
Procedure verkiezing ambtsdragers 

1 
 

Leden van de kerkenraad, 

In de vergadering van 5 september 2017 is gesproken over de wijze waarop ambtsdragers worden 

verkozen. In de ordinantie is deze procedure beschreven; in de plaatselijke regeling is de nuance 

aangebracht. Het blijkt echter we de laatste jaren zijn vervallen in het selecteren van mogelijk 

ambtsdragers. Enerzijds hebben we uitgesproken de gang van zaken te willen volgen zoals 

beschreven is. Anderzijds bestaat het verlangen om de gemeente meer te betrekken en haar daarbij 

de verantwoordelijkheid te geven die zij heeft. Een van deze verantwoordelijkheden is het 

aanbevelen van ambtsdragers. 

Dit document geeft schematisch de gang van zaken rondom de verkiezing weer. Bij elke stap in het 

proces is een nummer opgenomen. Op basis van dit nummer kunt u de toelichting op deze stap 

vinden. 

De volgende symboliek is in het schema gebruikt: 

Symbool Betekenis 

Start/eind

 

Start- of eindpunt van het proces. 

Kandiaat 
gekozen

 

Voor de leesbaarheid van de schema’s zijn 
verwijzingen opgenomen. Dit symbool is het 
‘vertrekpunt’ van de verwijzing 
 
Nevenstaand symbool is de plaats in het 
schema waar verder wordt gegaan. 

Kandiaat 
gekozen

 

Activiteit

 

Uit te voeren activiteit 

Keuze

 

Beslis- of keuzemoment. 

 

De beschreven procedure is gebaseerd op ordinanties 3-6-3 (‘gewone’ verkiezingsprocedure), 3-6-4 

(verkiezing door dubbeltallen), 3-6-6 t/m 3-6-10 (roepen ambtsdragers) en 4-5-3 (stemming over 

personen) en het plaatselijk reglement. 

 

Hans Vleugel, Mathijs Udo 

Geldermalsen 

05-03-2018  
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Figuur 1. Voorbereiding verkiezen ambtsdragers. 

  

1.
Verkiezingsperiode.

2.
Kerkenraad maakt lijst 

met aftredende 
ambtsdragers.

3.
Meer dan 12 jaar 
aaneengesloten  
ambtsdrager?

5.
Geen herverkiezing.

4.
Stelt ambtsdrager 
zich herkiesbaar?

Nee

Nee

Ja

6.
Ambtsdrager op lijst met 

herkiesbare ambtsdragers.

Ja

7.
Kerkenraad 

gemachtigd voor 
dubbeltallen?

8.
Procedure volgens 

ord. 3.6.3

Nee Ja

9.
Procedure volgens 

ord. 3.6.4
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Nr Toelichting Voorbereiding verkiezen ambtsdragers. 
Ordinantie/ 
Pl. regeling 

1 Elk oneven jaar wordt gecontroleerd of de ambtstermijn van ambtsdragers is 
verlopen. 

 

2 De scriba stelt een lijst op met ambtsdragers waarvoor de ambtstermijn eindigt. P. 2.2.1. 

3 De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Na 
afloop van deze eerste termijn zijn zij als ambtsdrager herkiesbaar voor een - 
per geval - vast te stellen termijn van ten minste twee jaar en ten hoogste vier 
jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren 
ambtsdrager kunnen zijn. (Ordinantie 3-7-1) 

P. 2.2.1. 
O. 3-7-1. 

4 De kerkenraad vraagt of de ambtsdrager geroepen is zijn/haar ambt met een 
termijn te verlengen. 

 

5 Als de zittende ambtsdrager niet wenst te verlengen dan wordt deze niet op de 
lijst met aanbevelingen geplaatst. 

 

6 Als de zittende ambtsdrager wel wenst te verlengen dan wordt deze wel op de 
lijst met aanbevelingen geplaatst 

 

7 Een maal per 6 jaar vindt een stemming plaats over het al dan niet machtigen 
van de kerkenraad om, voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te 
stellen conform ordinantie 3-6-4-a. 

P. 2.2.5. 

8-> Als bij de stemming zoals genoemd bij 7 de kerkenraad niet is gemachtigd voor 
het stellen van dubbeltallen wordt de verkiezingsprocedure conform ordinantie 
3-6-3 gevolgd. 

