Beroepingsprocedure
De beroepingscommissie gaat een voordracht doen voor een predikant voor de vacature Marknesse
50% -Emmeloord 50%. Door de geldende beperkingen in coronatijd is het niet mogelijk om alle
gemeenteleden uit te nodigen voor een gemeenteavond. Dit zou betekenen dat het beroepingswerk
niet afgerond kan worden, maar dat is gelukkig niet nodig.
Ordinantie 1, artikel XIX van de kerkorde van de PKN biedt de mogelijkheid om in buitengewone
omstandigheden af te wijken van de normale procedure. De kerkenraden in Marknesse en
Emmeloord zijn voornemens een afwijkende procedure te gebruiken, waarbij we zo min mogelijk
willen afwijken, om iedereen te kunnen horen.
Concreet betekent de afwijking dat er een online-gemeenteavond wordt gehouden vanuit
Emmeloord, waarbij fysiek in de kerk in Emmeloord een beperkt aantal gemeenteleden uit
Emmeloord aanwezig kan zijn. De uitzending kan voor een beperkt aantal gemeenteleden uit
Marknesse fysiek gevolgd worden in de kerk in Marknesse. Dus in plaats van een fysieke bijeenkomst
wordt de gemeenteavond vooral een online-bijeenkomst via kerkdienstgemist.nl. Wel kunnen
gemeenteleden van tevoren en op de gemeente-avond vragen stellen, die direct beantwoord
worden. Dit wordt nog verder uitgewerkt.
Een tweede afwijking betreft de stemmingsprocedure. Volgens de normale procedure wordt tijdens
de gemeenteavond gestemd. Dit keer wordt na afloop gestemd. Dit kan aansluitend op de
gemeente-avond in Marknesse en Emmeloord voor zowel de bezoekers van de gemeente-avond als
de online-volgers. Ook de dag erna wordt er nog een moment ingelast dat gemeenteleden kunnen
stemmen. We werken met stembriefjes en een afsluitbare stembus. De exacte stemprocedure wordt
ook nog uitgewerkt.
De voorlopige planning is dat de gemeente-avond medio november gehouden wordt.
Wij zijn van mening dat we gegeven de omstandigheden een zorgvuldige en passende procedure
toepassen. Tot en met 31 oktober a.s. kunt u uw vragen of opmerkingen over de afwijkende
procedure stellen via de scriba, Onno Stallinga, scribaat@pknmarknesse.nl.

