IV.3 BEROEPBAARSTELLING PREDIKANT UIT ANDER
KERKGENOOTSCHAP
REGELING INGEVOLGE ARTIKEL 11 lid 1e VAN HET
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1.
Lid 1.
Indien een predikant uit een ander kerkgenootschap beroepbaar wil worden
gesteld in de Bond, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek in bij het comité,
waarin gemotiveerd wordt waarom hij in de Bond beroepbaar wil worden gesteld.
Lid 2.
In een onderhoud met het comité geeft betrokkene een overzicht van zijn
ervaringen als predikant in het andere kerkgenootschap en een verklaring van zijn
motieven om predikant in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in
Nederland te worden.
Indien het comité, al dan niet door nader onderzoek, ten aanzien van het in artikel
1 bedoelde verzoek tot een voor betrokkene voorlopig gunstige afweging komt en
hij bij betrokkene voldoende integriteit aanwezig acht onder meer met betrekking
tot de naleving van de in artikel 11 lid 5 van het huishoudelijk reglement
opgenomen verklaring, stelt het comité de betrokkene in de gelegenheid tot het
verkrijgen van een studieopdracht.
De conclusie van het onderhoud wordt betrokkene te allen tijde door het comité
schriftelijk meegedeeld.
Artikel 2.
Lid 1.
Indien de betreffende predikant als zodanig bevoegd is in een kerkgenootschap
waarmee de Bond overeenkomstig artikel 15 van het huishoudelijk reglement een
samenwerkingsregeling heeft afgesloten, dan gelden de bepalingen van die
regeling.
Lid 2.
Indien de betreffende predikant uit een kerkgenootschap afkomstig is waarmee
de Bond geen samenwerkingsregeling heeft afgesloten, wordt eerst door het
Seminarium nagegaan of hij een theologische opleiding heeft genoten die
overeenkomt met het niveau dat behoort bij de ambtsopleiding van de Bond.
Mocht dat niet het geval zijn, dan adviseert het Seminarium het comité een
aanvullende studieopdracht te verstrekken, waarin ook aandacht wordt
geschonken aan de geschiedenis en de identiteit van de Vrije Evangelische
gemeenten, zoals omschreven in artikel 3.
ed. 2012

hfdst.IV.3

1

Lid 3.
Indien de betreffende predikant afkomstig is uit een Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten in het buitenland, wordt eerst door het Seminarium
nagegaan of hij een theologische opleiding heeft genoten die overeenkomt met het
niveau dat behoort bij de ambtsopleiding van de Bond. Mocht dat niet het geval
zijn, dan adviseert het Seminarium het comité een aanvullende studieopdracht te
verstrekken, waarin ook aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis en de
identiteit van de Vrije Evangelische gemeenten, zoals omschreven in artikel 3.
Artikel 3.
Indien iemand een opleiding heeft genoten die overeenkomt met het niveau van
de ambtsopleiding van de Bond, zal een studieopdracht van beperkte omvang
worden verstrekt. Deze bevat de bestudering van geschriften die te maken hebben
met de geschiedenis en de identiteit van de Bond. Daartoe behoren in elk geval de
Beginselen en de statuten en het huishoudelijk reglement van de Bond.
Betrokkene dient zich een goed beeld te kunnen vormen van het wezen van de
Vrije Evangelische Gemeenten en hun verbondenheid, zowel ten aanzien van hun
ontstaan als van hun ontwikkeling.
Artikel 4.
Indien de in artikel 2 en 3 genoemde studieopdrachten met goed gevolg zijn
voltooid, geeft het Seminarium daarvan bericht aan het comité, dat betrokkene
uitnodigt voor een gesprek om na te gaan of beroepbaarstelling verleend kan
worden. Hierbij handelt het comité overeenkomstig artikel 11 lid 4.2 en lid 5 van
het huishoudelijk reglement van de Bond.
Artikel 5.
Indien een beroep is uitgebracht door een gemeente overeenkomstig artikel 11
lid 1 sub e van het huishoudelijk reglement van de Bond en betrokkene het
beroep aanvaardt, vindt de bevestiging tijdens een dienst in die gemeente plaats.
De dienst staat onder leiding van een bondspredikant.
Betrokkene dient lid te zijn van een gemeente, alvorens te kunnen worden
bevestigd.
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