O. 3-6-4-a. 
P. 2.2.4. 

9-> Als bij de stemming zoals genoemd bij 7 de kerkenraad wel is gemachtigd voor 
het stellen van dubbeltallen wordt de verkiezingsprocedure conform ordinantie 
3-6-4 gevolgd. 
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Figuur 2. Verkiezingsprocedure conform ordinantie 3-6-3. 

10.
Kerkenraad vraagt per 
ambt aanbevelingen bij 

gemeente.

11.
Kerkenraad stelt lijst op en 

checkt formele 
verkiesbaarheid.

15.
Kerkenraad kan lijst met 
aanbevelingen aanvullen.

13.
Kerkenraad gaat over tot 

verkiezing.

17.
Kandidaten worden 
verkozen verklaard.

12.
Personen

 met meer dan 10 
aanbevelingen?

16.
Zijn er 

meer namen dan 
vacatures?

Ja

Ja

14. 
Kandidaten 
verkozen.

14. 
Kandidaten 
verkozen.

19. 
Nog openstaande 

vacature(s) ? Ja

20. 
Twee keer 

aanbevelingen 
gevraagd?

Nee

Ja

8.
Procedure 

volgens ord. 
3.6.3.

14. 
Kandidaten 
verkozen.

21.
Start beroep. 22.

Einde procedure.Nee

55.
Geen 

ambtsdrager
.

18.
Verkiezing door de 

gemeente.

22.
Einde procedure.
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Nr Toelichting Verkiezingsprocedure conform ordinantie 3-6-3. 
Ordinantie/ 
Pl. regeling 

->8 Als bij de stemming zoals genoemd bij 7 de kerkenraad niet is gemachtigd 
voor het stellen van dubbeltallen wordt de verkiezingsprocedure conform 
ordinantie 3-6-3 gevolgd. 

O. 3-6-4-a. 
P. 2.2.4. 

10 Als een ambtsdrager herkiesbaar is kan de gemeente afzien van 
aanbevelingen voor die positie 

 

De gemeente wordt gevraagd per ambt naam, adres, van het aanbevolen 
gemeentelid te noemen. Ook de naam, adres, woonplaats van het 
gemeentelid die de aanbeveling doet moet worden gemeld. Als een van deze 
criteria ontbreekt is de aanbeveling ongeldig. 
De aanbeveling dient via een ondertekende brief via post, of gescand via mail, 
bij de scriba te worden ingediend. 

O. 3.6.2. 

De ouderling Communicatie zal deze uitnodiging in de vorm van afkondiging, 
mededelingen in de zondagsbrief en middels een separate mail aan de 
gemeente verzorgen. 

 

11 De scriba comprimeert de aanbevelingen tot een lijst en deelt deze met de 
kerkenraad. De lijst bestaat uit: 
• Naam, adres, woonplaats van gemeentelid dat is aanbevolen 
• Ambt waarvoor deze is aanbevolen 
• Naam, adres, woonplaats van gemeentelid die de aanbeveling heeft 

gedaan 
• Aantal maal dat deze persoon is aanbevolen 
• Formele verkiesbaarheid van de aanbevolen persoon 

 

Verkiesbaarheid: 
Ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen worden gekozen uit 
de belijdende lidmaten. 

P. 2.2.1. 

12 
13 

14-> 
19 

Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of 
meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing 
door de kerkenraad. 

O. 3-6-3-b. 

Als er nog openstaande vacatures zijn dan wordt de gemeente verzocht 
aanbevelingen te doen voor de resterende vacatures. Dit doen we maximaal 2 
keer. 

 

12 
15 

Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer 
stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst 
op met de namen van hen die voor dat ambt door tien of meer 
stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad 
kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor 
dat ambt worden aanbevolen. 

O. 3-6-3-c 

16 
17 

14-> 

Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor 
dat ambt, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard. 

O. 3-6-3-d 

16 
18-> 

Als het aantal namen op de lijst groter is dan het aantal vacatures voor dat 
ambt, geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de 
gemeente. 

