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Opdracht GS Zuidhorn 2002 aan deputaatschap Dienst en Recht
Deputaten Dienst en Recht van predikanten kregen van de Generale Synode Zuidhorn 2002 de volgende opdrachten,
eventueel te verdelen over een aantal secties:
a. het signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen in de kerken terzake van Dienst en recht van predikanten in relatie
tot de verhouding met kerkenraad en gemeente; daarbij aandacht te besteden aan de zaken van rechtspositie en
financiële verzorging die de kerken en haar predikanten gezamenlijk aangaan;
b. kerkenraden en predikanten van advies te dienen op het vlak van kerkelijk personeelsbeleid met aandacht voor:
1. de wijze waarop kerken geïnformeerd worden over de beroepbaarstelling en maatregelen die deze
informatievoorziening verbeteren;
2. initiatieven in alternatieve wegen voor het beroepingswerk
3. zaken als taakverdeling, functioneringsgesprekken, voorkomen van burn-out en/of conflicten;
c. kerkenraden en predikanten van advies te dienen op het vlak van rechtspositie, waarbij zaken als traktement,
beroepingsbrief, segmentering en werkvormen (parttime), getermineerd dienstverband, wachtgeldregeling, juridische en
fiscale kennis, schuldsanering, bezit van een eigen woning aan de orde kunnen zijn;
d. kerkenraden en predikanten te adviseren inzake het omgaan met concrete spanningen en conflicten, met aandacht
voor de mogelijkheden van mediation, een traject van tijdelijke detachering in een andere gemeente, om losmaking te
voorkomen, en advies bij het omgaan met beroepbaarstelling na losmaking;
e. het onderzoeken en aanbieden van hulp bij de vraag naar overgang tot een andere staat des levens naar artikel 15 KO,
waarbij zaken als een traject van outplacement, omscholing en sollicitatie op de arbeidsmarkt aan de orde komen;
f. werkbegeleiding en nascholing (te organiseren met de volgende opdrachten:)
1. de werkbegeleiding voor beginnende predikanten te organiseren zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het
rapport van deputaten (aan de GS Zuidhorn);
2. de (organisatie van de) werkbegeleiding te optimaliseren door o.a. de schriftelijke suggesties die zijn
binnengekomen (bij de GS Zuidhorn) te overwegen en waar mogelijk te verwerken;
3. als informatiepunt beschikbaar te zijn met het oog op de werkbegeleiding van ervaren predikanten op de
manier zoals beschreven in hoofdstuk
4. van het rapport van deputaten (aan de GS Zuidhorn); 4 de kerkenraden te stimuleren de loopbaan van hun
predikant zorgvuldig te begeleiden en daartoe desgevraagd met gebruikmaking van ontwikkeld materiaal van
o.a. het GMV eenvoudige instrumenten zoals een protocol 'functioneringsgesprekken voeren', een protocol
'persoonlijke ontwikkelingsplannen maken' en een protocol 'omgaan met conflicten' aanreiken;
5. 'slaag- en faalfactoren' inzake het functioneren van predikanten te inventariseren en de volgende synode
hieromtrent aanbevelingen te doen;
6. de ontwikkelingen met betrekking tot de bij- en nascholing van predikanten te volgen en wanneer daartoe
aanleiding bestaat, opleidingscentra te stimuleren een - onderling samenhangend - aanbod te ontwikkelen en de
predikantenvereniging te stimuleren actief te bevorderen dat haar leden zich blijven ontwikkelen in de volle
breedte van hun ambt;
7. te blijven bewaken dat de aandacht voor de persoon van de predikant, diens deskundigheid en
professionaliteit enerzijds en (de aandacht) voor zijn roeping, toewijding-in-liefde en de door de Geest
geschonken gaven anderzijds, schriftuurlijk in balans is;
h. de werkzaamheden te verrichten binnen het vastgestelde budget (bedoeld om ontwikkeling en projecten mogelijk te
maken), dat separaat zal worden toegezonden, en daarbij de deputaten te machtigen om specifiek ten behoeve van een
kerk gemaakte kosten aan die kerk door te berekenen;
i. van hun arbeid schriftelijk rapport uit te brengen aan de eerstvolgende synode en hun rapport uiterlijk 6 maanden voor
het begin van de volgende synode aan de kerken toe te zenden.

