
REGLEMENT VERKIEZING van AMBTSDRAGERS in ‘DE MORGENSTER’ te WEZEP  (2020) 

 

Voorbereiding van de verkiezing 

Artikel 1.1. 

Wanneer verkiezing van één of meerdere ambtsdragers nodig is, wordt dit op twee achtereenvolgende 
zondagen aan de gemeente meegedeeld. Tot tien dagen na de eerste afkondiging kan vanuit de 
gemeente in een ondertekend schrijven (al dan niet per mail) de aandacht van de kerkenraad worden 
gevestigd op belijdende leden van de gemeente, die men acht te voldoen aan de in de Heilige Schrift 
voor ambtsdragers gestelde eisen.  

Artikel 1.2. 

Indiening van namen geschiedt bij de scriba, dan wel per post (Zuiderzeestraatweg 503, 8091 CN 
Wezep), dan wel per mail: scriba@ngk-wezep.nl. 

 

Opstellen van de kandidatenlijst (en eventueel groslijst) 

Artikel 2.1. 

De aldus binnengekomen namen worden besproken in de wijkraad waartoe de betreffende 
voorgedragen gemeenteleden behoren. Deze bespreking vindt plaats op de eerstvolgende geplande 
wijkraad. Zo nodig wordt daarvoor een aparte wijkraad belegd.  

Artikel 2.2. 

Uit elke wijkraad volgt vervolgens een lijst met de namen van die gemeenteleden die door de 
betreffende wijkraad geschikt worden geacht voor het ambt. De wijkraad kan aan deze lijst ook namen 
van gemeenteleden toevoegen die niet vanuit de gemeente zijn genoemd, maar wel door hen geschikt 
worden geacht. De wijkraden dienen deze lijsten in bij de scriba. 

Artikel 2.3. 

Op de eerstvolgende geplande kerkenraadsvergadering wordt vanuit de lijsten van de wijkraden door 
de kerkenraad een kandidatenlijst samengesteld. Zo nodig wordt hiervoor een aparte 
kerkenraadsvergadering belegd. Op deze kerkenraadsvergadering zijn ook de diakenen aanwezig. 

Artikel 2.4. 

Op deze kandidatenlijst kunnen echtparen niet gelijktijdig worden opgenomen. Evenmin kan daarop 
een echtgenoot of echtgenote worden geplaatst van iemand die op dat moment reeds ambtsdrager is.  

Artikel 2.5. 

Uit deze kandidatenlijst stelt de kerkenraad, door middel van een schriftelijke stemming, een groslijst 
samen die  - indien mogelijk en bij voorkeur - dubbel zoveel namen bevat als er vacatures zijn.  

 

Bekendmaking van de namen aan de gemeente 

Artikel 3.1. 

De namen van de kandidaten op de groslijst worden op twee zondagen voor de stemming aan de 
gemeente bekend gemaakt. 

Artikel 3.2. 

Mededeling vindt plaats door bekendmaking via de beamer op de betreffende zondagen. Tevens 
wordt een lijst met de namen gepubliceerd in de eerstvolgende editie van Contact. 
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Artikel 3.3. 

De op de groslijst voorkomende gemeenteleden worden, voordat de eerste afkondiging plaatsvindt, 
daarvan, bij voorkeur door de eigen wijkouderling, in kennis gesteld. 

 

De verkiezing 

Methode I: verkiezing door de gemeenteleden 

Artikel 4. 

Tot deelname aan de stemming tot verkiezing van ambtsdragers zijn gerechtigd de belijdende leden 
van de gemeente, voor zover aan hen de toegang tot het Heilig Avondmaal niet moest worden 
ontzegd. 

Artikel 5.1. 

De stemming vindt plaats op een zondag, waarbij zowel in de eerste als in de tweede dienst 
gelegenheid is deel te nemen aan de stemming. In verband met deze bepaling dient de verkiezing 
gehouden te worden op een zondag waarop de tweede dienst (gezamenlijk met de gemeente van 
Noorderlicht) gehouden wordt in het kerkgebouw van De Morgenster. 

Artikel 5.2. 

Stemgerechtigde gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om op de genoemde tijdstippen hun 
stem uit te brengen, kunnen dat schriftelijk doen door middel van een ondertekend schrijven, welk 
schrijven uiterlijk om 11.00 uur op de dag van de verkiezing bij de scriba ingediend wordt dan wel per 
post (Zuiderzeestraatweg 503, 8091 CN Wezep), dan wel per mail: scriba@ngk-wezep.nl. 

Artikel 5.3. 

De stemming geschiedt met behulp van stembriefjes. Door in het hokje vóór de naam van de 
kandidaat een kruisje te plaatsen, wordt kenbaar gemaakt aan welke kandida(a)t(en) men de voorkeur 
geeft. 

Artikel 6.1. 

Stembriefjes waarop voor de respectievelijke ambten van diaken, jeugdouderling of ouderling meer 
kruisjes zijn geplaatst dan er ambtsdragers nodig zijn, zijn voor het betreffende deel (diakenen, 
jeugdouderling of ouderling) ongeldig. 

Artikel 6.2. 

Niet ingevulde stembriefjes en stembriefjes met toevoegingen worden als ongeldig aangemerkt. 

Artikel 6.3. 

Gekozen en benoembaar zijn die gemeenteleden die bij de stemming de meeste stemmen van het 
aantal geldige stemmen hebben gekregen, met dien verstande dat minimaal 30% van het aantal 
geldige stemmen behaald moet zijn. 

Artikel 6.4. 

