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Hervormde Gemeente Woudenberg 
Verkiezingsregeling 2023-2024 

1. Inleiding. 
Volgens ord. 4.8.5. van de kerkorde is de verkiezing van ambtsdragers onderdeel van de plaatselijke 
regeling. De Algemene Kerkenraad heeft in overeenstemming met ord. 3.2.1. besloten dit in een af-
zonderlijk document te beschrijven. 

In deze verkiezingsregeling zijn de volgende regelingen opgenomen: 
I.   Verkiezing van Ambtsdragers 
II.  Verkiezing van Predikant 
III. Zes-jaarlijkse Stemming 

De basis van de verkiezingsregeling wordt gevormd door de ordinanties van de kerkorde die hierop 
betrekking hebben. Voor een aantal onderwerpen biedt de kerkorde keuzemogelijkheden die in de 
regeling moeten worden vastgelegd. In aanvulling daarop kan de kerkenraad nadere regelingen stel-
len, mits deze niet in strijd zijn met de kerkorde. 
In deze verkiezingsregeling zijn de relevante ordinanties en artikelen uit de kerkorde in kaders weer-
gegeven. Deze ordinanties en artikelen kunnen door de kerkenraad niet gewijzigd worden. Wel vinden 
met enige regelmaat wijzigingen plaats op grond van genomen synodebesluiten. De hier weergege-
ven kerkordeartikelen zijn het meest recent, namelijk uit de kerkorde van juli 2022. Deze zijn te vinden 
op de PKN-website.  

Aanvullend op de omkaderde kerkordeartikelen zijn artikelen van de eigen plaatselijke verkiezingsre-
geling toegevoegd. Conform ord. 3.6 is de verkiezing van ambtsdragers de expliciete verantwoorde-
lijkheid van de wijkkerkenraad. Deze regeling bevat echter ook afspraken met de algemene kerken-
raad. Voor de geldigheid van die onderdelen is ook goedkeuring van de algemene kerkenraad nood-
zakelijk. 

Een bijzondere categorie van de leden van de gemeente vormen de gastleden (ord. 2-3 en generale 
regeling 3). 

De gastleden maken volledig deel uit van de gemeente, ze kunnen lid zijn van kerkenraadscommis-
sies en organen van bijstand. Ze kunnen ook actief en passief kiesrecht ontvangen en dus als ambts-
drager gekozen worden, maar dat kan alleen als de verkiezingsregeling dat heeft mogelijk gemaakt 
(artikel 6 van de generale regeling gastlidmaatschap). 

2. Verkiezing van Ambtsdragers 
De verkiezing van ambtsdragers is de expliciete verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. De ver-
kiezing vindt plaats in een door de wijkkerkenraad te beleggen vergadering van de belijdende leden 
van de wijkgemeente. De reguliere verkiezingen vinden plaats in de oneven jaren in de maand no-
vember. 
De roeping tot het ambt in de gemeente is verwoord in ord. 3.1. 

Ord. 2.2-1: 
Tot een gemeenschap van een gemeente behoren als gastleden: de gedoopten die als lid inge-
schreven zijn in een andere kerkgemeenschap en op hun verzoek als zodanig in de gemeente zijn 
opgenomen, naar regels in generale regeling 3 gesteld;  
Generale regeling 3.1.1 
In het register van een gemeente kunnen als gastlid worden ingeschreven gedoopte leden van 
kerken waarmee de Protestantse Kerk in Nederland bijzondere betrekkingen onderhoudt.
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De verkiezing van ambtsdragers is geregeld in de ordinanties 3.2, 3.6 en 3.7 van de kerkorde. Bij 
deze verkiezingsregeling, die integraal onderdeel is van de plaatselijke regeling, zijn nog een aantal 
artikelen toegevoegd die specifiek gelden voor de Hervormde Gemeente van Woudenberg. 

2.1.Stemrecht 
Alleen de belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd. Gastleden hebben geen stem-
recht. 

