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1.

INLEIDING

In deze notitie vindt u een overzicht van de kerkordelijke regelingen omtrent procedures en bekendmakingen
bij verschillende gebeurtenissen zoals bij ambtsdragerverkiezingen of voor de bediening van de Heilige Doop.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de commissie kerkorde via de contactgegevens
die op pagina 1 te vinden zijn.
2.

VERKIEZINGEN VAN OUDERLINGEN EN DIAKENEN
2.1. Zes-jaarlijkse stemming
a.
b.
c.

d.

in november 2008 / 2014 / 2020 / 2026 etc.

Overeenkomstig ordinantie 3-4.
De verkiezing wordt door de kerkenraad georganiseerd en vindt elke zes jaar plaats gerekend vanaf
2008, in de maand november.
De gemeente moet minimaal 8 dagen en maximaal 30 dagen voorafgaande aan de
stemmingsvergadering in kennis worden gesteld, door middel van:
▪ een persoonlijke schriftelijke uitnodiging, of
▪ een aankondiging in het kerkblad en afkondiging tijdens de kerkdienst.
De uitslag van de stemming wordt binnen acht dagen schriftelijk meegedeeld aan het breed
moderamen van de classicale vergadering.

2.2. Overeenkomstig ordinantie 3-5 verkiezing door de lidmaten (verkiezingslijst)
a.

b.

c.

d.
e.
f.

g.

De tot stemmen bevoegde lidmaten worden ten minste vier weken voorafgaande aan de
stemmingsvergadering verzocht, binnen acht dagen, één of meer namen in te dienen van hen die naar
hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. De in kennisstelling geschiedt door middel van:
▪ een persoonlijke schriftelijke uitnodiging, of
▪ een aankondiging in het kerkblad en afkondiging tijdens de kerkdienst.
Het indienen van namen dient binnen de in a. genoemde termijn, schriftelijk en ondertekend te
gebeuren, voor elke vacature afzonderlijk onder vermelding van naam en voorletters van de
ambtsdrager in wiens vacature voorzien moet worden.
De kerkenraad stelt een verkiezingslijst samen. Elke aanbeveling die door tien of meer lidmaten zijn
aanbevolen dienen op deze lijst te komen, alsmede de namen van hen, die naar het oordeel van de
kerkenraad zelf voor verkiezing in aanmerking komen.
Als er geen aanbevelingen zijn ingediend, kan de kerkenraad zelf iemand benoemen.
Als er maar één aanbeveling is ingediend door tien of meer mensen, kan deze door de kerkenraad
verkozen worden verklaard.
De gemeente wordt ten minste acht dagen voorafgaande aan de stemmingsvergadering in kennis
gesteld van deze vergadering, door middel van:
▪ een persoonlijke schriftelijke uitnodiging, of
▪ een aankondiging in het kerkblad en afkondiging tijdens de kerkdienst.
Deze in kennisstelling gaat vergezeld van de verkiezingslijst, waarbij vermeld is welke vacature en welk
ambt het betreft.

2.3. Overeenkomstig ordinantie 3-7 verkiezing op voordacht van de kerkenraad (dubbeltallen)
a.

De tot stemmen bevoegde lidmaten worden ten minste vier weken voorafgaande aan de
stemmingsvergadering verzocht, binnen acht dagen, één of meer namen in te dienen van hen die naar
hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. De in kennisstelling geschiedt door middel van:
▪ een persoonlijke schriftelijke uitnodiging, of
▪ een aankondiging in het kerkblad en afkondiging tijdens de kerkdienst.
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b.

c.
d.
e.

f.

