Van: Kerkenraad Hervormde Gemeente Everdingen

Aan: Lidmaten Hervormde Gemeente Everdingen

Betreft: uitnodiging en toelichting gemeenteavond

Everdingen, 12 september 2019

Broeders en zusters,
Van harte nodigen wij u uit voor de gemeenteavond die gepland staat op D.V. maandag 30
september. De koffie staat klaar om 19.45 uur, we beginnen om 20.00 uur. Op deze avond willen we
drie onderwerpen bespreken:
-

De financiële situatie van de gemeente
Kerk 2025 / Kerkenraad 2025
De verkiezingsprocedure voor de kerkenraad (zie toelichting ommezijde)

Mede gezien het belang van de onderwerpen stellen we uw aanwezigheid zeer op prijs en hopen u
die avond te mogen verwelkomen.
Hartelijke groet,
In Christus verbonden,
Namens de kerkenraad,

A.W. den Hertog (scriba)

Toelichting voorstel verkiezingsprocedure
Ten eerste
Bij het nadenken over de verkiezingsprocedure beseffen we als kerkenraad dat de gemeente niet
maakbaar is. Het is de Heilige Geest die haar opbouwt en Die het ambt als gave wil uitdelen. Daarom
is het allereerst ons gebed dat God Zelf broeders vindt die het ambt willen ontvangen en vervullen
vanuit de liefde voor het werk in de kerk. Om zo in het midden van de kerkenraad de gemeente bij
Christus te bewaren.
Huidige situatie
In onze gemeente hebben we de verkiezingsprocedure in hoofdlijnen als volgt ingericht:
- Indienen aanbevelingen per vacature door de gemeente,
o Uitnodiging hiervoor uiterlijk twee weken voor verkiezing
o Alleen mannelijke leden
- Dubbeltallen stellen door de kerkenraad
o Vooraf hebben predikant en (wijk)ouderling een verkennend gesprek met de
beoogde kandidaten.
- Verkiezing
- Bedenktijd
Deze procedure vormt een uitzondering op de meest voorkomende gang van zaken, zoals die in de
kerkorde beschreven wordt. Daarom wordt om de zes jaar toestemming gevraagd aan de gemeente
om de verkiezingsprocedure te houden zoals die is.
De laatste jaren merkten wij dat het steeds moeilijker wordt om personen op dubbeltal te stellen.
Dat heeft verschillende mogelijke oorzaken: (a) de ‘vijver waaruit gevist wordt’ is klein, (b) er zijn
persoonlijke omstandigheden, (c) veelheid aan vacatures, (d) het werk in de kerkenraad levert soms
ook teleurstelling op. Daardoor is er al eens een jaar geweest met daarin meerdere vacatures.
Voorstel
Mede naar aanleiding van onze ervaringen als kerkenraad hebben we ons functioneren kritisch tegen
het licht gehouden. Wat wordt er van ons gevraagd? Wat lezen we daarover in de Bijbel, de
kerkorde, de formulieren? Een van de aandachtspunten daarbij is de verkiezingsprocedure.
Als kerkenraad stellen wij een andere procedure voor, namelijk als volgt:
- Indienen aanbevelingen per ambt door de gemeente,
o Uitnodiging hiervoor uiterlijk twee weken voor verkiezing
o Alleen mannelijke leden
- Kandidatenlijst opstellen door de kerkenraad
o Vooraf hebben predikant en (wijk)ouderling een verkennend gesprek met de
beoogde kandidaten.
o De kerkenraad is verplicht degenen die door ten minste tien stemgerechtigden zijn
aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve als het gaat
om de verkiezing van een ambtsdrager met een bepaalde opdracht.
o Als voor een vacature één broeder op de kandidatenlijst staat, dan geldt deze als
verkozen (benoemd).
o Als voor een vacature meerdere broeders op de kandidatenlijst staan, dan volgt
verkiezing door de gemeente.
- Benoeming en/of verkiezing
- Bedenktijd
D.V. 30 september is er de gelegenheid vragen te stellen en zullen wij dit voorstel in stemming
brengen. We hopen dat een nieuwe verkiezingsprocedure bijdraagt aan het tijdig vervullen van de
verschillende vacatures.
Als het voorstel aangenomen wordt, zal de zesjaarlijkse stemming vervallen en de plaatselijke
regeling aangepast worden.
Ten slotte
In het Nieuwe Testament werden ambtsdragers verkozen met hand opsteken. In lijn daarmee, staat
in het protestantse denken centraal dat de gemeente zelf haar ambtsdragers verkiest. Wij denken
hier met dit nieuwe voorstel recht aan te doen.

