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Regeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen van de samenwerkingsgemeente
GKv en NGK te Heerde / Epe
Artikel 1: De ouderlingen en diakenen zullen tot hun ambt worden geroepen door de kerkenraad, met
medewerking van de gemeente en met inachtneming van deze door de kerkenraad vastgestelde
regeling. In deze regeling wordt onder kerkenraad verstaan: de ouderlingen met de diakenen. Een en
ander conform Akkoord voor kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken art 4 en
12 en Kerkorde van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt art B25 en B26.
Artikel 2: In de regel stelt de kerkenraad in maart of in april de gemeente, gedurende tenminste twee
weken in de gelegenheid de aandacht van de kerkenraad te vestigen op broeders of zusters die zij
geschikt achten voor de dienst van ouderling of diaken. Deze aandacht dient per ondertekend
schrijven of e-mail, en liefst met redenen omkleed, te gebeuren. Vanaf de kansel zal naast de
openstelling van deze gelegenheid deze zaak eveneens in het gebed van de gemeente aan de Here
worden opgedragen.
Artikel 3: In een kerkenraadsvergadering worden uit de opgegeven namen zowel voor ouderlingen
als diakenen lijsten ontworpen van kandidaten, waarop dubbel zoveel namen voorkomen als er
vacatures zijn. Tevens wordt in deze vergadering bepaald wanneer de verkiezing door de gemeente
zal plaatshebben. Op twee opeenvolgende zondagen zal aan de gemeente worden meegedeeld
welke broeders of zusters voorgedragen worden aan de gemeente ter verkiezing
Artikel 4: Indien het de kerkenraad niet mogelijk is om ter vervulling van een vacature meer dan één
broeder of zuster voor een ambt voor te dragen, of indien er voor een specifieke functie (bijv.
voorzitter, jeugdouderling) kandidaten worden gezocht zal / kan de kerkenraad gedurende twee
zondagen de naam van één broeder of zuster aan de gemeente voorstellen, zonder verkiezing.
Artikel 5: Aan de gemeente voorgedragen kandidaten voor het ambt van ouderling of diaken worden
van te voren geïnformeerd, in regel door de wijkouderling. De kandidaten dienen in te stemmen met
de voordracht.
Artikel 6: In de kerkenraad mogen geen personen dienen die aan elkaar verwant of aanverwant zijn
in de eerste of tweede graad, evenals partners. In de kerkenraad mogen alleen personen dienen die
belijdend lid van de gemeente zijn en die niet onder censuur staan.

Regeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen Verbindingskerk Heerde – Epe 01-09-2018

2
Artikel 7: De kerkenraad zal aan de gemeente tijdig (2 zondagen voorafgaande) bekend maken
tijdens welke eredienst de verkiezing van ambtsdragers zal plaatsvinden. Voorafgaand aan die
eredienst worden de stembriefjes met de namen van de kandidaten aan de stemgerechtigden (dwz
belijdende leden, die niet onder censuur staan) uitgereikt nadat ze de presentielijst hebben getekend.
Aan stemgerechtigde leden, die genoemde eredienst niet kunnen bijwonen, zal gelegenheid worden
geboden hun stem per ondertekend schrijven of e-mail in te dienen, voorafgaand aan die eredienst.
In het gebed na de preek wordt gebeden voor de verkiezing. Na het gebed benoemt de preses twee
personen (geen ambtsdrager of kandidaat-ambtsdrager zijnde) om samen met hem en de scriba een
stemcommissie te vormen.
De namen van de kandidaten worden voorgelezen, waarna de stemming wordt gehouden. De
stembriefjes worden door de stemcommissie opgehaald, waarna de liturgie wordt vervolgd.
Formele bezwaren tegen de wijze waarop de stemming werd gehouden, moeten na het einde van de
Eredienst direct worden ingebracht bij de kerkenraad, omdat zij daarna niet meer in behandeling
kunnen worden genomen.