Het indienen van namen dient binnen de in a. genoemde termijn schriftelijk en ondertekend te
gebeuren, voor elke vacature afzonderlijk onder vermelding van naam en voorletters van de
ambtsdrager in wiens vacature voorzien moet worden.
Als er geen aanbevelingen zijn ingediend, kan de kerkenraad zelf iemand benoemen.
Als er maar één aanbeveling is ingediend, kan deze door de kerkenraad verkozen worden verklaard.
De gemeente wordt ten minste acht dagen voorafgaande aan de stemmingsvergadering in kennis
gesteld van deze vergadering, door middel van:
▪ een persoonlijke schriftelijke uitnodiging, of
▪ een aankondiging in het kerkblad en afkondiging tijdens de kerkdienst.
Deze in kennisstelling gaat vergezeld van de door de kerkenraad opgestelde dubbeltallen waarbij
vermeld is welke vacature en welk ambt het betreft.

2.4. Overeenkomstig ordinantie 3-8 verkiezing door de kerkenraad (geen stemming door gemeente)
a.

b.

De tot stemmen bevoegde lidmaten worden verzicht ten minste twee weken voorafgaande aan het
moment dat de kerkenraad de vacature wil vervullen, binnen acht dagen, één of meer namen in te
dienen van hen die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. De in kennisstelling
geschiedt door middel van:
▪ een persoonlijke schriftelijke uitnodiging, of
▪ een aankondiging in het kerkblad en afkondiging tijdens de kerkdienst.
Het indienen van namen dient binnen de in a. genoemde termijn schriftelijk en ondertekend te
gebeuren, voor elke vacature afzonderlijk onder vermelding van naam en voorletters van de
ambtsdrager in wiens vacature voorzien moet worden.

2.5. De stemmingsvergadering
a.
b.

c.

De verkiezing geschiedt op de plaats en op de tijd door de kerkenraad vast te stellen.
De verkiezingen vinden plaats overeenkomstig ord. 1-23.
▪ De aanwezige lidmaten brengen hun stem uit middels gesloten stembriefjes.
▪ Er kan niet met volmacht worden gestemd.
▪ Degene die de volstrekte meerderheid van stemmen heeft, is verkozen.
i. Voorbeeld: bij een totaal van 5 stemmen, is degene met drie stemmen gekozen / bij
zes stemmen, degene met vier stemmen.
▪ Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen in het totaal van de stemming niet mee.
i. Voorbeeld: indien er 50 leden aanwezig zijn, worden er 50 stemmen uitgebracht.
Indien er 5 stemmen blanco zijn, dan tellen er 45 stemmen mee. Degene met 23 of
meer stemmen is verkozen.
▪ Indien de stemmen staken (gelijk zijn), wordt opnieuw een stemronde gehouden.
▪ Indien de stemmen weer staken, wordt nog een ronde gehouden.
▪ Indien de stemmen dan weer staken, is de oudste in leeftijd gekozen.
Bij een stemming op basis van een verkiezingslijst, zoals beschreven in 2.2g, geldt:
▪ Indien in een vacature niemand van de aanbevolenen de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee aanbevolenen die het hoogste
aantal stemmen hebben verkregen. (Er wordt een dubbeltal gevormd uit degene van de
verkiezingslijst die de meeste stemmen en die de op één na meeste aantal stemmen heeft behaald).

▪

Als om te bepalen wie er aan de herstemming mogen deelnemen een tussenstemming nodig
is (Bijvoorbeeld: omdat degene die op één na en degene die op twee na het meeste aantal stemmen
heeft gekregen, hetzelfde aantal stemmen hebben.) en de stemmen daarbij staken, wordt de
oudste in leeftijd geacht aan de herstemming te mogen deelnemen.
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2.6. Na de stemmingsvergadering
a.
b.
c.

d.

