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 … De vrijgemaakt-gereformeerde 
speeddate tussen kerken en toekom-
stige predikanten beviel twee jaar 
geleden goed.

 … Vanavond is een nieuwe sessie. 
Hoogeveen is weer van de partij.

 ▶ Hoogeveen

Aan de vorige speeddate, twee jaar 
geleden, heeft de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) van Hoogeveen geen 
predikant overgehouden?
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En alzo geschiedde?
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Is de speeddate een goed middel bij 
het vinden van de juiste kandidaat?
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Er zijn zeventien kandidaten en vijftien

belangstellende kerken. Dat moet luk-
ken, toch?
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Hebt u haast?
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Ooit stonden gemeenten meteen op 
de stoep als een theologiestudent 
klaar was om als predikant aan te 
treden. Dat is in de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) niet meer 
gebruikelijk. Het kan zelfs best lang 
duren voordat beschikbare kandida-
ten een beroep krijgen, merkte 
Sijtske van Delden, adviseur 
kerkelijk personeelsbeleid.
Zo ontstond twee jaar geleden de 
speeddate, waar kandidaten en 
vacante gemeenten elkaar ont-
moetten. De zeven beschikbare kan-
didaten hadden binnen een half 
jaar allemaal een gemeente 
gevonden. ‘Zo’n kennismakingge-
sprek verlaagt de drempel om nog 
een keer verder met elkaar te 
praten. En een gemeente kan 
meteen alle beschikbare kandidaten 
ontmoeten.’
Vorig jaar waren er te weinig 
studenten klaar met de studie en 
ging de speeddate niet door. Voor 
de ontmoeting vanavond in Kampen 
heeft een recordaantal van zeven-
tien kandidaten zich aangemeld, 
van wie het grootste deel meteen 
beroepbaar is en enkelen in het 
najaar afstuderen. Het aantal 
deelnemende gemeenten daalt van 
21 naar vijftien. Toch zijn ruim vijftig 
gemeenten vacant. ‘Niet alle kerken 
doen mee. Sommige gemeenten 
gaan samen met Christelijk Gerefor-
meerde of Nederlands Gereformeer-
de Kerken, andere willen zich eerst 
bezinnen, kunnen geen predikant 
betalen of kiezen voor een predi-
kant met ervaring.’ 

17 kandidaten,  
15 gemeenten

Toekomstige predikanten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ontmoetten twee jaar geleden vacante gemeenten tijdens 
een speeddate. ‘Zo’n gesprek verlaagt de drempel om nog eens verder met elkaar te praten’, meent Sijtske van Delden. 