Artikel 8: De stemcommissie telt direct na de eredienst de uitgebrachte stemmen. De uitslag van de
stemming blijft geheim. Dit wordt door de voorzitter na afloop van de telling nogmaals uitdrukkelijk aan
de leden van de stemcommissie meegedeeld. De stemverhouding wordt schriftelijk vastgelegd en zes
weken bewaard, waarna deze wordt vernietigd. De stembriefjes worden vernietigd, evenals turflijstjes
etc. De scriba maakt het proces-verbaal op van de verkiezing, waarin wordt vermeld:
• Het totaal aantal stemmen, met inbegrip van de schriftelijke, de ongeldige en de blanco
stemmen;
• Het vastgestelde aantal aanwezige stemgerechtigde leden;
• De namen van de kandidaten die volgens de bepalingen van dit reglement gekozen en
benoembaar zijn.
Artikel 9: Een kandidaat(en) met de meeste stemmen is gekozen. Blanco en ongeldige stemmen
tellen niet mee. Wanneer meer namen worden opgegeven dan er vacatures zijn, is het stembriefje
ongeldig.
Artikel 10: Bij staking van de stemmen zal de beslissing worden genomen door loting. Deze loting
vindt als volgt plaats: een lid van de stemcommissie zal onder het toeziend oog van de
stemcommissie, de namen van de kandidaten elk op een briefje schrijven. Deze briefjes worden in
een collectezak gedeponeerd. De preses haalt vervolgens één briefje uit de collectezak. De preses
leest de naam voor van de gekozen broeder of zuster die op dat briefje staat.
Artikel 11: Na de verkiezing gaat de kerkenraad over tot benoeming van de gekozenen. De uitslag
van de verkiezing wordt in een volgende eredienst meegedeeld, nadat de benoemde personen zijn
ingelicht door de kerkenraad, in de regel door de wijkouderling.
Ingeval één van de benoemden op grond van gegronde bezwaren door de kerkenraad van zijn
benoeming wordt ontheven, kan, indachtig de gehouden stemming en na instemming door de
kerkenraad, de volgende kandidaat benaderd worden om benoemd te worden. Indien dit niet mogelijk
is wordt een nieuwe kandidatenlijst samengesteld zoals beschreven in de art. 3 en 4 van deze
regeling. Op deze kandidatenlijst kunnen andere personen worden geplaatst dan op de voorgaande.
De procedure zoals beschreven in dit verkiezingsreglement wordt opnieuw doorlopen.
Artikel 12: De kerkenraad zorgt dat de namen van hen die hun benoeming opvolgen op twee
zondagen, die aan de bevestiging voorafgaan, aan de gemeente worden voorgesteld om door haar
goedgekeurd te worden. In deze mededeling is ook begrepen de benoemde broeder of zuster,
genoemd in art. 4.
Indien er tegen hen geen gegronde bezwaren worden ingebracht worden zij na de zomervakantie
bevestigd in een openbare samenkomst van de gemeente.
Artikel 13: Ouderlingen en diakenen worden benoemd voor een periode van tenminste 2 en ten
hoogste 4 jaren. Ieder jaar zal een evenredig deel aftreden. De regel is dat een ambtsdrager niet
direct herkiesbaar is, maar dat hij een "rustperiode" van 2 jaar zal hebben.
Artikel 14: Bij een tussentijdse vacature beslist de kerkenraad of en wanneer er in de vacature wordt
voorzien. De benoemde broeder of zuster zal in het rooster de plaats van zijn voorganger innemen en
zal derhalve de ambtsperiode uitdienen, zoals deze voor zijn voorganger is vastgesteld. Indien de
duur van de aldus nog te vervullen ambtsperiode minder dan 2 jaar is, zal de ambtsperiode worden
verlengd tot ten hoogste 4 jaar.
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Artikel 15: Wanneer zich een situatie voordoet waarin deze regeling niet voorziet, dan beslist de
kerkenraad.
De regeling gaat van kracht per 1 september 2018.
Voorzitter Verbindingskerk, Klaas Harink
Vicevoorzitter Verbindingskerk, Luuk de Vos
Getekend op kerkenraadsvergadering van 2 oktober 2018
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