
Gemeenteavond Stinskerk  

Verslag van de presentatie en verkiezing van de nieuwe predikant op 21 juni 2018 

 

Er zijn tegen de 100 gemeenteleden aanwezig in de kerkzaal 

 

Welkom: Ds. Wim Andel (WA) heet ons welkom op deze boeiende gemeenteavond waarop we gaan kennismaken 

met en stemmen over een nieuwe predikant voor de Stinskerk. 

 

Opening: Onze consulent ds. Jan Gerrit Zomer (JGZ) verzorgt de opening. 

Wat voor type zoek je als gemeente: een Paulus-, een Petrus- of een Apollos-type (zie 1 Kor. 3)? In Hoofdstuk 4 

gaat Paulus daarop in. Belangrijk is dat de voorganger iemand is die de geheimenissen van God uit de doeken gaat 

doen. Een ‘econoom’ van het mysterie van God. Een econoom in de zin dat de voorganger het geheim doseert: hij 

deelt het uit, maar het moet op de juiste manier worden verdeeld. Als gemeente raken we het geheim nogal eens 

kwijt door zorgen en door wat er in de wereld speelt. We hebben dienaren van Christus nodig om dat geheim op-

nieuw in ons midden te leggen. 

We zingen een lied: 823 uit het NLB (dat is Gezang 480), vers 1 en 4. Daarna opent ds. Zomer met gebed. 

 

Een mededeling over de Kerkelijke Werker 

WA: De Kleine Kerkenraad, de Wijkkerkenraad en het Consistorie (de ouderlingen) hebben de laatste weken ver-

gaderd en besluiten genomen over de invulling van de door de Algemene Kerkenraad geboden mogelijkheid om 

voor vier jaar een kerkelijk werker aan te stellen. Tegelijkertijd heeft kerkrentmeester Wilfried Henniphof in nauw 

overleg met Lida Brugmans gekeken naar de mogelijkheden dat zij in de Stinskerk blijft werken. Dit is mogelijk 

gebleken op de volgende manier: Lida is vanaf 1 juli niet meer werkzaam in Zwolle, maar krijgt een half jaar later, 

per 1 januari een nieuwe aanstelling voor vier jaar, voor de geboden 0,2 fte. Daar zijn we blij mee, maar we vinden 

het tegelijkertijd vervelend dat ondanks alle inspanningen van de kerkenraad we haar geen vast contract konden 

bieden. Zowel wij als Lida zijn tevreden met de gevonden constructie conform de CAO-regels. Op zondag 1 juli zal 

Lida in de ochtenddienst aanwezig zijn voor een groet en een hartelijk tot ziens. Intussen moeten we wel een oplos-

sing vinden voor het Lida-loze half jaar. We hebben iemand op het oog en zullen daar aanstaande maandag op de 

kerkenraad een beslissing over moeten nemen. Volgende week zondag kunnen we daar hopelijk mededelingen over 

doen. 

 

Over vanavond 

In het verleden deed een beroepingscommissie een voordracht aan de kerkenraad en Algemene Kerkenraad. Wan-

neer die dat goedkeurde, kon er worden beroepen. Een gemeenteavond was ter kennismaking. Maar nu (eigenlijk al 

sinds 2004, dus bij de vorige predikant had dit ook gemoeten) krijgen gemeenteleden de kans om te stemmen. 

Sommige gemeenteleden hebben aangegeven het lastig te vinden om pas op de avond zelf te horen wie de beoogde 

kandidaat is en dan meteen te moeten stemmen. Men zou graag een preek via internet beluisteren. Bedenk dat dit 

ook niet alles zegt. De beroepingscommissie heeft haar mening inderdaad kunnen vormen op basis van internet, 

maar vooral op diverse diepgaande gesprekken en het daadwerkelijk bijwonen van een dienst. In de Open Kring 

was de naam van hun kandidaat al eerder bekend. Bij ons niet, omdat onze beoogde voorganger zelf zijn gemeente 

komende zondag nog moet inlichten. Gelieve de naam daarom tot zondagochtend niet breed bekend te maken. 

 

Het beroepingsproces 

Jaap van de Kamp (JvdK) (voorzitter van de beroepingscommissie) beschrijft nauwgezet de hele procedure die de 

beroepingscommissie heeft gevolgd. Bijzonderheden hierbij zijn dat interim-predikant ds. Andel het beroepings-

proces als adviseur ondersteunde en dat consulent ds. Zomer (slechts) geïnformeerd werd. Ook is er een jeugdlid 

gevraagd mee te denken met de commissie. 

