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Verkiezingsprotocol van de Hervormde gemeente te Lienden 2014.  

Protocol voor het verkiezen van ambtsdragers en kerkrentmeesters in de Hervormde 

gemeente te Lienden zoals bedoeld in artikel 2.1.2 van de “Plaatselijke regeling ten 

behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden”.  

Verder is in dit protocol de benoemingsprocedure voor de kerkrentmeesters (niet 

ambtsdrager ) opgenomen. 

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de hervormde gemeente te Lienden 

op [datum] 
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Verkiezing Ouderlingen en diakenen 

 

Omschrijving/ activiteit Verwijzing artikelen 

Ordinantie en plaatselijke 

regeling
1
 

  

Wie mogen kiezen: 

Belijdende leden in persoon, stemmen bij volmacht is niet 

toegestaan 

 

Ord. 3.2.1./3.2.3./ 3.2.4. 

Plr. 2.1.1. 

  

Wie kunnen worden gekozen: 
De stemgerechtigde (belijdende) leden van de gemeente. Een 

ambtsdrager, als hij niet langer dan tien jaar het ambt draagt (voor 

een ambtstermijn van maximaal twee jaar) of als hij niet terstond 

verkiesbaar is, elf maanden na het verstrijken van de vorige 

ambtstermijn of indien afgevaardigd naar een meerdere vergadering 

c.q. zitting in regionaal of generaal college tot het einde van die 

periode.  

 

Ord. 3.6.1. 

Plr. 2.2.3. 

Ord. 3.7.1 

Ord. 3.7.2 

Ord. 3.7.3. 

  

Op welke wijze wordt gekozen: 

De kerkenraad is door de gemeente gemachtigd om, na 

kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing 

van ouderlingen en diakenen, voor elke vacature afzonderlijk een 

dubbeltal vast te stellen, waaruit de verkiezing plaatsvindt. 

 

 

Ord. 3.6.4. 

  

De procedure stapsgewijs Ord. 3.2.1. en 3.6.4a 

1. Aanbevelingen 

Tenminste twee weken voor de kerkenraadsvergadering waarin de 

verkiezing van ambtsdragers op de agenda in geplaatst, wordt de 

gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad 

aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor 

verkiezing in aanmerking komen. Dit geldt voor alle vacatures dus 

ook als de betreffende ambtsdrager zich herkiesbaar stelt. 

 

Bij de aanbevelingen wordt de vacature vermeld waarvoor het 

aanbevolen gemeentelid in aanmerking komt.  

 

 

Ord. 3.6.2 

Plr 2.2.2 

 

 

 

 

 

Ord. 3.6.4.b. 

2. Kandidaatstelling 

a. Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen 

met de naam van dezelfde persoon worden ingediend door 

stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de verkiezing door 

de kerkenraad geschieden.  

b. Als voor die vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam 

van dezelfde persoon zijn ingediend door stemgerechtigde leden 

van de gemeente, kan de kerkenraad het aanbevolen gemeentelid 

als deze verkiesbaar is verkozen verklaren.  

c. Zijn er voor een bepaalde vacature minder dan vijf namen 

binnengekomen, mag de kerkenraad daarin zelf voorzien. In dat 

geval zal de kerkenraad, als er in de vacature van een herkiesbare 

ambtsdrager geen namen worden ingediend, de betrokken 

ambtsdrager dus per enkele kandidaatstelling kunnen her 

verkiezen. Dit is ook mogelijk als er minder dan 5 namen met 

 

Ord. 3.6.4.c-e. 

                                                 
1
 Ord. = Ordinantie uit de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland 

Plr.= Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden 
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per naam minder dan vijf aanbevelingen worden ingediend, maar 

heeft niet de voorkeur. 

d. Als de kerkenraad van bovengenoemde bevoegdheden geen 

gebruik maakt of als voor die vacature de namen van twee of 

meer personen zijn ingediend die elk door vijf of meer 

stemgerechtigde leden van de gemeente zijn aanbevolen, stelt de 

kerkenraad voor deze vacature na kennisneming van de 

aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de 

stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.  