O. 3-6-3-e 

->14 
21-> 

Voor de verkozen kandidaten start mogelijkheid tot het beroep.  
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Nr Toelichting Verkiezingsprocedure conform ordinantie 3-6-3. 
Ordinantie/ 
Pl. regeling 

->14 
->55 

19 
20 

Als er, na verkiezing en/of bedanken, nog openstaande vacatures zijn dan 
wordt de gemeente verzocht aanbevelingen te doen voor de resterende 
vacatures. Dit doen we maximaal 2 keer.  

 

19 
20 
22 

Als de vacatures zijn vervuld of bij het tweede verzoek geen aanbevelingen 
zijn gedaan, dan stopt het proces van aanbevelen van ambtsdragers 
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Figuur 3. Verkiezing door dubbeltallen conform ordinantie 3-6-4. 

23.
Kerkenraad vraagt per 

vacature aanbevelingen bij 
gemeente.

24.
Kerkenraad stelt lijst op en 

checkt formele 
verkiesbaarheid.

36. 
Nog openstaande 

vacature(s) ? Ja

37. 
Twee keer 

aanbevelingen 
gevraagd?

Nee

Ja

Ja

35.
Kerkenraad stelt na 
kennisneming aan- 

bevelingen dubbeltal op.

25.
4 of minder 

aanbevelingen voor 1 
persoon voor 

vacature?

Ja

28.
Kerkenraad verkiest.

30.
Meer dan 4 

aanbevelingen voor 1 
persoon voor 

vacature?

Ja

Nee

Nee

26.
Verkiest kerkenraad?

31.
Verkiest kerkenraad?

29. Kandiaat 
gekozen.

Nee

27.
Kerkenraad stelt na 
kennisneming aan-

bevelingen dubbeltal op.

Ja

34.
Meer dan 1 persoon vaker 

dan 4 keer aanbevolen

33.
Aanbevolene verkozen 

verklaard.

29. Kandiaat 
gekozen.

Ja

32.
Kerkenraad stelt na 
kennisneming aan-

bevelingen dubbeltal op.

18.
Verkiezing door de 

gemeente

18.
Verkiezing door de 

gemeente.

18.
Verkiezing door de 

gemeente

9.
Procedure 

volgens ord. 
3.6.4.

29. Kandiaat 
gekozen.

21.
Start beroep.

22.
Einde procedure.

Nee

55.
Geen 

ambtsdrager
.
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Nr Toelichting Verkiezing door dubbeltallen conform ordinantie 3-6-4. 
Ordinantie/ 
Pl. regeling 

->9 Als bij de stemming zoals genoemd bij 7 de kerkenraad wel is gemachtigd 
voor het stellen van dubbeltallen wordt de verkiezingsprocedure conform 
ordinantie 3-6-4 gevolgd. 

O. 3-6-4-a. 
P. 2.2.4. 

23 Als een ambtsdrager herkiesbaar kan de gemeente afzien van aanbevelingen 
voor die vacature. 

 

De gemeente wordt gevraagd per vacature naam, adres, van het aanbevolen 
gemeentelid te noemen. Ook de naam, adres, woonplaats van het 
gemeentelid die de aanbeveling doet moet worden gemeld. Als een van deze 
criteria ontbreekt is de aanbeveling ongeldig. 
De aanbeveling dient via een ondertekende brief via post, of gescand via mail, 
bij de scriba te worden ingediend. 

O. 3-6-4-b. 

De ouderling Communicatie zal deze uitnodiging in de vorm van afkondiging, 
mededelingen in de zondagsbrief en middels een separate mail aan de 
gemeente verzorgen. 

 

24 De scriba comprimeert de aanbevelingen tot een lijst en deelt deze met de 
kerkenraad. De lijst bestaat uit: 
• Naam, adres, woonplaats van gemeentelid dat is aanbevolen 
• Vacature waarvoor deze is aanbevolen 
• Naam, adres, woonplaats van gemeentelid die de aanbeveling heeft 

gedaan 
• Aantal maal dat deze persoon is aanbevolen 
• Formele verkiesbaarheid van de aanbevolen persoon 

 

Verkiesbaarheid: 
Ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen worden gekozen uit 
de belijdende lidmaten. 

