
 

 

Regeling voor de roeping van ouderlingen en diakenen Veenendaal-West 
Als gevolg van 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. meertal is een incompleet dubbel getal; 
c. enkelvoudige voordracht is een voordracht met evenveel kandidaten als voor de 

vervulling van de vacature(s) nodig zijn;  
 
Artikel 2 Roeping 
Elk jaar treedt op een zondag in de maand juni volgens rooster een deel van de 
ouderlingen en diakenen af en vindt de bevestiging van de nieuw benoemden plaats. 
Ambtsdragers treden als regel af nadat hun opvolgers bevestigd zijn. 
Ouderlingen en diakenen worden in overeenstemming met 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. In februari of maart stelt de kerkenraad de leden van de gemeente in de 

gelegenheid namen op te geven van broeders die zij geschikt achten voor het 
ambt van ouderling of diaken (art. B25.2 KO). De geschiktheid wordt zo mogelijk 
toegelicht met argumenten. Dit moet met een ondertekende brief of per e-mail, 
waarvan de afzender als zodanig te herkennen is. De brief of e-mail moet naar de 
scriba gestuurd worden. 
De gemeente wordt hiertoe opgewekt door het afkondigen op twee 
achtereenvolgende zondagen. 

2. De door de gemeente aanbevolen broeders, evenals degenen die door de 
kerkenraad en de diakenen worden toegevoegd, worden in een besloten zitting 
van de kerkenraad met de diakenen een voor een besproken met het doel de 
geschiktheid te benoemen, die de Heer aan deze broeders heeft gegeven. 

3. Op de concept-groslijst worden geplaatst broeders die: 
a. Geschikt zijn voor het betreffende ambt; 
b. Minimaal twee jaar belijdend lid zijn van de gemeente; 
c. Na een vorige ambtsperiode minimaal twee jaar geen ambtsdrager waren. 
Na deze bespreking kunnen de diakenen de vergadering verlaten. 
De kerkenraad toetst, gehoord de diakenen, de geschiktheid voor de ambten en 
let op redenen van verhindering (art. B25.3 KO). 

4. Op basis van de in lid 2 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. De voor de kandidaatstelling te houden stemmingen zijn aan de volgende regels 

gebonden: 
a. Die kandidaten worden gekozen geacht op wie de meeste stemmen zijn 

uitgebracht. 



 

 

b. Wanneer blijkt dat er broeders zijn die hetzelfde aantal stemmen verkregen, 
zal bij afzonderlijke stemming worden uitgemaakt wie nog zal/zullen worden 
toegevoegd om het vereiste aantal kandidaten te verkrijgen. 

c. Indien bij deze herstemming blijkt dat de stemmen staken, zal de oudste in 
jaren leeftijd geacht worden gekozen te zijn. 

2. Ingeval van een of meer vacatures stelt de kerkenraad uit de groslijst als regel een 
kandidatenlijst op in de vorm van een dubbel aantal kandidaten. (art. B25.4 KO). 

3. Indien het niet mogelijk blijkt om een dubbel aantal kandidaten te kandideren, kan 
de kerkenraad besluiten om een meertal te kandideren.  

4. Indien ook het kandideren van een meertal niet mogelijk blijkt, kan de kerkenraad 
een enkelvoudige voordracht aan de gemeente doen. 

 
Artikel 5  Verkiezing 
1. De kerkenraad maakt op twee zondagen de kandidatuur aan de gemeente 

bekend, bij welke gelegenheid tevens de datum voor de te houden verkiezing 
wordt bekendgemaakt. 

2. De verkiezing zal plaatsvinden in een eredienst op zondag, indien mogelijk de 
morgendienst, in april of mei. 

3. De kerkenraad benoemt voorafgaande aan de verkiezingen een stemcommissie, 
bestaande uit minimaal tien stemgerechtigde leden, waarvan twee 
kerkenraadsleden. De commissie heeft tot taak stembriefjes uit te reiken, de 
stemmen te tellen en een proces-verbaal van die telling op te maken. 

4. Voorafgaand aan de eredienst kunnen de stemgerechtigde gemeenteleden een 
presentielijst tekenen, waarna zij van de stemcommissie een stembriefje krijgen 
uitgereikt. De namen van de kandidaten staan vermeld op het stembriefje: eerst 
de ouderlingen alfabetisch op achternaam, dan de diakenen. Bij de stemming 
dienen door elk stemgerechtigd lid maximaal zoveel namen aangekruist te worden 
als er vacatures zijn voor het betreffende ambt. 

5. Bij afwezigheid is het mogelijk schriftelijk te stemmen. Hiervoor geldt de volgende 
procedure, die door ieder stemgerechtigd lid afzonderlijk moet worden gevolgd: 
a. Bij de scriba zijn gedurende de week voorafgaand aan de verkiezing 

stembriefjes verkrijgbaar. Als alternatief kan/kunnen ook de naam/namen van 
de kandidaat/kandidaten naar wie de voorkeur uitgaat op een blanco vel papier 
worden vermeld; 

b. Dit stembriefje of vel papier wordt vervolgens in een envelop gedaan, welke 
wordt dichtgeplakt; 

c. Op de buitenzijde van deze envelop wordt de naam van het stemgerechtigde 
lid vermeld; 

d. De envelop dient vóór de eredienst waarin de verkiezing plaatsvindt bij de 
scriba of een van de leden van de stemcommissie te worden ingeleverd. 

