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PROCES VERBAAL STEMCOMMISSIE  
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUID-NEDERLAND 
 
 
Doorlopen verkiezingsprocedure 
Eind 2022 heeft de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 
vastgesteld dat de termijn van drie ambtsdragers eindigt, te weten: 

- één diaken; 
- één ouderling; 
- één ouderling-kerkrentmeester. 

 
Op grond van ordinantie 3-6-2 zijn de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld om 
per ambt aanbevelingen te doen. Voor het ambt van diaken heeft de kerkenraad geen 
aanbevelingen ontvangen en is vervolgens mevrouw Keety Mulder verkozen verklaard.  
 
Voor het ambt van ouderling en van ouderling-kerkrentmeester zijn – aanvullend op de 
herkiesbare ambtsdragers – voor elk ambt één voordracht gedaan vanuit de gemeente die 
ieder door meer dan tien stemgerechtigde leden zijn voorgedragen. Vervolgens heeft de 
kerkenraad op 26 januari 2023 de kandidatenlijst voor het ambt van ouderling en voor 
ouderling-kerkrentmeester vastgesteld en de verkiezing door de stemgerechtigden van de 
gemeente uitgeschreven. De konden worden ingediend tot 19 februari 2023, 23.59 uur. 
 
Ontvangstprocedure stembiljetten 
De stembiljetten konden worden ingestuurd naar de secretaris van de kerkenraad, via het 
mailadres secretariaat@lutherszuidnederland.nl of per post naar Amerlaan 2, 5626 BP 
Eindhoven. Enkele gemeenteleden hebben het stembiljet in een niet-gesloten enveloppe 
aan de secretaris overhandigd.  
 
Alle digitale inzenders van stembiljetten hebben een ontvangstbevestiging gekregen. De 
ingezonden papieren stembiljetten zijn ongeopend gelaten tot de stemcommissie 
bijeenkwam.  
 
Stemcommissie 
De kerkenraad heeft op 26 januari 2023 aan de secretaris van de kerkenraad gevraagd zorg 
te dragen voor de telling van de stembiljetten, door het instellen van een stemcommissie. 
Die stemcommissie is op maandag 20 februari 2023 van 20.00 tot 21.00 uur bijeengeweest 
en bestond uit de volgende leden: 

- de heer P. Tankink, voormalig ambtsdrager uit PG Eindhoven 
- de heer C. van de Pijl, voormalig ambtsdrager uit PG Eindhoven 
- de heer H.W. Voshol, toegevoegd kerkrentmeester van ELG Zuid-Nederland.  
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Aantal ontvangen stembiljetten 
De gemeente kent 465 stemgerechtigde leden. De stemcommissie heeft in totaal 93 geldige 
stembiljetten ontvangen, verdeeld zoals in onderstaande tabel weergegeven: 
 

Type biljet Aantal 
Per e-mail 36 
Per post 43 
Overhandigd 14 

 
Er is één (1) stem telefonisch uitgebracht bij de secretaris van de kerkenraad. Op grond van 
ordinantie 4-5-3 is deze stem niet meegeteld. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.  
 
Van het aantal ontvangen stembiljetten zijn er nul (0) blanco ingestuurd. In lijn met 
ordinantie 4-5-1 zouden blanco stemmen niet worden meegeteld als geldig uitgebrachte 
stem.  
 
Telling van de stemmen 
De stemcommissie heeft het volgende aantal stemmen geteld. 
 
Ouderling 
 

Kandidaat Aantal 
Tom Tempelaar 55 
Helene Stafleu 38 

 
Ouderling-kerkrentmeester 
  

Type biljet Aantal 
Irene Oosterveer 62 
Markus Matthias 31 

 
Verkiezing ouderling  
Op basis van het aantal getelde stemmen is door de gemeente verkozen tot ouderling Tom 
Tempelaar. 
 
Verkiezing ouderling-kerkrentmeester 
Op basis van het aantal getelde stemmen is door de gemeente verkozen tot ouderling-
kerkrentmeester Irene Oosterveer. 
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Ondertekening 
Dit proces verbaal is opgemaakt bij sluiting van de bijeenkomst van de stemcommissie  
d.d. 20 februari 2023 en rechtsgeldig digitaal ondertekend door de leden van de 
stemcommissie. 
 
 
P. Tankink   C. van de Pijl   H.W. Voshol 
 
{{Signer1}}   {{Signer2}}   {{Signer3}} 
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