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1. Inleiding
Deze notitie geeft de voorgestelde procedure om te komen tot het beroepen van een predikant. Kort
gezegd markeert de procedure de volgende stappen:
a. vaststellen groslijst;
b. vaststellen nader te onderzoeken predikanten;
c. vaststellen te beroepen predikant.
In het algemeen geldt voor de werkzaamheden van de beroepingscommissie dat besluitvorming
binnen de commissie op basis van consensus geschiedt.
2. Vaststellen groslijst
De groslijst is de totale lijst van predikanten die in aanmerking komen voor een beroep naar onze
gemeente. De groslijst wordt als volgt samengesteld:
a. de PKN, sectie beroepingswerk, geeft een advies;
b. vanuit de gemeente worden namen ingediend;
c. de beroepingscommissie voegt namen toe;
d. de kerkenraad voegt namen toe.
De beroepingscommissie stelt de totale lijst samen. Predikanten die niet binnen vier maanden
beroepbaar zijn komen niet op de eerste totaallijst.
De beroepingscommissie vult de groslijst in de loop van de tijd eventueel aan met nieuw beroepbare
predikanten. Na verloop van negen maanden wordt de groslijst opnieuw samengesteld en vastgesteld
door de kerkenraad.
3. Vaststellen nader te onderzoeken predikanten
a. De beroepingscommissie stelt op basis van de groslijst een lijst van drie predikanten op (de
‘selectielijst’).
b. Deze lijst komt tot stand na inventariserend onderzoek, waarin het beluisteren van predikanten (dit
is niet het ‘officiële horen’) de belangrijkste plek heeft,.
c. De predikanten op deze lijst dienen naar het oordeel van de beroepingscommissie te passen in de
profielschets.
d. De beroepingscommissie geeft aan op basis waarvan de betreffende predikanten naar haar
oordeel een plek op de selectielijst hebben gekregen.
e. De selectielijst wordt aangeboden aan de kerkenraad.
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De kerkenraad stelt naar aanleiding van het voorstel van de commissie de definitieve selectielijst
vast.

4. Vaststellen te beroepen predikant
a. De predikanten op de selectielijst worden nader onderzocht door de beroepingscommissie.
b. Het nader onderzoek omvat voor iedere predikant het beluisteren van meerdere preken en het
bezoeken van een of meerdere diensten.
c. Op basis van het onderzoek doet de beroepingscommissie een voordracht voor een te horen
predikant aan de kerkenraad. De kerkenraad kan in dit stadium besluiten om het horen uit te
breiden naar een andere predikant op de selectielijst, mocht daar naar het oordeel van de
beroepingscommissie aanleiding toe zijn (voorbeeld i: predikant geeft direct aan zich niet
beroepbaar te stellen; voorbeeld ii: uit gesprek blijkt dat predikant zich niet kan verenigen met
profielschets).
d. Een wezenlijk onderdeel van het horen is een oriënterend gesprek met de predikant. Zoveel
mogelijk leden van de beroepingscommissie neemt deel aan het gesprek.
e. Op basis van het horen doet de beroepingscommissie een voordracht voor een te beroepen
predikant aan de kerkenraad.
f. De kerkenraad beslist over de te beroepen predikant.
5.
a.
b.
c.

Na het besluit
De betreffende predikant wordt op de hoogte gesteld.
Het besluit van de kerkenraad wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene kerkenraad.
De kerkenraad maakt de naam van de verkozen predikant aan de gemeente bekend door een
mededeling in de kerkdienst en/of via het kerkblad. Na afkondiging wordt de naam van de
verkozen predikant op de website geplaatst en aan de PKN gemeld.
d. Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen
predikant) dienen binnen één week na de bekendmaking te worden ingediend bij de kerkenraad.
e. Een week na de bekendmaking – als de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt is
verstreken – brengt de kerkenraad het beroep uit.
f. De beroeping van de predikant geschiedt door middel van een beroepsbrief.
g. Voor het overige worden de aanwijzingen uit de kerkorde gevolgd.
6. Overige
a. Gedurende het beroepingsproces worden namen van predikanten niet vrijgegeven dan voor zover
noodzakelijk.
b. Waar nodig worden extra kerkenraadsvergaderingen gepland in verband met de voortgang en de
besluitvorming in het beroepingswerk.

