
   

 
 
  

Waddinxveen, 4 februari 2021 
 
 
 
Betreft: kennen en horen van de gemeente i.v.m. wijziging Plaatselijke Regeling 
 
 
 
Beste leden van De Rank, 
 
 
In de vergadering van 1 februari jl. heeft de kerkenraad het voorgenomen besluit genomen om de 
plaatselijke regeling aan te passen. De kerkenraad wil de manier waarop we ambtsdragers verkiezen 
aanpassen. Tot nu toe maken we in De Rank gebruik van de kerkordelijke mogelijkheid om in afwijking 
van de normale procedure, te werken met een verkiezingsprocedure waarin gestemd kan worden op 
zogenaamde tweetallen. In de aangepaste plaatselijke regeling gaan we uit van de standaardmethode 
uit de kerkorde. Met deze aanpassing is de procedure voor de ambtsdragerverkiezingen sterk 
vereenvoudigd.  

 
Wat is de plaatselijke regeling? 
Elke wijkgemeente in de Protestantse Kerk moet een plaatselijke regeling hebben. Hierin wordt 
geregeld hoe de kerkenraad werkt, hoe we besluiten nemen, hoe we ambtsdragers verkiezen, etc. 
 
Hoe worden ambtsdragers tot nu toe verkozen? 
In De Rank verkiezen we al jaren ambtsdragers door de gemeente te laten stemmen op tweetallen. 
Deze wijze van verkiezen wijkt af van de standaardmethode in de kerkorde. Om de vier jaar moet 
daarom toestemming worden gevraagd aan de gemeente om deze methode te hanteren. Ook de 
classis moet worden geïnformeerd. 
Om een aantal redenen willen we de volgens de kerkorde gebruikelijke methode gaan toepassen: 
1. De ‘oude’ methode kost veel tijd. Van het verzoek aan de gemeente om namen in te dienen tot en 

met besluit of de verkiezing wordt aanvaard, ligt een tijdvak van twee maanden. Als 
gemeenteleden bedanken en vacatures niet worden vervuld kan er nog net een extra ronde voor 
de zomervakantie plaatsvinden. 

2. De ‘oude’ methode betekent ook dat mensen worden afgewezen. Er staan dan twee geschikte 
gemeenteleden op tweetal. Eén van beiden wordt niet gekozen. Niet iedereen is daar ongevoelig 
voor en voelt zich dus beschadigt. 

3. De ‘oude methode’ is ingewikkeld en fouten gevoelig. 
4. In de ‘nieuwe methode’ kunnen gemeenteleden eerst worden gepolst voordat de kerkenraad tot 

benoeming over gaat.  
 

Wat wordt de nieuwe manier? 
Bij de ‘nieuwe’ methode wordt aan de gemeente gevraagd om namen in te dienen. Deze worden 
besproken in de taakgroep pastoraat (zijn er pastorale redenen om iemand niet op de lijst te zetten?). 
Als iemand meer dan tien keer wordt genoemd moet dit gemeentelid op de lijst worden gezet. De 
kerkenraad bepaalt dan zelf wie er verder nog op de lijst worden gezet en in welke volgorde. 
Vervolgens kan de kerkenraad nieuwe ambtsdragers vragen. Alleen degenen die instemmen met hun 
benoeming worden vervolgens bekend gemaakt aan de gemeente. De gemeente kan dan nog in een 
bepaalde periode bezwaar maken tegen de kandidaat. Als er geen bezwaar komt, kan de 
ambtsdragerbevestiging plaats vinden. Dus de gemeente levert namen aan en hoeft niet meer te 
stemmen op een tweetal.  
 

 
 



   
 
 
Kennen en horen 
In de Kerkorde staat dat we de leden van de gemeente, u dus, moeten ‘kennen en horen’ bij de 
wijziging van de plaatselijke regeling. Dat doen we door de concept vernieuwde regeling te publiceren 
via de website van De Rank [klik hier] en via de Zondagsbrief. U kunt tot 14 maart a.s. laten horen wat 
u van deze aanpassing vindt via scriba-derank@pkn-pgwaddinxveen.nl. Op 22 maart zal de kerkenraad 
na bespreking van de reacties een definitief besluit nemen. 

 
Via dit schema kunt u zien wat de verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe methode om 
ambtsdrager te verkiezen.  
 
Als u vragen heeft kunt u die stellen aan één van de ambtsdragers. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, 
 
 
Pieter Oudenaarden, 
voorzitter. 
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