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aanvraag
Wanneer iemand de roeping tot predikant heeft aanvaard, vraagt de kerkenraad die hem geroepen
heeft de goedkeuring van de regionale vergadering.
De kerkenraad zendt de regionale vergadering de volgende stukken toe:
a.
de roepingsbrief, inclusief de toezegging inzake het levensonderhoud;
b.
de aanvaardingsbrief;
c.
een aanbeveling van de kerkenraad van de gemeente waar de geroepene tot dusver lid was;
d.
indien de geroepene al predikant was in een van de kerken: de akte van ontslag van de
kerkenraad waar de predikant tot dusver diende;
e.
indien de geroepene nog geen predikant was in een van de kerken: de akte van
beroepbaarstelling;
f.
indien de roeping geldt voor een bepaalde tijd of voor deeltijd: de nadere regeling van de
rechtspositie.
toelatend gesprek
Was de geroepene voorheen geen predikant in een van de kerken, dan houdt de regionale
vergadering met hem een ToeLatend Gesprek (TLG), voordat zij de roeping goedkeurt.
Het TLG heeft het karakter van een geestelijke kennismaking en wordt gehouden in een openbare
zitting.
De regionale vergadering overhandigt de geroepene na het TLG en de goedkeuring van zijn roeping
een akte van zijn toelating tot het ambt van predikant.
De toegelatene ondertekent het verbindingsformulier, als bedoeld in art. A2.5 KO.
De toegelatene meldt zich bij het Steunpunt Kerk en Werk, om gedurende twee jaar begeleiding te
ontvangen van een mentor.
afwijzing
De regionale vergadering kan nadere informatie vragen of besluiten tot een nader gesprek in
besloten zitting, voordat zij de roeping goedkeurt.
Bij ernstige bedenkingen kan de regionale vergadering de goedkeuring van de roeping of de
toelating tot het ambt van predikant afwijzen.
Wanneer de regionale vergadering een afwijzing overweegt, vraagt zij advies van de landelijke
Commissie Kerkelijke Adviezen.
Na een afwijzing kunnen zowel de kerkenraad die de roeping uitbracht als de geroepene bezwaar
indienen naar art. F4 KO en vervolgens beroep instellen naar art. F5 KO, met inachtneming van de
daarvoor geldende termijnen.

Toelichting
Ook deze regeling stoelt voor een belangrijk deel op het rapport van de werkgroep kerkelijke onderzoeken.
Omdat het TLG in art. B4.4 KO wordt aangekondigd als onderdeel van de goedkeuring van een roeping, is het
ook voor deze regeling daarin geïntegreerd.