2.2.Volmacht 
De (wijk)kerkenraad acht de verkiezing van ambtsdragers van groot belang en wil daarom de stemge-
rechtigde gemeenteleden, die verhinderd zijn, gelegenheid geven tot het stemmen bij volmacht (max. 
1 volmacht). Ieder belijdend lid die aan de verkiezing in de kerk deelneemt, mits door volmachtgever 
gemachtigd, mag één volmachtstem uitbrengen. Het machtigingsformulier kan worden gedownload 
van de website van de gemeente. Het machtigingsformulier dient te worden ondertekend door vol-
machtgever en volmachtnemer. Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier wordt door vol-
machtnemer in de stemmingsvergadering afgegeven aan de scriba van de wijkkerkenraad. Zonder 
machtigingsformulier kan geen stem bij volmacht worden uitgebracht. 

2.3.Ordinanties 3.2, 3.6, 3.7, en 4.5.3.  

Ord. 3.1: De roeping tot het ambt 
1. De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christuswege door de gemeente bij 

monde van de kerkenraad. 
2. De ambtsdragers worden geroepen op grond van een onder leiding van de kerkenraad gehou-

den verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente, dan wel, indien de orde van 
de kerk dit aangeeft, op grond van verkiezing door de kerkenraad. 

3. Met het oog op de verkiezing herinnert de kerkenraad de gemeente aan de plaats en het werk 
van het ambt in de gemeente van de Heer.

Ord. 3.2: De verkiezingsregeling 
1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling. 
2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming 

van het bepaalde in ordinantie 4.8.5. 
3. Stemgerechtigd zijn de belijdende leden van de gemeente.  

De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente erin gekend en erover gehoord te heb-
ben, of stemgerechtigd zijn: 
• De doopleden van de gemeente; 
• De gastleden aan wie de positie als van een belijdend lid is verleend; 
• De gastleden aan wie de positie als van een dooplid is verleend; 
• De vrienden die belijdend lid zijn van een andere gemeente van de kerk; 
• De vrienden die dooplid zijn van een andere gemeente van de kerk; 
• Overige vrienden; en legt dit in de in lid 1 genoemde regeling. 
Degenen die niet tot belijdende leden worden gerekend, zijn eerst stemgerechtigd indien zij de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien 
verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen 
stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.



3

Ord. 3.6: De verkiezing van ouderlingen en diakenen 
Verkiesbaarheid  
1. Verkiesbaar zijn de stemgerechtigden die de status van belijdend lid hebben, dan wel bij de 

bevestiging - met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2 – onder de belijdende leden kunnen 
worden opgenomen.  

Verkiezingsprocedure  
2. De kerkenraad legt in de plaatselijke regeling vast op welke wijze de verkiezing plaats vindt, 

met inachtneming van de volgende bepalingen:  
A. De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen.  
B. De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.  
C. De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door ten minste tien stemgerechtigden 

zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het 
gaat om verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht.  

Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats indien er meer kandidaten dan 
vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.  
3. Indien de stemgerechtigden van de gemeente telkens voor een periode van ten hoogste zes 

jaren de kerkenraad machtigen om dubbeltallen per vacature te stellen, gelden in afwijking van 
lid 2 de volgende bepalingen:  
• De gemeente wordt uitgenodigd per vacature aanbevelingen te doen.  
• De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per vacature.  
• De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door ten minste vijf stemgerechtigden zijn 

aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het gaat 
om verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht en indien de kerkenraad – 
gehoord de aanbevelingen – zelf een dubbeltal voor de vacature stelt.  

Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats als er voor een vacature meer 
kandidaten zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.  
4. Ambtsdragers met bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel, kunnen, 

indien zij geen lid zijn van een wijkkerkenraad, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijk-
gemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad.  

