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Stappenplan beroepingswerk Andreaskerk 
 

Algemeen: 
De onderstaande punten worden na het ABC overleg besproken met  Maurits m.b.t. te 
communiceren 

 
Fase voorbereiding: 
 

1. De kerkenraad stelt een gemeenteprofiel en een predikantenprofiel samen. 
2. Dit beroepingsprofiel wordt voorgelegd aan de gemeente. (via Scipio app en de 

informatief) 
3. De kerkenraad/Kerkrentmeesters vragen Solvabiliteitsverklaring aan bij CCBB (Classicale 

Commissie Behandeling Beheerszaken) en t.z.t. de aanvraag bij het mobiliteitscentrum.  
4. De kerkenraad treedt in overleg met het breed moderamen van de classicale vergadering 

(BMCV) en vraagt toestemming om de vacature te mogen stellen.  
5. De kerkenraad en de beroepingscommissie gaan in overleg m.b.t. het benaderen van een 

consulent die het proces in de beroepingscommissie actief begeleid.  
 

Fase voorselectie: 
 
Start beroepingscommissie: 

6. Er wordt een beroepingscommissie samengesteld bestaande uit negen leden. Deze 
commissie bestaat uit een afvaardiging van de vier verschillende geledingen en uit vijf 
gemeenteleden. De KKR heeft deze vijf leden gekozen uit gemeenteleden die zichzelf 
beschikbaar hebben gesteld. Deze vijf gemeenteleden vertegenwoordigen verschillende 
leeftijdscategorieën.  

7. De beroepingscommissie is op de hoogte gesteld van de geheimhoudingsplicht en de 
afspraken rondom zorgvuldigheid. O.a. hiervoor wordt een cursus beroepingswerk ingepland.  

8. De beroepingscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter(s).  
9. De beroepingscommissie benoemt uit haar midden een (reserve) secretaris/notulist 
10. De beroepingscommissie draagt een kandidaat voor aan de kerkenraad nadat er een 

meerderheid binnen de beroepingscommissie van minimaal tweederde is bereikt.  
11. De beroepingscommissie krijgt als opdracht een kandidaat te selecteren die aan het 

beroepingsprofiel voldoet. 
12. De daadwerkelijke keuzebevoegdheid ligt bij de kerkenraad. 

 
Werving en voorselectie: 

13. Voorselectie 
a. Predikanten worden voorgedragen door het mobiliteitsbureau van de PKN (met 

voorselectie aan de hand van het beroepingsprofiel)  
b. De kerkenraad zal – in overleg met de commissie- de gemeente uitnodigen om 

namen van Predikanten in te dienen die zij graag beroepen zouden zien worden. 
Van de voorgedragen kandidaten wordt informatie ingewonnen bij het 
mobiliteitscentrum met als doel de beschikbaarheid te toetsen. 

c. De kerkenraad zal – in overleg met de commissie- een advertentie met 
bekendmaking van de vacature op de website van de PKN plaatsen en op de 
website van de Andreaskerk zelf1.  

 
14 De beroepingscommissie kan een kandidaat die in haar ogen niet voldoet aan het profiel 

terzijde leggen. 
a. Welke score gaan we hanteren bij de selectiecriteria (het profiel).  
b. Op welke wijze gaan we de binnengekomen reactie bekijken. 

15 De beroepingscommissie stelt zo een groslijst (voorkeurslijst) met kandidaten op. 
16 De beroepingscommissie stelt op basis van de profielen een rapportageformulier samen 

voor het horen.  
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Fase Voortgezette selectie 
Horen  
17 De beroepingscommissie bepaalt op basis van de grootte van de groslijst hoe zij de fase 

voortgezette selectie concreet vormgeeft. Aspecten waar dan keuzes in gemaakt moeten 
worden zijn: 

a. Samenstellen van hoorgroepen, hiervoor zullen enkele gemeenteleden benaderd 
worden die zich beschikbaar hadden gesteld voor de beroepingscommissie. 

b. Iedere hoorgroep bestaat uit twee leden van de beroepingscommissie en uit twee  
gemeenteleden. (Deze keuze ook communiceren naar de gemeente). Daarnaast 
luisteren alle overige ABC-leden de preken die bezocht zijn na.  

c. Zowel de beroepingscommissie als de hoorcommissieleden hebben zwijgplicht 
buiten de kerkenraad, dit ter bescherming van de positie van de desbetreffende 
predikanten.  

d. Invulling van een dienstrooster voor het horen;  
i. waar en op welk moment de kandidaten gehoord kunnen worden 
ii. De kandidaat wordt geïnformeerd over de komst van de hoorgroep  

 
18. De opgestelde adviesrapporten worden twee wekelijks besproken in de 

beroepingscommissie. 
19. De leden van de hoorgroep zullen tijdens de eerstvolgende ABC vergadering worden 

uitgenodigd om verslag te doen van hun bevindingen.  
20. Vervolgens toetst de ABC of aan het (bredere) profiel wordt voldaan.  
21. Bij prolongatie of bij twijfel, wordt de predikant door een tweede hoorgroep bezocht welke 

ook weer een advies uitbrengt. 
 

 
Horen en gesprekronde: 
22. Na een tweede positief advies volgt een bezoek van een afvaardiging van de 

beroepingscommissie. De predikant wordt vooraf geïnformeerd.  Na afloop van de dienst 
vindt een informeel oriënterend gesprek plaats met de predikant. 

a. Praktische invulling: 
i. Een delegatie van de ABC zal dit gesprek voeren, waarvan een 

observant. En in ieder geval een van de voorzitters. 
b. Inhoudelijke voorbereiding: 

i. Welke vragen stellen we (zie de selectiecriteria) 
ii. Hoe stellen we deze vragen 
iii. Taakverdeling onderling, wie is gespreksleider  
iv. De delegatie doet tijdens de eerst volgende ABC vergadering verslag van 

het gesprek.  
v. Wat is de vervolgprocedure en wat kan kandidaat verwachten. 

 

Fase van eindselectie: 
 

23. Na een positief oordeel van de ABC en van de kandidaat, wordt een advies uitgebracht 
aan de Kerkenraad.  

24. Na instemming van de Kerkenraad vind een verkennend gesprek plaats met het 
ministerie in aanwezigheid van de voorzitter(s) van de beroepingscommissie. 

25. De beroepingscommissie brengt advies uit aan de Kerkenraad. 
 

Beroepingsfase: 
 

26. Na bespreking van het advies en instemming van de Kerkenraad en na het voorleggen 
aan de gemeente (en mogelijkheid van bezwaar geven tegen de procedure) vindt het 
formele beroep vanuit de Kerkenraad plaats.  

27. De predikant brengt een kennismakingsbezoek aan de gemeente. 

28. Mocht het beroep worden afgewezen dan worden zowel de procedure als de 
samenstelling van de commissies geëvalueerd, zo nodig bijgesteld en zo nodig opnieuw 
doorlopen. 
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