1. REGELING VOOR DE VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS.
OUDERLINGEN EN DIAKENEN
1. Verkiezing.
De stemgerechtigde leden worden elk jaar in mei door afkondiging in een kerkdienst en door
mededeling in het kerkblad uitgenodigd bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen
die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. Deze aanbevelingen geschieden
schriftelijk en ondertekend en gaan vergezeld van een vermelding bij elke kandidaat van het ambt
waarvoor de kandidaat geschikt wordt geacht.
De kerkenraad verkiest de nieuwe ambtsdragers die zijn voorgedragen door de
verschillende werkgroepen én door de gemeente.
2. Goedkeuring
De kerkenraad maakt de namen van de nieuwe ambtsdragers bekend aan de gemeente om de
goedkeuring van de gemeente te verkrijgen met het oog op hun bevestiging.
3. Bezwaar.
3.1 Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de voorgenomen bevestiging van
de gekozene moeten binnen twee weken na de bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd bij
de kerkenraad zijn ingediend.
3.2. Voor de beoordeling of de bezwaren gegrond zijn, geldt de procedure zoals genoemd in de
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
4. Ambtstermijn, herbevestiging en aftreden.
4.1. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen duurt vier jaren. Hij vangt aan op 1 september.
4.2 Bevestiging en afscheid vinden plaats in een kerkdienst zo dicht mogelijk bij 1 september.
4.3. De ouderlingen en diakenen zijn tweemaal aansluitend herkiesbaar.
4.4. Zij die niet aansluitend herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na
hun aftreden verkiesbaar.
4.5. De verschillende werkgroepen stellen voor hun leden (ambtsdragers) een rooster van aftreden
vast. Het rooster van aftreden voor de voorzitter en scriba wordt door de kerkenraad
vastgesteld.
PREDIKANTEN
5. Profielschets.
Ter voorbereiding van het uitbrengen van een beroep stelt de kerkenraad na overleg met de
werkgroepen een profielschets op van de predikant die gezocht wordt.
6. Beroepingscommissie.
6.1. Ter voorbereiding van het uitbrengen van een beroep stelt de kerkenraad een
beroepingscommissie in.
6.2. Deze bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen gemeenteleden. In de
beroepingscommissie hebben ten minste twee kerkenraadsleden zitting. De
beroepingscommissie is een zo goed mogelijke afspiegeling van de pluriformiteit van de
gemeente.

7. Procedure
7.1 Voordat de beroepingscommissie aan het werk gaat, wordt de gemeente door afkondiging in
een kerkdienst en door mededeling in het kerkblad uitgenodigd aanbevelingen van
predikanten en proponenten die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen
schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad in te dienen.
7.2 De beroepingscommissie informeert de kerkenraad periodiek over de voortgang en stand van
zaken.
8. Kandidaatstelling.
De beroepingscommissie doet een voordracht aan de kerkenraad. Indien de kerkenraad de
voordracht overneemt ontvangt de kandidaat hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld op nader overeen te komen wijze kennis te maken met
de gemeente.
9. Horen van de gemeente.
9.1. In dezelfde kerkenraadsvergadering waarin de kandidaatstelling plaatsvindt, stelt de
kerkenraad de datum vast van de gemeenteavond waarop de gemeente wordt geïnformeerd
en gehoord.
9.2. De naam van de kandidaat wordt in een kerkdienst en in het kerkblad aan de gemeente
bekend gemaakt met vermelding van de datum waarop de gemeente zal worden geïnformeerd
en gehoord.
10. Verkiezing.
10.1. De verkiezing vindt plaats door de kerkenraad nadat de gemeente in een gemeenteavond
onder leiding van de kerkenraad is geïnformeerd over de te verkiezen kandidaat en de
gemeente haar mening hierover heeft kunnen geven.
10.2. De stemming in de kerkenraad geschiedt schriftelijk. Stembiljetten die geen duidelijke
aanwijzing bevatten of blanco zijn, zijn ongeldig.
10.3. De kandidaat is gekozen en wordt beroepen indien ten minste tweederde van de geldige
stemmen op hem zijn uitgebracht.
10.4. De scriba van de kerkenraad maakt van de verkiezing een proces-verbaal dat door de
kerkenraad wordt goedgekeurd en getekend en aan de notulen van de kerkenraad wordt
toegevoegd.
11. Uitslag
11.1. De gekozen kandidaat ontvangt van de kerkenraad zo spoedig mogelijk bericht van de
verkiezing, alsmede de beroepsbrief.
11.2. De uitslag van de verkiezing wordt in de eerstvolgende kerkdienst na de verkiezing en in het
kerkblad aan de gemeente bekend gemaakt.
12. Bezwaar.
12.1. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene
moeten binnen een week na de afkondiging schriftelijk en gemotiveerd bij de kerkenraad zijn
ingediend.
12.2. Voor de beoordeling of de bezwaren gegrond zijn, geldt de procedure zoals genoemd in de
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 10 september 2020.

