
Pagina 1 van 3 

 

REGELING VOOR DE ROEPING VAN OUDERLINGEN EN DIAKENEN VAN DE 
GEREFORMEERDE KERK te Zaamslag  (versie nov 2015) 

 
Ingevolge artikel B25.1 KO 
 
 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. stemgerechtigde leden: de belijdende leden van de gemeente (art. B25.5 KO), met uitzondering van 

hen die in verband met een tuchtmaatregel het stemrecht niet mogen uitoefenen (art. D57.2 KO); 
b. dubbel getal: een dubbele aantal kandidaten voor een ambtelijke vacature; 
c. meertal: een incompleet dubbel getal; 
d. enkelvoudige voordracht: een voordracht met evenveel kandidaten als voor de vervulling van de 

vacature(s) nodig zijn;  
e. ambtelijk seizoen: de periode tussen twee reguliere verkiezingen. 
 
 
Artikel 2 Roeping 
Ouderlingen en diakenen worden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde tot hun ambt geroepen 
door de kerkenraad met medewerking van de gemeente, met inachtneming van deze regeling. 
 
 
Artikel 3   Groslijst 
1. Elk jaar in de maand november beoordeelt de kerkenraad, gehoord de diakenen, in hoeverre het 

aantal ambtsdragers voor de bearbeiding van de gemeente dient te worden gewijzigd. Ook zal 
beoordeeld worden of er aanleiding is de grenzen van de wijken te herzien. 

2. Elk jaar, in de regel in de maand januari, worden de stemgerechtigde leden van de gemeente in de 
gelegenheid gesteld schriftelijk de aandacht van de kerkenraad te vestigen op personen die zij 
geschikt achten voor het ambt van ouderling of diaken (art. B25.2 KO). 

3. De op deze manier tot stand gekomen lijst met namen wordt door de kerkenraad besproken. Aan de 
lijst kan de kerkenraad namen toevoegen. De kerkenraad toetst, gehoord de diakenen, de geschiktheid 
voor de ambten, beziet of er om redenen van opzicht en tucht belemmeringen zijn en let op redenen 
van verhindering (art. B25.3 KO). 

4. Op basis van de in lid 3 bedoelde toetsing stelt de kerkenraad een groslijst op van personen die 
geschikt geacht worden om in het ambt van ouderling of diaken te dienen. De lijst dient voor gebruik 
door de kerkenraad en wordt niet openbaar gemaakt. 

 
 
Artikel 4  Kandidaatstelling 
1. Ingeval van een of meer vacatures in de kerkenraad stelt de kerkenraad uit de groslijst als regel een 

kandidatenlijst op, als regel in de vorm van dubbel getallen (art. B25.4 KO). 
2. Indien het niet mogelijk blijkt om een dubbel getal te kandideren, kan de kerkenraad besluiten om een 

meertal te kandideren.  
3. Indien ook het kandideren van een meertal niet mogelijk blijkt, kan de kerkenraad een enkelvoudige 

voordracht aan de gemeente doen. 
 
 
Artikel 5  Verkiezing 
1. In de regel vindt de verkiezing van nieuwe ambtsdragers plaats in de maand april. 
2. De kerkenraad maakt tweemaal de kandidatuur aan de gemeente bekend, bij welke gelegenheid 

tevens de datum voor de te houden verkiezing wordt bekendgemaakt. De namen van de kandidaten en 
de verkiezingsdatum zullen bovendien vermeld worden in het kerkblad. 

3. De verkiezing vindt als regel plaats op een zondag. 
4. In de morgendienst(en) wordt er voor de te houden stemming gebeden. De verkiezingsvergadering    
        wordt met dankgebed afgesloten.  
5      Voorafgaande aan de verkiezing tekenen de stemgerechtigde leden de presentielijst en wordt er aan  
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hen een stembriefje uitgereikt. De namen van de kandidaten staan vermeld op het stembriefje. De 
voorzitter van de kerkenraad leest de namen nog eenmaal voor waarna de stemming wordt gehouden. 

6.    De kerkenraad benoemt voorafgaande aan de verkiezingen een stemcommissie, bestaande uit 
minimaal drie stemgerechtigde leden. De commissie heeft tot taak de stemmen te tellen en een 
proces-verbaal van die telling op te maken. De schriftelijk uitgebrachte stemmen worden hierin 
meegenomen. 

7. Verkozen zijn de kandidaten die de meeste van de uitgebrachte geldige stemmen hebben gekregen. 
Indien er twee kandidaten zijn met een gelijk aantal stemmen vindt er tussen hen een herstemming 
plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt de oudste in leeftijd benoemd. 

8.    Stembriefjes zijn ongeldig als: 
a.  er meer kandidaten zijn aangekruist dan er vacatures zijn; 
b.  er namen van niet gekandideerde personen op zijn geschreven;  
c.   er opmerkingen of aantekeningen zijn bijgeschreven; 
d.   er geen kandidaten zijn aangekruist.  
Wanneer op een stembriefje minder namen zijn aangekruist dan het aantal vacatures gelden de niet 
uitgebrachte stemmen als blanco. 
Stemgerechtigde leden die wettig verhinderd zijn de stemming bij te wonen, kunnen hun stem 
uitbrengen door middel van een ondertekende brief of e-mail die gericht is aan de scriba of secretaris  
van de kerkenraad. Schriftelijke stemmen die binnenkomen na het begin van de 
verkiezingsvergadering zijn  ongeldig.  