Ord. 3-10-3, de verkozene wordt schriftelijk door de kerkenraad in kennis gesteld en heeft zeven dagen
de tijd om zich te beraden.
Ord. 3-10-4, hij die zijn verkiezing aanvaardt, wordt in een kerkdienst op de zondag aansluitend aan de
aanvaarding aan de gemeente voorgesteld.
Ord. 3-10-5, bezwaren tegen belijdenis en wandel van de voorgestelde kunnen tot uiterlijk de vijfde
dag na die kerkdienst schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de kerkenraad die
het bezwaar doorzendt naar de regionale commissie voor het opzicht.
▪ Van deze mogelijkheid van het indienen van een bezwaar wordt door de kerkenraad melding
gemaakt aan de gemeente in de dienst waarin de voorstelling plaats vindt.
Bij een bezwaar treden ord. 3-10-6 en 7 in werking. De regeling omtrent opzicht en tucht is
weergegeven in ord. 11.

2.7. Bevestiging van een ambtsdrager
a.
b.
c.

3.

De bevestiging vindt uiterlijk zes weken na de in 2.6b genoemde kerkdienst plaats.
Wanneer een bezwaar is ingediend, kan er geen bevestiging plaatsvinden.
Nadat uitspraak van het orgaan voor het opzicht ter kennis van de kerkenraad is gekomen, dient de
bevestiging binnen vier weken plaats te vinden.

VERKIEZING VAN EEN PREDIKANT

Overeenkomstig ordinantie 3-3 dient een (combinatie van) gemeente(n) die minder dan 200 lidmaten 1 telt, een
lidmatenvergadering uit te schrijven om te stemmen over de enkelvoudige voordracht van een predikant.
3.1. Stemmingsvergadering
a.
b.
c.

Voor de verkiezing van een predikant dient een stemmingsvergadering van lidmaten georganiseerd te
worden door de kerkenraad.
Kerkordelijk is niets bepaald w.b. de termijnen van afkondigingen voorafgaande aan deze vergadering,
dit is overgelaten aan de wijsheid van de kerkenraad.
Na afloop van de verkiezingsvergadering dient twee dagen gewacht te worden met het wegbrengen
van de beroepingsbrief. Dit in verband met de mogelijkheid tot indienen van een bezwaar tegen de
gevolgde procedure in de lidmatenvergadering, zie ord. 3-21.

3.2. Bevestiging van een predikant
a.
b.
c.
d.

e.
4.

Overeenkomstig ordinantie 3-19
Nadat het beroep is aangenomen wordt dit op de eerstvolgende zondag afgekondigd in de gemeente.
De gemeente wordt niet in de gelegenheid gesteld om bezwaren tegen belijdenis en wandel van de
predikant in te dienen.
Uiterlijk drie maanden na het aanvaarden van het beroep, wordt de predikant bevestigd, mits
overeenkomstig ord. 3-18 approbatie van het breed moderamen van de classicale vergadering is
verkregen.
De kerkorde schrijft hiervoor geen bekendmakingen voor.

VERKIEZINGEN MET BETREKKING TOT DE KERKVOOGDIJ
4.1. Twaalf-jaarlijkse stemming
a.
b.

1

Overeenkomstig ordinantie 16-1-7.
De verkiezing vindt elke twaalf jaar plaats, gerekend vanaf 2012.

Met lidmaat wordt in de kerkorde een belijdend lidmaat bedoeld.
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c.

In lijn met het bepaalde in ord. 3-4 moet de gemeente minimaal 8 dagen en maximaal 30 dagen
voorafgaande aan de stemmingsvergadering in kennis worden gesteld, door middel van:
▪ een persoonlijke schriftelijke uitnodiging, of
▪ een aankondiging in het kerkblad en afkondiging tijdens de kerkdienst.

4.2. Verkiezingen van kerkvoogden
a.

b.

In gemeenten waar het college van kerkvoogden overeenkomstig ord. 16-1-4a of b wordt gevormd,
worden de kerkvoogden verkozen overeenkomstig de door de gemeente verkozen vorm van verkiezen
zoals beschreven in ord. 3.
In gemeenten waar het college van kerkvoogden overeenkomstig ord. 16-1-4c of d wordt gevormd,
worden de kerkvoogden verkozen overeenkomstig het bepaalde in het plaatselijke reglement.

