
Overzicht van de stappen die de beroepingscommissie en de 
kerkenraad hebben doorlopen 
 

1. De kerkenraad heeft een beroepingscommissie ingesteld. De bestaat uit; Jessica Bac, Esther 
’t Jong, Annemiek van ’t Hoff, Helmert van der Slik, Arjen van Trigt, Jelte Velzen, Jeroen 
Verhulst en Henk W. van Dorp. Vanuit de AK heeft actief deelgenomen Jos Nouwt.  

2. Er is een profielschets opgesteld van zowel de Oosterkerkgemeente als van de te beroepen 
predikant. Deze schetsen zijn tot stand gekomen op voordracht van de beroepingscommissie 
en goedgekeurd door de kerkenraad. Vervolgens zijn ze gedeeld met de gemeente. 

3. De beroepingscommissie heeft advies gevraagd aan de PKN. 
4. De PKN heeft een lijst predikanten gestuurd die op basis van de schetsen hiervoor in 

aanmerking komen.  
5. De classis heeft positief geadviseerd over de aanstelling van een full-time predikant.  
6. De RBC heeft een zogenaamde solvabiliteitsverklaring afgegeven, d.w.z. we mogen 

beroepen.  
7. De gemeente heeft (gemotiveerd) namen ingediend voor de te beroepen predikant. Deze 

namen zijn geteld en samen met de advieslijst van de PKN op een long-list vermeld. Deze 
lijst is gecontroleerd op aansluiting op het profiel. Sommige predikanten vielen af omdat ze 
niet (meer) beroepbaar waren. 

8. Door leden van de beroepingscommissie zijn de verschillende dominees beluisterd en 
onderzocht. Dit heeft geleid tot een short list waarvan de top 10 voorgelegd is aan de 
wijkkerkenraad.  

9. De wijk kerkenraad heeft deze lijst vastgesteld en we zijn begonnen met het benaderen van 
dominees.  

10. Na verschillende gesprekken zijn we uitgekomen bij de predikant van wie we zondag de 
naam bekend maken. 

11. Deze gesprekken (5 inmiddels) zijn positief verlopen en de beroepingscommissie heeft 
unaniem deze predikant aan de kerkenraad voorgedragen voor een beroep. 

12. De kerkenraad heeft dit voorstel unaniem overgenomen.  
13. Met de betreffende predikant is afgesproken dat we pas na de zomer zouden overgaan tot 

een beroep, vandaar dat de AK niet eerder dan deze week kon besluiten. 
14. De AK heeft positief besloten. Op 20 september wordt het besluit medegedeeld aan de 

wijkgemeente Oosterkerk. Deze krijgt kerkordelijk vijf dagen de tijd om bezwaar tegen de 
gevolgde procedure in te dienen. Als er geen bezwaar wordt ingediend, wordt het beroep 
definitief.  

15. De kandidaat heeft drie weken de tijd om te beslissen.  
 
Voor gedetailleerde informatie over de beroepingsprocedure, zie de Gids voor het Beroepingswerk 
van de PKN.  
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