
Rapportage Commissie Talstelling  November 2014 

 
1 

 

Rapport Talstelling Ambtsdragers 

Inleiding 

De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om de talstelling, verkiezing en benoeming van 

ambtsdragers tot een goed einde te brengen. De gewoonte om de gemeente via dubbeltallen 

ouderlingen en diakenen te laten kiezen kan al enkele jaren niet meer uitgevoerd worden vanwege 

een tekort aan kandidaat-ambtsdragers. Ambtdragers worden in de regel via enkelvoudige 

kandidaatstelling benoemd. Vaak blijven een of meerdere vacatures bestaan, die ook in de loop van 

het kerkelijke seizoen niet meer ingevuld kunnen worden. Het tekort aan ambtsdragers wordt 

overigens vaak vooral gevoeld door de zittende en nieuwe ambtsdragers, en minder door de 

gemeente. De rol van de gemeente is in veel gevallen beperkt tot het opgeven van geschikt geachte 

broeders aan het begin van de verkiezingsprocedure.  

De kerkenraad heeft daarom een commissie ingesteld om te inventariseren op welke manier de 

huidige procedure aangepast kan worden, zodat meer recht gedaan wordt aan de inbreng en rol van 

de gemeente, en zoveel mogelijk gewaarborgd wordt dat de talstelling op een goede en effectieve 

wijze plaats kan vinden. 

Opdracht 

De kerkenraad heeft aan de commissie de volgende opdracht meegegeven: 

Aan de commissie talstelling wordt gevraagd om advies uit te brengen of de talstellingsprocedure en 

de werkwijze van de kerkenraad op het gebied van talstelling kan worden aangepast zodat zowel de 

verantwoordelijkheid van de gemeente als van de broeders die geschikt worden geacht voor het ambt 

beter tot uitdrukking komt.  

Daarnaast wordt de commissie gevraagd om na te gaan welke waarborgen in het proces van 

talstelling moeten/kunnen worden opgenomen als de kerkenraad overgaat tot benoeming van 

broeders tot ambtsdragers.  

De commissie wordt gevraagd om in ieder geval te komen tot een aangepaste werkwijze van de 

kerkenraad en indien nodig tot een aanpassing van het verkiezingsreglement. 

In de commissie zijn door de kerkenraad benoemd Harmen van den Berg en Omke Poel. 

Problemen rond talstelling 

Rond de talstelling, verkiezing en benoeming van ambtsdragers worden onder meer de volgende 

problemen geconstateerd: 

- De procedure rond de talstelling is niet transparant voor de gemeente: wat zijn de criteria 

waaronder iemand op tal komt? 

- Regelmatig zijn er vacatures die niet ingevuld kunnen worden 

- De criteria voor opname op de groslijst zijn niet helder en worden niet eenduidig toegepast 

door de verschillende wijkteams 

- De communicatie met betrokken kandidaten rond talstelling, verkiezing en benoeming laat 

te wensen over 
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- De communicatie met gemeenteleden die namen hebben ingediend is onvoldoende 

- De procedure rond talstelling kost relatief veel tijd op de kerkenraad 

- Bestaande procedures en criteria worden niet gehanteerd, waaronder de notitie uit 2005 

waar het onderscheid tussen geschiktheid en beschikbaarheid duidelijk wordt vastgelegd (zie 

Bijlage 4: Notitie criteria en procedure talstelling (uit 2005), die ter informatie is bijgevoegd). 

Achtergrond 

De hiervoor genoemde problemen zijn niet uniek voor de Gereformeerde Kerk van Hengelo, maar 

zijn in vrijwel alle gereformeerde kerken (in meer of mindere mate) aan de orde. Een aantal 

ontwikkelingen in het huidige maatschappelijke en culture klimaat in Nederland is ook sterk van 

invloed op de gesignaleerde problemen rond de talstelling: 

- Mensen zijn steeds minder geneigd om commitments voor een langere termijn aan te gaan, 

maar werken bij voorkeur projectmatig. In een tijd waar werknemers na drie tot vijf jaar vaak 

al op zoek gaan naar een nieuwe werkgever, wordt een ambtstermijn van vier jaar al snel 

gezien als een lange periode.  

