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De Beroepingscommissie heeft zoekt contact met kandidaten voor de vacature van predikant door
advies te vragen aan het team Mobiliteit van de PKN, door gemeenteleden te vragen om kandidaten
voor te dragen en door de vacature te plaatsen op de website van de PKN.
(Beroepbare) kandidaten die worden voorgedragen door het team Mobiliteit of door gemeenteleden
ontvangen een brief met de nadrukkelijke uitnodiging om kennis te nemen van onze vacature op de
website van de PKN en om informatie in te winnen over het gewenste profiel van de te beroepen
predikant. Deze informatie is beschikbaar via de website van de PKN, via de website van de
Protestantse Gemeente Nij Beets en op aanvraag ook schriftelijk. Eventueel nemen we twee weken
na verzenden van deze uitnodiging contact op met deze kandidaten met de vraag of we een
sollicitatie tegemoet kunnen zien.
Alle sollicitanten, dus ook degenen die direct reageren op de vacature op de site van de PKN, krijgen
bericht na ontvangst van hun sollicitatie. Na sluiting van de reactietermijn beraadt de
Beroepingscommissie zich op de ontvangen brieven en maakt een eerste selectie. Uitgangspunt is
dat de Beroepingscommissie zich richt op kandidaten die in hoge mate voldoen aan de door de
kerkenraad vastgestelde profielschets.
Sollicitanten ontvangen binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn nader bericht. Als de
Beroepingscommissie besluit nader te willen kennismaken, wordt er een afspraak gemaakt voor een
eerste gesprek. Dit gesprek vindt plaats in het gebouw naast de Doarpstsjerke in Nij Beets. Na dit
gesprek bespreekt de Beroepingscommissie of we de procedure willen voortzetten. Mochten wij
besluiten de procedure niet voort te zetten, dan delen wij dat direct of zo spoedig mogelijk onder
opgave van redenen telefonisch mee.
Als wij de procedure willen voortzetten, dan nemen we direct of zo spoedig mogelijk na dit besluit
telefonisch contact op om een datum af te spreken om te gaan ‘horen’ in een dienst en aansluitend
(met enige reflectietijd tussen de dienst en het gesprek) een 2de gesprek op een door de sollicitant te
bepalen locatie. Hierna volgt voor ons een tweede beslismoment. De sollicitant wordt zo spoedig
mogelijk over de uitkomst daarvan telefonisch geïnformeerd. In dit telefoongesprek zullen wij
kenbaar maken wat onze overwegingen zijn om wel/niet met de procedure door te gaan.