 

3. Stemming  

a. De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats in een vergadering 

van stemgerechtigde gemeenteleden (stemmingsvergadering). De 

voorzitter kan bepalen dat het stemrecht van de aanwezigen 

wordt vastgesteld. 

b. De vergadering wordt twee weken voordat de verkiezing 

plaatsvindt aangekondigd op een of meerdere zondagen tijdens 

de eredienst en tijdens deze periode vermeld in het kerkblad. In 

de aankondiging worden de namen van de te verkiezen broeders 

en de vacature genoemd. 

c. De stemmingsvergadering wordt geopend met het lezen van de 

Bijbel en gebed. Nadat de vergadering is geopend worden er 

geen personen meer tot de stemmingsvergadering toegelaten. 

d. De voorzitter van de vergadering wijst een kiescommissie, 

bestaande uit drie stemgerechte leden aan. 

e. De stemming geschied schriftelijk door middel van een uit te 

reiken stembriefje. 

f. Het aantal uitgereikte stembriefjes bepaald het aantal 

stemgerechtigde leden.  

g. De kiescommissie is belast met het tellen van de stemmen en kan 

dit in een afzonderlijke ruimte doen. De aanwezige 

stemgerechtigde leden worden instaat gesteld bij de telling 

aanwezig te zijn. 

h. De kiescommissie brengt in de vergadering verslag uit aan de 

voorzitter en noemt daarbij de per vacature uitgebrachte geldige 

stemmen per te verkiezen persoon, de uitgebrachte stemmen die 

ongeldig zijn verklaard en de blanco stemmen. 

i De voorzitter stelt de uitslag vast, verkozen is hij op wie de 

meeste stemmen zijn uitgebracht. Blanco stemmen tellen niet 

mee. 

j. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de 

stemmen opnieuw, dan wordt Staken de stemmen, dan vindt 

herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 

 

 

Plr. 2.1.2. 2.2.2. en 2.2.3. 

Ord. 4.5 

4. Aanvaarding verkiezing 

Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis 

zijn gesteld van hun roeping tot het ambt, bericht of zij deze roeping 

aanvaarden. 

 

Ord. 3.6.6. 

5. Bekendmaking 

Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, 

maakt de kerkenraad hun namen aan de gemeente bekend om haar 

goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging of in 

geval van herverkiezing de verbintenis 

 

Ord. 3.6.7 

6. Bezwaar 

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de 

bevestiging (dan wel in geval van een herverkiezing de verbintenis) 

van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde 

leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze 

bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te 

worden ingediend. 

 

Ord, 3.6.8. 
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Ambtsdragers met een bepaalde opdracht 
Ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht kunnen 

verkozen worden door de kerkenraad uit de stemgerechtigde leden 

van de gemeente, nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid 

zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun mening voor 

verkiezing in aanmerking komen 

 

 

Ord. 3.6.5. 

 

 

Verkiezing predikant 

 

 

Omschrijving/ activiteit Verwijzing artikelen 

Ordinantie en plaatselijke 

regeling 

Wie mogen kiezen: 

De kerkenraad 

Ord 3.4.7. 

Plr. 2.3.2  

Wie kunnen worden gekozen: 
Zij die in de Protestantse Kerk tot het ambt van predikant beroepbaar 

zijn 

 

Ord. 3.4 

Op welke wijze wordt gekozen: 

De Kerkenraad kiest, na raadpleging van de gemeente 

Procedure Ord. 3.3 -3.5 

Toestemming ex Ord 3.4.7 

 

Raadplegen van de gemeente 

1. Voorbereiding 

De gemeente wordt, voordat de kerkenraad  uitgenodigd schriftelijk 

en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van 

personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking 

komen. 

2. Bekendmakend besluit 

De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente 

bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op de 

beroeping. De gemeente kan binnen 5 dagen bezwaren inbrengen 

tegen de gevolgde procedure  

3. Bezwaren tegen gevolgde procedure 

De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen door 

naar het regionale college voor de behandeling van bezwaren en 

geschillen. Daarnaast neemt de kerkenraad de verantwoordelijkheid 

om te proberen zelf het bezwaar weg te . 

 

 

Ord 3.3.6 

 

 

 

 

Ord 3.4.9 

 

 

 

 

 Ord. 3.4.10 

Het uitbrengen van het beroep 

Als geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren 

ongegrond zijn bevonden, wordt de gekozen kandidaat door de 

kerkenraad beroepen tot predikant van de gemeente. 

Ord 3.5 
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Benoeming Kerkrentmeester (niet ambtsdrager) 

 

 

Omschrijving/ activiteit Verwijzing artikelen 

Ordinantie en plaatselijke 

regeling 

Wie mogen benoemen: 

De kerkenraad 

Ord 11.2.3. 

 

Wie kunnen er worden benoemd. 
Twee leden van de gemeente, die geen ambt dragen. 

 

 

Plr. 6.1.2 

Op welke wijze worden ze benoemd 

De kerkenraad draagt de namen van de beoogd kerkrentmeesters 

voor aan de gemeente en vraagt of er bezwaren zijn tegen de 

benoeming. 

 

Ord. 11.2.3 

Zittingsduur en bezwaren 
Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van 

overeenkomstige toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is 

ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen 

de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en 

geschillen. 

 

Ord. 11.2.4 

 

 

 

 


