
Voortgang beroepingswerk 

De Beroepingscommissie is op maandag 27 september voor het eerst bijeen geweest. De 

samenstelling van de commissie is als volgt: 

• Kees Boer 

• Ellen Boerman 

• Marilisa Boerman 

• Christel de Bruijn (namens De Morgenster) 

• Jobke Heij 

• Gerrit Hofwegen 

• Henk de Jong (2e voorzitter) 

• Thomas Kaptein (voorzitter) 

• Wim van der Linden (secretaris) 

• Dorothea van de Minkelis 

• Emmy van der Rhee 

• Ineke Vonk (notuliste) 

• Adriaan van Wijk 

Het is de bedoeling dat de commissie 2-wekelijks bijeen gaat komen op maandagavond. 

De commissie heeft als opdracht een gemotiveerde voordracht te doen aan de 

kerkenraad over een te beroepen predikant. Hoe komen wij aan namen van beroepbare 

predikanten? Daarvoor gebruiken wij 3 bronnen: 

1. Het landelijk bureau van de PKN levert ons op basis van onze profielschets een 

advieslijst met beroepbare predikanten. Deze lijst, met 15 namen, is inmiddels in 

ons bezit. 

2. We plaatsen op korte termijn een advertentie op de website van de PKN, waarop 

kandidaten kunnen reageren. 

3. U wordt als gemeentelid van harte uitgenodigd om schriftelijk namen in te dienen 

van beroepbare predikanten. U kunt uw gemotiveerde voordracht indienen bij de 

secretaris van de Beroepingscommissie, graag vóór 17 oktober a.s. 

De commissie gaat vervolgens met deze namen aan de slag: informatie inwinnen, online 

preken beluisteren, toetsen aan onze profielschets, etc. Uiteindelijk zal met enkele 

kandidaten contact worden opgenomen en zal, als zij een beroep naar onze gemeente in 

overweging willen nemen, ook in hun huidige gemeente een eredienst worden 

bijgewoond en gesprekken worden gevoerd. Dit alles moet dan uiteindelijk leiden tot een 

voorkeurskandidaat die vervolgens aan de kerkenraad zal worden voorgedragen. De 

Beroepingscommissie streeft daarbij naar unanimiteit, maar zal in ieder geval met een 

75% meerderheid een advies uitbrengen. 

Hoe lang gaat dit proces duren? We hopen uiteraard niet al te lang, maar we zijn 

afhankelijk van het ‘aanbod’ van kandidaten! Uitgangspunt is uiteraard zorgvuldigheid, 

zowel richting kandidaten, als richting onze eigen gemeente. En we beseffen dat dit 

proces niet alleen een kwestie is van efficiënt werken en goed organiseren, maar dat de  

zegen van onze Heer hierin onmisbaar is. Wij vragen u dan ook om ons werk in uw 

gebeden te ondersteunen! 

Wij hopen u via weekbrief / website / Schakel van de voortgang op de hoogte te houden. 

Contactgegevens van de Beroepingscommissie: 

Voorzitter Thomas Kaptein, tel. 06-81968744, e-mail: t.e.kaptein@gmail.com 

Secretaris Wim van der Linden, tel. 06-20575179, e-mail: w.linden95@upcmail.nl 
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