
Gemeentebijeenkomst 
PG Lochem

Woensdag 16 februari 2022 | 20.00-22.00 uur



Voorgenomen besluit
Deze bijeenkomst wordt een voorgenomen besluit over 
de invulling van de pastoraatsvacatures (predikant / 
kerkelijk werker) gepresenteerd. Gemeenteleden 
krijgen gelegenheid hun mening hierover te geven. 

De kerkenraad zal de mening(en) van de 
gemeenteleden meewegen bij het nemen van een 
definitief besluit. 

De gemeente stemt en beslist niet, maar wordt wel gehoord.



Gelegenheid om te reageren

U/jij kunt ook appen naar:
06 573 61 573



Inhoud
1. Welkom en opening
2. Taak en werkzaamheden van de interimpredikant
3. Visie van de kerkenraad op de toekomstige 

invulling van de pastoraatsvacatures
4. Gelegenheid om door te praten in groepen
5. Gelegenheid om reacties te geven
6. Pauze
7. Hoe kan e.e.a. doorwerken in de indeling van 

werkzaamheden?
8. Hoe gaat het verder inzake het beroepingswerk



Welkom en opening

Numeri 27: 15-18
15Mozes antwoordde de HEER: 16‘Moge de HEER, de God 
die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand 
over het volk aanstellen 17die het kan leiden en de troepen 
kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als 
een kudde schapen zonder herder.’ 18De HEER zei tegen 
Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is 
een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op’.



2 – Taak en werkzaamheden IP

• Nieuwe organisatiestructuur gemeente

• Werken aan andere kerkenraadscultuur

• Proces gemeente richting de toekomst begeleiden

• Meervoudig-partijdig

• Tot 1 juli 2022 verlengd



Visie kerkenraad 
invulling pastoraats-vacatures - 1

- Nu: Vacature deeltijd kerkelijk werker en deeltijd predikant

- Keuzemogelijkheden:
- Enkel een kerkelijk werker
- Soortgelijke invulling met deeltijd predikant & kerkelijk werker
- Predikant (voltijds: € 93.028 | deeltijd | tijdelijk +8%)
- Gebruik maken van tijdelijke experts



1 predikant (80-100%)

Midden-orthodox, met feeling voor andere liggingen

Verbindend leider, inspirerend en vernieuwend

Kan leiden, inspireren, verbinden en structureren
Woonachtig in Lochem



1 predikant (80-100%)
Accenten in werk

vieren, pastoraat, vorming & toerusting

Uitdagingen
 Waar toekomst gericht op inzetten om alle 

generaties betrokken te houden?!
 Hoe basistaken gemeente met kleinere kerkenraad 

en minder vrijwilligers blijven doen?!
 Met welke buurgemeenten op termijn 

samenwerken (gebruik maken van elkaars 
expertise/kwaliteiten)



Motivatie voor keuze: predikant 80-100%

• Negatieve ervaringen met combinatie pred. & kerk. werker;

• 1 persoon vormt het gezicht & woont en werkt in Lochem;

• De gemeente is ook groot en draagkrachtig genoeg voor 
een predikant;

• Een 80% vacature zal aantrekkelijker zijn dan een kleinere 
formatieomvang, maar 100% is mogelijk (gem. 40 u/wk);



Een predikant (80-100%) - 3

• 80%: eerst de predikant laten starten + samen zien wat 
voor gemeente nodig is

• Resterende 20% kan worden ingezet voor:
• 20% pastoraal werker  
• tijdelijk inzetten van externe experts

• Het ouderenpastoraat is belangrijk maar wordt anders 
ingevuld dan voorheen:

• De predikant voornamelijk inzetten voor: 
• tijdelijk intensief pastoraat en zo mogelijk individueel bezoek 
• toerusting van de gemeente voor onderling pastoraat



In groepen uiteen



Gelegenheid om te reageren

U/jij kunt ook appen naar:
06 573 61 573



Werkzaamheden 80-100%

Predikant jonger dan 50 jaar: 6 weken vakantie
Normjaartaak: 46 weken (40 uur gemiddeld) = 1840 uur

Werkzaam op zes werkgebieden: 100%|80%
1.Eredienst 34(52-16-2PE)x12 uur =408|326

2.Pastoraat }

3.catechese/vorming/toerusting } 1190 | 944

4.missionair/diaconaal werk }

5.permanente educatie gem. per jaar =102|82

6.bestuur/administratie (vergaderen/lrp/decl.) ca.140|120



Gelegenheid om te reageren

U/jij kunt ook appen naar:
06 573 61 573



Hoe gaan we verder?
 Kerkenraad neemt een besluit (10 maart – t/m 28 feb reageren)
 Tussentijds vaststellen criteria beroepingscie (22 feb)

 KK/CvK: aanvragen solvabiliteitsverklaring CCBB

 KK: aanvragen toestemming voor beroepingswerk BM 
classis

 KK: advies vragen bij Team Mobiliteit/beroepingswerk

 KK: consulent inschakelen

 KK: plaatselijke beroepingscommissie instellen

 KK: gemeente uitnodigen namen in te dienen



Hoe gaan we verder? - 2
 BC: advies uitbrengen aan kerkenraad t.a.v. beroepen 

kandidaat

 KK: kandidaatstelling te beroepen predikant

 Gem.: verkiezing predikant door stemgerechtigte leden 
gemeente

 KK: voorstellen verkozen predikant aan gemeente

 KK:         (na verstrijken bezwaartermijn) uitbrengen beroep
a. beroepsbrief ondertekend door praeses en scriba
b. aanhangsel ondertekend praeses en scriba KK en

voorzitter en secretaris v/h CvK



Zijn er nog vragen of 
onduidelijkheden?



Gelegenheid om te reageren

U/jij kunt ook appen naar:
06 573 61 573



Sluiting van
deze bijeenkomst


