
 
 
AMBTSDRAGERSVERKIEZINGEN 2020 
 
 
Beste broeder, zuster,    
 
 
Vacatures: 
 
In het voorjaar van 2020 zullen de volgende ambtsdragers aftreden:  
 
Ouderlingen:         Hanny ten Brinke-Poortman 
      Marianne Nijland-Mensink 
         
   
Diakenen:           Erika ten Brinke-Nijland   
                                                                      Herma Jansen-Ooms   
  
Ouderling-kerkrentmeesters:        Jan ter Weel 
      Michiel ter Weel (penningmeester)  
 
 
Verkiezingsprocedure 2020 
 
Voor de komende periode zijn we op zoek naar 2 wijkouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderling-
kerkrentmeesters, waarvan 1 penningmeester.  
 
 
We zijn samen kerk. Uw inbreng is belangrijk! 
Gelukkig hoef je niet eerst examen te doen om ambtsdrager te worden. Diploma’s zijn hiervoor niet nodig. 
Wel vraagt het vertrouwen - geloof - dat God zelf voor Zijn kerk zorgt, hoop op Zijn koninkrijk en liefde voor 
mensen. 
 
De zoektocht naar nieuwe ambtsdragers is altijd weer bijzonder. Dat mensen ondanks allerlei aarzelingen 
en volle agenda’s ‘ja’ zeggen tegen deze vraag vanuit de gemeente. Dat is om stil van te worden. Dat moet 
het werk van Gods Geest zijn. Roeping van Godswege. Er zijn immers genoeg redenen om ‘nee’ te 
zeggen. 
 
Hierbij vragen wij u als gemeente om uw verantwoordelijkheid te nemen door namen te noemen van 
gemeenteleden die u geschikt acht voor één van de vacante ambten. Het verdere verloop van deze 
procedure kunt u nalezen op de website van onze kerk. 
 
U kunt uw ingevulde formulieren op de zondagen 19  en 26 januari in de daarvoor bestemde boxen doen 
die  in de kerkhallen hangen . Extra formulieren liggen in de kerkhallen of zijn te downloaden als u bent 
ingelogd via de website: www.gereformeerdekerkenter.nl 
U kunt de formulieren ook aan uw wijkouderling of –diaken meegeven, of uiterlijk maandag 27 januari 
inleveren bij de scriba van de kerkenraad: Frida Altena, Wierdenseweg 11, 7468 PX Enter. 
 
We willen nog even opmerken dat deze verkiezingsuitslag vanaf dit jaar ook wordt gebruikt wanneer er 
tussentijds een vacature ontstaat, wanneer iemand onverhoopt eerder zijn/haar ambt  moet neerleggen.  
 
Met hartelijke groeten, 
 
mede namens uw kerkenraad 
Herman Pluimers, voorzitter 
 
 
 
 

http://www.gereformeerdekerkenter.nl/


 
FORMULIER VOOR KANDIDAAT NIEUWE AMBTSDRAGERS 2020 
 
 
 
Hieronder kunt u namen en adressen invullen van belijdende leden van onze gemeente die volgens u voor 
de genoemde vacatures in aanmerking komen.   
Het is toegestaan minder namen in te vullen dan er vacatures zijn.   
 
Naam en adres van kandidaten voor het ambt van ouderling:   
 
1. Naam --------------------------------------------------      Adres   ----------------------------------------------------  
  
2. Naam  -------------------------------------------------       Adres   ----------------------------------------------------   
 
 
 
Naam en adres van kandidaten voor het ambt van diaken:  
 
1. Naam  -----------------------------------------------    Adres  ------------------------------------------------------  
 
2. Naam  -----------------------------------------------    Adres  ------------------------------------------------------ 
   
 
 
Naam en adres van kandidaten voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester: 
 
1. Naam  ----------------------------------------------    Adres  ----------------------------------------------------  
  
2. Naam  ----------------------------------------------    Adres  ----------------------------------------------------   
 
Naam en adres van kandidaten voor het ambt van ouderling – kerkrentmeester met de functie van 
penningmeester: 
 

1. Naam ----------------------------------------------           Adres ------------------------------------------------------ 
 

2. Naam ----------------------------------------------  Adres ------------------------------------------------------ 
 
 

U mag ook uzelf aanmelden wanneer u een ambt wil vervullen! 