 
Artikel 7 Bezwaren procedure en stemming 
Bezwaren van formele aard tegen de gevolgde verkiezingsprocedure en/of de wijze waarop de stemming  
heeft plaats gevonden, dienen voor het eind van de vergadering te worden ingebracht. Eventuele  
ingebrachte bezwaren worden door de kerkenraad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken   
behandeld. 
 
 
 
Artikel 6 Benoeming 
1. De kerkenraad benoemt de verkozen personen in het ambt waarin zij zijn verkozen.  
2. De benoeming geldt als regel voor een periode van tenminste drie jaren (art. B26.1 KO). 
3. De kerkenraad draagt zorg voor de onmiddellijke mededeling van de benoeming aan de betrokken 

personen. 
 
 
Artikel 7 Bekendmaking, bezwaren, instemming gemeente 
1. De kerkenraad maakt de uitslag van de stemming en de benoeming gedurende de twee 

achtereenvolgende zondagen (art. B25.7 jo. F71.5) na de verkiezing aan de gemeente bekend. Bij de 
bekendmaking wordt de gemeente gewezen op de mogelijkheid om bezwaren in te dienen als bedoeld 
in lid 2.  

2. Stemgerechtigde leden kunnen bezwaar maken tegen de benoeming van de  personen (art. F73.1 KO).  
3. Bezwaren als bedoeld in lid 2 dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de kerkenraad te worden 

ingediend binnen veertien dagen vanaf de eerste afkondiging, als bedoeld in lid 1 (art. F73.2 KO). De 
kerkenraad beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaar, doch uiterlijk binnen twee weken na de 
termijn van indiening.  

4. Als geen bezwaren als bedoeld in dit artikel worden ingediend of de ingediende bezwaren ongegrond 
worden verklaard is de instemming van de gemeente verkregen (art. B25.7 KO). 

 
 
Artikel 8   Bevestiging 
De bevestiging van de benoemde personen vindt plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van het 
vastgestelde formulier (art. B25.8 KO). Hun dienst begint met de bevestiging en duurt, behalve bij vertrek, 
overlijden, schorsing of afzetting, totdat hun opvolgers in het ambt zullen zijn bevestigd. 
 
 
Artikel 9  Tussentijdse vacature 
1. Bij tussentijdse vacatures besluit de kerkenraad of en wanneer in de vacature zal worden voorzien. 
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2. Indien er een vacature in de ambten ontstaat, anders dan ten gevolge van het aftreden ingevolge het 
volmaken van de reguliere benoemingstermijn, put de kerkenraad uit de lijst van bij de 
laatstgehouden verkiezing verkozen, maar nog niet benoemde personen voor het betreffende ambt. 
De persoon met de meeste stemmen wordt in de vacature benoemd.  

3. Indien er geen kandidaten meer zijn die bij de laatstgehouden verkiezing wel verkozen maar nog niet 
benoemd zijn, stelt de kerkenraad uit de in artikel 3 bedoelde groslijst kandidaten voor een nieuw te 
houden verkiezing. In dat geval is het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 8 van overeenkomstige 
toepassing. 

4. Tussentijds benoemde ambtsdragers zullen de ambtsperiode volmaken van hen in wier plaats zij 
benoemd zijn. Is het nog niet verstreken gedeelte van diens ambtsperiode echter korter dan één jaar, 
dan kunnen ze worden benoemd voor de duur van de in artikel 6 genoemde ambtsperiode, plus de 
periode liggend tussen de dag van de bevestiging en die van de eerstvolgende periodieke aftreding 
van ambtsdragers. 

 
 
Artikel 10 Verlenging ambtstermijn 
In bijzondere omstandigheden kan de kerkenraad met instemming van de betrokken ambtsdrager de voor  
hem geldende ambtstermijn eenmaal verlengen met maximaal een jaar. Dit besluit wordt gemotiveerd aan  
de gemeente voorgelegd.  
De instemming van de gemeente wordt verkregen als de verlenging op twee achtereenvolgende zondagen  
is afgekondigd en er vanuit de gemeente binnen veertien dagen na de eerste afkondiging geen gegrond  
bezwaar wordt ingebracht.  
Bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de kerkenraad. De kerkenraad beslist  
daarop zo spoedig als mogelijk is, doch uiterlijk binnen vier weken. 

 
 
Artikel 11 Niet verkiesbare periode 
Afgetreden ambtsdragers die hun benoemingsperiode hebben vervuld, zullen in de regel niet binnen 2 
jaar na afloop van de ambtstermijn verkiesbaar zijn voor een nieuwe ambtsperiode. Wanneer naar het 
oordeel van de kerkenraad, in het belang van de gemeente, eerdere kandidaatstelling noodzakelijk is kan 
van deze regel worden afgeweken. In dat geval zal de kerkenraad hun namen op de kandidatenlijst 
plaatsen of aan de gemeente voordragen zoals bepaald in artikel 4 van deze regeling. 
 
 
Artikel 12 Slotbepaling 
In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de kerkenraad. De kerkenraad heeft de 
mogelijkheid om in bijzondere situaties af te wijken van dit reglement. Een besluit daartoe mag niet in 
strijd zijn met de kerkorde en zal gemotiveerd worden meegedeeld aan de gemeente. 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Zaamslag in zijn vergadering van  
5 november 2015. 
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Scriba 
 