- Daarnaast is er in veel gevallen in vergelijking met enkele decennia geleden een lagere 

drempel om bij een (verkiezing en) benoeming tot ambtsdrager ontheffing te vragen, o.a. 

door meer individuele vrijheid en gewijzigde gezagsverhoudingen. 

- Veel mannen ervaren een grotere werkdruk dan vroeger; vrouwen werken in veel gevallen 

ook, waardoor mannen (in vergelijking met vroeger) minder makkelijk ’s avonds 

verplichtingen kunnen aangaan.  

Zonder een (positief dan wel negatief) oordeel over deze ontwikkelingen uit te spreken, moeten we 

constateren dat deze ontwikkelingen het niet eenvoudiger maken om invulling te geven aan de 

talstelling van ambtsdragers. Duidelijk is wel dat een nieuwe of aangepaste werkwijze rond talstelling 

deze ontwikkelingen niet kan compenseren, en dat deze zaken zullen mee zullen blijven spelen. 

Voorstel op hoofdlijnen 

Om te komen tot een procedure waarin meer recht wordt gedaan aan de inbreng van de gemeente, 

en waarin een aantal van de genoemde knelpunten wordt opgelost, stellen we op hoofdlijnen de 

volgende aanpassingen in de huidige werkwijze voor.  

- De gemeente wordt aan het begin van het kerkelijk seizoen (augustus/september) gevraagd 

om namen in te dienen van broeders die ze geschikt acht voor het ambt van ouderling of 

diaken. 

- De kerkenraad selecteert hieruit de namen van broeders die volgens hem geschikt zijn voor 

het ambt van ouderling of diaken (conform de huidige criteria t.a.v. geschiktheid). Hierbij 

wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen ouderlingen en diakenen. 

- Deze lijst met namen wordt vervolgens gepubliceerd in het Kerkvenster. 

- Gedurende de daarop volgende maanden (tot medio maart) kan op verschillende manieren 

met de broeders op deze lijst interactie t.a.v. het ambt plaatsvinden: 

o De gemeente wordt opgeroepen in gesprek te gaan met de genoemde broeders. 

o Wijkambtsdragers gaan in gesprek met de geselecteerde broeders in hun wijk over 

beschikbaarheid 

o De genoemde broeders kunnen zich oriënteren op het ambt 



Rapportage Commissie Talstelling  November 2014 

 
3 

 

o Een of meerdere avonden kunnen worden belegd om door te spreken over het ambt 

o Een cursus rond het ambt kan worden (georganiseerd en) gevolgd 

o De genoemde broeders kunnen overwegen of zij hun omstandigheden t.a.v. werk, 

studie, gezin, etc. zodanig kunnen aanpassen dat een ambtstermijn mogelijk wordt 

- In deze periode kunnen de geselecteerde broeders n.a.v. de gesprekken met hun 

wijkambtsdrager gemotiveerd en schriftelijk aangeven waarom zij eventueel niet beschikbaar 

zijn voor het ambt. 

- Medio maart stelt de kerkenraad de definitieve lijst vast met broeders die geschikt zijn voor 

het ambt van ouderling of diaken. Pas op dit moment wordt het onderscheid aangebracht 

tussen ouderlingen en diakenen. Bij de vaststelling van de lijst wordt beschikbaarheid van 

kandidaten alleen binnen strikte randvoorwaarden meegenomen, en wanneer dit blijkt uit de 

schriftelijke reactie van de kandidaat. 

- Verkiezing vindt vervolgens plaats door de gemeente om de volgorde van benoemen vast te 

stellen; de kiesdrempel vervalt. Verkiezing is alleen nodig als het aantal kandidaten groter is 

dat het aantal vacatures. 

- Bij tussentijdse vacatures kan deze lijst vervolgens ook gehanteerd worden (zonder opnieuw 

een verkiezing te organiseren). 

- Broeders die niet geschikt worden geacht (medio september) en broeders die niet 

beschikbaar zijn (medio maart) kan worden gevraagd om andere taken op zich te nemen in 

de gemeente.  

