
Voorstel Procedure ambtsdrager verkiezing De Rank. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)Verzoek aan gemeenteleden om namen 
in te dienen voor openstaande vacatures 

3a) Scriba maakt lijst per vacature met 
ingediende namen en aantallen. 
3b)Taakgroep pastoraat checkt lijst 
ingediende namen. 
 
4)Brede Kerkenraad stelt kieslijst samen 
(tweetallen) uit goedgekeurde lijst 

5)Iedereen op de kieslijst wordt 
geïnformeerd. 

6a)Verkiezingen door gemeenteleden 
6b)Stemmen worden geteld  

7a)Roepingsbrief en taakomschrijving wordt 
door wijkouderling bezorgd bij gekozen 
adspirant ambtsdrager 
7b)Uitslag wordt bekend gemaakt in 
zondagsbrief  

2) Verzoek aan gemeenteleden om namen 
in te dienen voor openstaande vacatures 

3a) Scriba maakt lijst per vacature met 
ingediende namen en aantallen. 
3b) Taakgroep pastoraat checkt lijst 
ingediende namen. 

4) Brede Kerkenraad stelt definitieve 
kandidatenlijst samen uit goedgekeurde lijst 
eventueel aangevuld met eigen kandidaten 
en bepaalt de volgorde door stemming. 

5a) De Kerkenraad informeert de eerst in 
de lijst geplaatste adspirant ambtsdrager en 
vraagt of deze de roeping wilt accepteren. 
5b) Adspirant ambtsdrager heeft hierin één 
week bedenktijd. 

7) Als het beroep aanvaard is, gepubliceerd 
de kerkenraad (scriba) de naam in de 
Zondagsbrief met verwijzing naar 
bezwaarprocedure. 

6a) Indien de adspirant ambtsdrager de 
roeping niet accepteert nodigt de 
Kerkenraad de volgende kandidaat van de 
lijst uit om de roeping te overwegen. 
6b) Indien alle kandidaten van de lijst voor 
het betreffende ambt de roeping afgewezen 
hebben blijft de functie vacant. 

Bestaand (versie 2010) Voorstel (versie 2021) 

8a)Indien de adspirant ambtsdrager de 
roeping niet accepteert dient de Kerkenraad 
nieuwe verkiezingen uit te schrijven met 
nieuwe tweetallen voor iedere openstaande 
vacature . 
8b)Indien na deze tweede verkiezing de 
vacature niet ingevuld is blijft deze vacant 

9)Gemeenteleden kunnen binnen vijf dagen 
na publicatie nog bezwaar aantekenen. 
Indien dit na de eerste verkiezing is dan 
vervolgen we met stap 8a. 

8) Gemeenteleden kunnen binnen vijf 
dagen na publicatie nog bezwaar 
aantekenen. 
Indien het bezwaar gehonoreerd wordt 
vervolgen we met stap 6. 

1)Aankondiging procedure en datum 
verkiezingen in Zondagsbrief 

1) Aankondiging procedure en datum 
inleveren namen in Zondagsbrief (2x) 

10)Indien er geen bezwaar komt, kan de 
ambtsdragersbevestiging plaatsvinden 

9) Indien er geen bezwaar komt, kan de 
ambtsdragersbevestiging plaatsvinden 
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