Aanvaarding  
5. Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn gesteld van hun roeping tot 

het ambt, bericht of zij deze roeping aanvaarden.  
Bekendmaking  
6. Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun 

namen aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun be-
vestiging respectievelijk verbintenis.  

7. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene 
kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze be-
kendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.  

Behandeling  
8. De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen. Als het niet wordt ingetrokken zendt de 

kerkenraad binnen veertien dagen na ontvangst het bezwaarschrift indien het gaat om een 
bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het classicale college voor de 
behandeling van bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de beves-
tiging van de gekozene, naar het classicale college voor het opzicht.  
Het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet ter zake een 
einduitspraak.  
Het classicale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, een 
einduitspraak. Tegen de uitspraak van het classicale college voor het opzicht is, indien het de 
bezwaren gegrond verklaart, beroep bij het generale college voor het opzicht mogelijk binnen 
30 dagen na de dag waarop de beslissing van het classicale college is verzonden.  

Bevestiging of verbintenis  
9. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, 

vindt - met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging dan wel bij aan-
sluitende herverkiezing de verbintenis plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een 
daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder handoplegging geschieden. 
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2.4. Aanvullende artikelen als onderdeel van de plaatselijke regeling 
2.4.1. Gedeeltelijke machtiging wijkkerkenraad 
Tijdens de conform ord. 3.6.3 laatstgehouden zes-jaarlijkse stemming (2022) hebben de stemgerech-
tigde leden van beide wijkgemeenten de wijkkerkenraden voor een periode van zes jaar als volgt ge-
machtigd: 
A. De gemeente wordt uitgenodigd om per vacature aanbevelingen te doen; 
B. De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per vacature; 
C. De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door ten minste vijf stemgerechtigden zijn aan-

bevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve: 
• indien het gaat om verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht 
• indien de kerkenraad – gehoord de aanbevelingen – zelf een dubbeltal voor de vacature stelt. 

2.4.2. Aanbevelingen 
In aanvulling op ord. 3.6.3 biedt de kerkenraad de belijdende leden van de wijkgemeenten de gele-
genheid ook aanbevelingen in te dienen via e-mail.  

2.4.3. Gemeentebreed aanbevelingen doen 
De wijkkerkenraad kan een belijdend lid van de andere wijkgemeente kandidaat stellen met het oog 
op de verkiezing tot ouderling of diaken. 
De te volgen procedure is als volgt 
• De belijdende leden van de wijkgemeente dienen per vacature een naam in vanuit de eigen geo-

grafische wijkgemeente (procedure hierboven weergegeven). 
• De leden van de wijkkerkenraad hebben de mogelijkheid om belijdende leden vanuit de eigen ge-

ografische wijk toe te voegen aan de kandidatenlijst. In aanvulling hierop hebben de leden van de 
wijkkerkenraad de mogelijkheid om namen van belijdende leden uit de andere wijk toe te voegen 
aan de kandidatenlijst. 

• De moderamina van de beide wijkgemeenten hebben vertrouwelijk vooroverleg over de namen 
die door de andere wijk op de kandidatenlijst geplaatst worden. Wanneer over een bepaalde 
naam geen consensus bereikt wordt in het bedoelde overleg, dan blijft deze naam beschikbaar 
voor de eigen geografische wijk. 

• Vervolgens stelt de wijkkerkenraad de kandidatenlijst vast. 
• De wijkkerkenraad gaat daarna over tot interne stemming voor het dubbeltal. 

2.4.4. Verkiezingsprocedure 
De verkiezing vindt plaats in een door de wijkkerkenraad te beleggen vergadering van de belijdende 
leden van de wijkgemeente. De reguliere verkiezingen vinden plaats in de oneven jaren in de maand 
november. De stemgerechtigde leden krijgen na aankondiging in de kerk en via de kerkbode ten min-
ste 10 dagen de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen. De uitnodiging om te stemmen wordt 
tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad via kanselafkondiging en 
kerkbodebericht gedaan. De kerkenraad maakt de namen van hen die op dubbeltal zijn geplaatst en 
van hen die zijn verkozen bekend via een bericht in de kerkbode en een afkondiging bij de aanvang 
van de eredienst. De verkozen broeder wordt twee dagen na de verkiezing van zijn verkiezing schrifte-
lijk op de hoogte gesteld. De verkozene krijgt één week bedenktijd om op zijn verkiezing te beslissen.  