Rapport dep. Dienst en Recht – aan GS Amersfoort-centrum 2005 (samenvatting)
VISIE OP GEESTELIJK LEIDINGGEVEN AD 2005
In de uitoefening van het ambt van predikant doen zich in toenemende mate problemen voor. Wat is daar de oorzaak
van? Is het ambt zelf aan revisie toe, zodat een nieuwe ambtsvisie nodig is? Of zijn de omstandigheden waaronder het
ambt wordt uitgeoefend zodanig gewijzigd dat we ons daarop moeten beraden? Het laatstgenoemde is in ieder geval aan
de orde. Zowel de verwachting van de gemeenteleden als de eigen visie van de predikanten is minder eenvormig en
gemeenschappelijk geworden, en tegelijk meer gedifferentieerd en fragmentarisch. Een proces dat nog versterkt wordt
doordat geloofskennis niet alleen meer theologisch van karakter hoeft te zijn, maar ook historisch, praktisch en
psychologisch.
Zonder deze ontwikkeling positief of negatief te willen duiden, is het duidelijk dat dit een (ferme) bijsturing kan vragen in
de manier waarop de ambten inhoud krijgen. Indien predikanten en kerkenraden niet op eigen kracht hun weg in deze
veranderingen hebben gevonden, dan is het een probleem dat zij niet ergens op kunnen terugvallen. Want als kerken zijn

we niet of nauwelijks gekomen tot een helder uitgewerkte visie op wat het predikantschap, het ouderlingschap en het
geestelijk leidinggeven AD 2005 vraagt. Daarbij komen vragen aan de orde als:
- Wat mogen al de verschillende gemeenteleden/kerkenraadsleden wel en niet van de predikant verwachten? - Wat mag
men wel en niet van een kerkenraad verwachten?
- Welke eisen mogen worden gesteld aan hedendaagse preken?
- Wat geldt als ‘standaardtaak’ voor een predikant in het pastoraat? En wat als norm voor het aantal werkuren?
- Zijn er mogelijkheden tot differentiatie en specialisatie?
- Heeft de kerkenraad een taak, en zo ja welke, om te voorkomen dat een predikant gevierendeeld wordt door
uiteenlopende verwachtingen?
- Is de predikant de ‘geestelijk leider’? Of is dat de kerkenraad? En wat betekent dat concreet voor beiden?
- Hoe kan en mag een predikant zijn eigen spiritualiteit operationeel maken in zijn dagelijks werk?
Kortom: een van de knelpunten in de relatie gemeente-kerkenraad-predikant blijkt te zijn dat er niet echt een gezamenlijk
gedragen visie is op wat geestelijk leidinggeven in deze tijd vraagt van kerkenraad en predikant. Het blijkt dat wat
omschreven is in de belijdenis, de bevestigingsformulieren, de KO en de tekst van de beroepingsbrief, algemeen en breed
is en niet altijd concreet genoeg.
Wat opnieuw doordacht moet worden, is niet zozeer de inhoud van de ambten zelf, als wel hoe de invulling daarvan moet
aansluiten bij de gewijzigde situatie.

EIGEN KERKELIJKE DYNAMIEK
Als we ons beraden op deze situatie, dan moeten we er rekening mee houden dat we in de kerk te maken hebben met
specifieke kenmerken:
- De kerkelijke werkomgeving wordt gekenmerkt door weinig stabiliteit en continuïteit. Er is sprake van wisselende
bezettingen van vrijwilligers met wisselende bekwaamheden.
- Het brede werkterrein van een predikant biedt relatief veel ruimte aan meerdere vraagpartijen (kerkenraad,
gemeenteleden, jeugd, buitenstaanders, kerkverband, publicaties, etc.) om over allerlei onderdelen van het werk zeer
verschillende verwachtingen te koesteren.
- In kerken worden “eigen vormen van conflictoplossing” toegepast, met een specifieke dimensie, een eigen plaatselijke
cultuur en soms een plaatselijk jargon.
- Er ontbreekt een hiërarchische structuur.
- De oplossing van de problematiek vergt open verhoudingen en transparante communicatie en dat is in z’n algemeenheid
niet het sterkste punt van kerkenraden.
- De mantel der liefde werkt als een boemerang als men na een periode van geduld, waarin te weinig open en diepgaand
is gecommuniceerd, z’n geduld verliest. Het ‘geestelijke klimaat’ waar de kerk zich terecht op zou moeten beroemen, is
dan vaak ver te zoeken. De kerk vertoont in de eindfase van een probleem veel gelijkenis met een gewone burenruzie,
met alle missionaire, pastorale en diaconale gevolgen van dien.
- Er zijn nauwelijks mogelijkheden om een tijdige verplaatsing te realiseren, die wellicht problemen had kunnen
voorkomen. Men is geheel afhankelijk van beroepende plaatselijke gemeenten.
- Predikanten hebben soms te hoge verwachtingen van het leidinggevend en coachend vermogen van de uit vrijwilligers
bestaande kerkenraad.
- Functioneringsgesprekken dragen onvoldoende bij tot het blootleggen van potentiële problemen.
Conclusies: 1) De kerkelijke problematiek heeft een eigen dynamiek waardoor algemene instrumenten niet zomaar
kunnen worden toegepast. 2) Deze problematiek kan niet worden opgelost doordat bijv. een deputaatschap een
algemene breed gedragen visie op papier zet. Een analyse en de oplossing zullen vooral moeten uitgaan van en aansluiten
bij de plaatselijke situatie.

