
Extranet Protestantse Kerk: instructie tab Preekbeurten predikanten,  
proponenten en kerkelijk werkers 
 
 
Extranet Protestantse Kerk is een digitaal register voor predikanten, proponenten en kerkelijk 
werkers. Zij kunnen hier hun persoonsgegevens inzien en wijzigen, hun studiepunten 
bijhouden en aangeven of zij beroepbaar zijn. 
Ook kunnen zij zich aanmelden bij de Preekbeurtenzoeker.  
 
In deze toelichting wordt nader ingegaan op de tab Preekbeurten. Voorgangers kunnen in de 
Preekbeurtenzoeker laten zien wanneer, waar en hoe zij beschikbaar zijn voor preekbeurten. 
Bovendien kunnen zij hun speciale vaardigheden, kennis of talenten beschikbaar stellen voor regio of 
land. 
 
Algemene gegevens 

 De Algemene gegevens die u in de tab Preekbeurten invult of aanvinkt, worden voor iedereen 
zichtbaar in de Preekbeurtenzoeker op www.pkn.nl/preekbeurten. U kunt deze gegevens 
wijzigen via de knop Bewerken (onder aan de pagina). 

 In de Preekbeurtzoeker worden standaard geen adres en telefoonnummers getoond, uit 
privacyoverwegingen. Contact wordt opgenomen via een e-mailcontactformulier, dat u 
rechtstreeks wordt toegestuurd via het e-mailadres van uw Extranet.   

 Wilt u dat uw adres en/of uw telefoon wel wordt genoemd?  Vink hier  aan dat deze gegevens  
getoond mogen worden. 

 Maximale reisafstand: geef in cijfers aan hoeveel kilometer u maximaal wilt reizen voor een 
preekbeurt. De Preekbeurtenzoeker gebruikt dit om aan gemeenten een lijst te tonen van 
voorgangers die naar hen toe kunnen reizen voor een preekbeurt.  

 
Meer informatie 

 U kunt zich hier voorstellen, melden wat uw specialismen zijn, of bijvoorbeeld aangeven dat u 
geen bezwaar heeft tegen het uitzenden van de viering via Kerkomroep.  

 
Modaliteit 

 Hier kunt u aangeven welke modaliteit, bloedgroep of kleur u het best typeert. Meerdere 
keuzen zijn mogelijk. 

  
Beschikbare data 

 Via deze kalender kunt u aangeven op welke data u beschikbaar bent voor een preekbeurt, en 
vink daarbij aan voor welke dagdelen.   

 Belangrijk: zodra u met een gemeente een datum hebt afgesproken, verwijder die datum dan 
hier uit de agenda! Zo bespaart u gemeenten en uzelf een hoop tijdverlies en irritatie…   

 
>Voor vragen en meer informatie: servicedesk@pkn.nl of (030) 880 1880 