6. In de morgendienst wordt er voor de te houden stemming gebeden en in de 
middagdienst wordt er voor de gehouden stemming gedankt. 

7. De benoemde stemcommissie zal onmiddellijk na de eredienst waarin de 
verkiezing plaatsgevonden heeft bijeenkomen in een tellingsvergadering waarbij 
gemeenteleden van harte welkom zijn. 

8. Bij deze stemmen worden de geldige schriftelijke stemmen gevoegd, waarna de 
stemmen worden geteld. Bij het tellen worden de volgende regels in acht 
genomen voor het vaststellen van de geldigheid: 
a. Indien er meer namen zijn aangekruist dan er vacatures zijn, dan zijn de 

stemmen op dat stembriefje voor het betreffende ambt ongeldig. 



 

 

b. Indien er minder namen zijn aangekruist dan er vacatures zijn, dan worden de 
ontbrekende aangemerkt als geldige blanco stem(men). 

c. Stembriefjes waarop toevoegingen zijn aangebracht, die naar het oordeel van 
de stemcommissie tot onduidelijkheid leiden, zijn ongeldig. 

9. Nadat het aantal uitgebrachte geldige stemmen per kandidaat is vastgesteld, wordt 
de uitslag van de verkiezing als volgt bepaald: 
a. Het aantal op hen uitgebrachte stemmen bepaalt de volgorde waarin broeders 

voor de vervulling van een vacature worden aangewezen, waarbij degene die 
de meeste stemmen kreeg als eerste wordt aangewezen. 

b. Bij een gelijk aantal stemmen wordt de oudste in jaren als eerste 
aangewezen. 

10. De uitslag van de stemming wordt in de tellingsvergadering door de voorzitter van 
de stemcommissie bekend gemaakt. Van de uitslag en van het aantal uitgebrachte 
stemmen zal door de scriba een proces-verbaal worden opgemaakt voor de 
kerkenraad; dit proces-verbaal zal ook in het eerstvolgende mededelingenblad 
worden gepubliceerd. 

 
Artikel 6  Benoeming 
1. De kerkenraad benoemt de verkozen personen in het ambt waarin zij zijn 

verkozen.  
2. De benoeming zal onmiddellijk na de tellingsvergadering mondeling of telefonisch 

aan de verkozen broeders worden meegedeeld en daarna zo spoedig mogelijk 
schriftelijk aan de benoemde broeders worden bevestigd. Deze mededeling en 
bevestiging zullen bij voorkeur door de wijkouderling van de betreffende broeders 
persoonlijk aan hen worden gedaan c.q. overhandigd. 

3. De benoeming geldt voor een periode van vier achtereenvolgende jaren(art. B26.1 
KO). 
Van de duur van de ambtsdienst kan de kerkenraad in bijzondere gevallen 
afwijken. 

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

verkozen broeders per e-mail vóór de middagdienst van de verkiezingszondag 
bekend en in de morgendienst van de daarop volgende zondag.(art. B25.7 jo. 
F71.5) Bij de bekendmaking wordt de gemeente gewezen op de mogelijkheid om 
bezwaren in te dienen als bedoeld in lid 2.  

2. Stemgerechtigde leden kunnen bezwaren tegen de gevolgde 
verkiezingsprocedure bij de kerkenraad indienen*. Stemgerechtigde leden kunnen 
eveneens 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).  

4. In de eerstvolgende vergadering van de kerkenraad zal over deze bezwaren 
worden geoordeeld. 

5. 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). 

6. Eventuele bezwaren van een benoemde broeder tegen zijn benoeming worden 
gedurende de in lid 3 bepaalde approbatieperiode ingewacht. In de eerstvolgende 
vergadering van de kerkenraad zal over deze bezwaren worden geoordeeld. 



 

 

7. Indien de kerkenraad ingebrachte bezwaren tegen een benoemde broeder wettig 
acht, of indien aan een benoemde broeder ontheffing wordt verleend voordat hij 
bevestigd is in het ambt, dan kan de kerkenraad in zijn plaats benoemen diegene 
onder de niet-gekozenen die de meeste stemmen kreeg. 

 
2* De verkiezing vindt plaats tijdens de eredienst. Dit is geen aparte 
verkiezingsvergadering, waarop staande de vergadering bezwaren tegen de 
verkiezingsprocedure ingebracht kunnen worden. Daarom behoort nu achteraf 
gelegenheid geboden te worden voor bezwaar tegen de verkiezingsprocedure. De 
tellingsvergadering is immers geen verkiezingsvergadering. 
 
Artikel 8  Bevestiging 
De bevestiging van de benoemde personen vindt plaats in een kerkdienst met 
gebruikmaking van het vastgestelde formulier (art. B25.8 KO). 
 
Artikel 9  Tussentijdse vacature 
1. Bij tussentijdse vacatures geldt dezelfde regeling als bij reguliere vacatures. 

Daarbij geldt dat de gemeente alleen gevraagd zal worden om namen op te geven 
indien er meer dan vier maanden verstreken zijn na de meest recente verkiezing. 

2. Bij tussentijdse bevestigingen zal de ambtsperiode minimaal drie en maximaal vier 
jaar zijn. 

 
Artikel 10 Verlenging ambtstermijn 
De kerkenraad kan 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. In de eerstvolgende vergadering van de kerkenraad zal 
over deze bezwaren worden geoordeeld. 
 
Artikel 11 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 Veenendaal-
West in zijn vergadering van 28 oktober 2015 
 


