LANDELIJKE REGELING
B4
roeping predikant
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medewerking gemeente
De kerkenraad raadpleegt de gemeente over zijn voornemen om een predikant te roepen.
De kerkenraad stelt de gemeente in de gelegenheid om namen voor te dragen van predikanten of
beroepbaar gestelde kandidaten die men geschikt acht om te dienen in deze kerk.
De kerkenraad stimuleert de gemeente om financieel bij te dragen voor het levensonderhoud van
de te roepen predikant.
Voordat de kerkenraad een roeping uitbrengt, raadpleegt hij de gemeente over zijn voornemen om
juist deze persoon te roepen.
roepingsbrief
De kerkenraad beschrijft in de roepingsbrief waartoe hij de predikant roept en wat hij van hem
verwacht.
De kerkenraad vermeldt in de roepingsbrief eventuele bijzonderheden, zoals:
a.
roeping voor een bepaalde tijd of in deeltijd (zie de regeling B4 roeping voor bepaalde tijd of
deeltijd);
b.
roeping voor een bijzondere taak (zie de regeling B7 predikant met een bijzondere taak);
c.
roeping in samenwerking met een of meer andere kerken (zie artikel 5 van deze regeling);
In de roepingsbrief belooft de kerkenraad de predikant te ontvangen als dienaar van Christus en
hem in de vervulling van zijn ambt te steunen.
In de roepingsbrief belooft de kerkenraad zich voor het levensonderhoud van de predikant te
houden aan de materiële regelingen die het Steunpunt Kerk en Werk (SKW) samen met de
predikantenvereniging/CGMV heeft vastgesteld.
termijnen
Een predikant mag zich drie weken bezinnen op de roeping die op hem is uitgebracht.
Een beroepbaar gestelde kandidaat mag zich zes weken bezinnen op de roeping die op hem is
uitgebracht.
De predikant die de roeping aanvaardt, vraagt een akte van ontslag van de kerkenraad waar hij tot
dusver diende en stelt zich binnen vier maanden ter beschikking van de kerk die hem riep.
Een kandidaat die de roeping aanvaardt, stelt zich binnen drie maanden ter beschikking van de
kerk die hem riep.
Elk van deze termijnen kan in overleg worden verlengd.
datums
De kerkenraad stelt een datum vast voor de bevestiging van de geroepen predikant. Ten minste
veertien dagen voor die datum vraagt hij de bewilliging van de gemeente, overeenkomstig art. F3.2
KO.
De kerkenraad stelt een datum vast waarop hij de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het
levensonderhoud van de predikant en het toezicht op zijn ambtsdienst. Deze datum valt vóór de
datum van de bevestiging.
De kerkenraad deelt beide datums met de predikant en de kerkenraad waar hij tot dusver diende.
De kerkenraad die de predikant een akte van ontslag verleent, verbindt dat aan de in 4.2 bedoelde
datum. Hij blijft tot die datum verantwoordelijk voor het levensonderhoud van de predikant en het
toezicht op zijn ambtsdienst.
samenwerking
Twee of meer kerken kunnen samen een predikant roepen. Ze stellen daartoe een regeling op over
ten minste de volgende punten:
a.
de tijdsverdeling van de predikant over de betrokken kerken;
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b.
de verdeling van de lasten voor het levensonderhoud van de predikant.
c.
de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de predikant;
Een kerk kan haar predikant voor een bepaalde tijd of in deeltijd laten dienen in een andere kerk.
Ze volgt daartoe de regeling die het SKW hiervoor heeft vastgesteld.
onderbreking
Een predikant kan de kerkenraad vragen om zijn diensttijd te mogen onderbreken ten behoeve van
een studiereis, familieverplichtingen, een bijzondere kerkelijke taak of persoonlijke ontwikkeling.
De onderbreking duurt maximaal een jaar.
De kerkenraad treft met de predikant een regeling over ten minste de volgende punten:
a.
het levensonderhoud, inclusief de huisvesting;
b.
eventueel resterende ambtelijke taken en het toezicht daarop;
c.
de datum van terugkeer in de dienst.
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