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PLAATSELIJK REGELING VOOR DE VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS VAN DE CHRISTELIJKE 
GEREFORMEERDE KERK EN DE GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE ENKHUIZEN. 

A. De verkiezing van ouderlingen en diakenen 
 

1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden als een zittingstermijn is 
afgelopen of als om gewichtige redenen ontheffing wordt verleend. Ongeacht de kerkelijke 
achtergrond (CGK of GKV) van de te kiezen ambtsdrager wordt de gezamenlijke gemeente 
opgeroepen om haar stem, voor zover daartoe gerechtigd, uit te brengen volgens de overige 
artikelen van dit reglement.  Ambtsdragers worden benoemd voor een periode van vier jaar. Er 
wordt gestreefd naar een evenredige verdeling van de kerkenraad, om in beide kerkverbanden 
vertegenwoordigd te zijn. 
 
2. Minimaal vier weken voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen worden de 
gemeenteleden middels afkondiging in een kerkdienst uitgenodigd namen van een of meer van 
geschikte belijden leden in te dienen bij de kerkenraad. Indienen mag niet anoniem en moet binnen 
acht dagen na de afkondiging met vermelding van het ambt waarvoor men de aanbevolene geschikt 
acht. 

 
3. Na de kandidaatstelling door de kerkenraad ontvangen de kandidaten zo spoedig mogelijk 
bericht hiervan. 

 
4. In dezelfde vergadering waarin de kandidaatstelling plaatsvindt, stelt de kerkenraad de 
datum van de verkiezing vast. 

 
5. De namen van de kandidaten worden, voor elk ambt afzonderlijk, op 2 op een volgende 
zondagen, tweemaal aan de gemeente bekend gemaakt met vermelding van de datum waarop de 
verkiezing gehouden zal worden. 

 
6. De verkiezing vindt plaats in een, onder leiding van de kerkenraad te houden, bijeenkomst 
van de stemgerechtigde gemeenteleden. De stemming geschiedt schriftelijk. Stembiljetten die geen 
duidelijk aanwijzing bevatten of blanco zijn, zijn ongeldig. De uitslag van de stemming wordt direct 
vastgesteld en meegedeeld. 

 
7. Er mag nooit meer dan dubbel het aantal te verkiezen ambtsdragers kandidaat gesteld 
worden. Bij een tweetal is degene verkozen die de meerderheid van het aantal geldige uitgebrachte 
stemmen heeft behaald. Een enkelvoudige kandidaat is verkozen indien minstens 75% van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen op de kandidaat is uitgebracht. Hebben meer kandidaten dan er te 
vervullen plaatsen zijn die meerderheid verkregen, dan worden achtereenvolgens diegenen verkozen 
verklaard op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Wordt die meerderheid door minder 
kandidaten verkregen dan er te vervullen plaatsen zijn, dan wordt een tweede vrije stemming 
gehouden tussen hen die die meerderheid niet verkregen. Zo nodig wordt op dezelfde wijze een 
derde stemming gehouden. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd gekozen. 

 
8. De kandidaten ontvangen zo spoedig mogelijk van de kerkenraad bericht van hun verkiezing. 
Aan hen wordt een tijd van zeven dagen gegeven om te beslissen of zij hun roeping tot het ambt 
aanvaarden. 

 
9. Bezwaren tegen de verkiezingsprocedure dienen op de verkiezingsvergadering te berde 
worden gebracht. De uitslag van de verkiezing wordt op de twee zondagen volgend op de verkiezing 
in de kerkdienst aan de gemeente bekend gemaakt. Bezwaren tegen de bevestiging van een der 
gekozenen moeten binnen drie weken na de stemmingsvergadering schriftelijk bij de kerkenraad 
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worden ingediend. De kerkenraad beoordeelt in zijn eerstvolgende vergadering of de ingediende 
bezwaren gegrond zijn. De kerkenraad moet binnen één week schriftelijk mededeling doen van zijn 
besluit aan degene die bezwaar maakte en, indien van toepassing, degene(n) op wie het bezwaar 
betrekking had. Indien de kerkenraad besluit niet tot bevestiging van de gekozene over te gaan 
wordt dit ter kennis gebracht van de gemeente. 