Besluiten GS Amersfoort-centrum 2005 (samenvatting)
Opnieuw deputaten te benoemen met de volgende opdrachten:
a. antwoord te geven op de vraag waardoor het komt dat zich in een groeiend aantal situaties problemen voordoen
met betrekking tot de werkverhouding tussen predikanten en kerkenraden/gemeenten, en te werken aan
bewustwording, preventie en visieontwikkeling in dezen;
b. het signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen in de kerken ter zake van dienst en recht van predikanten;
c. in goede samenwerking met verschillende organisaties binnen de gemeenschap der kerk de problemen inzake dienst
en recht van predikanten te analyseren en oplossingen aan te dragen.

Rapport dep. Dienst en Recht – aan GS Zwolle-zuid 2008 (samenvatting)
OPDRACHT
De GS Amersfoort-Centrum 2005 heeft een uitgebreide opdracht gegeven. De hoofdtaken uit de taakomschrijving komen
hierop neer:

1. Ga na wat er gaande is in onze kerken en wat er daardoor speelt tussen predikanten en kerkenraden.
2. Ga in gesprek met alle spelers in het veld om samen eraan te werken dat er maatregelen genomen worden die
dienstbaar zijn aan het beter functioneren van de predikanten.
3. Bied ondersteuning aan kerkenraden en predikanten middels advisering, hulpverlening,
mobiliteitsbevordering, permanente educatie en mentoraat.
Het meest uitgebreid gaan we aandacht geven aan onze eerste hoofdtaak. Met vele anderen zijn wij er namelijk van
overtuigd dat onze kerken in een overgangssituatie verkeren. Willen de verschillende instanties onder ons die met
predikanten en kerkenraden te maken hebben, tot een goed gezamenlijk beleid komen dat deze betrokkenen
vooruithelpt, dan is er eenstemmigheid nodig in de analyse van wat gaande is en in de consequenties daarvan voor de
vereisten, de opleiding en de begeleiding van de predikant. Wij hebben niet het idee dat die eenstemmigheid op dit
moment aanwezig of zelfs onder handbereik is: alle betrokkenen zijn nog te zeer onderweg dan dat ze een
gemeenschappelijk uitgangspositie kunnen formuleren. In het vervolg zal dit nader toegelicht worden.
PARADIGMAVERANDERING : van oud naar nieuw
De kerk is altijd een kerk in deze concrete wereld. Dat betekent dat ontwikkelingen in de samenleving onvermijdelijk als
gevolg hebben dat er ook in de kerkelijke sfeer een en ander verandert. Het door God gegeven ambt wordt uitgeoefend
in de context van het Nederland van de 21ste eeuw. En om die context gaat het ons nu. Die bepaalt namelijk vergaand
wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de concrete uitoefening van het ambt.
In reactie hierop is er sinds ongeveer de laatste 10-15 jaren ook binnen de GKv een paradigmaverandering gaande: steeds
meer kerkleden en kerken gaan met steeds meer zaken anders om dan we in de jaren daaraan voorafgaand gedaan
hebben. Wij volstaan met een uiterst beknopte opsomming.
Oud – Kerkenraad en gemeente
1. Er wordt tot op zekere hoogte hiërarchisch gedacht,
van boven naar beneden: de gemeente laat zich leiden
door de kerkenraad met z'n ambten. Dus de
domineeskerk, voor een groot deel ten koste van het
algemeen priesterschap van de gemeenteleden.
2. De bestaande ambten worden gezien als regelrecht
afkomstig uit het Nieuwe Testament, waardoor er weinig
ruimte is om andere taken een officiële plek te geven.
3. Vanuit de drang alle kerkleden bij elkaar te houden zien
kerkenraden vaak af van beleidsveranderingen, met als
gevolg een kleurloos beleid waarbij op safe wordt
gespeeld.