Dit resulteert in het volgende globale tijdschema rond talstelling: 

- Augustus/september: namen indienen door gemeente 

- September/oktober: vaststellen geschiktheid kandidaten en publiceren namen door 

kerkenraad 

- November tot en met februari: voorlichtingsbijeenkomst(en); korte cursus voor 

ambtsdragers; gesprekken met wijkouderlingen 

- Maart: vaststellen definitieve lijst 

- April: volgorde vaststellen door verkiezing 

- Juni: bevestiging ambtsdragers 

Invoering en evaluatie 

De commissie stelt (in overleg met het moderamen) voor om deze procedure al gedurende het 

huidige seizoen in te voeren (in een verkorte variant), en daarna in het seizoen 2015/2016 volledig 

toe te passen. Na afloop van het seizoen 2015/2016 (dus medio juni 2016) zal de kerkenraad 

(eventueel met inschakeling van de gemeente) deze procedure evalueren en eventueel aanpassen. 

Aanpassingen verkiezingsreglement 

Het verkiezingsreglement dient uiteraard op een aantal punten aangepast te worden. Zie de bijlage 

voor het aangepaste reglement. 
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Invoeringsplan 

Om de nieuwe werkwijze in te voeren, stelt de commissie het volgende invoeringsplan voor. Daarbij 

wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de betrokkenheid van de gemeente, omdat dit immers een 

van de belangrijke aanleidingen voor dit traject is. Startpunt voor het invoeringsplan is de 

goedkeuring van de voorstellen door de kerkenraad op 10 november a.s., waarbij vervolgens de 

volgende activiteiten uitgevoerd zouden moeten worden: 

1. Informeren gemeente over nieuwe werkwijze (november/december) 

a. Aankondiging nieuwe werkwijze en voorlichtingsbijeenkomst in het Kerkvenster van 

22 november 

b. Voorlichtingsbijeenkomst: Korte presentatie na afloop van de morgendienst van 30 

november; koffie na afloop, en een presentatie van ongeveer 15 minuten in de 

kerkzaal als iedereen koffie heeft gehad 

c. Samenvatting van het rapport publiceren in het Kerkvenster van 6 december 

2. Oproep tot het indienen van namen (7 en 14 december) 

3. Vaststellen geschiktheid kandidaten en publiceren namen door kerkenraad (januari) 

4. Organisatie van een tweetal avonden voor alle gekandideerde broeders (februari / maart), 

waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

a. Wat houdt het ambt concreet en praktisch in (vanuit de Hengelose situatie)? 

b. Wat zijn de verschillen tussen ouderlingen en diakenen (vanuit de Hengelose 

situatie)? 

c. Hoe beleven de zittende ambtsdragers hun ambtelijke werkzaamheden? 

5. Vaststellen definitieve lijst door de kerkenraad (april) 

6. Vaststellen volgorde lijst door verkiezing gemeente, en benoeming gekozen broeders. Deze 

verkiezing vindt alleen plaats wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn; zo niet, dan 

worden de kandidaten direct benoemd (mei) 

7. Bevestiging ambtsdragers (juni) 

Breder perspectief 

Zoals al eerder in dit rapport aangegeven zal aanpassing van alleen de procedure rond talstelling en 

verkiezing niet alle gesignaleerde problemen oplossen. Vermindering van het aantal benodigde 

ambtsdragers is op langere termijn ons inziens onvermijdelijk (zie ook het CAT-rapport van enkele 

jaren geleden). Gedacht kan worden aan het werken met 1 ouderling en 1 diaken per wijk, 

ondersteund door een wijkteam, pastorale bezoekers en PPB-ers. Of wellicht een wijkcoördinator die 

een aantal taken kan overnemen. Onderzoek en uitwerking van dergelijke voorstellen valt echter 

buiten de taakomschrijving van de commissie. 