Uiteindelijk zijn er twaalf  reacties op de vacature binnengekomen bij de commissie. Na een eerste schifting bleven 

er vijf kandidaten over. Op basis van de brieven, het luisteren via internet en telefonisch contact, bleven er drie 

kandidaten over die op gesprek kwamen. Het was de bedoeling om bij twee kandidaten te gaan luisteren. Echter na 

het luisteren van de eerste kandidaat en het gesprek na die dienst op 13 mei was de commissie zo positief dat ze 

zich afvroegen of er nog wel naar de tweede kandidaat geluisterd moest worden. Na een vergadering besloot men 
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dit af te zeggen om geen valse verwachtingen te scheppen. Met de beoogde kandidaat heeft op 29 mei een vervolg-

gesprek plaatsgevonden over de invulling van de taken bij een baan van 0,5 fte (met daarnaast een kerkelijk werker 

van 0,2 fte voor 4 jaar). De predikant en de commissie bleken op dezelfde lijn te zitten. Vandaar dat de beroepings-

commissie deze kandidaat voor heeft gedragen aan de kerkenraad. De wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad 

hebben unaniem vóór gestemd. Nu is het de beurt aan de gemeente. Is vanavond tweederde van de aanwezige 

stemgerechtigde gemeenteleden voor, dan zijn de vervolgstappen: 

 Komende zondag 24 juni wordt de naam van de te beroepen predikant afgekondigd. 

 Men heeft dan nog vijf dagen om bezwaar te maken tegen de procedure. 

 Na die vijf dagen kan de beroepsbrief  op zaterdag 30 juni worden overhandigd. 

 De predikant heeft drie weken bedenktijd. 

De beoogde nieuwe predikant is: ds. Gerlof van Rheenen, woonachtig in Hattem en voor 50 procent voorganger 

in Nagele. Hij is midden veertig en getrouwd. 

 

Gelegenheid tot vragen over het proces 

 Er wordt gevraagd of het wel verstandig was niet naar de andere kandidaat te gaan luisteren? 

JvdK: De commissie was ervan overtuigd dat de eerste kandidaat haar beoogde predikant was. Als je dan nog bij de 

ander gaat luisteren schep je verwachtingen, terwijl de commissie eigenlijk al wist dat ze voor de eerste kandidaat 

zou kiezen. De predikant is hierover geïnformeerd en deze was tevreden met de uitleg om niet te komen luisteren. 

 

De motivatie van de beroepingscommissie 

Henk Kamphof (HK) motiveert de keuze van de beroepingscommissie aan de hand van enkele kernwoorden. 

Waarom past hij binnen onze wijkgemeente? 

Hij is een ‘Pastoor op de fiets’. Vriendelijk, toegankelijk, wil bereikbaar zijn en actief zijn in de wijk. Hij is woon-

achtig in Hattem en heeft dus weinig reistijd. Hij wil de 50-procentsbaan invullen zonder een andere gemeente. 

Hij is een Bruggenbouwer. Heeft aandacht voor mensen met verschillende modaliteiten en achtergronden. Wil 

mensen tegenkomen bij bijvoorbeeld de buurtsuper. Is maatschappelijk betrokken (wil contact met bijvoorbeeld 

maatschappelijk werk of de wijkagent zoeken). Hij wil mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk in de wijk 

bezoeken. Verbinding zoeken is zijn doel. 

Verdieping: zowel in de kerk tijdens de dienst als in een gesprek. Een luisterend oor. Iemand met toegankelijk taal-

gebruik. Serieus, maar ook met gevoel voor humor. Doormiddel van Vorming & Toerusting mensen helpen ont-

wikkelen. Een coach. Zelf vind hij vergaderen niet het belangrijkste onderdeel van zijn werk, maar hij bleek elke 

keer goed voorbereid, grondig en structureel. 

Kerkdiensten. Hij is veelzijdig. Preekt vanuit de Bijbeltekst naar de actualiteit. Heeft oog voor wat de Bijbel ons te 

vertellen heeft voor het dagelijks leven. Hij is divers in zijn liedkeus en de liederen passen heel goed in de dienst. 

Hij preekt vanuit de kern van het evangelie. 

Leven dichtbij God. Hij is een sympathiek en warm persoon. Gemakkelijk in de omgang. Hij ervaart de nabijheid 

van God en dat merk je tijdens gesprekken en in de kerkdienst. 

De beroepingscommissie en de beoogd predikant hebben samen Gods leiding ervaren in dit proces. Ze hopen en 

bidden voor de goede keuze. 

 

Gelegenheid tot vragen over de motivatie 

 Niet zo zeer een vraag, meer een opmerking. Er wordt opgemerkt dat dit wel een heel positieve schets is. Bijna 

te mooi om waar te zijn. Kan hij dat allemaal waarmaken binnen een 50-procentsbaan? 

