
Toelichting verkiezingsprocedure per 2019-10-07 
 
- Indienen van één aanbeveling per vacature door de belijdende, stemgerechtigde leden van de 

gemeente 
o Schriftelijke uitnodiging hiervoor tenminste 1 week voor inleverdatum 
o Alleen stemgerechtigde, mannelijke, belijdende leden komen in aanmerking voor een 

vacature 
- 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 
o N.B. wanneer voor iedere vacature één persoon op de kandidatenlijst staat, volgt er geen 

stemmingsvergadering 
o Er kan bij volmacht gestemd worden, met dien verstande dat niemand meer dan twee 

gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden 
gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen 

o Een ordentelijke volmacht procedure is dat de volmacht schriftelijk en ondertekend is, en 
dat de gevolmachtigde voor de stemming laat zien dat hij of zij een volmacht heeft 

- Bedenktijd  
 
 
 
 

Artikelen plaatselijke regeling 
2.1.1. Stemrecht 

De belijdende leden van de gemeente, die als zodanig in het ledenregister zijn opgenomen, zijn stemgerechtigd. 
2.1.2. Stemmen met volmacht 

Er kan bij volmacht gestemd worden, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen 

kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen 

Een ordentelijke volmacht procedure is dat de volmacht schriftelijk en ondertekend is, en dat de gevolmachtigde 

voor de stemming laat zien dat hij of zij een volmacht heeft 

2.1.3. Wie verkiesbaar zijn 
Alleen stemgerechtigde, mannelijke, belijdende leden kunnen ter vervulling van een ambt worden voorgedragen. 

Artikelen plaatselijke regeling 
2.2.1. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, wordt tenminste 1 week voor inleverdatum schriftelijk 

verspreid. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. Als voor een vacature één broeder op de kandidatenlijst staat, dan geldt deze als verkozen (benoemd). Als 

voor een vacature meerdere broeders op de kandidatenlijst staan, dan volgt verkiezing door de gemeente. 

Artikelen plaatselijke regeling 
3.1. Aantal vergaderingen 

De kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar. 