 
 
(Formulieren zonder naam, adres en handtekening worden niet meegenomen in de telling)  
Deze namen worden voorgedragen door:   
 
Naam   ---------------------------------------------------   Adres   -------------------------------------------------- 
 
Handtekening: ---------------------------------------------------   
 
Ik ben niet bij machte zelf dit formulier in te vullen en/of in te leveren en daarom machtig ik onderstaand 
belijdend lid dat namens mij te doen (max. 2 machtigingen per gemachtigde):   
 
Naam   ---------------------------------------------------   Adres   -------------------------------------------------   
 
Handtekening: ---------------------------------------------------   
 
Wilt u dit formulier deponeren in één van de bakken, die voor dit doel in de kerkhallen staan,   
op de zondagen 19 en 26 januari 2020.    
Inleveren kan ook tot uiterlijk maandag 27 januari 2020 bij de scriba van de kerkenraad. 
 



§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 
Artikelen plaatselijke regeling  
 
2.1.1. Stemrecht (B) 
 
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. 
 
2.1.2. Regels voor het stemmen (C) 
a. De stemming geschiedt schriftelijk. 
b. De stemming geschiedt middels zgn. kandidaatstellingsformulieren. 
c. Belijdende gemeenteleden kunnen in het voorbedrukte formulier de namen van gemeenteleden van hun keuze 

invullen. Alleen belijdende leden van de eigen gemeente zijn verkiesbaar. 
d. Wijkouderlingen en wijkdiakenen krijgen in de kerkenraadsvergadering van december gelegenheid om namen te 

noemen van leden uit hún wijk, die zij geschikt achten van het ambt op basis van de pastorale contacten die zij 
met hen hebben gehad. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van ieder kerkenraadslid om zélf al dan niet 
met deze kennis rekening te houden bij het invullen van het eigen kandidaatstellingsformulier. 

e. Binnen de kerkenraad wordt de lijst van namen besproken, waarna vastgesteld wordt welke gemeenteleden in 
een vacature benoemd worden. 
Uitgangspunt hierbij is, dat een gemeentelid die minstens 5x door de gemeente is genoemd, primair in 
aanmerking komt om benoemd te worden. De meest genoemde wordt het eerst gevraagd, en zo worden de 
ingediende namen afgewerkt. 
Wanneer een gemeentelid minder dan 5x genoemd is, krijgt de kerkenraad meer vrijheid om – op basis van 
pastorale inzichten – de volgorde van de genoemde namen naar eigen inzicht te wijzigen. Ook krijgt de 
kerkenraad dan de ruimte om zelf namen toe te voegen of van de lijst af te voeren. In dit geval functioneren de 
kandidaatstellingsformulieren dus als advieslijst. 
Tijdens de procedure is voor de kerkenraad zichtbaar hoeveel stemmen er bij een bepaalde persoon vanuit de 
kerkenraad kwamen en hoeveel uit de gemeente.  

f. De (wijk)ouderling gaat (eventueel vergezeld van een diaken, ouderling-scriba, jeugdouderling of ouderling-
rentmeester, naargelang de vacature) persoonlijk het bewuste gemeentelid bezoeken en vragen. 

g. Voor de volgende functies wordt er gericht gezocht: ouderling-voorzitter, ouderling-scriba, voorzitter van de 
diaconie, secretaris van de diaconie, penningmeester van de diaconie, voorzitter en secretaris van het college 
van kerkrentmeesters en de penningmeester. Dit wordt op de kerkenraadvergadering ook aangegeven; op de 
kandidaatstellingsformulieren worden deze functies als aparte vacature opgenomen. 

 Omdat een ouderling-voorzitter 'gedragen' moet worden door de hele kerkenraad om zijn/haar werk goed te 
kunnen doen, kan de kerkenraad ten allen tijde namen toevoegen aan de namen die de gemeente indient (in de 
zin van lid b en c). Alleen voor de functie van ouderling-voorzitter kan dit, ook als er andere namen meer dan 5x 
genoemd worden. 

h. Wanneer het gevraagde gemeentelid bedankt voor het ambt, dan wordt dit opgenomen in een lijst teneinde in 
volgende jaren op deze kennis te kunnen terugvallen. 

i. Als de kandidaat op zowel de lijst voor ouderling als diaken staat beslissen we als kerkenraad waar hij of zij voor 
gevraagd wordt. Hier ligt een taak voor de wijkouderling; die weet vanuit zijn/haar pastorale werk waar je de 
betreffende persoon het beste voor kunt vragen. 

 
 