HK: Als gemeente hebben wij zelf natuurlijk ook een taak in onze eigen vorming en toerusting. 

 

Ds. Gerlof van Rheenen neemt het woord en stelt zich voor 

Ds. Gerlof van Rheenen (GvR) vindt het een voorrecht om hier te staan en om die mooie woorden van de beroe-

pingscommissie te horen. Hij is dankbaar. Hij bedankt de beroepingscommissie, maar ook de aanwezigen en ziet 

dit als betrokkenheid. En uiteraard zal nieuwsgierigheid meespelen, maar daar is niets mis mee. 

GvR geeft aan dat het voor hem vanzelfsprekend is dat hij hier is met zijn vrouw Gyopar. Een beroep van een ge-

meente gaat namelijk beiden aan en een beslissing neem je samen. Gyopar is een bijzondere naam: ze heeft Hon-

gaarse wortels. Ze is werkzaam in Isala. GvR en zijn vrouw zijn 8 jaar getrouwd en wonen sinds 2 jaar in Hattem. 
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GvR is geboren en getogen in Zaandam. Zijn vader komt overigens uit Zwolle en kerkte in de Oosterkerk. Hij heeft 

eerst de studie Stedenbouwkunde gedaan. Maar dit was toch niet de richting  waarin hij wilde werken. Hij ging in 

Kampen Theologie studeren en koos – toepasselijk voor een stedenbouwkundige – de afstudeerrichting ‘gemeente-

opbouw’. Zijn eerste gemeente was in de Friese dorpen St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Tjerkgaast. Tijdens zijn 

ambtsperiode daar kreeg hij opeens last van heftige hoofdpijn. Hij bleek een hersenoperatie te moeten ondergaan. 

Met de PKN is hij daarna overeengekomen om voor 50% met emeritaat te gaan en voor 50% werkzaam te blijven 

als gemeentepredikant. Sinds 2012 is hij gemeentepredikant in Nagele in de Noordoostpolder. 

Zijn werkwijze in de gemeente is zoveel mogelijk aanwezig te zijn. In Nagele heeft hij een werkplek in de kerk en 

hij werkt op drie vaste dagen. Dit bevalt goed,  is prettig en mensen weten hem te vinden. Hij zou dit in de Stins-

kerk ook graag doen. Hij wil niet alleen een predikant zijn voor wie lid is, maar ook voor mensen van buiten de 

gemeente. Dat is het geloof handen en voeten geven en er zijn voor mensen die geen hulp kunnen vinden. Een mis-

sie om de belangeloze liefde van Christus uit te dragen. 

Het studeren op teksten in de Bijbel geeft vreugde: het is als schatgraven om teksten begrijpelijk te maken, ook 

voor mensen die niet elke week in de kerk komen. 

GvR denkt dat het haalbaar is om zijn taken uit te voeren binnen een 50-procentsbaan. Hij en Lida Brugmans heb-

ben al een gesprek gehad en hij vertrouwt op een goede samenwerking. GvR: “Ik ben dankbaar naar onze Heer dat 

de weg naar uw gemeente zo open lijkt te liggen. Ik zeg lijkt, want u moet natuurlijk wel vrij uw zegje kunnen doen 

en uw mening te kunnen geven.” 

 

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de beoogde predikant 

 Er wordt opgemerkt dat er in de vacature ook gestaan zou hebben dat de predikant de nodige organisatorische 

taken zou hebben. In hoeverre is het dan mogelijk om naast die organisatorische taken iets in het pastoraat te 

kunnen betekenen? 

WA geeft aan dat dit niet zo in de vacature heeft gestaan. GvR zegt dat het juist niet de bedoeling is dat de predi-

kant al te veel bestuurlijke taken op zich neemt. Daarvoor zitten capabele mensen in de kerkenraad. Als predikant 

houdt hij zich daarbij graag op de achtergrond. Uiteraard zal hij wel zorgen voor vorming en toerusting. Door zich 

bestuurlijk iets terug te trekken is er meer tijd voor pastoraat, samen met Lida. 

 

 Wij zijn onderdeel van de PGZ en er is ook een wekelijkse bijeenkomst van het ministerie van predikanten, dat 

kan veel tijd opslokken en daar heb je weinig sturing in. 

WA geeft aan dat dit minder tijd kost dan voorheen. Het is teruggebracht naar één keer in de paar weken op maan-

dag een lunchontmoeting en een maandelijks ministerie. 

