Voorbereiding proces benoemen nieuwe predikant in 10 stappen
1.Profiel te beroepen predikant.
De profielschets van de gewenste predikant zal gebaseerd moeten zijn op de beschrijving
van de gemeente en de bijzonderheden(accenten) die verlangd worden.
2.Samenstelling van de beroepingscommissie.
De kerkorde geeft aan, dat er naast kerkenraadsleden, waaronder bij voorkeur ouderling/
kerkrentmeester en diaken, ook andere gemeenteleden zitting moeten hebben,
zoals iemand van de cantorij,een oudere en een jong volwassene
(zo mogelijk ook vervangers)
De commissie handelt binnen de kaders van de kerkenraad.
3.Werving en selectie:
a.via de gemeenteleden kunnen kandidaten aangedragen worden
b. door plaatsing van een advertentie (website)
c.groslijst aanvragen (bij de landelijke kerk)
4.Voorselectie
Bij de voorselectie is het belangrijk dat de commissie er zeker van is dat de kandia(ten)
beroepbaar zijn..
De commissie overtuigt zich ervan of de predikant(en) die in aanmerking komen voor een
beroeping bereid zijn tot een nader contact inzake een eventueel uit te brengen beroep.
5..Voortgezette selectie.
Bij de voortgezette selectie komen gesprekken met een predikant en het bezoeken van
erediensten aan de orde.(commissie kan opgesplitst worden in tweeën)
a.gesprek:
predikant en commissieleden kunnen samen al wat aftasten.
Bijv. zien ze mogelijkheden samen verder op te trekken of juist niet en waarom dan niet.
b.”horen””
Van te voren wordt met de predikant afgestemd waar en wanneer “gehoord”wordt. Bij het
horen en beoordelen van de meegemaakte eredienst wordt een verslagje gemaakt.
6 Eindselectie..
a.inwinnen referenties;
b.voordracht – bij voorkeur – een predikant..
7.Advies aan de kerkenraad.
De beroepingscommissie brengt advies uit aan de kerkenraad met een toelichting.
8. Gemeentevergadering.
De kerkenraad legt aan de gemeente een of meer namen van predikante voor.
De stemgerechtigde leden zijn bij de verkiezing aan de namen van de voordracht gebonden.
9.Beroepsbrief.
Het beroepen van de predikant geschiedt door middel van een beroepsbrief.
10.1. Beroepen.
De beroepen predikant wordt uitgenodigd kennis te komen maken met de gemeente.
Daarna heeft hij/zij drie weken de tijd te bedenken of hij/zij het beroep aan zal nemen.

10. 2 Approbatie (goedkeuring) van beroep en bevestiging.
a.Nadat de predikant het beroep heeft aangenomen , moet er een datum van bevestiging
worden overeengekomenDe kerkenraad van de roepende gemeente vraagt bij het breed
moderamen van de classis approbatie aan op het beroep.
b.Nadat de approbatie door het breedmoderamen van de classicale vergadering is
afgegeven, kan de predikant bevestigd worden..
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