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IV.4  BEROEPBAARSTELLING BIJ SINGULIERE GAVEN 
 
UITVOERINGSBEPALINGEN BIJ ARTIKEL 11 LID 3 VAN HET 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
 
Artikel 1. 
  Hij die op grond van artikel 11 lid 3 van het huishoudelijk reglement van de 
Bond beroepbaar gesteld wenst te worden, zal schriftelijk een desbetreffend 
verzoek indienen bij het comité. 
  Dit schrijven zal in elk geval de volgende informatie bevatten: 
− de persoonsgegevens en de gemeente waarvan betrokkene lid is; 
− de opleiding(en) die betrokkene gevolgd heeft; 
− de maatschappelijke ontwikkeling die betrokkene heeft doorgemaakt; 
− een omschrijving van de beweegredenen die hebben geleid tot het verzoek 

om predikant te worden. 
 
Artikel 2. 
  Het comité zal het verzoek alleen dan in overweging nemen, indien: 
− de mogelijkheid van een theologische studie op grond van artikel 11 lid 2.1 is 

uitgesloten; 
− betrokkene blijkens een schriftelijke verklaring van zijn kerkenraad op 

pastoraal gebied in de gemeente goed heeft gefunctioneerd; 
− betrokkene algemeen bekend is in de Bond met betrekking tot het voorgaan 

in kerkdiensten en zich daarbij een goede naam heeft verworven. 
 
Artikel 3. 
  De beoordeling van het verzoek door het comité geschiedt aan de hand van: 
− een aantal door betrokkene ingeleverde preken van recente datum; 
− een gesprek, waarbij het comité zich kan laten bijstaan door één of meer 

deskundigen. 
  Bij de beoordeling zal gelet worden op de aanwezigheid van gaven, waarbij 
gedacht kan worden aan die van bescheidenheid, van wijsheid en van geestelijk 
onderscheidingsvermogen, alsook van kritisch en onderscheidend inzicht, 
invoelend vermogen, vindingrijkheid en oorspronkelijkheid, echtheid en 
betrokkenheid en het vermogen duidelijk en helder te kunnen verwoorden. 
 
Artikel 4. 
  Het comité brengt de uitslag van de beoordeling schriftelijk ter kennis van de  
betrokkene. 
  Deze beslissing kan zijn: negatief; in principe positief. 
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Artikel 5. 
  Bij een in principe positieve beoordeling informeert het comité de gemeenten; 
eventuele bezwaren tegen de beroepbaarstelling op grond van artikel 11 lid 3 
kunnen door de gemeenten binnen een termijn van vier weken schriftelijk en met 
redenen omkleed bij het comité worden ingediend. 
 
Artikel 6. 
a. Indien vanuit de gemeenten gegronde bezwaren worden ingebracht, 

heroverweegt het comité zijn principebeslissing. Deze beslissing kan daardoor 
alsnog negatief uitvallen. 

b. Indien het comité bij de onder a genoemde heroverweging zijn standpunt 
handhaaft, óf indien vanuit de gemeenten geen gegronde bezwaren zijn 
ingebracht, zal het comité een regeling opstellen ten behoeve van de 
ontwikkeling en vorming van het theologisch en praktisch inzicht van 
betrokkene met betrekking tot het werk van predikant in de gemeente en in 
de Bond. 

c. Hiertoe verzoekt het comité aan het bestuur van het Seminarium: 
− betrokkene te toetsen inzake de bij hem aanwezige theologische kennis;  
− een adequaat studiepakket samen te stellen, bij bestudering waarvan het 

tekort aan noodzakelijke theologische kennis kan worden opgeheven. De 
onderhavige   studieopdracht zal redelijkerwijs in twee jaar avondstudie 
moeten kunnen worden voltooid. 

 
Artikel 7. 
  Het constateren van tekorten in theologische kennis bij betrokkene vormt als 
zodanig voor het comité geen genoegzame grond voor een afwijzende beslissing. 
  Zodra het comité een beslissing heeft genomen t.a.v. het door het Seminarium 
voorgestelde studiepakket, brengt hij de opgestelde regeling als genoemd in artikel 
6 onder b  ter kennis van betrokkene. 
 
Artikel 8. 
  Indien betrokkene, na kennis te hebben genomen van de regeling, zijn verzoek 
om beroepbaarstelling handhaaft, zal hij zich in overleg met het comité aanmelden 
als student bij het Seminarium. Het comité wordt door het Seminarium regelmatig 
op de hoogte gehouden van de studieresultaten van  betrokkene. 
 
Artikel 9. 
  Wanneer het theoretische deel van de studie met goed gevolg is afgerond, volgt 
een stageperiode van één jaar in een gemeente. Hiertoe wordt in overleg met 
betrokkene een gemeente aangezocht. Tevens zal een predikant worden gevraagd 
tijdens de stageperiode als mentor te fungeren. 
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  Laatstgenoemde rapporteert eens per kwartaal schriftelijk aan het comité en de 
studiebegeleider van het Seminarium omtrent zijn bevindingen t.a.v. het 
functioneren van betrokkene gedurende deze periode. 
 
Artikel 10. 
  Na afloop van de stageperiode vindt een gesprek plaats tussen betrokkene en het 
comité, waarna beroepbaarstelling kan volgen. 


