Conform de kerkorde Ordinantie 3, Artikel 4, lid 9, 10, 11 ontvangt u de
procedure m.b.t. het beroepingswerk.
9. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend
om haar goedkeuring te verkrijgen, met het oog op de beroeping.
10. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden
ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf
dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de
kerkenraad te worden ingediend.
11. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen onverminderd zijn verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te
nemen - door naar het regionale college voor de behandeling van bezwaren en
geschillen, dat terzake een einduitspraak doet.
Procedure van de te beroepen predikant voor de Hervormde gemeente te
Den Ham:
1) De kerkenraad dient een verzoek in bij het landelijk bureau van de PKN
om een nieuwe predikant te beroepen.
2) De kerkenraad benoemt de beroepingscommissie.
3) De scriba ontvangt van het landelijk bureau van de PKN een lijst van te
beroepen predikanten.
4) De gemeente wordt gevraagd om eveneens kandidaten van te beroepen
predikanten aan te leveren.
5) De beroepingscommissie selecteert een kandidaat.
6) De kandidaat wordt telefonisch benaderd voor een oriënterend gesprek.
7) De beroepingscommissie gaat in gesprek met de kandidaat en reikt de
geloofsbrieven van de Hervormde gemeente uit, ter verduidelijking.
8) Na een vanuit beider positieve reactie, van zowel beroepingscommissie
als de kandidaat, wordt er een Eredienst beluisterd.
9) Nadat de beroepingscommissie en de gehoorde predikant opnieuw een
positieve reactie hebben opgeleverd, vind er een inhoudelijk gesprek
plaats waarbij de geloofsbrieven worden uitgediept.
10)
Vervolgens worden opnieuw beider reacties geïnventariseerd.
11)
Bij een positieve opbrengst wordt de kandidaat voorgedragen in
een kerkenraadsvergadering voor de volledige kerkenraad.
a. Hierbij wordt door de voorzitter van beroepingscommissie een
korte karakteristiek van de predikant (en gezinssamenstelling)
gegeven.
b. Aansluitend wordt de gehoorde dienst plenair beluisterd via
‘kerkdienst gemist’.

12)
13)
14)

15)
16)

c. De voorzitter van de beroepingscommissie geeft daarna een
toelichting over de bevindingen van de gesprekken.
d. Na het beluisteren vindt er een vragenronde plaats.
e. Na consensus (positief) te hebben verkregen over de te beroepen
predikant, zal dit tijdens de afkondigingen in de eerstvolgende
erediensten worden gecommuniceerd aan de gemeente.
f. De gemeente moet in kennis worden gesteld over de gevolgde
procedure en kan hierop binnen 5 dagen reageren. (volgens de
kerkorde, schriftelijk en ondertekend aan de scriba)
Indien er geen reacties worden aangeboden wordt aansluitend het
beroep uitgebracht aan te beroepen predikant.
In overleg wordt er een ochtend Eredienst geselecteerd waarin de
beroepen predikant voorgaat.
In de aansluitende week zal er een gemeente vergadering worden
belegd waarin de gemeente kan kennismaken met de beroepen
predikant.
Vervolgens neemt de beroepen predikant een besluit.
De punten 12, 13, 14 en 15 dienen in een tijdsbestek van uiterlijk 3
weken te worden afgehandeld. *

* in verband met de huidige corona maatregelen kan/mag hier van
afgeweken worden.
Ervan uitgaande dat er geen bezwaren zullen komen, verloopt het proces D.V.
als volgt (dit dus onder voorbehoud, extra voorbehoud zijn de coronamaatregelingen):
• Op maandag 4 januari brengt de beroepingscommissie het beroep
naar proponent N.H. (Nick) de Graaf te Apeldoorn.
• Op zondag 10 januari a.s. zal proponent N.H. de Graaf voor gaan in de
ochtenddienst.
• Onder voorbehoud van de corona-maatregelen wordt er een
ontmoeting met proponent de Graaf georganiseerd.

