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aanvraag
Wie beroepbaar gesteld wil worden binnen de kerken, dient een aanvraag in bij de regionale
vergadering waartoe zijn kerk behoort.
Bij de aanvraag voegt de kandidaat een van de volgende stukken (vergelijk de regeling E5
bijzondere situaties):
a.
het diploma predikantsmaster van de kerkelijke theologische opleiding (KTO) met de
aantekening Praktische Vorming;
b.
het vergelijkbare diploma van een andere theologische opleiding en het certificaat van de
KTO behorend bij de door haar verzorgde aanvullende opleiding;
c.
het certificaat van de KTO behorend bij de verkorte opleiding voor gemeenteleden met
bijzondere gaven;
d.
een verklaring van de landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken (CKO) dat de kandidaat
tot op heden predikant was in een andere kerkgemeenschap en vertrouwd kan worden als
aankomend predikant in de kerken.
voormalig predikant
Wanneer de kandidaat de kerken eerder heeft gediend als predikant maar uit zijn ambt is ontheven,
ontslagen of afgezet, zijn ambt na beschikbaarstelling beëindigd zag, of vanwege
arbeidsongeschiktheid emeritaat ontving, voegt hij bij zijn aanvraag bovendien de volgende
stukken:
a.
een verklaring van de kerkenraad die hem destijds uit zijn ambt heeft ontheven, ontslagen of
afgezet, hem beschikbaar heeft gesteld of hem emeritaat verleende;
b.
een verklaring van de regionale vergadering die de ontheffing, het ontslag, de afzetting, de
beschikbaarstelling of het emeritaat destijds heeft goedgekeurd;
c.
een verklaring van de CKO, die hiertoe vooraf met de kandidaat heeft gesproken.
Uit de genoemde verklaringen moet blijken dat de redenen voor de ontheffing, het ontslag, de
afzetting, de beschikbaarstelling of het emeritaat niet meer van toepassing zijn en dat de betrokken
kerkelijke vergaderingen en de CKO geen belemmeringen zien voor een hernieuwde ambtsdienst
van de kandidaat.
vrijstelling
Met instemming van de CKO kan de regionale vergadering besluiten om in bijzondere gevallen een
voormalige predikant vrijstelling te verlenen van het onderzoek of delen ervan.
Ook wanneer de kandidaat landelijke preekbevoegdheid bezit die hem recent door dezelfde
regionale vergadering is verleend, kan de regionale vergadering met instemming van de CKO
besluiten om hem vrijstelling te verlenen van het onderzoek of van delen daarvan.
voorbereiding
De regionale vergadering stelt in overleg met de CKO en de betrokken kandidaat een datum vast
voor het BeroepbaarStellend Onderzoek (BSO).
De CKO geeft een bijbeltekst op waarover de kandidaat een preek moet leveren.
Minstens twee weken voor de datum van het BSO zendt de kandidaat de volgende stukken aan de
regionale vergadering en aan de CKO:
a.
aanbevelingen van de kerkenraden die de laatste twee jaar het kerkelijk toezicht hadden op
de kandidaat als gemeentelid, kerkelijk werker, ambtsdrager of predikant in opleiding;
b.
een motivatiebrief waarin de kandidaat schrijft over zijn geloof in God en de reden waarom
hij verlangt de kerken te dienen als predikant;
c.
een curriculum vitae;