Ord. 3.7: De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen 
1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens 

terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van ten min-
stetwee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneen-
gesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn. 

2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na 
de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkies-
baar. 

3. Indien een ambtsdrager lid is van een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting heeft in 
een classicaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde 
van de termijn waarvoor deze als lid is benoemd. 

4. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn 
bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtster-
mijn volgens het rooster van aftreden verstreken is.

Ord. 4.5.3: Stemming over personen (excerpt) 
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee. De-
gene op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht is verkozen. Staken de stemmen, dan vindt her-
stemming plaats. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.
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Ten behoeve van de verkiezingen stelt de scriba van de wijkkerkenraad, met in acht neming van het 
voorgaande, een tijdpad op die vroegtijdig in de vergadering van de wijkkerkenraad wordt goedge-
keurd en vastgesteld. Het tijdpad bevat de vervaldata met betrekking tot de volgende zaken: 
• Kerkbodebericht met verzoek tot het indienen van namen en datum verkiezing 
• Afkondiging met verzoek tot het indienen van namen en datum verkiezing 
• Periode van het indienen van namen 
• Periode van samenstellen dubbeltallen door de kerkenraad 
• Kerkbodebericht met betrekking tot de dubbeltallen en de datum van de verkiezing 
• Afkondiging met betrekking tot de dubbeltallen en de datum van de verkiezing 
• Tijdstip van de verkiezing 
• Bericht aan de verkozen ambtsdrager met vermelding van de termijn van beslissen 
• Kerkbodebericht met de uitslag van de verkiezing 
• Afkondiging met de uitslag van de verkiezing 
• Datum beslissing van de verkozen ambtsdragers. 
• Afkondiging van de beslissing van de verkozen ambtsdragers 
• Kerkbodebericht van de beslissing van de verkozen ambtsdragers. 

Voor de stemmingsvergadering bereidt de wijkscriba de volgende documenten voor: 
a. Machtigingsformulier voor het stemmen bij volmacht. 
b. Stembrief 
c. Stemprotocol 
d. Presentielijst 
Verder draagt de wijkscriba er zorg voor dat in de stemmingsvergadering een actuele lijst van de belij-
dende leden van de wijkgemeente aanwezig is.  

2.4.5. Stemmingsvergadering 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in een vergadering van stemgerechtigde le-
den.  
Voor de aanvang van de stemmingsvergadering heeft de wijkscriba een aantal leden gepolst of zij 
zitting willen nemen in het stembureau. Aan het begin van de vergadering informeert hij de voorzitter 
van de stemmingsvergadering over de samenstelling van het stembureau. De voorzitter maakt de sa-
menstelling van het stembureau bekend aan de aanwezigen. De taak van het stembureau is om de 
stembriefjes te verzamelen, de stemmen te tellen en het stemprotocol in te vullen. 
De voorzitter maakt de uitslag van de stemming bekend. 

3. Verkiezing van Predikant 
De verkiezing van predikanten is geregeld in de ordinanties 3.3, 3.4 en 3.5 van de kerkorde en proce-
dureel nader uitgewerkt in de PKN-Gids voor het Beroepingswerk. De PKN-Gids voor het beroe-
pingswerk bevat de leidraad bij het beroepingswerk. De Wijkkerkenraden worden dan ook geadvi-
seerd om in het beroepingswerk deze te gebruiken. De betreffende ordinanties zijn weergegeven in 
kaders. De volledige Gids voor het beroepingswerk is te vinden op de website van de PKN. Aanvul-
lend zijn bij plaatselijke regeling een aantal artikelen toegevoegd.  

