
 

 

Datum: Nuenen, 15 februari 2021 

 

Beste gemeenteleden, 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 11 februari 2021 besloten om de regeling 

van de kerkorde over de ambtstermijnen in onze plaatselijke regeling over te nemen. In de 

plaatselijke regeling stond eerder een maximum van twee termijnen gedefinieerd, daar 

waar de landelijke kerkorde een maximum van drie aanhoudt. 

 

Dit is in de kerkorde als volgt beschreven (ordinantie 3, artikel 7): 

De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen  

1. 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. 

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

Omdat het besluit aan de fundamenten raakt van hoe onze kerk bestuurd wordt, is vorig 

jaar aan u gevraagd wat u vindt van deze wijziging in de plaatselijke regeling. 

We willen u via deze weg graag hartelijk danken voor al uw reacties! 

Horen van de gemeente 

Wij hebben op deze vraag 37 reacties ontvangen. 27 gemeenteleden hebben instemmend 

gereageerd op ons voorstel de ambtstermijnen van twee naar maximaal drie te brengen.  

10 leden hebben kritisch of afwijzend gereageerd.  

 

 

In deze brief reageren we graag op de twee voornaamste punten uit deze reacties. 

 

1) Twaalf jaar is te lang. Dat kan potentiële ambtsdragers afschrikken. 

De kerkenraad erkent dat de onderliggende communicatie hierover niet toereikend was en 

bij sommigen tot verkeerde verwachtingen heeft geleid. We willen dat graag toelichten.  



Eén ambtstermijn duurt normaal gesproken 4 jaar en kan volgens de nieuw geldende 

regeling 1 tot 2 keer verlengd worden. U kunt dus maximaal 12 jaar aaneengesloten 

ambtsdrager zijn. Deze mogelijkheid is gegeven, maar we vinden dat dit geen 

vanzelfsprekendheid mag worden, laat staan een verplichting.  

De kerkenraad heeft zich daarom tot doel gesteld om de afsluiting van de ambtstermijnen 

duidelijker te markeren dan het nu het geval is: Iedere ambtsdrager wordt, ruim voor de 

afloop een termijn, alle tijd en vrijheid gegund om te beslissen of hij of zij voor een 

volgende termijn door zou willen gaan. We zouden ook graag zien dat dit 

overgangsmoment goed besproken wordt met de betreffende ambtsgroep die in de 

kerkenraad is vertegenwoordigd. 

Daarnaast is het goed te realiseren dat de duur van de ambtstermijn (4 jaar) ertoe dient 

om de continuïteit en het collectieve geheugen van de kerkenraad te bevorderen. Maar als 

een ambtsdrager onverhoopt tussentijds tot de conclusie komt, dat de rol niet meer in te 

passen is in de eigen tijdsbesteding, dan is er vanzelfsprekend de mogelijkheid om eerder 

te stoppen. De duur van de ambtstermijn is dus een duidelijk streven, maar geen 

verplichting. 

 

2) Het is voor de creativiteit en de vernieuwing van een bestuur niet goed als 

mensen te lang blijven zitten. 3 ambtstermijnen moeten de uitzondering op de regel 

blijven.   

De kerkenraad neemt dit punt heel serieus en wil zich sterk ervoor inzetten om nieuwe 

ambtsdragers te zoeken en daarbij ook de ambtsgroepen te stimuleren nieuwe 

ambtsdragers te vinden.  

Veel mensen willen zich met hun talenten inzetten voor het werk van een ambtsgroep of 

voor een project in de gemeente. Tegelijkertijd zien sommigen er tegenop om in het 

bestuur (de kerkenraad) te zitten. Hier gaat het om het verschil, tussen meewerken aan 

(tijdelijke) projecten of concrete activiteiten, en je voor een bepaalde periode committeren 

om in een bestuur mee te werken.  

De kerkenraad wil zich hard maken voor het creëren van al deze mogelijkheden. Iedereen 

is uniek en heeft een bepaald talent en vele handen maken licht werk.  

Alle manieren en vormen van bijdragen aan onze gemeente zijn van harte welkom! 

Actuele vacatures 

Op dit moment hebben wij in de kerkenraad de volgende vacatures:  

- 1 ambtsdrager die het voorzitterschap op zich wil nemen (hiervoor is een 

kandidaat, maar zijn ambtstermijn is verlopen)  

- 1 vacature College van Kerkrentmeesters  

- 1 vacature Vorming en Toerusting 

- 1 vacature Ambtsgroep Jeugd 

- 1 vacature Ambtsgroep Oecumene 

 

Wilt u graag meer informatie over deze vacatures, neem dan zeker contact met ons op. 

Heeft u een andere rol voor uzelf in gedachten, dan horen we ook heel graag van u! 

 

 



Namens de kerkenraad van de PGN, 

 

Hartelijke groet, 

 

Hans Laros, voorzitter a.i. 

Mieke Hendrickx, scriba 

 

 

 

 

 

 