Uiteraard is er ook een sterke relatie met de plannen die ontwikkeld moeten wordt rond de invulling 

van de huidige halve predikantsplaats. Het verdient aanbeveling deze zaken niet los van elkaar vorm 

te geven, maar in samenhang te beschouwen. 
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Bijlage 1: Criteria geschiktheid ambtsdragers 

Om te bepalen of een broeder geschikt is voor het ambt, gelden de volgende criteria. 

Taken 

Ouderling: met name aandacht voor leer en leven. 

Diaken: met name aandacht voor dienstbetoon. 

• Herderlijk zorgen 

o Bemoedigen / vertroosten 

o Vermanen / terechtwijzen 

o Leren / instrueren. 

• Geestelijk leidinggeven 

o Goed voorbeeld geven 

o Initiatieven nemen 

o Toezicht (ouderling) en stimulans (diaken) 

Kenmerken 

• Vol van geloof, genade, kracht 

• Dienstbaarheid 

• Goed bekend staan (ook naar buiten) 

• Wegwijzer kunnen zijn: 

o ouderling: in staat om te vermanen en weerleggen 

o diaken: bevorderen van gemeenschapszin 

 



Rapportage Commissie Talstelling  November 2014 

 
6 

 

Bijlage 2: Procedure samenstelling lijst met geschikte broeders 
Om aan het begin van het seizoen te komen tot een lijst met geschikte broeders, worden de 

volgende stappen doorlopen. 

1. De door de gemeente ingediende namen worden minimaal een week voorafgaand aan de 

kerkenraadsvergadering verspreid binnen de kerkenraad. NB: Kerkenraadsleden zijn ook 

gemeenteleden, en dienen dus net als gemeenteleden voorafgaand namen in te dienen. 

2. Mocht iemand een broeder niet geschikt achten voor het ambt, dient hij dat voorafgaand 

aan de vergadering (met motivatie) door te geven aan de wijkambtdragers, zodat de 

wijkambtdragers dit mee kunnen nemen in hun advies. 

3. Vervolgens kunnen tijdens de vergadering de wijkambtsdragers hun advies over de 

geselecteerde broeders geven. Als regel zal de wijkouderling/-diaken 'ja' moeten 

rapporteren, tenzij dwingende redenen geschiktheid voor het ambt absoluut blokkeren. 

Reden voor een blokkade kunnen in deze fase slechts de volgende omstandigheden zijn: 

a. De betrokken broeder voldoet niet aan de geschiktheidscriteria; 

b. De betrokken broeder wordt door de kerkenraad vermaand inzake een zonde in zijn 

leven; 

c. De ambtsdrager is op de hoogte van een geheime zonde in het leven van de broeder 

waarvan de kerkenraad op dat moment nog geen kennis draagt; 

d. Er zijn feiten die dermate ingrijpend zijn dat talstelling (ook aan het einde van het 

seizoen) onmogelijk of bij voorbaat zinloos is. 

4. In geval van bovengenoemde omstandigheden zal de wijkouderling/-diaken 'nee' moeten 

zeggen. Alleen het onder a en d genoemde zal hij nader moeten toelichten. Beschikbaarheid 

is in deze ronde géén criterium. 

5. De resulterende lijsten met kandidaten (voor ouderling en voor diaken) worden vervolgens 

definitief vastgesteld. Wanneer meer dan 50% van de aanwezigen van mening is dat een 

broeder niet op de definitieve lijst zou moeten komen, wordt de betreffende broeders alsnog 

verwijderd van de lijst. Dit zal als volgt worden vastgesteld: 

a. Optie 1: De aanwezige ambtdragers geven met een “kruisje” op de lijsten aan 

wanneer zij van mening zijn dat de betreffende broeder niet op de definitieve lijst 

zou moeten komen. Wanneer meer dan 50% van de aanwezigen een kruisje heeft 

geplaatst, is er onvoldoende steun voor deze broeder. 

b. Optie 2: Over de broeders waarover twijfel bestaat (wanneer een of meer van de 

aanwezige ambtsdragers die aangeven) wordt schriftelijk gestemd. Wanneer meer 

dan 50% van de aanwezigen tegen de betreffende broeder stemt, is er onvoldoende 

steun voor deze broeder.  
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Bijlage 3: Procedure vaststelling kandidatenlijst 
Om medio maart te komen tot de definitieve lijst met kandidaat-ambtsdragers, worden de volgende 

stappen doorlopen. 