4.3. Vaststellen plaatselijke reglement
a.

b.

5.

BEDIENING HEILIGE DOOP
a.

b.
c.
6.

Ord. 8-2-1 De ouders, die de bediening van de Doop aan hun kind begeren, delen dit ten minste acht
dagen tevoren bij monde van ten minste een hunner mee aan de kerkenraad, die in bijzondere
gevallen afwijking van deze termijn kan toe staan.
Ord. 8-2-2. De kerkenraad beslist, met inachtneming van de adviezen der meerdere vergaderingen,
over de toelating tot de Doop en inzake vragen, welke uit de dooppraktijk opkomen.
De kerkorde schrijft geen afkondigingen etc. voor.

OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF
a.
b.

7.

In gemeenten waar het college van kerkvoogden overeenkomstig ord. 16-1-4c of d wordt gevormd, is
het, overeenkomstig ord. 16-1-11, de bevoegdheid van de lidmatenvergadering om het plaatselijke
reglement vast te stellen en/of te wijzigen.
De regeling omtrent deze lidmatenvergadering en de aankondiging ervan is bepaald in het plaatselijke
reglement, zie ord. 16-1-10h.

De leerling wordt ten minste tien dagen voor de aannemingsavond aan de gemeente voorgesteld
(door middel van een afkondiging in de kerkdienst), zie ord. 9-4-4.
Overeenkomstig ord. 9-4-4 is de kerkenraad verantwoordelijk voor de aanneming van de lidmaten, er
hoeft aan de gemeente geen gelegenheid gegeven te worden om bezwaren tegen belijdenis en wandel
van de toekomstige lidmaten in te dienen.

BEVESTIGING EN INZEGENING HUWELIJK
a.

b.

c.

Het verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt, tenzij de kerkenraad om bijzondere
redenen deze termijn in een bepaald geval verkort, ten minste drie maanden tevoren gedaan bij de
kerkenraad ter plaatse, zie ord. 12-2-1.
De indiening van het verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt tijdig aan de
gemeente bekendgemaakt, zie ord. 12-2-4.
▪ Behoren bruid, bruidegom of beiden tot een andere (wijk)gemeente, dan zendt de kerkenraad
aan de kerkenraad of de kerkenraden der (wijk)gemeente(n) waartoe zij behoren bericht van
het ingekomen verzoek, ten minste twee maanden voor de datum van de aangevraagde
huwelijksinzegening.
▪ dan vindt de bekendmaking, zoals beschreven in b., in die (wijk)gemeente(n) plaats.
▪ meent de kerkenraad zoals hierboven benoemd, dat er bezwaren bestaan tegen de inzegening
van het huwelijk, zendt hij onverwijld, maar in ieder geval binnen een week, hierover bericht
aan de kerkenraad bij wie de inzegening is aangevraagd.
Bij deze bekendmaking vermeldt de kerkenraad tevens de voor de indiening van dit beletsel
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d.

e.
f.

gestelde termijn (3 dagen), zie ord. 12-3-1.
Na de bekendmaking:
▪ Kan een lidmaat der kerk menende, dat er een beletsel tegen de bevestiging en inzegening
van dit huwelijk bestaat, kan zijn bezwaar schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend bij de
kerkenraad indienen, uiterlijk op de derde dag na de bekendmaking, zie ord. 12-3-1.
▪ De kerkenraad beoordeelt binnen acht dagen na de indiening, of dat bezwaar voor de
bevestiging en inzegening een beletsel vormt, zie ord. 12-3-2.
Bevestiging en inzegening van een huwelijk vinden niet plaats, dan nadat aan de bevestiger het bewijs
is getoond, dat het huwelijk naar de burgerlijke wet is tot stand gekomen, zie ord. 12-3-3.
De regeling omtrent de huwelijksdienst is te vinden in ord. 12-4.
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