GvR zegt dat door samen te lunchen zoiets minder tijd kost. Juist in de polder heeft hij zo’n verband van predikan-

ten opgezet. Hij ziet het als inspirerende momenten. 

 

 Die drie dagen aanwezigheid, is dat vastgelegd? Met andere woorden: hoe flexibel kan dat zijn? 

GvR reageert dat dit natuurlijk geen wet van Meden en Perzen is. Maar vaste dagen schept duidelijkheid, naar de 

gemeente en het thuisfront. Bij calamiteiten (bijv. een uitvaart) is dat uiteraard anders. Maar een dergelijke afgren-

zing zorgt dat een baan van 50% ook echt 50% blijft. 

 

 Er wordt gevraagd naar de leeftijdscategorie 15-25 jaar: hoe de jeugd beter aan ons te binden. Heeft de predi-

kant hier ervaring mee? 

GvR is in zoverre betrokken bij de jeugd in Nagele dat hij zijn gezicht laat zien bij bijvoorbeeld clubweekenden en 

betrokken is bij catechese. Maar dat levert helaas geen kerk vol tieners op. 

 

 Er is een vraag m.b.t. het project Heilige Huisjes. Is de predikant daarvan op de hoogte. De vragensteller lijkt 

bang te zijn dat er straks misschien wel een wijkpredikant is, maar geen wijkkerk meer. 

GvR: Hij is hierover geïnformeerd en heeft ook het rapport van wijkkerkgroep van de Stinskerk doorgenomen. 

WA geeft aan dat niemand weet hoe de uitkomst van de Heilige Huisjes zal zijn, dat weten we pas in november. 

GvR: Als predikant ben je verbonden aan de gemeente en niet aan het gebouw. Natuurlijk kan het gebouw je wel 

lief zijn. 
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 Hoe ziet u de samenwerking met de Open Kring? 

GvR: Daar sta ik open in. Dat is natuurlijk ook aan de kerkernaad. Ook in de polder heeft elke kerk zijn eigen kleur 

en identiteit. We zullen moeten samenwerken. 

 

 Er wordt gerefereerd aan de ‘pastoor op de fiets’ die eerder werd genoemd. Dit was ooit een serie op tv (Dag-

boek van een herdershond). Het personage keek echter niet altijd goed uit en was regelmatig afgeleid en maak-

te brokken. “Hoe zit dat met u?” 

GvR: “Ik heb al jong leren fietsen!” 

 

 Er wordt gevraagd of het ook een mogelijkheid is dat we i.p.v. het stemmen met briefjes, dit ook per acclamatie 

kunnen doen. 

WA geeft aan dat bij het stemmen over personen altijd schriftelijk moet, maar hij aarzelt, omdat je het ook anders 

kunt doen. Namelijk: bij acclamatie, of schriftelijk als iemand hierom verzoekt. Consulent ds. Zomer geeft aan dat 

hij er op staat dat het schriftelijk gaat, omdat dit volgens de regels van de kerkorde is. Bovendien kan niemand dan 

bezwaar maken dat de procedure onjuist was. 

 

Ds. Gerlof van Rheenen en zijn vrouw Gyopar blijven in de pauze en zijn beschikbaar voor vragen en zullen zich 

daarna terugtrekken. In en na de pauze kan men de stembriefjes in de stembus doen. Het ‘stembureau’ telt daarna 

de stemmen. Naast Bert Kamerman en Johan ten Cate wordt gevraagd welk gemeentelid toegevoegd kan worden 

aan het ‘stembureau’. Rypke Paulusma meldt zich aan. 

 

Uitkomst stemming 

Er zijn 98 stemmen uitgebracht (er waren 6 volmachten verstrekt door de scriba) en iedereen is ‘voor’ het beroepen 

van ds. Gerlof van Rheenen als de nieuwe predikant van de Stinskerk. De gemeente is dus unaniem voor. Er volgt 

applaus! 

 

Ds. Gerlof van Rheenen en zijn vrouw Gyopar komen terug de kerkzaal in en vernemen de uitslag (al zullen zij het 

eerdere applaus wel hebben gehoord). 

GvR neemt het woord en bedankt de gemeente voor het vertrouwen. Hij ziet uit naar de samenwerking. 

 

Vervolg: Na de afkondiging komende zondag kunnen nog bezwaren tegen de procedure worden gemaakt. Daarna 

wordt de beroepsbrief op zaterdag 30 juni bezorgd. De predikant heeft officieel nog drie weken bedenktijd, maar 

WA hoopt dat het antwoord sneller komt. 

 

Afsluiting: Ds. Wim Andel sluit de bijeenkomst af door middel van gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Va-

der. 

 

 

 

 


