
 Ministerium baant weg voor toekomstige predikanten 

Het Ministerium van de ELKS heeft op 

20 september in de Leo Kingzaal een 

informatiebijeenkomst gehouden met 

vertegenwoordigers van de organen van 

de ELKS. Het Kerkbestuur en de 

kerkeraden werden geinformeerd over 

het Theologisch Formatie Curriculum. 

Op deze bijeenkomst waren alle 

Kerkenraden, het Advies College en de 

Jongeren van de ELKS 

vertegenwoordigd. De informatie werd 

gegeven door het Ministerium welk 

vertegenwoordigd werd door drie van de vier predikanten.  

Volgens Ds. Danielle Dokman, voorzitter van het Ministerium is het belangrijk dat ‘de 

kerken aan de vorming van de predikanten werken, zodat predikanten niet alleen theologische 

educatie hebben maar ook tot pastor gevormd worden.’ 

Met het opstellen van het Theologisch Formatie Curriculum wilt het Ministerium het proces 

naar ordinatie toe zo duidelijk en inclusief mogelijk maken voor de ELKS, alsdus Ds. 

Danielle Dokman. 

Er werd breedvoerig gediscussieerd over het onderwerp wat heeft geresulteerd in het anders 

formuleren van enkele vragen van het evaluatie formulier. 

Initieel zal deze procedure worden toegepast bij het begeleidingstraject van de twee pas 

geordende predikanten van de ELKS. Er zijn twee evaluatie momenten tijdens dit traject 

gepland t.w. november 2018 en februari 2019.  

Het Kerkbestuur mag terug zien op een zeer geslaagde bijeenkomst.   

  



Ministerium paves way for future pastors 

 

The ELKS Ministerium held an information meeting with 

representatives of the ELKS bodies in the Leo King Hall on 

20 September. The Church Board and the church councils 

were informed about the Theological Formation Curriculum. 

 

At this meeting all Church Councils, the Advisory Board and 

the Youngsters of the ELKS were represented. The 

information was given by the Ministerium, which was 

represented by three of the four ministers. 

Rev. Danielle Dokman, chairman of the Ministerium, is of the 

opinion that 'the churches work on the formation of the 

pastors, so that preachers not only have theological education 

but are also formed into pastors.' 

With the drafting of the Theological Formation Curriculum, 

the Ministerium wants to make the process of ordination as 

clear and inclusive as possible for the ELKS, according to 

Rev. Danielle Dokman. 

A wide-ranging discussion took place on the subject, which 

resulted in a different formulation of some questions from the 

evaluation form. 

Initially, this procedure will be applied to the counseling 

process of the two newly ordained pastors of the ELKS. Two 

evaluation moments are planned during this process, i.e. 

November 2018 and February 2019. 

The Church Board can look back on a very successful meeting 