1

d.
4.4

4.5

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

8.
8.1
8.2
8.3

de tekst van drie preken, elk voorzien van een uitgewerkte orde van dienst en de tekst van
passende gebeden.
Van de drie preken handelt er één over een tekst uit het Oude Testament, één over een tekst uit het
Nieuwe Testament en één over een onderdeel van de kerkelijke belijdenis. Eén van deze preken
handelt over de door de CKO opgegeven bijbeltekst.
De preken mogen niet eerder voorwerp van beoordeling zijn geweest in een kerkelijke vergadering
of bij een docent of mentor.
opzet
De regionale vergadering komt voor het BSO bijeen in een besloten zitting. De kandidaat mag zich
laten vergezellen door een vertrouwenspersoon.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de CKO, onder verantwoordelijkheid van de regionale
vergadering; afgevaardigden kunnen deelnemen aan het gesprek.
In de situatie genoemd in artikel 2 van deze regeling laat de CKO zich bij het BSO
vertegenwoordigen door andere personen dan bij de voorgaande gesprekken.
De beoordeling geschiedt buiten aanwezigheid van de kandidaat.
uitvoering
Het BSO omvat de volgende onderdelen:
a.
luisteren naar de preek over de bijbeltekst die door de CKO was opgegeven;
b.
eerste gesprek (max. 1 uur) over het Woord van God en de verkondiging daarvan;
c.
eerste beoordeling; indien positief, dan volgt:
d.
tweede gesprek (max. 1 uur) over de motivatiebrief en het geloof van de kandidaat;
e.
afrondende beoordeling.
De regionale vergadering besluit de kandidaat beroepbaar te stellen wanneer zowel de CKO als de
meerderheid van de afgevaardigden zich daar positief over uitspreken.
De kandidaat ondertekent het verbindingsformulier, in overeenstemming met art. A2.5 KO.
De regionale vergadering overhandigt de kandidaat een akte van zijn beroepbaarstelling.
De regionale vergadering publiceert de beroepbaarstelling op de website van de Nederlandse
Gereformeerde Kerken.
afwijzing
Wanneer bij de eerste beoordeling hetzij de CKO hetzij de meerderheid van de afgevaardigden in de
regionale vergadering niet positief adviseert, wordt het onderzoek niet voortgezet en wijst de
regionale vergadering het verzoek tot beroepbaarstelling af.
Ook wanneer bij de afrondende beoordeling hetzij de CKO hetzij de meerderheid van de
afgevaardigden in de regionale vergadering niet positief adviseert, wijst de regionale vergadering
het verzoek tot beroepbaarstelling af.
Wanneer de kandidaat dat wenst, kan de regionale vergadering kan in overleg met de CKO
besluiten om het BSO op een andere datum geheel of gedeeltelijk te herhalen, al dan niet met
nieuwe voorbereidende stukken.
In alle gevallen ontvangt de kandidaat buiten de vergadering een toelichting op de negatieve
beoordeling.
toezicht
Wie beroepbaar wordt gesteld, is bevoegd om in de kerken het Woord van God te verkondigen. Het
kerkelijk toezicht daarop berust bij de regionale vergadering die de kandidaat beroepbaar stelde.
De regionale vergadering wijst een of meer personen aan om de beroepbaar gestelde kandidaat te
begeleiden.
Wanneer het optreden van de beroepbaar gestelde kandidaat leidt tot klachten die niet in overleg
met hem en zijn begeleiders kunnen worden weggenomen, kan de regionale vergadering besluiten
om hem de preekbevoegdheid te ontnemen en hem niet langer beroepbaar te stellen in de kerken.
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verlenging
De beroepbaarstelling geldt voor een termijn van twee jaar.
Wanneer de kandidaat binnen deze termijn geen roeping ontvangt, kan hij een verzoek tot
verlenging van zijn beroepbaarstelling indienen bij de regionale vergadering die hem beroepbaar
stelde.
Het verzoek tot verlenging wordt tijdig ingediend, ruim voor het aflopen van de termijn van
beroepbaarstelling.
Bij een verzoek tot verlenging levert de kandidaat de volgende stukken aan:
a.
een persoonlijke motivatie waarom hij verwacht in de komende tijd alsnog een roeping te
ontvangen;
b.
nieuwe aanbevelingen van de kerkenraden die sinds de beroepbaarstelling het kerkelijk
toezicht hadden op de kandidaat als gemeentelid, kerkelijk werker, ambtsdrager of
predikant in opleiding.
De regionale vergadering vraagt over het verzoek tot verlenging het oordeel van de begeleiders van
de kandidaat.
De regionale vergadering kan éénmaal tot verlenging besluiten, met een termijn van opnieuw twee
jaar.

10. bezwaar
10.1 De kandidaat kan tegen elk deelbesluit van de regionale vergadering bezwaar indienen naar art. F4
KO en vervolgens beroep instellen naar art. F5 KO, met inachtneming van de daarvoor geldende
termijnen.
Toelichting
Deze regeling baseert zich op het rapport van de “werkgroep kerkelijke onderzoeken” van GKv en NGK
samen. Wel hebben we her en der onderdelen vereenvoudigd, gepreciseerd of aangevuld.
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