1. Ordinanties 3.3, 3.4 en 3.5. 
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Ord. 3.3: De voorbereiding van de verkiezing van predikanten 
1. De kerkenraad vraagt alvorens tot beroepingswerk over te gaan toestemming aan het breed 

moderamen van de classicale vergadering. 
Deze toestemming wordt verleend indien 
• De kerkenraad de predikant in werktijd van voldoende omvang kan beroepen dan wel naar 

het oordeel van het breed moderamen van de classicale vergadering voldoende gezocht 
heeft naar samenwerking met andere gemeenten; 

• De door de kerkenraad beoogde werkzaamheden van de predikant naar het oordeel van 
het breed moderamen passen bij de werktijd van de te beroepen predikant. 

• De gemeente blijkens een verklaring van het classicale college voor de behandeling van 
beheerszaken in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen; 

2. Vervolgens vraagt de kerkenraad met het oog op mogelijke kandidaten advies aan het daartoe 
aangewezen orgaan van de kerk.  

3. De kerkenraad van een wijkgemeente begint de voorbereiding van de verkiezing en beroeping 
van een predikant eerst nadat de instemming van de algemene kerkenraad is verkregen. 

4. In (wijk)gemeenten waaraan geen predikant voor gewone werkzaamheden is verbonden, ge-
schieden de verkiezing en de beroeping van een predikant onder begeleiding van de door het 
breed moderamen van de classicale vergadering of door het ringverband aangewezen consu-
lent. 

5. Ter voorbereiding van de verkiezing en de beroeping van een predikant stelt de kerkenraad 
een beroepingscommissie in waarin naast leden van de kerkenraad in de regel een aantal an-
dere gemeenteleden zitting heeft. In een gemeente met wijkgemeenten wijst ook de algemene 
kerkenraad uit zijn midden een lid aan. 

6. De gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in 
te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.
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Ord. 3.4. De verkiezing van predikanten  
1. Voor de verkiezing tot predikant voor gewone werkzaamheden komen in aanmerking  

• Degenen die overeenkomstig ordinantie 13-18-3 als predikant beroepbaar zijn gesteld en  
• De predikanten-geestelijk verzorger die door de kleine synode beroepbaar zijn gesteld als 

predikant, nadat zij de daarvoor vereiste aanvullende opleiding hebben voltooid of daar-
voor ontheffing van de kleine synode hebben verkregen vanwege verworven bekwaamhe-
den.  

2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar 
de gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend. Afwijking hiervan is slechts mogelijk 
met instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering.  

3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde 
vacature.  

4. Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren zijn gerezen, kan – in-
dien deze bezwaren door het bevoegde college voor het opzicht in behandeling zijn genomen 
– geen beroep in overweging nemen zolang die behandeling niet onherroepelijk is geëindigd.  

5. De kerkenraad verricht de kandidaatstelling. De kerkenraad van een wijkgemeente echter doet 
dit tezamen met de algemene kerkenraad, waarbij elk van beide kerkenraden met de kandida-
tuur dient in te stemmen.  

6. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering 
van de stemgerechtigde leden van de gemeente. Gaat het om de verkiezing van een predikant 
die als predikant voor gewone werkzaamheden verbonden zal worden aan een wijkgemeente, 
dan geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente.  

7. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is 
een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze geko-
zen te kunnen verklaren.  

8. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigden kan – met medewerking en goedvinden 
van het breed moderamen van de classicale vergadering - in de in artikel 2-1 bedoelde rege-
ling worden bepaald dat in afwijking van de regel dat de stemgerechtigden van de gemeente 
de predikant verkiezen, de kerkenraad de predikant verkiest.  

9. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de 
verkiezing van een predikant met bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar 
geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de algemene kerkenraad. 
Deze predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad.  

10. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeu-
ring te verkrijgen met het oog op de beroeping.  

11. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemge-
rechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schrifte-
lijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.  

12. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn verant-
woordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - door naar het classicale college 
voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat ter zake een einduitspraak doet. 
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3.2. Aanvullende artikelen als onderdeel van de plaatselijke regeling 
3.2.1. Verkiezing door de kerkenraad 
In afwijking van ord. 3.4.6 worden predikanten conform ord.3.4.7 verkozen door de wijkkerkenraad. In 
het goedgekeurde wijkbeleidsplan is deze procedure vastgelegd. 

3.2.2. Vaststellen groslijst 
De door de beroepingscommissie opgestelde geprioriteerde groslijst behoeft de goedkeuring van de 
wijkkerkenraad. Dezelfde lijst in alfabetische volgorde wordt vervolgens vastgesteld door de algemene 
kerkenraad. 

4. Zes-jaarlijkse stemming 
De kerkorde geeft in ordinantie 3.6.3 de stemgerechtigde leden van de wijkgemeenten de mogelijk-
heid om zich uit te spreken over de wijze van de verkiezing van ouderlingen en diakenen telkens voor 
een periode van zes jaar. 

Tijdens de, conform ord. 3.6.3 laatstgehouden zes-jaarlijkse stemming (2022) hebben de stemgerech-
tigde leden van de beide wijkgemeenten voor een periode van zes jaar de kerkenraad gemachtigd 
om, na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diake-

Ord. 3.5: De beroeping van predikanten 
1. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, 

wordt de gekozen kandidaat door de kerkenraad beroepen tot predikant van de gemeente.  
Gaat het om de beroeping van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden 
verbonden zal worden aan een wijkgemeente, dan wordt deze beroepen door de wijkkerken-
raad. Een predikant die verbonden is aan een wijkgemeente is tevens verbonden aan de ge-
meente.  

2. De kerkenraad stelt degene die beroepen is tot predikant van de gemeente een beroepsbrief 
ter hand, waarin omschreven staat wat de gemeente en de predikant elkaar verschuldigd zijn 
en wat de taak van de predikant in de gemeente is. De beroepsbrief wordt ondertekend door 
de preses en de scriba van de kerkenraad. Bij het opstellen van de beroepsbrief wordt reke-
ning gehouden met de vrijheid van het ambt van predikant als dienaar des Woords. De inhoud 
en de strekking van de beroepsbrief kunnen er dus niet toe leiden dat de predikant aan de ker-
kenraad of aan de gemeente ondergeschikt is.  

3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde 
inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de 
(algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrent-
meesters.  

4. De beroepene doet binnen drie weken na de datum van de overhandiging van de beroepsbrief 
schriftelijk mededeling aan de kerkenraad of betrokkene het uitgebrachte beroep aanvaardt.  

5. De beroepen predikant en de betrokken kerkenraden komen overeen wanneer de predikant 
aan de nieuwe gemeente verbonden zal worden. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de 
betrokken classicale vergaderingen en aan het daartoe aangewezen onderdeel van de dien-
stenorganisatie.  

6. De bevestiging dan wel verbintenis vindt plaats nadat approbatie is verleend door het breed 
moderamen van de classicale vergadering van de classis waartoe de gemeente waaraan de 
predikant verbonden zal worden, behoort. Deze approbatie geschiedt wanneer is voldaan aan 
het in de orde van de kerk ter zake van het beroepen en de bevestiging dan wel verbintenis 
van een predikant bepaalde. Indien approbatie is verleend, vinden de bevestiging dan wel ver-
bintenis en intrede plaats binnen drie maanden nadat het beroep is aangenomen, tenzij de 
kerkenraden en de beroepen predikant een later tijdstip overeenkomen.  

7. De bevestiging dan wel de verbintenis vindt plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van 
een daarvoor bestemde orde. De bevestiging in het ambt van predikant geschiedt onder hand-
oplegging.  

