
Berichten uit de beroepingscommissie  (2)  

Solvabiliteitsverklaring ontvangen 

Als een gemeente een predikant wil beroepen dan zal zij een verklaring moeten aanvragen 

waaruit blijkt dat de gemeente voldoende financiële draagkracht heeft om die predikant te 

betalen. Die “verklaring van solvabiliteit” moet aangevraagd worden via het regionaal 

college van beheerszaken van de PKN. De kerkenraad heeft die aanvraag gedaan en 

inmiddels hebben we ook al de solvabiliteitsverklaring ontvangen. 

 

Profielen van predikant en gemeente afgerond 

De door de kerkenraad opgestelde concept-profielen (beschrijvingen) van de te zoeken 

nieuwe predikant en van onze gemeente zijn besproken in de beroepingscommissie. 

Voorgestelde aanvullingen en wijzigingen zijn door de kerkenraad akkoord bevonden. De 

profielen zijn daarmee afgerond en  kunnen gebruikt worden. 

 

PKN-advieslijst aangevraagd en ontvangen 

De  beroepingscommissie heeft bij het landelijke mobiliteitsbureau van de PKN een 

advieslijst aangevraagd van predikanten die lang genoeg in hun huidige gemeente staan om 

beroepen te kunnen worden. Bij zo’n aanvraag moeten dan de solvabiliteitsverklaring en de 

profielen van de te zoeken predikant plus de gemeente gevoegd worden. Het 

mobiliteitsbureau maakt vervolgens een lijstje met predikanten die (min of meer) passen bij 

het profiel van de predikant en bij de “kleur” van onze gemeente. De beroepingscommissie 

heeft inmiddels de advieslijst aangevraagd en ontvangen. De informatie die over de 

genoemde predikanten is verkregen is erg summier en dat is begrijpelijk in verband met de 

privacy.    

 

Selectiecriteria en aandachtspunten   

Op grond van de profielen van predikant en gemeente heeft de beroepingscommissie een 

aantal selectiecriteria en aandachtspunten opgesteld. Ze gebruikt die onder andere bij het 

selecteren van de predikanten die op de advieslijst staan. Momenteel is de commissie daar 

druk mee bezig. Later bij de gesprekken en het “horen” zullen die zeker ook van pas komen. 

 

Namen van predikanten via gemeenteleden 

Drie gemeenteleden hebben onafhankelijk van elkaar drie namen van mogelijk te beroepen  

predikanten doorgegeven aan de beroepingscommissie. De commissie waardeert deze 

betrokkenheid zeer en plaatst deze namen op de advieslijst. Ze worden meegenomen in de 

procedure. 

 

Drie hoorgroepen   

De beroepingscommissie bestaat uit negen personen (zie vorige berichten), maar je kunt 

natuurlijk moeilijk aankomen om met zijn negenen te gaan “horen” (= een dienst bijwonen). 

En met de hele beroepingscommissie een goed gesprek met een betreffende predikant 



voeren gaat nog minder. De beroepingscommissie heeft zich daarom opgedeeld in een 

drietal “hoorgroepen”.  Groep A bestaat uit Anja Vrieling, Jeroen Grootens en Bé Poolman. 

Renate Baas, Coos Moes en Henk Assink zitten in groep B, terwijl Bianca Mostert, Klara van 

den Bosch en Jan Loovers groep C bemensen. 

De benaming “hoorgroep” is eigenlijk niet helemaal juist. Een “hoorgroep” voert ook het 

eerste gesprek, “hoort” en doet eveneens een eventueel volgend gesprek. In de 

beroepingscommissie zijn afspraken gemaakt over welke punten (selectiecriteria & 

aandachtspunten) in ieder geval aan de orde komen. Elke “hoorgroep” maakt van elk 

gevoerd gesprek en bijgewoonde kerkdienst korte verslagen die besproken en geëvalueerd 

worden in de voltallige beroepingscommissie. Vooral de informatie die in het gesprek/ 

bijgewoonde kerkdienst naar voren is gekomen met betrekking tot de selectiecriteria en 

aandachtspunten zijn belangrijk bij de evaluatie. De commissie neemt vervolgens besluiten 

die binnen haar opdracht passen.   

 

Zomervakantie en planning 

Of we vóór de zomervakantie nog toekomen aan gesprekken en daarna het “horen” hangt af 

van de vakanties van betrokken predikanten en van de leden van de beroepingscommissie. 

Op het juiste moment zullen we een zomerpauze moeten invoegen. Eigenlijk jammer dat we 

het proces dat net op gang is, moeten onderbreken. Maar ………….vakanties zijn zeker ook 

belangrijk! En in september pakken we dan de draad weer fris op. 

 

Namens de beroepingscommissie 

en met vriendelijke groet, 

 

Jan Loovers 

voorzitter 

     