Nieuw – Kerkenraad en gemeente
1. Er wordt tot op zekere hoogte democratisch gedacht,
van beneden naar boven: de gemeenteleden met hun
gaven reiken aan wat de kerkenraad verder moet
structureren. Dus een vervanging van de domineeskerk
door het algemene priesterschap.
2. De bestaande ambten worden gezien als een
tijdgebonden invulling van de diensten uit het Nieuwe
Testament, waardoor er openheid is andere taken een
officiële plek te geven.
3. Vanuit het besef dat kerkenraden de
verantwoordelijkheid hebben beleid te maken, zetten zij
dit beleid door ook al maken ze het daarmee velen niet
naar de zin.

Oud – Ambt en persoon
4. Het ambt draagt de persoon: beslissend zijn de taken,
waarin predikanten geacht worden zich te (kunnen)
voegen; van hen wordt dan ook verwacht dat ze het hele
pakket taken uitvoeren.
5. Door de bescherming van het ambt blijven psychische
moeiten vanuit de levensgeschiedenis vaak grotendeels
onmerkbaar.
6. Bij het specifieke van het ambt hoort: wie eenmaal
predikant is, blijft dat in principe z'n leven lang (jubilea
gaan tot na de emeritering door!). Voor een vacature
word je gevráágd.

Nieuw – Ambt en persoon
4. De persoon draagt het ambt: beslissend is de
geschiktheid van predikanten, die geacht worden zich
voor hun taken in te zetten; ze specialiseren zich dan ook
naar gelang van hun gaven
5. Zonder de bescherming van het ambt werken
psychische moeiten vanuit de levensgeschiedenis gauwer
storend op het functioneren
6. Na losmaking kan iemand z'n radicaal verliezen (het
recht om als predikant te fungeren); iemand met een
beperkte arbeidsgeschiktheid moet ander werk zoeken.
Op een vacature kan worden gesolliciteerd.

Oud – Verstand en gevoel; identiteit
7. Er is een sterke gerichtheid op het verstand, waardoor
het rationele in de kerkdiensten en de onderlinge omgang
vaak overheerst; gehoorzaamheid aan de geboden speelt
een grote rol.
8. De identiteit van de kerken wordt gezocht in een
totaalpakket visies en normen, die op één lijn staan met
de inhoud van de belijdenis (denk aan de collectieve visie
op de EU, de apartheid, de sociale wetgeving).

Nieuw – Verstand en gevoel; identiteit
7. Er is een sterke gerichtheid op het gevoel, waardoor
het emotionele in de kerkdiensten en de onderlinge
omgang vaak overheerst; de persoonlijke band met
Christus staat voorop.
8. Er is een grote verscheidenheid aan visies en normen,
waardoor er onduidelijkheid bestaat over de identiteit
van de kerken en gezocht wordt naar wat het eigene is
waarvoor we als kerken in elk geval dienen te gaan.

Oud – Plaatselijke regels en sturing
9. Bij het toezien op kerkmensen wordt gestreefd naar
duidelijkheid en controle. De bedoeling hiervan is de
gehoorzaamheid aan Christus te stimuleren (waarom bijv.
inzake kerkelijke huwelijksbevestiging strikte afspraken
gelden die anders-kerkelijken, doopleden en/of
samenwonenden uitsluiten).
10. Bij de tuchtoefening wordt vooral gerekend met de
vraag of gedragingen/opvattingen strijdig zijn met de
norm en of ze besmettelijk zijn voor andere kerkleden –
dit vanuit de gedachte: 'alles of niets'.
11. De verantwoordelijkheid voor het effect van de tucht
wordt hoofdzakelijk bij het desbetreffende kerklid gelegd.

