
 

Ter Heijde aan Zee, 30 november 2020 

Onderwerp: Nieuw te beroepen predikant 
 

Beste gemeenteleden, 

De kerkenraad kan u melden dat er een positief advies omtrent een nieuw te 
beroepen predikant is uitgebracht door de beroepingscommissie en dat de 
kerkenraad dit advies ook unaniem heeft overgenomen in de 
kerkenraadsvergadering van 11 november 2020. 

Het betreft een 52-jarige vrouwelijke predikant. Zij is getrouwd en heeft 3 
opgroeiende dochters, waarvan 1 inmiddels op zichzelf woont. In 1997 is zij 
afgestudeerd aan de Theologische Universiteit Kampen en is sindsdien werkzaam 
als predikant. In 2002 is zij in haar huidige gemeente bevestigd. Onze gemeente zou 
haar derde gemeente worden. 

De beroepingscommissie denkt in haar een goede predikant te hebben gevonden die 
in onze gemeente past. Naast het belang van een goede liturgie voor de eredienst, 
waarin het woord van God centraal moet staan en waarin alles een functie moet 
hebben, is zij iemand die probeert de verhalen uit de bijbel te verbinden met de 
actualiteit. Verder heeft zij een open houding en brede interesse in de mens. De 
beroepingscommissie heeft twee prettige gesprekken gevoerd en er zijn diverse 
diensten waarin zij is voorgegaan beluisterd. 

Nu is het aan u als gemeente om kennis te komen maken met de kandidaat. 

Op zondag 13 december zal zij, samen met haar man, onze kerkdienst bijwonen, 
als bezoeker. Tijdens deze dienst zijn maximaal 85 bezoekers welkom. Na afloop 
van de dienst is er gelegenheid om de kandidaat tijdens het koffiedrinken te 
ontmoeten. Omdat niet iedereen i.v.m. met coronavirus naar de kerkdienst wil/kan 
komen, bieden wij de mogelijkheid om vanaf 11.45 uur naar de kerk te komen voor 
de kennismaking. Natuurlijk houden we ons bij alles aan de richtlijnen vanuit het 
RIVM die rond het coronavirus gelden. 

De gemeente van de betreffende predikante is nog niet op de hoogte en het beroep 
zal officieel op 14 december 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. 
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Bij geen bezwaar vanuit de Gemeente moet de kandidaat binnen 3 weken na het 
eindigen van de bezwaarprocedure het beroep wel of niet aannemen. 

En als alles dan goed gaat hebben we een nieuwe predikant! 

Anita Zuidema, 
Voorzitter kerkenraad Hervormde Gemeente Ter Heijde aan Zee. 
  

 

 

 

 


