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1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de
kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland voor de verkiezing van ambtsdragers
(Ordinantie 3, deel I). Deze plaatselijke regeling is dan ook niet anders te lezen dan als
aanvulling op de kerkorde.
2. Stemgerechtigd zijn de belijdende leden, de doopleden, de gastleden en de vrienden van
de gemeente.
3. Ten minste twee zondagen voor de kandidaatstelling door de kerkenraad wordt de
gemeente door afkondiging in de kerkdienst uitgenodigd om binnen een week na de
gedane afkondiging een of meer aanbevelingen van gemeenteleden die naar hun mening
voor verkiezing in aanmerking komen schriftelijk, ondertekend en met vermelding van het
ambt waarvoor men de aanbevolene geschikt acht, bij de scriba van de kerkenraad in te
dienen.
4. De kerkenraad informeert bij de aanbevolenen of zij kandidaat gesteld willen worden.
5. De kandidaatstelling en het opstellen van de verkiezingslijst geschieden door de
kerkenraad.
6. Indien er per vacature meerdere kandidaten zijn voorgesteld, wordt tegelijk met de
kandidaatstelling de verkiezingsdatum vastgesteld en een stemcommissie benoemd. De
namen van de kandidaten worden voor elk ambt afzonderlijk aan de gemeente bekend
gemaakt met vermelding van de datum waarop de verkiezing gehouden zal worden.
a. De stemming geschiedt schriftelijk onder leiding van de stemcommissie met behulp
van stembiljetten.
b. Stembiljetten die geen duidelijke aanwijzing bevatten of blanco zijn, zijn ongeldig.
c. De uitslag van de stemming wordt terstond vastgesteld en meegedeeld.
d. De scriba van de kerkenraad maakt van de verkiezing een proces-verbaal op dat
door de kerkenraad wordt goedgekeurd en getekend en aan de notulen van de
kerkenraad aangehecht.
7. De gekozenen ontvangen zo spoedig mogelijk van de kerkenraad bericht van hun
verkiezing.
8. De uitslag van de verkiezing wordt op de eerstvolgende zondag na de verkiezing in de
kerkdienst en in het kerkblad aan de gemeente bekend gemaakt.
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