
PKN-Gemeentevergadering 22 mei 2022 

 

Zondag 22 mei kwam de PKN-gemeente bij elkaar ’s morgens na de dienst en ’s middags tijdens de 

kliederkerk om te praten over de beroeping van een nieuwe predikant. De kerkenraad had deze 

bijeenkomsten belegd omdat de beroepingscommissie in de eerste ronde geen geschikte kandidaat 

had gevonden. Het doel was om de beroepingscommissie te helpen om de tweede ronde meer 

succesvol te maken. 

Terugblik 

De beroepingscommissie is begin dit jaar enthousiast aan de slag gegaan om een nieuwe predikant 

voor onze gemeente te vinden. We gebruikten het stramien van de afgelopen beroepingen. Helaas 

leidde dit niet tot een geschikte kandidaat. Waren er vijf jaar geleden veel predikanten op zoek naar 

een gemeente, nu zijn er juist veel gemeentes die een vacature voor een predikant hebben. 

Daardoor wreekte het zich dat het profiel van de predikant èn de gemeente in de vacaturetekst 

weinig specifiek waren. Zo waren we een van de vele gemeentes op zoek naar een schaap 5 poten. 

Enquête 

Om de beroepingscommissie te helpen bij hun verdere proces was een enquête opgesteld om ideeën 

van de gemeente te vragen over wat belangrijk is aan een predikant en wat Open Hof aantrekkelijk 

maakt voor een predikant? 

Om de antwoorden in perspectief te kunnen plaatsen werd eerst naar de leeftijd gevraagd. 



 

Vervolgens de vragen over de predikant en de diensten. 

 

 

 

De laatste vraag was een open vraag: Wat maakt Open Hof een aantrekkelijke gemeente voor een 

predikant? 

De antwoorden laten zich als volgt samenvatten: 

- De gemeente is sterk in onderlinge betrokkenheid 6x, gastvrijheid 4xx, saamhorigheid 2, is vrolijk 

2x, sympathiek 2x, bruisend 2x, biedt ruimte tot ontplooien van allerlei initiatieven 2x, is van alle 

markten thuis; 

- De gemeente heeft een gemotiveerde kerkenraad; 

- In de gemeente worden verschillende geloofsbelevingen 4x gerespecteerd; de gemeente is 

pluriform, liberaal; 



- De gemeente heeft een kern van leden die heel erg betrokken is; 

- De gemeente heeft een dorpse stadsgemeente met veel contact; 

- De gemeente heeft veel vrijwilligers 13x, actief, handen uit de mouwen; 

- De gemeente heeft muziek 15x: Koren voor jong tot oud, jong van geest. Rijkdom. De gemeente 

zingt. Professioneel. Opgetild worden door de muziek. Elke zondag cadeautjes; 

- De gemeente heeft een gebouw 10x: prachtig, multifunctioneel, gastvrij, met ook functie buiten 

de kerkgemeenschap. Moderne kruisweg en samen gedeelde Mariakapel; 

- De gemeente is oecumenisch 6x, werkt samen met, RK gemeenschap 9x; 

- De gemeente leert van elkaars geloven, ontmoet, viert en werkt samen; 

- De gemeente heeft verschillende generaties 3x,  eenheid met jong en oud; 

- De gemeente heeft een traditie van gedegen preken 2x; 

- De gemeente heeft verschillende diensten, door verschillende mensen voorbereid. 

Afsluiting 

Iedereen dank voor de inbreng. Met deze inspiratie is de beroepingscommissie met hernieuwde 

energie verder gegaan met de zoektocht naar een nieuwe predikant voor de PKN-gemeente van 

Open Hof. 

 

Beroepingscommissie 


