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Verkiezingsregeling van de classicale vergadering Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden), zoals 
bedoeld in artikel 1 van de generale regeling 7 (verkiezing classicale vergadering).  De regeling dient 
te worden gebruikt in aanvulling op de generale regeling. 
 
1. Samenstelling classicale vergadering 
 
Verkozen leden 
Vijfentwintig (25) leden worden gekozen door de kerkenraden in de classis volgens een vastgesteld 
rooster van afvaardiging. 
Aangewezen lid 
De classicale vergadering wijst daarnaast één (1) lid aan uit de predikanten met een bijzondere 
opdracht en predikanten in algemene dienst die aan een tot de classis behorende gemeente of aan de 
classis verbonden zijn, dan wel lid zijn van een tot de classis behorende gemeente. 
Classispredikant 
De classispredikant (1) maakt ambtshalve deel uit van de classicale vergadering. 
Totale samenstelling van de classicale vergadering 
De classicale vergadering bestaat uit in totaal zevenentwintig (27) door de kerkenraden verkozen 
leden, de door de classicale vergadering aangewezen lid (1) en de classispredikant (1). 

Nummer Ring Aantal leden 

1 Hoeksche Waard  4 

2 Haringvliet (Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten en Rozenburg) 4 
3 Goes (De Bevelanden) 4 

4 Walcheren 4 

5 Schouwen-Duiveland en Tholen 4 

6 Zeeuws-Vlaanderen 4 
7 De evangelisch-lutherse gemeenten gezamenlijk (Zierikzee en 

Groede-Middelburg-Vlissingen) 
1 

8 Aangewezen lid uit de predikanten met een bijzondere opdracht en 
predikanten in algemene dienst 

1 

9 Classispredikant 1 

 Totaal 27 

 
2. Zittingstermijn 
De zittingstermijn voor leden van de classicale vergadering is vijf jaar. Een lid van de classicale 
vergadering kan éénmaal voor een termijn van vijf jaar worden herkozen. 
 
3. Kiesrecht 
Elke (wijk)kerkenraad binnen de betrokken ring in de classis heeft het recht één (1) stem uit te brengen 
in de verkiezing van de afgevaardigde(n) uit die betrokken ring naar de classicale vergadering. 
 
4. Regels voor het stemmen 
Indien de meerderheid van de kerkenraden in de ring daaraan - op de in de generale regeling 
verkiezingen classicale vergadering beschreven wijze - de voorkeur hebben gegeven geschiedt de 
verkiezing in die ring in een vergadering van afgevaardigden van de kerkenraden. 
Anders geschiedt de stemming schriftelijk per brief of per email. 
 
5. Het rooster 
Elk jaar treedt ten naaste bij een vijfde van het aantal leden van de classicale vergadering af, zoals 
nader bepaald in het rooster dat het breed moderamen van de classicale vergadering opstelt. 
 
6. Aanbevelingen 
1. Vóór 1 juni van elk jaar nodigt het breed moderamen van de classicale vergadering de betrokken 

kerkenraden uit om vóór 15 september schriftelijk en ondertekend bij het moderamen 
aanbevelingen in te dienen van personen uit de betrokken ring die naar hun mening voor 
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verkiezing in aanmerking komen. Bij de aanbevelingen wordt het ambt van de betrokkenen 
vermeld. 

2. Indien het aftredende lid van de classicale vergadering voor herverkiezing in aanmerking komt, 
deelt het breed moderamen van de classicale vergadering dit aan de kerkenraden in de betrokken 
ring mee. 

3. Het breed moderamen van de classicale vergadering is, met het oog op het bepaalde in ordinantie 
4-14-3, bevoegd bij het verzoek aan de kerkenraden in een bepaalde ring te vragen om zich bij de 
in te dienen aanbevelingen te beperken tot personen die staan in het ambt van predikant, dan 
wel ouderling, dan wel ouderling-kerkrentmeester dan wel diaken, of die bereid zijn zich in het 
betreffende ambt te laten bevestigen. 

4. Het breed moderamen van de classicale vergadering stelt de kerkenraden bij het verzoek om 
aanbevelingen in te dienen tevens in de gelegenheid aan te geven of zij de voorkeur geven aan 
een verkiezing in een vergadering van ambtsdragers boven een schriftelijke stemming. 

 
7. De verkiezing 
1. De classicale vergadering neemt kennis van de ingediende aanbevelingen. 
2.  De classicale vergadering plaatst de aanbevolen kandidaten op een lijst en kan daar desgewenst 

ook zelf kandidaten aan toevoegen. 
3. Als het aantal kandidaten op de kandidatenlijst niet groter is dan het aantal vacatures voor leden 

vanuit de betrokken ring, verklaart de classicale vergadering degenen de kandidaten verkozen.  
4. Als het aantal kandidaten op de kandidatenlijst groter is dan het aantal vacatures voor leden 

vanuit de betrokken ring, stelt de classicale vergadering voor de betrokken ring een of meer 
dubbeltallen vast, bestaande uit namen die op de kandidatenlijst voorkomen, tenzij zij toepassing 
geeft aan het onder 7 bepaalde.  

5. De classicale vergadering bevordert zowel bij het eventueel aanvullen van de kandidatenlijst als 
bij het vaststellen van dubbeltallen naar vermogen een evenwichtige samenstelling van de 
classicale vergadering qua ambten, leeftijd en sekse. 

6. De kerkenraden binnen de betrokken ring brengen in november schriftelijk hun stem uit. Indien 
de stemmen staken, beslist het lot. 

7. Indien de meerderheid van de kerkenraden in een bepaalde ring daarmee instemt met een 
daartoe door één of meerdere kerkenraden in die ring ingediend verzoek, vindt de verkiezing, in 
afwijking van het onder 4 bepaalde, plaats in een vergadering van afgevaardigden van de 
betrokken kerkenraden in die bepaalde ring. In dat geval stelt het breed moderamen van de 
classicale vergadering de kieslijst vast met de namen van allen die vanuit de betrokken ring zijn 
aanbevolen. Per vacature brengt elke kerkenraad per stemronde maximaal één stem uit. 

8. Het breed moderamen van de classicale vergadering stelt de uitslag van de verkiezing vast, 
benoemt degenen die verkozen zijn, en doet daarvan mededeling aan de betrokken kerkenraden 
en aan degenen die verkozen zijn. 

9. Zij die zijn verkozen geven uiterlijk twee weken nadat zij in kennis zijn gesteld van hun verkiezing 
schriftelijk, per brief of email, bericht aan het breed moderamen van de classicale vergadering of 
zij deze verkiezing aanvaarden. 

 
 
Vastgesteld in de classicale vergadering Delta op 20 september 2021 te Dirksland. 
 
ds. M.J. Wisse, preses. 
A.A.T. Kievit, scriba. 
 
 
 