1. Vertrekpunt is de lijst met geschikte kandidaten zoals vastgesteld en gepubliceerd medio 

september. In principe worden aan deze lijst op dat moment geen nieuwe kandidaten 

toegevoegd (mochten er nieuwe kandidaten naar voren komen dan dienen deze volgend 

seizoen (september) op de lijst geplaatst te worden). 

2. Deze lijst wordt vervolgens uitgedund door de niet-beschikbare kandidaten eruit te 

verwijderen 

a. Verwijdering vindt alleen plaats op basis van schriftelijk aangeven van betreffende 

broeder 

b. Wanneer blijkt dat een kandidaat (op basis van nieuwe informatie) toch niet geschikt 

is op basis van de criteria (uit Bijlage 1: Criteria geschiktheid ambtsdragers), kan hij 

ook van de lijst verwijderd worden 

3. Deze lijst wordt vervolgens gesplitst in een lijst voor ouderlingen en een lijst voor diakenen, 

mede op basis van het advies van het wijkteam. 

4. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, volgt verkiezing door gemeente; anders 

worden de kandidaten benoemd in het ambt van ouderling dan wel diaken. 
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Bijlage 4: Notitie criteria en procedure talstelling (uit 2005) 
Tijdens de laatste talstelling is door de kerkenraad (weer) uitvoerig gesproken over het al dan niet op 

tal stellen van broeders die wel geschikt zijn voor het ambt van ouderling of diaken, maar waarvan de 

beschikbaarheid mogelijk leidt tot een ontheffingsaanvraag bij verkiezing. Kernpunt in deze 

discussies is steeds in hoeverre de kerkenraad de beschikbaarheid van een broeder moet afwegen, of 

dat de betreffende broeder zelf deze afweging moet maken (na verkozen te zijn). Zowel binnen de 

kerkenraad als binnen de gemeente wordt hierover sterk verschillend gedacht, hetgeen leidt tot 

verschillende werkwijzen en afwegingen rond de talstelling. Deze verschillen leiden er toe dat 

broeders verschillend behandeld worden, en dat het voor de gemeente niet transparant is hoe de 

talstelling in het werk gaat. Met deze notitie willen we hierover meer duidelijkheid verschaffen. 

Het talstellingsproces 

Doel van het talstellingsproces is om te komen tot een afgewogen advies vanuit de wijkambtsdragers 

zodat op de talstellingsvergadering op een effectieve manier tot de definitieve talstelling kan worden 

overgegaan. Normaal gesproken loopt dit proces volgens de volgende stappen (zie ook het 

verkiezingsreglement): 

1. De gemeente kan gemotiveerd namen indienen van broeders die geschikt geacht worden voor 

het ambt. 

2. De wijkambtsdragers maken een eerste inschatting (gebaseerd op eerder gevoerde gesprekken 

met de betreffende broeder) of deze broeder geschikt en mogelijk beschikbaar is voor het ambt.  

3. Indien dit het geval is wordt voorafgaand aan de talstellingsvergadering met deze broeder een 

gesprek gevoerd. Hierin komt onder meer aan de orde: 

a. dat de broeder over de gaven voor het ambt beschikt; 

b. dat de broeder (met zijn gezin) keuzes moet maken in zijn leven en prioriteiten moet 

stellen, ook in verband met de eventuele vervulling van een ambt; 

c. dat er dringende redenen moeten zijn om bij talstelling en verkiezing ontheffing te 

vragen. 

Het is daarbij wenselijk dat ambtsdragers en de betreffende broeder (met zijn gezin) gezamenlijk 

een conclusie trekken t.a.v. talstelling, geschiktheid en beschikbaarheid. 

4. De wijkambtsdragers brengen voor de talstellingsvergadering zo mogelijk schriftelijk advies uit 

over de opgegeven broeders t.a.v. geschikheid en beschikbaarheid. 

