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In deze weekbrief plus+ lees je over de zoektocht naar een nieuwe predikant.  

Liever een digitale versie? Meld je aan via https://www.hervormd.nl/digital/digitale-weekbrief/  

of door een mailtje te sturen naar communicatie@hervormd.nl 

Volg ook @jeugdwerkbergschenhoek op Instagram voor updates. 

Nu we afscheid hebben genomen van dominee Arjen Terlouw, 

is het tijd om vooruit te kijken. De zoektocht naar een nieuwe 

predikant is gestart. Willem Brandhorst en Annelle van der Wel 

van de beroepingscommissie vertellen hoe deze zoektocht 

eruitziet. 

 
Willem en Annelle leggen uit dat de commissie de Gids voor het 

beroepingswerk van de PKN volgt. Dit is een praktische handreiking met 

een stappenplan voor de beroepingsprocedure en richtlijnen voor het 

vervullen van de vacature. 

 

Waarmee begint de beroepingsprocedure? 

Willem: ‘Met het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring bij het 

classicaal college van de PKN. De verklaring laat zien dat we als gemeente 

financieel gezond zijn en dus in staat zijn om een nieuwe predikant te 

beroepen. Inmiddels hebben we de verklaring ontvangen. Daarna stelden 

we een consulent aan: dominee Wim de Bruin uit Bleiswijk. Hij adviseert en 

begeleidt ons in het hele beroepingstraject.” 

Het beroepingstraject  

 

1. Solvabiliteitsverklaring 

aanvragen bij PKN  

2. Consulent aanstellen 

3. Profielschetsen maken 

4. Beroepingscommissie 

instellen 

5. Gemeente uitnodigen 

namen in te dienen 

6. Deze lijst combineren 

met advieslijst PKN  

7. Predikanten ‘horen’ en 

gesprekken inplannen 

8. Selectie voorleggen aan 

kerkenraad 

9. Communicatie en 

besluitvorming over het 

beroep 

10. Beroep uitbrengen 

 

Vragen? Mail naar 

beroepingscommissie@ 

hervormd.nl 
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Zo zoeken we naar onze nieuwe dominee 

Willem Brandhorst en Annelle van  

der Wel over het beroepingswerk  
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Beroepingscommissie  

Kerkenraadsleden  

•! Eric de Vrij (vz) 

•! Bert van Dijk 

•! Jan Metselaar 

• Onno Zeelenberg

•! Paola Grin 

•! Willem Brandhorst 

 

Gemeenteleden 

•! Annelle van der Wel 

•! Carina de Ruiter 

•! Christian Veenman 

•! Daniëlle Stolk 

•! Jan den Uil 

•! Sjoerd van den Berg 

Daarna kan de zoektocht écht beginnen. Maar waar begin je? 

Willem: ‘Kerkenraadsleden maakten profielschetsen van onze 

gemeente en van de predikant die we zoeken. Ze hebben hiervoor de 

schetsen gebruikt van toen dominee Terlouw werd beroepen. Deze 

zijn aangepast op basis van onder andere ons beleidsplan. Tijdens een 

extra kerkenraadsvergadering zijn deze schetsen in de kerkenraad 

besproken.’     

 

Annelle: ‘Door zulke schetsen te maken, kijk je van een afstandje naar 

de gemeente en de vacature. Zo krijgen we weer helder voor ogen wie 

we zijn en kunnen we gericht zoeken. De schetsen zijn ook belangrijk 

voor de predikanten die we gaan benaderen. Zij moeten weten waar 

ze terecht kunnen komen en wat we voor elkaar kunnen betekenen.’  

 

Niet alleen de kerkenraad doet het beroepingswerk, toch?  

Willem: ‘Klopt. We werken met een beroepingscommissie van twaalf 

leden, waarvan de helft gemeenteleden en de helft kerkenraadsleden. 

De kerkenraadsleden hebben we zelf aangewezen, op zo’n manier dat 

alle taken zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn.’  

 

Annelle: ‘De kerkenraad stelde een kandidatenlijst van gemeenteleden 

op, strevend naar een evenwicht in man-vrouw en leeftijd. Zo’n 

commissie moet een goede vertegenwoordiging van de gemeente 

vormen. Eric de Vrij heeft als voorzitter van de beroepingscommissie 

de kandidaten benaderd en op 6 juli is de commissie vastgesteld.’  

 

Annelle van der Wel 

Willem Brandhorst 

Willem: ‘We vragen deze kandidaten eerst of ze interesse zouden 

hebben. Zo ja, dan ontvangen we alvast meer informatie over 

diegenen. Vervolgens wonen we (digitaal) diensten van de kandidaten 

bij en voeren we gesprekken met hen. We moeten nog afspreken hoe 

we hierin precies te werk gaan. Gaan we bijvoorbeeld eerst ‘horen’ en 

daarna een gesprek voeren? Of juist andersom? En wat zijn 

aandachtspunten bij het ‘horen’? Ook hoe we vervolgens een steeds 

kleinere selectie maken, moeten we nog bepalen. We houden jullie op 

de hoogte.’   

 

Annelle: ‘Uiteindelijk selecteren we een predikant. Over de manier 

waarop we deze keuze met kerkenraad en gemeente gaan delen 

komen we nog terug in een volgende weekbrief. We willen iedereen 

vragen om dit belangrijke werk een plaats te geven in het gebed’ !

Ook van de PKN krijgen we een advieslijst met namen. Deze twee 

lijsten analyseren en combineren we. Hoe we selecteren binnen deze 

gecombineerde lijst, moeten we nog bepalen binnen de 

beroepingscommissie.’ !

En hoe gaat deze commissie dan aan de slag? 

Annelle: We roepen belijdende leden hierbij op om namen van 

predikanten in te dienen. Stuur hiervoor de betreffende naam én een 

korte motivatie naar beroepingscommissie@hervormd.nl