12. Afhouding van het avondmaal wordt toegepast
onafhankelijk van eventuele zelftucht door het
desbetreffende kerklid
Oud – Kerk en kerkverband
13. Kerkmensen zijn voegzaam tegenover kerkelijke
opvattingen en regels, met als keerzijde dat de
gemeenschap voorgaat boven het individu en er behoefte
is aan sturend leiderschap.
14. Kerkgrensperforatie wordt niet toegestaan, tenzij om
dringende pastorale redenen, vanuit de gedachte dat
iedereen zich moet inzetten waar die zijn/haar woonplek
gekregen heeft.
15. De generale synode is een reactief instituut, dat via
gedetailleerde voorschriften centraal aanstuurt, met een
uniformerend effect.
16. De theologische opleiding is een samenbindend
instituut, waarvan de docenten fungeren als dè
opinieleiders binnen de eigen kerkgemeenschap.
17. Op het vlak van de arbeidsvoorwaarden van de
predikanten wordt alles aan de plaatselijke gemeente
overgelaten, met hoogstens op basis van vrijwilligheid
landelijke afspraken (denk aan de vroegere
traktementsrichtlijnen van het GMV en de twee vroegere
clubs voor emeritering).
18. De predikantenvereniging fungeert als een soort
reünistenvereniging, vooral bedoeld voor onderlinge
vorming en onderling contact.
Oud – Kerk, kerken en wereld
19. Sommige kerkmensen hebben neiging zich terug te
trekken in de kerk en in kerkelijke organisaties. Anderen
bepleiten actieve deelname aan de cultuur, met als
argument: het doordeweekse leven staat in het kader van
het cultuurmandaat, waardoor ook de alledaagse dingen
en activiteiten een godsdienstig karakter dragen: het
leven van de christen is één.
20. Het geestelijk front ligt vooral tussen de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt enerzijds en de
andere kerken anderzijds. Kijkend naar anders-kerkelijken
wordt daarom vooral exclusief gedacht en dus gekeken
naar wat ons van die anderen scheidt (waarom bijv. het
toelaten van niet-vrijgemaakte christenen als gasten aan

Nieuw – Plaatselijke regels en sturing
9. Het wordt geaccepteerd dat bij het toezien op
kerkmensen vaak rafels blijven bestaan. Mensen wordt zo
veel mogelijk vertrouwen gegeven in de hoop dat ze
daardoor (beter) op weg blijven naar Christus (waarom
bijv. al meer ertoe wordt overgegaan kerkelijke
huwelijksbevestiging te gunnen aan anders-kerkelijken,
doopleden en/of samenwonenden).
10.Bij de tuchtoefening wordt vooral overwogen hoe
mensen het beste al dichter bij de norm gebracht kunnen
worden – dit vanuit de gedachte: 'liever iets dan niets'.
11.Er wordt vooral gerekend met het mogelijke effect van
de tucht op en de principiële spankracht van het kerklid –
vanuit het besef dat de kerkenraad daar mede
verantwoordelijk voor is.
12.In het geval van zelftucht wordt vaak geen afhouding
van het avondmaal meer toegepast

Nieuw – Kerk en kerkverband
13.Kerkmensen willen hun eigen keuzes maken, met als
keerzijde dat het individu voorgaat boven de
gemeenschap; toch is er behoefte aan inspirerend
leiderschap en om erbij te horen.
14.Kerkgrensperforatie wordt toegestaan, in het besef dat
door de verscheidenheid tussen de gemeentes niet
iedereen in dezelfde gemeente tot zijn/haar opbouw kan
functioneren
15.De GS is een proactief instituut dat stimulerend
hoofdlijnen aangeeft en faciliterend zaken aanreikt, met
een pluriformerend effect.
16.De theol. opleiding is een instituut op de achtergrond;
verder is er alleen sprake van individueel-inspirerende
figuren, vooral van buiten de eigen kerkgemeenschap.
17.Op het vlak van de arbeidsvoorwaarden van
predikanten worden centrale, verplichtende regelingen
verwacht, die aansluiten bij wat in de samenleving
gebruikelijk is (denk aan de activiteiten van het steunpunt
voor kerkelijke beheerszaken en de vereniging voor
emeritering).
18.De predikantenvereniging is een beroepsvereniging,
vooral bedoeld om zorg te dragen voor de permanente
educatie en de materiële belangen van de eigen leden.
Nieuw – Kerk, kerken en wereld
19.Kerkmensen staan met beide benen in de moderne
cultuur, met vaak als keerzijde: hun doordeweekse leven
is grotendeels geseculariseerd, waardoor de alledaagse
dingen en activiteiten veelal los van God worden beleefd.
Om deze gespletenheid in het leven als christen tegen te
gaan, wordt ervoor gepleit het alledaagse leven weer met
God te verbinden.
20.Het geestelijk front ligt vooral tussen de christelijke
kerken enerzijds en de geseculariseerde wereld en de
islam anderzijds; kijkend naar anders-kerkelijken wordt
daarom vooral inclusief gedacht en dus gekeken naar wat
ons met hen verbindt (waarom al meer wordt bepleit ook
niet-gereformeerde christenen als gast aan het

het avondmaal als ongewenst wordt gezien en
andersoortige invloeden als schadelijk worden
afgewezen).

avondmaal toe te laten en waarom ook al meer
andersoortige invloeden zoals de evangelische als een
verrijking worden verwelkomd).