De geschiktheidscriteria 

(Samenvatting van eerdere profielschets ambtsdragers) 

Taken 

Ouderling: met name aandacht voor leer en leven. 

Diaken: met name aandacht voor dienstbetoon. 

• Herderlijk zorgen 

o Bemoedigen / vertroosten 

o Vermanen / terechtwijzen 

o Leren / instrueren. 

• Geestelijk leidinggeven 

o Goed voorbeeld geven 

o Initiatieven nemen 
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o Toezicht (ouderling) en stimulans (diaken) 

Kenmerken 

• Vol van geloof, genade, kracht 

• Dienstbaarheid 

• Goed bekend staan (ook naar buiten) 

• Wegwijzer kunnen zijn: 

o ouderling: in staat om te vermanen en weerleggen 

o diaken: bevorderen van gemeenschapszin 

De beschikbaarheidscriteria 

Bij adviezen rond talstelling en het vaststellen van de groslijst wordt uiteraard eerst gekeken of 

iemand geschikt is voor het ambt (de geschiktheidscriteria). Vervolgens kan gekeken worden of de 

betreffende broeder beschikbaar is voor het ambt (de beschikbaarheidscriteria).  

Voorgesteld wordt om expliciet te maken op grond van welke criteria besloten wordt om een 

broeder al dan niet op tal te stellen. In de praktijk van de afgelopen tijd werd hiermee reeds rekening 

gehouden. Uiteraard zullen dergelijke criteria nooit volledig dekkend zijn, en daarmee deels een 

inschatting van het wijkteam vereisen. Daarbij is het van belang dat wijkambtsdragers en de 

kerkenraad dezelfde criteria hanteren: de wijkambtsdragers hoeven niet op te treden als 

vertegenwoordigers van de betreffende broeder. 

In onderstaande opsomming geven we een overzicht van situaties die zich kunnen voordoen rond 

een broeder die geschikt geacht wordt voor het ambt van ouderling of diaken, en die reden kunnen 

zijn deze broeder niet op tal te stellen. In overige gevallen wordt een broeder in principe dus we op 

tal gesteld. Uiteraard zullen vaak meerdere situaties van toepassing zijn, zodat een weging vereist is. 

Ook de zwaarte van de situatie (zoals gezondheid) zal uiteraard gewogen moeten worden. Het 

expliciet maken van deze situaties zal vermoedelijk wel leiden tot een objectievere, duidelijkere en 

snellere afweging. De lijst met situaties kan uiteraard verkleind, uitgebreid en / of bijgesteld worden. 

Situaties die een talstelling meestal uitsluiten 

Onderstaande situaties sluiten over het algemeen talstelling uit, hetgeen betekent dat iemand die in 

een of meerdere van deze situaties verkeert niet op de groslijst geplaatst zal worden. 

• Eigen gezondheidsproblemen (fysiek en/of psychisch) 

• Grote gezondheidsproblemen in het gezin (fysiek en/of psychisch) 

• Combinatie werk en ambt onmogelijk (bijvoorbeeld avondwerk, etc.) 

• Voorzitter schoolbestuur (niet aan het einde van een termijn) of politiek vertegenwoordiger, in 

combinatie met fulltime baan 

• Lid catecheseteam (in opbouwfase): catecheet in combinatie met fulltime baan 

Terugkoppeling gemeente 

Richting gemeenteleden die gemotiveerd namen ingediend hebben van broeders die men geschikt 

acht voor het ambt kan aangegeven worden waarom de betreffende broeder niet beschikbaar is voor 

het ambt. Uiteraard dient daarbij zorgvuldig met persoonlijke informatie omgegaan te worden. 

Terugkoppeling voorkomt in een aantal gevallen dat gemeenteleden het gevoel krijgen dat met hun 

voordracht geen rekening is gehouden. 



