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Terschuur, 25 maart 2021 

Betref: vervulling vacature ambtsdrager 

Beste gemeenteleden,  

Tijdens de gemeenteavond op 6 april 2017 m.b.t. de zes jaarlijkse stemming is de werkwijze rondom de 
verkiezing van ouderlingen en diakenen vastgesteld. Daarbij heeft de gemeente de kerkenraad gemachtigd 
om dubbeltallen per vacature op te laten stellen: nadat de gemeente is uitgenodigd om aanbevelingen te 
doen van degenen die voor verkiezing in aanmerking komen, stelt de kerkenraad een dubbeltal per vacature 
op.  

Deze werkwijze is kwetsbaar, omdat de ‘vijver’ waaruit gevist kan worden klein is. Als een gekozen broeder 
niet de vrijmoedig heeft om het ambt te aanvaarden, worden er meteen twee namen van de lijst geschrapt. 
Bovendien is het confronterend als je meerdere keren niet wordt gekozen. 

Om bovenstaande redenen willen we de werkwijze rondom de verkiezing van ouderlingen en diakenen 
enigszins aanpassen. Daarbij heeft het enerzijds de prioriteit dat u als gemeente wordt gehoord. Anderzijds 
is het van belang dat we handelen binnen de kaders van de kerkorde. 

Het voorstel is om vanaf heden de kerkenraad te machtigen om ambtsdragers te benoemen. Mede n.a.v. uw 
aanbevelingen kiest de kerkenraad een kandidaat voor de vacature ouderling of diaken. Als u  geen bezwaar 
indient wordt de kandidaat benoemd en krijgt deze de gebruikelijke bedenktijd om zijn keuze kenbaar te 
maken.  

Wat verandert er concreet? De kerkernaad is niet meer genoodzaakt om een dubbeltal op te stellen, maar is 
in de gelegenheid om één ambtsdrager per vacature te benoemen. Uiteraard blijven we u van harte 
uitnodigen om aanbevelingen te doen.  

Als één of meerdere verkiesbare personen minstens vijf keer worden aanbevolen, biedt de kerkorde de 
mogelijkheid dat de kerkenraad alsnog een dubbeltal opstelt (m.u.v. een ambtsdrager met een bepaalde 
opdracht, zoals een scriba). Als een persoon minder dan vijf keer wordt aanbevolen, kan de kerkenraad zelf 
overgaan tot het benoemen van een ambtsdrager. 

Dit voorstel kan met uw instemming doorgang vinden. U hoeft niets te doen als u het eens bent met deze 
suggestie. Mocht u bezwaar hebben, stuur uw bezwaar dan schriftelijk vóór … april richting de scriba. We 
vinden het belangrijk om samen met u deze stap te nemen in afhankelijkheid van de Heere. Tot opbouw van 
de gemeente en tot eer van Zijn Naam. 

Heeft u nog vragen n.a.v. deze brief dan kunt u contact opnemen met uw eigen wijkouderling. 

Hartelijke groeten, 
 
Uw en jouw kerkenraad 
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