 
10. De scriba van de kerkenraad maakt van de verkiezing een proces verbaal dat door de 
kerkenraad wordt goedgekeurd en getekend en aan de notulen van de kerkenraad gehecht. 

 
11. Bij tussentijdse vacatures wordt binnen drie maanden in de vacature voorzien. Bij een 
tussentijdse verkiezing houdt de kerkenraad zich aan de in deze regeling vastgestelde bepalingen. 

 
B. De verkiezing van predikanten 

 

12. Indien het gaat om het beroepen van een Christelijke Gereformeerde predikant of kandidaat, 
houdt de kerkenraad zich aan de regels van de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerk. 
Gaat het om het beroepen van een Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt predikant of kandidaat, houdt 
de kerkenraad zich aan de regels van de kerkorde van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. 
 
13. Ter voorbereiding van het uitbrengen van een beroep stelt de kerkenraad een 
beroepingscommissie in die zal bestaan uit Christelijke Gereformeerde gemeenteleden en 
Vrijgemaakt Gereformeerde gemeenteleden. 
 
14. Voordat de beroepingscommissie aan het werk gaat, worden de gemeenteleden uitgenodigd 
aanbevelingen van predikanten en proponenten die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking 
komen ondertekend en met vermelding van de naam bij de kerkenraad in te dienen. 
 
15. De beroepingscommissie zal er op toezien dat in beginsel na een GKV predikant een CGK 
predikant wordt benoemd en andersom. 
 
16. Na overleg met de beroepingscommissie bepaalt de kerkenraad of er één dan wel meerdere 
kandidaten aan de gemeente zullen worden voorgesteld. De kandidaat/kandidaten zullen worden 
uitgenodigd om minstens eenmaal voor te gaan in een zondagse eredienst. 
 
17. Na de kandidaatstelling ontvangen de kandidaten zo spoedig mogelijk daarvan bericht. 
 
18. In dezelfde vergadering waarin de kandidaatstelling plaatsvindt, stelt de kerkenraad de 
datum van de verkiezing vast. 
 
19. De namen van de kandidaten worden op twee opeenvolgende zondagen aan de gemeente 
bekend gemaakt met vermelding van de datum waarop de verkiezing gehouden zal worden. 
 
20. De verkiezing vindt plaats in een vergadering van stemgerechtigde gemeenteleden onder 
leiding van de bevoegde consulent, dan wel zijn plaatsvervanger. De stemming geschiedt schriftelijk 
ter vergadering. Alleen stemgerechtigde leden die ter vergadering aanwezig zijn kunnen aan de 
stemming deelnemen. Stembiljetten die geen duidelijke aanwijzing bevatten of blanco zijn, zijn 
ongeldig. De uitslag van de stemming wordt direct vastgesteld en meegedeeld. Bezwaren tegen de 
gevolgde procedure moeten ter vergadering ingediend worden. 
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21. Bij een stemming uit een tal wordt diegene beroepen op wie de volstrekte meerderheid van 
de geldige stemmen is uitgebracht. Is slechts één kandidaat voorgesteld, dan dient de meerderheid 
minimaal tweederde der geldig uitgebrachte stemmen te bedragen. 
 
22. De scriba van de kerkenraad maakt van de verkiezing een proces-verbaal dat door de 
kerkenraad wordt goedgekeurd en getekend en aan de notulen van de kerkenraad gehecht. 
 
23. De gekozene ontvangt zo spoedig mogelijk van de kerkenraad bericht van zijn verkiezing door 
middel van de beroepsbrief. De niet gekozenen worden tevens in kennis gesteld. 
 
24. Indien de gekozene te kennen heeft gegeven het beroep aan te nemen, draagt de kerkenraad 
er zorg voor dat zijn naam op twee achtereenvolgende zondagen aan de gemeente wordt 
meegedeeld, om door haar goedgekeurd te worden. 
 
 
 
 