 
 

 
 
 

BEGRIPPEN 

1. In het kader van deze regeling wordt verstaan onder: 
a. kerkenraad: de kerkenraad met de diakenen; 
b. moderamen: het moderamen van de kerkenraad; 
c. K.O.: de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland; 
d. stemgerechtigden: de belijdende leden van de gemeente in volle rechten; 
e. verkiezing: een activiteit van de gemeente voor het verkiezen van ambtsdrager(s), te houden direct 

aansluitend aan een (zondagse) kerkdienst, of op een afzonderlijk daarvoor belegde vergadering; 
f. stembureau: een orgaan dat bestaat uit een door of namens de kerkenraad aan te wijzen aantal 

stemgerechtigde gemeenteleden; het verzorgt administratieve werkzaamheden van de verkiezing; 
g. voorzitter: een door de kerkenraad aan te wijzen ambtsdrager; hij is belast met een goed en ordelijk 

verloop van de verkiezing; hij heeft tevens zitting in het stembureau;  
h. verkiezingsprocedure: het omvat de handelwijze van een verkiezing, alsmede het tellen en 

administreren van de uitgebrachte stemmen; 
i. stembrief: een brief voorzien van naam, adres en handtekening van de afzender, waardoor men bij 

afwezigheid voor een verkiezing zijn of haar keuze kenbaar maakt; 
j. stembiljet: een door of namens de voorzitter verstrekt formulier, waarop men tijdens de verkiezing 

kandidaten van zijn of haar keuze kan aangeven; 
k. approbatie: een goedkeuring die in het algemeen stilzwijgend wordt gegeven. 

 
KANDIDAATSTELLING 
2. Ouderlingen en diakenen worden volgens de K.O. met medewerking van de gemeente door de 

kerkenraad tot het ambt geroepen. 
 
3. De kerkenraad stelt uiterlijk in september de belijdende leden van de gemeente in de gelegenheid hem, 

bij voorkeur met redenen omkleed, namen op te geven van broeders die men geschikt acht voor het 
ambt van ouderling of diaken; de opgave dient schriftelijk en ondertekend te zijn. 

 
4. De kerkenraad selecteert hieruit de namen van broeders die volgens hem geschikt zijn voor het ambt 

van ouderling of diaken; hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen ouderlingen en diakenen.  
 
5. Deze lijst wordt vervolgens kenbaar gemaakt aan de gemeente door publicatie ervan in het 

Kerkvenster. 
 
6. In maart stelt de kerkenraad de definitieve lijst voor ouderlingen en voor diakenen vast.  
 
7. De kerkenraad maakt medio april op twee achtereenvolgende zondagen de namen van de kandidaten 

aan de gemeente bekend. Deze namen worden genoemd in alfabetische volgorde, zo nodig samen met 
de bijbehorende adressen. 

 

VERKIEZING 

8.  Op deze zondagen (punt 7) roept de kerkenraad de stemgerechtigde leden op tot deelname aan een 
verkiezing van het gewenste aantal ambtsdragers. Voor de verkiezing wordt gebeden om Gods leiding, 
in de regel tijdens de voorafgaande kerkdienst. Bij een verkiezing wordt ondermeer afgekondigd het 
aantal (onderscheiden) vacatures, de namen van de gekandideerde personen en de namen van 
degenen die de stemcommissie zullen vormen. De reguliere verkiezing vindt ruim vóór de maand juni 
plaats. 

 
9. Ieder die wettig verhinderd is een verkiezing bij te wonen, kan zijn of haar stem uitbrengen door middel 

van een stembrief, die uiterlijk op de verkiezingsdag vóór het begin van de voorafgaande kerkdienst of 
van de vergadering in het bezit van de voorzitter moet zijn. Stembrieven die op deze wijze worden 
uitgebracht, zijn alleen geldig bij de eerste stemming. 

 
10. De stemming vindt schriftelijk plaats, waarbij gebruik gemaakt wordt van een stembiljet dat per 

stemgerechtigde wordt verstrekt. Bij een voorbedrukt stembiljet geschiedt stemming door het 



 
aankruisen van de naam van de kandidaten die men wil kiezen, bij een blanco stembiljet door het 
volledig opschrijven van de naam van de kandidaten die men wil kiezen. 

