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Beste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barneveld, 
 
 
‘Met grote dankbaarheid willen wij met deze brief het volgende laten weten’, zo begint de 
beroepsbrief die ik vanavond mocht ontvangen uit handen van vice-voorzitter Rino Bakker 
van de kerkenraad en André Sennema, voorzitter van de beroepingscommissie. En ik schrijf 
jullie hetzelfde terug. Met grote dankbaarheid wil ik met deze brief namelijk laten weten dat 
ik van harte, en ervan overtuigd dat ook Gods leiding mij hier gebracht heeft, het beroep dat 
jullie op mij uitbrengen, aanvaard.  
 
De advertentie afgelopen najaar bood mij de kans om te solliciteren naar een werkplek in 
jullie gemeente. Het profiel vroeg om een doener, en iemand die voor jonge gezinnen aan de 
slag wil. Met als andere aandachtspunten het pastoraat, en taken als vorming en toerusting 
en sociale media, vond ik mijzelf helemaal terug in dat wat jullie zochten. Mooi was het om 
te ervaren in de gesprekken met de sollicitatiecommissie dat er een klik was, en helemaal blij 
werd ik toen jullie aangaven dat die wederzijds was. Verrast werd ik vervolgens door het 
élan en de daadkracht van kerkenraad en colleges om het mogelijk te maken dat ik als 
predikant beroepen zou worden. Er moesten hiervoor wat kerkordelijke en administratieve 
hobbels genomen worden, maar dat kwam goed. Dank aan wie zich hiervoor heeft 
ingespannen.  
 
Op 19 april was dan de gemeenteavond, waar ik een heel aantal van u mocht ontmoeten. De 
uitslag was positief, en nu is daar dan het beroep. Het voelt voor mij als gezegende kans om 
bij jullie mijn werk als predikant voort te mogen zetten. Een gemeente met veel diversiteit, 
veel mensen en evenzovele talenten en levensverhalen. Ik zie ernaar uit om te horen wat 
jou, u aanspreekt in het geloof, welke vragen je bij en over de bijbel en het geloof hebt, wat 
je bezighoudt in het leven en wat geloof daar wel of niet mee te maken heeft, en zo samen 
verder op weg te gaan.  
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
ds. Marieke E.J den Braber 


