Bijlage B.2

concept

(zie ook ordinantie 3 artikelen 3, 4 en 5)
UITGEWERKT TRAJECT VOOR HET BEROEPEN VAN EEN PREDIKANT VOOR TWEE WIJKGEMEENTEN
( Het traject geeft de kaders aan die in de kerkorde zijn aangegeven, maar biedt ook ruimte voor “eigen” invulling door de
wijkkerkenraden, bijv. samenstelling en aantal leden van de beroepingscommissie)

In de gids voor beroepingswerk staat de procedure uitgebreid beschreven.Hierna volgt een
samenvatting.
De in deze bijlage genoemde gezamenlijke vergaderingen worden onder leiding van de Algemene
Kerkenraad gehouden
1e
Indien er tezelfdertijd of binnen afzienbare tijd een vacature in meer dan één wijkgemeente
ontstaat of zal ontstaan, kan de Algemene Kerkenraad op grond van vastgelegde
beleidsuitspraken besluiten voor beide vacatures één predikant te beroepen. De Algemene
kerkenraad zal de (a.s.) vacante wijkkerkenraden hiervan binnen één maand na het ontstaan van
de eerste vacature, op de hoogte brengen.
Wanneer de beroepingsprocedure kan worden gestart, zal aan de betrokken wijkkerkenraden
gevraagd worden de voorbereidingen voor het gezamenlijk beroepen van een predikant op te
starten
2e (ord. 3: art.3.2)
Nadat de Algemene Kerkenraad de gevraagde toestemming heeft verleend, verzoekt de algemene
kerkenraad het College van Kerkrentmeesters een solvabiliteitsverklaring aan te vragen bij het
Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.
3e
In afwachting van de solvabiliteitsverklaring stellen de wijkkerkenraden gezamenlijk een
profielschets op van de te beroepen predikant en de betrokken wijkkerkenraden maken ook een
profielschets van de eigen wijkgemeente.
Een schets van de centrale kerkelijke gemeente kan bij het kerkelijk bureau opgevraagd worden
4e
In een gezamenlijke vergadering van Algemene Kerkenraad en de betrokken wijkkerkenraden
worden de hierboven genoemde profielschetsen goedgekeurd.
5e
De wijkkerkenraden gezamenlijk zullen vervolgens het landelijk orgaan inzake het beroepingswerk
verzoeken om aan de hand van de goedgekeurde profielschetsen een namenlijst van in
aanmerking komende predikanten op te stellen.
De wijkkerkenraden zullen ook de wijkgemeenten in de gelegenheid stellen om namen in te dienen
van in aanmerking komende predikanten.
Ook kan overwogen worden om een advertentie te plaatsen in de daarvoor geëigende bladen.
6e (ord. 3; art.3.5)
Het instellen van een beroepingscommissie dient te geschieden. Hierin zullen een aantal leden
van de wijkkerkenraden zitting hebben, aangevuld met twee leden van de Algemene Kerkenraad
(*) en eventueel gemeenteleden uit de betrokken wijkgemeenten
(*) de leden zijn lid van de Algemene kerkenraad en geen lid van de wijkkerkenraden waar een
vacature is.
7e
De beroepingscommissie vormt eventueel een hoorcommissie en bezoekt predikant(en), die op dit
tal zijn geplaatst, in volgorde van voorkeur. De voorkeur is gemaakt aan de hand van de
opgestelde profielen van wijkgemeente en predikant.
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8e ( ord. 3 art. 4.4)
De kandidaatstelling van een te verkiezen predikant geschiedt in een gezamenlijke vergadering
van Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraden, nadat de beroepingscommissie in deze
vergadering hierover haar verslag heeft uitgebracht. Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad
dienen beide met de kandidatuur in te stemmen.
9e A (ord.3: art. 4.5 en 4.6)
Indien de wijkkerkenraden hebben besloten de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de
wijkgemeenten plaats te laten vinden, zal zo spoedig mogelijk een gezamenlijke
gemeentevergadering belegd worden.
9e B (ord. 3 art. 4.7)
In een wijkgemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan met medewerking en
goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering de verkiezing door de
wijkkerkenraad plaatsvinden.
10e (ord. 3: art 5.2 en 5.3)
De naam van de verkozen predikant zal in de beide wijkgemeenten bekend gemaakt worden
middels een afkondiging in de zondagse eredienst(en). De scriba’s van de wijkgemeenten dienen
dit te verzorgen.
De leden van de wijkgemeenten kunnen gedurende maximaal 5 dagen hun bezwaren tegen de
gevolgde procedure kenbaar maken bij de scriba’s van de wijkgemeenten.
11e (ord. 3 art. 5.1, 5.2, 5.3)
Indien er geen bezwaren zijn ingebracht of de ingezonden bezwaren ongegrond zijn bevonden,
wordt de verkozen predikant door de wijkkerkenraden gezamenlijk beroepen.
De kerkenraden zullen dit middels de ondertekende beroepsbrief met het ondertekende
aanhangsel per aangetekende post of persoonlijk bij de beroepen predikant kenbaar maken
De naam van de beroepen predikant zal in alle wijkgemeenten bekend gemaakt worden middels
een afkondiging in de zondagse eredienst(en). De scriba’s van de wijkgemeente die een beroep
hebben uitgebracht zullen een tekst voor deze afkondigingen aan de scriba’s van alle andere
wijkkerkenraden doen toekomen.
12e (ord. 3, art. 5.5 en 5.6)
De beroepen predikant vraagt na aanvaarding van het beroep aan de kerkenraad van de
gemeente, waar hij aan verbonden is een akte van losmaking aan het breed moderamen van de
classicale vergadering van de classis waartoe die gemeente behoort.
De bevestiging vindt plaats nadat approbatie is verleend door het breed moderamen van de
classicale vergadering van de classis waartoe de gemeente waaraan de predikant verbonden
zal worden, behoort.
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