P. 2.2.1. 

25 
26 
28 

29-> 

Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met de 
naam van dezelfde persoon worden ingediend door stemgerechtigde leden 
van de gemeente, kan de verkiezing door de kerkenraad geschieden. Als de 
kerkenraad wel verkiest dan is de kandidaat verkozen. 

O. 3-6-4-c. 

26 
27 

18-> 

Als de kerkenraad niet verkiest dan stelt de kerkenraad voor deze vacature na 
kennisneming van de aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing 
door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt 

O. 3-6-4-e. 

30 
31 
33 

29-> 

Als voor de vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam van dezelfde 
persoon zijn ingediend door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de 
kerkenraad de aanbevolene als deze verkiesbaar is verkozen verklaren. Als de 
kerkenraad wel verkiest dan is de kandidaat verkozen. 

O. 3-6-4-d. 

31 
32 

18-> 

Als de kerkenraad niet verkiest dan stelt de kerkenraad voor deze vacature na 
kennisneming van de aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing 
door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. 

O. 3-6-4-e. 

34 
35 

18-> 

Als voor die vacature de namen van twee of meer personen zijn ingediend die 
elk door vijf of meer stemgerechtigde leden van de gemeente zijn 
aanbevolen, stelt de kerkenraad voor deze vacature na kennisneming van de 
aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de 
stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt. 

O. 3-6-4-e. 

->29 
21-> 

Voor de verkozen kandidaten start mogelijkheid tot beroep.  
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Nr Toelichting Verkiezing door dubbeltallen conform ordinantie 3-6-4. 
Ordinantie/ 
Pl. regeling 

->29 
->55 

36 
37 

Als er, na verkiezing en/of bedanken, nog openstaande vacatures zijn dan 
wordt de gemeente verzocht aanbevelingen te doen voor de resterende 
vacatures. Dit doen we maximaal 2 keer.  

 

22 Als de vacatures zijn vervuld of bij het tweede verzoek geen aanbevelingen 
zijn gedaan, dan stopt het proces van aanbevelen van ambtsdragers 
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Figuur 4. Verkiezing door gemeente conform ordinantie 4.5.  

18.
Verkiezing 
door de 

gemeente.

40.
Zijn er meer 

kandidaten dan 
vacatures?

42.
Kandidaten verkozen.

38.
Gemeente stemt 

schriftelijk.

44.
Herstemmen tussen 2 

kandidaten met meeste 
stemmen.

Ja

48.
Staken stemmen?

47.
Herstemmen.

46.
Staken stemmen?

51.
Kandidaat/kandidaten 

verkozen.

21.
Start beroep.

Nee

Nee

Ja

49.
Het lot beslist.

41.
Hebben kandidaten 

met meeste stemmen 
meerderheid?

Ja

43.
Zijn alle vacatures 

vervuld?

Nee

Ja

Nee

45.
Stemmen tussen 

dubbeltal.

39.
Verkiezingsprocedure 
volgens dubbeltallen?

Ja

Nee

50.
Einde procedure.
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Nr Toelichting Verkiezing door gemeente conform ordinantie 4.5. 
Ordinantie/ 
Pl. regeling 

->18 Verkiezing door de gemeente  

39 De gemeente stemt schriftelijke P. 2.1.2.a. 

40 
41 
42 
43 
51 

Indien er meer kandidaten zijn dan de te verkiezen vacatures, zijn van hen 
verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal 
vacatures dat vervuld moet worden. 

P. 2.1.2.b. 
O. 4-5-3. 

40 
44 
46 
47 

Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft 
behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de 
meeste stemmen behaalden. 

P. 2.1.2.c. 
O. 4-5-3. 

46 
47 
48 
49 

Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, 
dan beslist het lot. De ingelote kandidaat wordt verkozen  

P. 2.1.2.d. 
O. 4-5-3. 

51 
21-> 

Voor de verkozen kandidaten start mogelijkheid tot beroep.  

50 Einde procedure  
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Figuur 5. Verkiezing ambtsdragers. 

52.
Verkozen kandidaten 

worden geroepen.

54.
Aanvaard verkozene 

roeping?

57.
Kerkenraad maakt namen 

aan gemeente bekend.

Ja

58.
Bezwaar vanuit 

gemeente?

