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In dit schema wordt de maximale ambtstermijn van de broeders van de kerkenraad aangegeven.

Diakenen: 20/21

A. van der Vlies x x

J. Broer x

J. van Haarlem x

P. de Keizer x x x x x x

Ouderlingen:

J. Egas x x x x x x x x x

H.W.G. Kant x x x x x x

K. Ruitenberg x x x x x x

J. Poortvliet x x x x x x x x x

P. de Keizer x x x x x x x x

A. Molendijk x x

S.M. de Bruijn x

J. de Heer x x

Ouderling kerkrentmeester:

T.C. Meerkerk x x

A.J. Versluis x x x x

Ouderling vanuit de AK:

C.J. Batenburg - Jeugdouderling x x x x x x

L.D. Klop - Evangelisatieouderling x x x x x x x
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Aandachtspunten:

1.

2.

3.

4.

5

Ordinantie 3

Artikel 7. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen

1. 

2.

3.

4.

Ambtsdragers die centraal worden benoemd door de AK worden altijd voor de eerste ambtstermijn bevestigd voor een periode van 4 jaar

Het rooster wordt steeds aangepast bij bevestiging. Er zullen geen tussentijdse invullingen plaats vinden, waarbij het rooster leidend is.

Een ambtsdrager wordt voor de eerste ambtstermijn in de regel bevestigd voor 4 jaar (Ord.3, artikel 7 lid 1).

Aan het einde van deze periode is de ambtsdrager aftredend en herkiesbaar voor een periode van tenminste 2 en ten hoogste 4 jaar.

Het is niet noodzakelijk om op hele jaren “af te ronden”.

Voor de ambtsdragers van de wijkgemeente is het rooster leidend. Tussentijdse vervullingen zullen passend worden ingevoegd (Ord.3, artikel 7 lid 4). J. Egas & J. Poortvliet 

zijn tussentijdse vervullingen. Hun eerste ambtstermijn is 3 jaar - passend aan het rooster. 

De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn 

van ten minste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn.

Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken 

is, verkiesbaar.

Indien een ambtsdrager lid is van een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting heeft in een classicaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn 

verlengen tot het einde van de termijn waarvoor deze als lid is benoemd.

Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop 

hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is.

J. de Heer is in jan. 2020 bevestigd tot diaken. Na twee jaar is J. de Heer bevestigd als ouderling. Dat betekent dat J. de Heer maximaal 10 jaar als ouderling de gemeente 

kan dienen.

C.J. Batenburg is in jan. 2016 bevestigd tot ouderling kerkrentmeester. Na twee jaar is C.J. Batenburg bevestigd als jeugdouderling. Dat betekent dat C.J. Batenburg 

maximaal 10 jaar als jeugdouderling de gemeente kan dienen.
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