In een bijeenkomst met de gemeente, die gehouden wordt na beëindiging van de tweede dienst en 
het tellen van de stemmen, welke bijeenkomst onder leiding staat van één van de predikanten, zal de 
uitslag van de stemming worden bekend gemaakt.  

Artikel 6.5. 

Bezwaren van formele aard tegen een verkiezingsuitslag moeten voor sluiting van de bijeenkomst 
bedoeld in het vorige artikellid kenbaar worden gemaakt. 
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Artikel 6.6. 

Van de uitslag van de stemming alsmede van eventuele bezwaren van formele aard zoals hierboven 
bedoeld, wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt in de notulen van de 
eerstvolgende vergadering van de kerkenraad opgenomen, alsmede in de eerstvolgende editie van 
Contact gepubliceerd. 

 

Methode II: verkiezing door de kerkenraad 

Artikel 7. 

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2.5. tot en met 6 kan de kerkenraad besluiten (op de 
vergadering waarin de kandidatenlijst door haar wordt samengesteld) dat de verkiezing van 
ambtsdragers geschiedt door de kerkenraad. De verkiezing verloopt dan als volgt. 

Artikel 8. 

Tot deelname aan de stemming tot verkiezing van ambtsdragers zijn gerechtigd alle leden van de 
kerkenraad alsmede de diakenen. 

Artikel 9.1. 

De stemming kan plaatsvinden bij gelegenheid van de kerkenraadsvergadering waarop de 
kandidatenlijst wordt samengesteld.  

Artikel 9.2. 

Stemgerechtigde kerkenraadsleden die niet in de gelegenheid zijn om tijdens deze vergadering hun 
stem uit te brengen, kunnen dat schriftelijk doen door middel van een ondertekend schrijven, welk 
schrijven uiterlijk om 19.00 uur op de dag van de verkiezingsvergadering bij de scriba ingediend wordt, 
dan wel per post (Zuiderzeestraatweg 503, 8091 CN Wezep), dan wel per mail: scriba@ngk-wezep.nl. 

Artikel 9.3. 

De stemming geschiedt met behulp van stembriefjes. Door in het hokje vóór de naam van de 
kandidaat een kruisje te plaatsen, wordt kenbaar gemaakt aan welke kandida(a)t(en) men de voorkeur 
geeft. 

Artikel 10.1. 

Stembriefjes waarop voor de respectievelijke ambten van diaken, jeugdouderling of ouderling meer 
kruisjes zijn geplaatst dan er ambtsdragers nodig zijn, zijn voor het betreffende deel (diakenen, 
jeugdouderling of ouderling) ongeldig. 

Artikel 10.2. 

Niet ingevulde stembriefjes en stembriefjes met toevoegingen worden als ongeldig aangemerkt. 

Artikel 10.3. 

Gekozen en benoembaar zijn die gemeenteleden die bij de stemming de meeste stemmen van het 
aantal geldige stemmen hebben gekregen. 

Artikel 10.4. 

Bezwaren van formele aard tegen een verkiezingsuitslag moeten voor sluiting van de 
verkiezingsvergadering bedoeld in artikel 9.1. kenbaar worden gemaakt. 

Artikel 10.5. 

Van de uitslag van de stemming alsmede van eventuele bezwaren van formele aard zoals hierboven 
bedoeld, wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt in de notulen van de 
eerstvolgende (reguliere) vergadering van de kerkenraad opgenomen, alsmede in de eerstvolgende 
editie van Contact gepubliceerd. 
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Artikel 10.6. 

In de eerstvolgende eredienst na deze verkiezingsvergadering, zal (in ieder geval) de uitslag van de 
verkiezing en zo mogelijk ook de benoeming door de kerkenraad aan de gemeente worden bekend 
gemaakt, door afkondiging daarvan voorafgaand aan de dienst en/of door mededeling daarvan via de 
beamer. 

 

Benoeming en bevestiging van de ambtsdragers (na afloop van verkiezingsmethode I dan wel 
methode II) 

Artikel 11.1. 

De kerkenraad benoemt de gekozenen en geeft hen daarvan, bij voorkeur bij monde van de eigen 
wijkouderling, zo spoedig mogelijk bericht met het verzoek hun benoeming te aanvaarden.  

Artikel 11.2. 

In beginsel krijgen de benoemde ambtsdragers gedurende veertien dagen de tijd hun benoeming te 
overwegen en hun besluit kenbaar te maken. 

Artikel 11.3. 

De kerkenraad maakt de namen van de gekozen en benoemde ambtsdragers alsmede het door hen 
genomen besluit ter zake hun benoeming, éénmaal aan de gemeente bekend. Indien er voor een door 
de kerkenraad bepaalde datum geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging van 
de ambtsdragers die hun benoeming hebben aanvaard, plaatsvinden in een eredienst, met 
gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier. 

 

Overige bepalingen 

Artikel 12.1. 

Bij het niet aanvaarden van een benoeming alsmede bij het vervullen van tussentijdse vacatures zijn 
die in dit reglement omschreven procedures zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing met 
dien verstande dat bij een herstemming uit kandidaten die al op de eerste kandidaten- en/of groslijst 
voorkwamen, de namen niet opnieuw twee keer zullen worden afgekondigd.  

Artikel 12.2. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of over de uitleg daarvan, beslist de kerkenraad, 
waaronder voor dit reglement wordt verstaan het college van predikanten, ouderlingen en diakenen 
gezamenlijk.  

 

Vastgesteld in de kerkenraad van 16-1-2020 

 