8. Indien buitengewone omstandigheden achteraf een ernstig beletsel voor de beroepene vormen 
om tot opvolging van het beroep over te gaan, kan de kerkenraad van de gemeente die het 
beroep uitbracht het door de beroepene gegeven woord teruggeven, mits de kerkenraad van 
de gemeente die door de beroepene wordt gediend, daarmee instemt. 

Ord. 3.6.3 
De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode van ten 
hoogste zes jaren - de kerkenraad machtigen om, in afwijking van ord. 3.6.2, voor elke vacature 
afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen.
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nen, voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen waaruit de verkiezing door de stem-
gerechtigde leden van de wijkgemeente plaatsvindt. 

De zes-jaarlijkse stemming wordt per wijkgemeente gehouden en gecoördineerd door de scriba alge-
mene kerkenraad. De stemming geschiedt schriftelijk. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw dan blijft de huidige 
werkwijze van het verkiezen van ouderlingen en diakenen voor zes jaar gehandhaafd. 

4.1.Volmacht 
De (wijk)kerkenraad acht de verkiezing van ambtsdragers van groot belang en wil daarom de stemge-
rechtigde gemeenteleden, die verhinderd zijn, gelegenheid geven tot het stemmen bij volmacht (max. 
1 volmacht). Ieder belijdend lid die aan de verkiezing in de kerk deelneemt, mits door volmachtgever 
gemachtigd, mag één volmachtstem uitbrengen. Het machtigingsformulier kan worden gedownload 
van de website van de gemeente. Het machtigingsformulier dient te worden ondertekend door vol-
machtgever en volmachtnemer. Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier wordt door vol-
machtnemer in de stemmingsvergadering afgegeven aan de scriba van de wijkkerkenraad. Zonder 
machtigingsformulier kan geen stem bij volmacht worden uitgebracht. 

4.2.Verkiezingsprocedure 
Ten behoeve van de zes-jaarlijkse stemming stelt de scriba van de algemene kerkenraad een tijdpad 
op die vroegtijdig in de vergadering van de algemene kerkenraad wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
Het tijdpad bevat de vervaldata met betrekking tot de volgende zaken: 
1. Kerkbodebericht met de aankondiging van de zes-jaarlijkse stemming en de datum van de stem-

mingsvergadering.  
2. Afkondiging van de te houden zes-jaarlijkse stemming. 
3. Tijdstip stemmingsvergadering. 
4. Kerkbodebericht met uitslag van de stemming. 
5. Afkondiging van de uitslag van de stemming. 

Voor de stemmingsvergadering bereidt de scriba van de algemene kerkenraad de volgende documen-
ten voor: 
a. Machtigingsformulier voor het stemmen bij volmacht. 
b. Stembrief. 
c. Stemprotocol. 
d. Presentielijst. 
e. Verder dragen de wijkscribae er zorg voor dat in de stemmingsvergadering een actuele lijst van de 

belijdende leden van de wijkgemeente aanwezig is.  

4.3.Stemmingsvergadering 
De zes-jaarlijkse stemming vindt plaats in een vergadering van de stemgerechtigde leden. 

Voor de aanvang van de stemmingsvergadering hebben de wijkscribae al een aantal leden gepolst of 
zij zitting willen nemen in het stembureau. Aan het begin van de vergadering informeert de wijkscriba 
de voorzitter van de stemmingsvergadering over de samenstelling van het stembureau. De voorzitter 
maakt de samenstelling van het stembureau bekend aan de aanwezigen.  
De taak van het stembureau is om de stembriefjes te verzamelen, de stemmen te tellen en het stem-
protocol in te vullen. 
De voorzitter maakt de uitslag van de stemming bekend. 

Aldus voorlopig vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad d.d. 17 november 2022  

Preses AK      Scriba AK 

L.A.J. Pots      A.C. Bos 

Na het horen van de gemeente definitief vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad 
van 26 januari 2023 
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Preses       Scriba 

J. Heijstek      A.C. Bos 


