Stemmingsvergadering
Na de dankdagdienst, a.s. woensdagavond 2 november, zal er in de Zaaier een stemmingsvergadering worden
gehouden met het oog op de a.s. vacature ouderling van Ittersum. Het zal een korte vergadering zijn, zonder
meditatief moment. Omdat er voorafgaand een kerkdienst is en er in het slotgebed ook gebeden zal worden met
het oog op de verkiezing, zal de opening alleen bestaan uit een welkom. Daarna zullen er twee stemmingen
plaatsvinden. Allereerst voor de a.s. vacature voor ouderling. Daarna houden we de zgn. zes-jaarlijkse stemming
(zie onder).
 Stemming ouderling
In de vacature van Ouderling Van Ittersum heeft de kerkenraad van wijk 2 het volgende dubbeltal
opgesteld, in alfabetische volgorde.

Hans Kloosterman, Graspieper 71

Jan Rozendaal, Mossel 14

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn ingediend t.b.v. de herverkiezing van ouderlingen Van
Dalfsen en van’t Ende zijn zij herverkozen verklaard.
-



Stemmen bij volmacht
Voor gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn de stemming-vergadering bij te wonen, kan er
bij volmacht worden gestemd. Met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde
stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen
uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk, moeten ondertekend zijn en worden voor het begin van
de stemmingsvergadering ingeleverd bij de scriba.
De volmachten kunnen per e-mail worden aangevraagd bij de scriba, Jeroen Hofstede
(scribawijk2@dorpskerk.com).

Zes-jaarlijkse stemming
Eén keer per zes jaar wordt - naar de orde van de kerk - de zogenaamde ‘zesjaarlijkse stemming’
gehouden. Bij deze zesjaarlijkse stemming wordt bepaald op welke manier in de wijkgemeente
gedurende de komende zes jaren de ouderlingen en diakenen zullen worden verkozen.
Nu er weer bijna zes jaar om zijn, leek het ons goed deze stemming te combineren met de stemming
voor de kerkenraadsvacature.
Kortweg komt het erop neer dat er twee manieren zijn waarop ambts-dragers, na het indienen van
aanbevelingen, gekozen kunnen worden:
1.

De eerste manier wordt beschreven in Ordinantie 3-6-3 van de kerkorde. Als er geen
aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer leden worden ondersteund, geschiedt de
verkiezing door de kerkenraad.
Als er aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer leden worden ondersteund, maakt
de kerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt door tien of meer
stemgerechtigde leden zijn aanbevolen. De kerkenraad kan zelf namen toevoegen. Als het aantal
namen niet groter is dan het aantal vacatures worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen
verklaard. Als het aantal namen groter is dan het aantal vacatures geschiedt de verkiezing door de
stemgerechtigde leden van de gemeente.

2.

De tweede manier wordt beschreven in Ordinantie 3-6-4. De gemeente wordt uitgenodigd om
namen in te dienen voor een bepaalde vacature. De kerkenraad stelt voor elke vacature een
dubbeltal op. De verkiezing vindt plaats door stemgerechtigde leden van de gemeente.
Deze tweede manier is in onze gemeente gebruikelijk. Voorafgaand aan deze stemming zal een
korte toelichting worden gegeven.