 
11. Na de verkiezing worden de stemmen door het stembureau geteld; van deze uitslag wordt proces-

verbaal opgemaakt. Bij vaststelling van het aantal geldige stemmen worden niet meegeteld 
stembiljetten en stembrieven die:  
a.  andere namen vermelden dan van door de kerkenraad gekandideerde personen; 
b.  meer namen vermelden waarop is gestemd dan het te verkiezen aantal; 
c.  niet duidelijk aangeven op welke kandidaat of kandidaten is gestemd; 
d.  voorzien zijn van overbodige toevoeging(en); 
e.  geen kandidaat aangeven waarop is gestemd (blanco). 

 
12.  In overeenstemming met het aantal vacatures worden die kandidaten verkozen geacht, die achtereen- 

volgens het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.Als de stemmen staken, wordt de oudste in 
jaren als verkozen beschouwd. 

 
13.  Slechts tijdens de verkiezing bestaat gelegenheid tot het indienen van formele bezwaren tegen de 

gevolgde verkiezingsprocedure. 
 
14.  Na sluiting van de verkiezing benoemt de kerkenraad de gekozen personen. De kerkenraad informeert 

via de leden van de stemcommissie hen direct na afloop van de verkiezing over deze benoeming. De 
scriba stelt hen schriftelijk van deze benoeming in kennis.  

 
15.  Op de eerste twee zondagen na deze benoeming maakt de kerkenraad ter approbatie de namen van 

de benoemde broeders aan de gemeente bekend, zoveel mogelijk onder vermelding van de datum 
waarop de bevestiging van hen zal plaatsvinden, indien tegen deze bevestiging geen gegrond bezwaar 
wordt ingebracht. In de regel zal deze bevestiging plaatsvinden op de derde zondag van juni. 

 
16. Indien de kerkenraad, na gehouden bespreking, ontheffing moet verlenen aan een benoemde broeder, 

zal in diens plaats worden benoemd hij die bij de laatstgehouden verkiezing het eerstvolgende aantal 
stemmen verkreeg. Bij tussentijdse ontheffingen kunnen resterende kandidaten worden benoemd. 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

17. Ouderlingen en diakenen worden benoemd voor een ambtsperiode van vier jaar en treden aan het eind 
daarvan af. Een afgetreden kerkenraadslid kan niet opnieuw gekandideerd worden voor het ambt, dan 
na verloop van ongeveer twee jaar na het beëindigen van zijn laatste ambtstermijn.De ambtsperiode 
begint met de openbare bevestiging en eindigt - behalve in geval van overlijden of afzetting - tot de in 
punt 15 bedoelde bevestigingszondag in het jaar van aftreden; bij tussentijdse ontheffing eindigt deze 
op een door de kerkenraad vast te stellen datum. 

 
18.  In tussentijdse vacatures zal worden voorzien op de wijze als aangegeven in punt 16 laatste zin. Wie in 

een dergelijke vacature verkozen wordt, is aftredend op de datum waarop zijn voorganger diens 
ambtsdienst zou hebben beëindigd. Valt deze datum binnen twee jaar na zijn bevestiging, dan stelt de 
kerkenraad vooraf per geval de duur van deze ambtsperiode vast. 

 
20. Indien de omstandigheden daartoe naar zijn mening aanleiding geven, heeft de kerkenraad het recht 

om - met instemming van de betrokkene(n) - bij hoge uitzondering: 
a. iemand te kandideren binnen een termijn van ongeveer twee jaar na diens aftreden; 
b. de duur van de ambtsperiode van ten hoogste de helft van het aantal aftredende kerkenraadsleden 

te verlengen met ten hoogste één jaar. Deze broeders worden daarbij, in afwijking van het gestelde 
in punt 21, niet opnieuw bevestigd. 

 
21.  Bij verlenging van de ambtstermijn als bedoeld in punt 20 of ingeval van een benoeming als bedoeld in 

punt 16 van deze regeling, worden betreffende broeders door de kerkenraad benoemd, met toepassing 
van het bepaalde in punt 14 en 15 van deze regeling.  

 
22.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij de kerkenraad. 
 
 
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 november 2014. 


