de kerkenraad.  
   • Alleen belijdende leden worden voorgedragen.  
   • De leden van de commissie worden door de kerkenraad benoemd.  
     Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.  
   • De leden van de commissie zijn eens per 4 jaar aftredend en mogen zich  
     onbeperkt  herkiesbaar stellen.  
 
 
Opdracht:  
 
De Commissie van Bijstand is een orgaan van bijstand voor het College van  
Kerkrentmeesters. Dit college heeft samen met de Commissie van Bijstand de zorg voor  
de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet diaconale aard,  
zoals het beheer van de gebouwen, traktementen, salarissen en de jaarlijkse bijdrage  
aan de Protestantse Kerk Nederland.  
 
 
Werkwijze:  
 
   • De leden van de commissie werken in opdracht van, onder  
     verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad.  
   • De leden van de commissie nemen deel aan de vergaderingen van het van  
     College van Kerkrentmeesters en kunnen in alle besprekingen hun bijdrage  
     leveren.  
   • De leden van de commissie kunnen geen voorzitter zijn. 
   • In de vergaderingen vindt besluitvorming in de regel plaats op basis van  
     consensus waarin ook de commissieleden worden gekend.  
   • Als bij besluitvorming consensus niet aanwezig blijkt te zijn, dient het college  
     van kerkrentmeesters het besluit te nemen.  
  • De leden van de commissie nemen deel aan de halfjaarlijkse gecombineerde  
     kerkenraadsvergadering .  
 