60.
Kerkenraad neemt 

bezwaar in behandeling.

61.
Bezwaar 

weggenomen?

Ja

62.
Bezwaar tegen 
procedure of 
bevestiging/
verbintenis?

Nee

63. Bezwaarschrift naar 
regionale college voor 

behandeling bezwaren en 
geschillen.

65.
Bezwaarschrift naar 
regionale college van 

opzicht.

Bevestiging/
verbintenisProcedure

64.
Bezwaar gegrond?

59.
Ambtsdrager wordt 

bevestigd.

Nee
66.

Bezwaar gegrond?Nee

68.
Beroep aantekenen bij 
generaal college van 

opzicht.

Ja

67.
Beroep aangetekend?Nee

Ja

59.
Ambtsdrager wordt 

bevestigd.

Nee

55.
Geen 

ambtsdrager.

53.
Gemeente informeren.

21.
Start beroep

55.
Geen 

ambtsdrager.

22.
Einde procedure.

22.
Einde procedure.
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Nr Toelichting Verkiezing ambtsdragers. 
Ordinantie/ 
Pl. regeling 

->21 Voor de verkozen kandidaten start de aanvaarding.  

52 Een afvaardiging van de kerkenraad (dominee en ouderling) bezorgen bij de 
geroepen gemeenteleden de brief waarin de benoeming wordt bevestigd. 

 

53 De gemeente wordt via afkondiging en publicatie in de zondagsbrief op de 
hoogte gesteld welke gemeenteleden geroepen zijn tot ambtsdrager. 

 

54 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 te aanvaarden. 

O. 3-6-6. 

55-> 
22 

De vacature wordt niet door de aanbevolen ambtsdrager ingevuld.  

57 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 bevestiging respectievelijk verbintenis. 

O. 3-6-7. 

58 
60 

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging (dan 
wel in geval van een herverkiezing de verbintenis) van een gekozene kunnen 
worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen 
uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de 
kerkenraad te worden ingediend. 

O. 3-6-8. 

58 
59 

 

Indien geen bezwaren zijn vindt, - met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 
bepaalde - de bevestiging dan wel bij aansluitende herverkiezing de verbintenis 
plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. 
De bevestiging kan onder handoplegging geschieden. 

O. 3-6-10. 

61 De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen. O. 3-6-9. 

61 
62 
63 

Als het bezwaar 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 regionale college voor de 
behandeling van bezwaren en geschillen. 

O. 3-6-9. 

64 Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet 
terzake een einduitspraak. 

O. 3-6-9. 

64 
59 

Indien de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt- met 
inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging dan wel bij 
aansluitende herverkiezing de verbintenis plaats in een kerkdienst met 
gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder 
handoplegging geschieden. 

O. 3-6-10 

64 
55-> 

22 

Als het bezwaar gegrond is verklaard is de verkiezingsprocedure nietig. Hierbij 
zal bevestigingen in de betreffende vacature of ambt niet plaatsvinden. De 
verkiezingsprocedure dient met in acht neming van de uitspraak en pas nadat 
het bezwaar is opgelost te worden overgedaan. 

 

62 
65 

Als het bezwaar niet wordt ingetrokken zendt de kerkenraad binnen veertien 
dagen na ontvangst het bezwaarschrift indien het gaat om een tegen de 
bevestiging dan wel verbintenis van de gekozene, naar het regionale college 
voor het opzicht. 

O. 3-6-9. 

66 Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond 
verklaart, een einduitspraak. 

O. 3-6-9. 

66 
59 

Indien de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt - met 
inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging dan wel bij 
aansluitende herverkiezing de verbintenis plaats in een kerkdienst met 
gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder 
handoplegging geschieden. 

O. 3-6-10 
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Nr Toelichting Verkiezing ambtsdragers. 
Ordinantie/ 
Pl. regeling 

66 
67 
68 

Tegen de uitspraak van het regionale 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 regionale 
college is verzonden. 

O. 3-6-9. 

67 
55-> 

Als er geen beroep wordt aangetekend zal de bevestiging niet plaatsvinden en 
wordt de vacature opengesteld voor vervulling conform de 
verkiezingsprocedure 

 

 


