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De gemeenteleden aan het woord 
Drie weken voor de benoeming van nieuwe ambtsdragers wordt de wijkgemeente uitgenodigd bij de wijkkerkenraad 
gemotiveerde aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor benoeming in aanmerking komen. De 

uiteindelijke benoeming gebeurt door de wijkkerkenraad.  
 
Als wijkkerkenraad roepen wij de wijkgemeente op deze aanbevelingen biddend te doen, kijkend naar de Geestelijk én zo 

nodig praktische gaven. De aanbevelingen moet volgens een aantal voorwaarden aangeleverd worden: 
▪ Schriftelijk (mag per e-mail) en ondertekend; 
▪ Ambt moet vermeld waarvoor de betrokkene wordt aanbevolen; 

▪ De belijdende leden van de wijkgemeente zijn stemgerechtigd. 
 
De kerkenraad aan zet 

In het geval dat voor een vacant ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door 10 of meer stemgerechtigde leden 
worden ondersteund, gebeurt de benoeming door de wijkkerkenraad. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn 
binnengekomen die wel door 10 of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de wijkkerkenraad een lijst op 
met de namen van hen die voor dat ambt door 10 of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die benoembaar zijn. 

De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door de wijkkerkenraad zelf voor dat ambt worden 
aanbevolen.  
 

Als het aantal namen op de uiteindelijke lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, worden de kandidaten 
door de wijkkerkenraad benoemd verklaard. Als het aantal namen op de benoemingslijst groter is dan het aantal vacatures 
voor dat ambt kan de wijkkerkenraad ervoor kiezen dat de benoeming gebeurt door de stemgerechtigde leden van de 

gemeente. Veelal zal zij de benoemingen echter zelf ter hand nemen in een van haar kerkenraadsvergaderingen. 
 
De kandidaat aan zet 

Een afvaardiging van de wijkkerkenraad levert een benoemingsbrief in een persoonlijk gesprek af bij de kandidaat. De 
kandidaat geeft uiterlijk 1 week nadat de overhandiging van de benoemingsbrief heeft plaatsgevonden aan, of hij deze 
roeping tot het ambt aanvaardt.  
 

Afronding benoemingsproces 
Van alle benoemden maakt de kerkenraad bekend of zij hun benoeming wel of niet hebben aanvaard. Voor zij die ‘JA’ 
hebben gezegd is het nodig goedkeuring van de stemgerechtigde leden te verkrijgen, dit met het oog op hun bevestiging. 

Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging (dan wel in geval van een herbenoeming) van 
een benoemde kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk 5 dagen na 
deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. De kerkenraad probeert het 

bezwaar weg te nemen. Als het niet wordt ingetrokken zal de wijkkerkenraad het regionale college inschakelen ter 
beoordeling van het bezwaar. Zij zal uiteindelijk een bindende einduitspraak doen. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of 
de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt de bevestiging plaats in een kerkdienst .

Inleiding 

De wijkkerkenraad bestaat uit een predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters & diakenen. Zij geeft leiding aan de 

wijkgemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers vanuit deze wijkgemeente. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 

het toezicht op en de opbouw van de wijkgemeente. Op dit moment bestaat de kerkenraad uit 12 personen: 

 

▪ 1 predikant (sinds maart 2018 vacant, ds. W. Markus als consulent)  

▪ 5 Ouderlingen (Martin Kruidenier, Cor Spee, Peter van der End & Sebastiaan Vogel, 1 vacature) 

▪ 3 Ouderlingen-kerkrentmeesters (Huub Eschbach, Dick van Keulen & Ronald de Heer)  

▪ 4 Diakenen (Ilan Peters, Korné Vermeulen, Henk Westerdijk & Jan van der Sar)  

 

De eerste ambtstermijn van wijkkerkraadsleden is vier jaar. Na die termijn zijn zij herbenoembaar voor een periode van 

2 jaar en of 4 jaar. De maximale aaneengesloten ambtstermijn is 12 jaar. De benoeming van wijkkerkenraadsleden 

gebeurt uit de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente. Op dit moment is het binnen de wijkgemeente niet mogelijk 

vrouwelijke ambtsdragers te benoemen. 
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 = Doel 

Hoe weet je nu of een benoeming aanvaarden het doel is? 
 
Onderstaande afbeelding kan je helpen om op een rijtje te zetten of het ambt aanvaarden als doel kunt zien. Het kan 
slechts een hulpmiddel zijn.  

 
Uiteraard is dit schema ook voor andere dingen dan een benoeming van de kerkenraad te gebruiken.  
 

 
 
 

 
 

Waar je  

hart ligt 

Waar je goed 
in bent 

Wat de wereld 
nodig heeft 

Waar je voor 

betaald wordt 


