Ter Heijde aan Zee, 30 november 2020
Onderwerp: Gevolgde procedure van het beroepingswerk
Beste gemeenteleden,
Sinds mei 2019 is onze gemeente vacant en is de beroepingsprocedure gestart.
Hieronder volgen de belangrijke stappen die door de kerkenraad en de
beroepingscommissie zijn genomen.
Als eerste is er al ruim voor het afscheid van ds. Mast op 26-9-2018 een
gemeenteavond georganiseerd, waarin een aanzet wordt gemaakt tot een
profielschets van de gemeente. Ook wordt in maart 2019 de Solvabiliteitsverklaring
aangevraagd en deze wordt op 2 april 2019 goedgekeurd. (Dit is een verklaring van
de PKN waarin staat dat wij voldoende financiële middelen hebben voor het
beroepen van een predikant.)
In maart en mei worden twee bijeenkomsten met een klankbordgroep gehouden,
waarin de profielschets van de predikant wordt besproken. Op 17 juli 2019 komt de
beroepingscommissie voor de eerste maal bij elkaar. Hierbij is ook onze consulent
ds. de Kwaadsteniet uit ’s-Gravenzande aanwezig. In de vergaderingen daarna
worden de profielschetsen vastgesteld en wordt er bij het mobiliteitsbureau van de
landelijke kerk een lijst met namen van mogelijke kandidaten aangevraagd. In Ons
Baken van juli/augustus en tijdens de kerkdiensten van 21 en 28 juli 2019 is de
gemeente gevraagd geschikte kandidaten aan te dragen. In oktober ontvangt de
beroepingscommissie de namenlijst vanuit het mobiliteitsbureau. De commissie kan
nu aan de slag met het verzamelen van informatie, het beluisteren van diverse
digitale diensten en het voeren van telefonische gesprekken met diverse kandidaten.
In februari 2020 lijkt het er sterk op dat er een klik is met een geschikte kandidaat, en
wordt een datum gepland voor een eerste gesprek op 25 maart 2020.
Ondertussen wordt een aanvraag tot verlenging van de Solvabiliteitsverklaring
gedaan en deze wordt goedgekeurd.
Echter, op 16 maart gaat Nederland op slot vanwege het coronavirus en moeten we
helaas het gesprek met de kandidaat afzeggen. Uiteindelijk hebben we op 6 mei het
eerste oriënterende gesprek, wat prettig verloopt. Er volgt een afspraak voor een
bezoek aan onze gemeente in juli 2020. In tussentijd is er regelmatig telefonisch
contact. Helaas wordt op 17 juni 2020 duidelijk dat de kandidaat niet met ons verder
wil.

Direct wordt er een nieuwe namenlijst aangevraagd bij het mobiliteitsbureau en hier
gaat de beroepingscommissie mee aan de slag. De beroepingscommissie gaat met
aanvullende informatie verder met haar zoektocht.
We nemen ondertussen in augustus 2020 afscheid van onze consulent ds. de
Kwaadsteniet en daarna zijn er diverse gesprekken tot het vinden van een nieuwe
consulent. Dit wordt ds. Schelling uit Monster.
In de vergadering van de beroepingscommissie van 6 september 2020 wordt gemeld
dat er een geschikte kandidaat is die graag in gesprek wil. Op 14 september volgt
een eerste gesprek en daarna op 28 oktober volgt een tweede gesprek. Beide
gesprekken zijn open en worden door alle partijen als prettig ervaren. De kandidaat
geeft duidelijk aan hoe zij de eredienst en haar rol in de gemeente ziet. De
commissie toetst dit aan de profielschetsen en is hier positief over. In verband met de
coronamaatregelen gaat een zeer kleine afvaardiging van de beroepingscommissie
op 1 november 2020 officieel een dienst van de kandidaat bijwonen, de rest van de
commissie doet dit digitaal.
Al deze positieve bevindingen leiden ertoe dat de beroepingscommissie unaniem
deze kandidaat voordraagt aan de kerkenraad om te gaan beroepen.
In de kerkenraadsvergadering van 11 november 2020 wordt, in aanwezigheid van de
consulent, ds. Schelling, deze voordracht unaniem aangenomen.
Bij de voorgaande beroepingen van predikanten (ds. Schalk en ds. Mast) is er
afgeweken van de ordinantie 3-4-7 om de gemeente een predikant te laten
verkiezen. Dit betekent dat het voldoende is dat de kerkenraad unaniem deze
predikant kiest.
Het beroep zal op 14 december 2020 worden uitgebracht.
Gemeenteleden hebben dan 5 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de
procedure die de beroepingscommissie heeft gevolgd. Dit schriftelijke bezwaar (met
onderbouwing) dient uiterlijk vrijdag 18 december te zijn ingediend bij de scriba van
onze gemeente.
Bij geen bezwaar vanuit de gemeente moet de kandidaat binnen 3 weken na het
eindigen van de bezwaarprocedure het beroep wel of niet aannemen.
Anita Zuidema,
Voorzitter kerkenraad Hervormde Gemeente Ter Heijde aan Zee.

