
 

 

 

 

 
 

Zwolle, 2 februari 2017 

 

 

Betreft: uitnodiging ontmoeting (verwachte)vacante gemeenten met studenten en kandidaten  

van de Theologische Universiteit Kampen  

  

 

Beste leden van de kerkenraad en/of beroepingscommissie, 

 

Al een aantal malen organiseerde SKW samen met de TU Kampen een ontmoeting tussen 

vacante gemeenten en TU-kandidaten, de zogenoemde ‘speeddate’.  

Uit de evaluaties bleek dat de ‘speeddate’ voor beide partijen zeer zinvol was. Dit eerste 

contact werkte als ‘drempelverlagend’ voor vervolggesprekken en meerdere vacatures werden 

ingevuld.  

  

Dit jaar organiseert SKW weer een ontmoeting en bij voldoende deelname vindt deze plaats op 

 

woensdag 29 maart 2017, van 16.00 tot 21.30 uur te Kampen. 
 

Het doel van de avond is kennismaken met studenten en kandidaten die al beroepbaar zijn of 

dit jaar beroepbaar gesteld worden.  Er hebben zich 12 enthousiaste studenten/kandidaten 

aangemeld.  

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit om hieraan deel te nemen.   

 

Bij deelname wordt er verwacht:  

- dat uw gemeente de intentie heeft om dit jaar te beroepen;  

- dat u zich tijdens de ontmoeting plenair aan de deelnemende kandidaten voorstelt;  

- dat u meedoet aan de ’speeddate-ronden’, de korte ontmoetingen met deelnemende 

kandidaten;  

- dat u aan het eind van de avond het evaluatieformulier invult, waarin u onder andere 

kenbaar maakt naar welke kandidaat of kandidaten uw voorkeur uit gaat.  

(De deelnemende kandidaten vullen ook een evaluatieformulier in) 

Nadere details volgen na aanmelding.  

 

Graag ontvangen wij vóór 20 februari uw reactie!  U kunt zich aanmelden door een mail te 

sturen naar info@steunpuntkerkenwerk.nl. Vermeld daarin het aantal personen waarmee u 

wenst te komen en zo mogelijk ook de namen van de deelnemers.  

 

Kunt u niet aanwezig zijn of is deze uitnodiging voor u niet relevant, laat het dan alstublieft ook 

z.s.m. weten via info@steunpuntkerkenwerk.nl.  

 

Voor meer informatie over beroepingswerk en de handreiking beroepingswerk  klikt u hier.  

Voor informatie over ‘predikant  in opleiding’ klikt u hier. 

 

 

Wij, en de kandidaten, zien er naar uit u op 29 maart te ontmoeten!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Sijtske van Delden, Adviseur Kerkelijk Personeelsbeleid 

Rianne Weijma, bureaumedewerker 
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