
Berichten uit de beroepingscommissie  (1) 

Op dinsdag 1 mei heeft Wilma Dunnink als voorzitter van  de kerkenraad een beroepingscommissie 

geïnstalleerd. De commissie kreeg als taak om een geschikte predikant te zoeken die past bij onze 

gemeente en die de vacature kan invullen die is ontstaan door het vertrek van ds. Meinske van 

Sandijk – Van der Wal. 

De kerkenraad heeft een profielschets van de te beroepen predikant opgesteld. De nieuwe predikant 

die uiteindelijk wordt voorgedragen aan de kerkenraad zal zoveel mogelijk moeten voldoen aan dat 

profiel. (Zie de profiel schets onder deze Berichten.) 

De beroepingscommissie zoekt, voert gesprekken, gaat “horen”  en adviseert de kerkenraad. 

Uiteindelijk beslist de kerkenraad of de voorgedragen predikant al of niet beroepen wordt.  

 

Functieverdeling 

De beroepingscommissie bestaat uit negen leden. De functies zijn als volgt verdeeld. Naast de 

voorzitter (= ondergetekende), die door de kerkenraad benoemd is, fungeert Bé Poolman als 2e 

voorzitter. Het secretariaat doet Anja Vrieling en als 2e secretaris kan Coos Moes Anja bij afwezigheid 

vervangen. De leden van de commissie zijn Klara van den Bosch, Renate Baas, Bianca Mosterd, Henk 

Assink en Jeroen Grootens.   

 

Werkwijze 

De beroepingscommissie heeft van de kerkenraad maximale ruimte gekregen om haar 

werkzaamheden zelf in te delen. Ze heeft voor een aanpak gekozen die in grote lijnen op het 

volgende neerkomt.  

Na het definitief maken van de profielen van de nieuwe predikant en de gemeente door de 

kerkenraad gaat de beroepingscommissie advies vragen bij het landelijke PKN-adviesbureau. 

Daarnaast kunnen gemeenteleden namen van predikanten aandragen bij de beroepingscommissie. 

De beroepingscommissie gaat vervolgens een keus maken uit de predikanten – genoemd in het 

advies van het landelijke bureau en aangedragen door gemeenteleden – en vraagt aan de betrokken 

predikant of er belangstelling is voor nader contact. 

Als de predikant instemt, krijgt deze een informatiepakket toegestuurd. De commissie vraagt aan de 

predikant zijn/haar curriculum vitea op te sturen. Na veertien dagen neemt de voorzitter van de 

beroepingscommissie telefonisch contact op met de predikant. Besproken wordt of vervolgcontact 

voor beide partijen al of niet zinvol is. 

Als vervolgcontact zinvol wordt gevonden, volgt een eerste gesprek tussen 3 á 4 leden van de 

beroepingscommissie. Na terugkoppeling van de deelcommissie en eigen reflectie van de predikant, 

kan overlegd worden tot het bijwonen van een eredienst. Andere leden van de beroepingscommissie 

dan die bovengenoemd eerste gesprek voerden, zullen de eredienst bijwonen en in het  verlengde 

daarvan een tweede gesprek voeren. Vervolgens zal er van weerskanten geëvalueerd worden. 

Daarna  zal de beroepingscommissie aan de betrokken predikant om een drietal referenties vragen. 

Uiteraard is vervolgens het doel dat als er van weerskanten een “klik” is om te komen tot een positief 

advies naar de kerkenraad. De kerkenraad kan dan besluiten wel of niet een beroep uit te brengen. 

Tijdens het proces moet dan wel gebleken zijn dat naar zorgvuldige inschatting van de 

beroepingscommissie de predikant past bij onze gemeente en dat hij/zij past in het predikantsprofiel 

dat de kerkenraad aan het begin van het hele traject opstelde. 



Indien nodig kan afgeweken worden van bovenstaande werkwijze. En trouwens mocht de gekozen 

werkwijze niet tot resultaat leiden, dan zal de beroepingscommissie mogelijk in twee instantie een 

advertentie plaatsen. 

 

Momenteel is de beroepingscommissie druk bezig met de profielen van predikant en gemeente, het 

vaststellen van de werkwijze, het aanvragen van het PKN-advies. Ook heeft de commissie afspraken 

gemaakt over vertrouwelijkheid en geheimhouding.   

De volgende stap na het hebben van namen van kandidaten is het maken van een groslijst. 

Vervolgens gaan we gesprekken voeren met predikanten  waarvan we denken dat die misschien wel 

bij onze gemeente passen. Daarna gaan we predikanten “horen”.  Dat alles vergt tijd. Uiteraard 

willen we de hele procedure zorgvuldig en met goed resultaat afwerken. 

 

Oproep  aan de gemeente  

Graag wil de beroepingscommissie de gemeente betrekken bij het beroepingswerk. Als u een 

predikant weet waarvan u denkt die past mogelijk wel bij onze gemeente, doe dan het volgende: 

 kijk of de predikant die u op het oog hebt redelijkerwijs past in het predikantsprofiel dat 

hieronder is afgedrukt en als dat zo is, lever dan  

  uiterlijk maandag 18 juni a.s. schriftelijk de naam van die predikant in bij Anja Vrieling 

(secr beroepingscie) . Dat kan per mail:  anja_vandieren@hotmail.com    of per post naar 

Anja Vrieling, Zelhorstweg 1 7707 RR Balkbrug.  Haar telefoonnummer is 06 43415165; 

 zet er wel de argumenten bij wáárom u die predikant geschikt vindt voor onze gemeente. 

 

De beroepingscommissie plaatst de door de gemeente voorgestelde kandidaten op de groslijst waar 

ook de kandidaten van het PKN-mobiliteitsbureau opkomen. Vervolgens maakt de commissie haar 

keus met welke kandidaten de commissie verder gaat en de volgende stappen (gesprekken, 

horen”enz.) zet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de beroepingscommissie, 

 

Jan Loovers 

voorzitter      

 

 

 