21. Kijkend naar niet-christenen wordt vooral de
antithese benadrukt en een principieel isolement bepleit.

21.Kijkend naar niet-christenen wordt nagedacht over
gemeenschappelijke waarden om zo in onze
multiculturele samenleving 'de boel bij elkaar te houden'.
22. De kerken werken aan hun missionaire werfkracht,
waarom geregeld laagdrempelige diensten worden
gehouden en speciale cursussen annex opvang worden
georganiseerd.

22. De kerken zijn naar binnen gericht; wel wordt
benadrukt dat de kerkdeuren altijd openstaan maar de
diensten zijn bedoeld voor de eigen leden en hebben
daardoor weinig werfkracht naar buiten.

Besluiten GS Zwolle-zuid 2008 (samenvatting)
Deputaten te benoemen met als opdrachten:
T.a.v. preventie:
1) voortgaande bezinning op de factoren die vreugde en leed van het predikantsambt bepalen, waaronder de
veranderende kerkelijke en maatschappelijke context van het predikantschap;
2) mobiliteitsbevordering, zolang overdracht naar een op te richten steunpunt nog niet mogelijk is;
T.a.v. mobiliteitsbevordering:
1) uit te spreken dat de bevordering van mobiliteit van predikanten dient te worden losgekoppeld van de
hulpverlening;
2) kerken en de predikanten op te roepen mee te werken aan de bevordering van de mobiliteit van predikanten,
Gronden:
de doorstroming van predikanten is een goed instrument gebleken om het ontstaan van probleemsituaties in sommige
gemeenten te voorkomen

Rapport dep. Dienst en Recht – aan GS Harderwijk 2011 (samenvatting)
OPDRACHT
Het deputaatschap kreeg -samengevat- als taak een bijdrage te leveren aan het versterken van de relatie tussen
predikanten en kerkenraden in een veranderende wereld. Met het oog daarop lag de opdracht er om instrumenten aan
te reiken, of de ontwikkeling ervan te stimuleren, waardoor predikanten sterker staan bij het invullen van hun taak, en
waardoor kerkenraden ondersteund worden om, samen met hun predikant, de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon.
Hulpverlening
Uit de werkpraktijk van het deputaatschap blijkt dat er in de relatie predikant-kerkenraad/ gemeente, ondanks genoemde
ondersteuning, conflictsituaties ontstaan, waarbij óf de predikant, óf de kerkenraad/gemeente, óf beiden maar moeilijk
en soms helemaal niet meer in staat zijn in beweging te komen in de richting van een oplossing. Het uit elkaar gaan van
partijen door middel van een vrijwillige mobiliteitsstap blijkt dan veelal, lopende zo’n conflictsituatie, niet aan de orde te
zijn; de strijd die gaande is, staat naar het gevoel van betrokkenen geen vertrek toe. De oorzaak van dergelijke conflicten
kan veelsoortig zijn. Het deputaatschap ontmoet situaties waarbij kerkenraden een niet of nauwelijks herkenbaar beleid
voeren ten aanzien van de begeleiding van hun predikant. Tevens zijn er situaties waaruit blijkt dat een predikant niet
(meer) past in een bepaalde gemeente of in een uitzonderlijk geval niet geschikt is voor het werk binnen een gemeente.
In dit soort spanningsrelaties kan het onvermijdelijk worden dat de partijen uit elkaar gaan, hetzij dat er na een
verzoeningstraject verplichte mobiliteit plaatsvindt, hetzij dat een predikant losgemaakt wordt van zijn gemeente en al of
niet beroepbaar wordt gesteld. De inzet bij probleem/conflictsituaties vraagt een specifieke benadering, waarbij het SKW
slechts een beperkte rol kan spelen. Met name ligt hier een eigen taak voor een te vormen ‘deputaatschap
probleembehandeling’.
Rol SKW
Voorwaarde voor de eventuele inzet van het SKW is, conform de uitspraak van de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008,
dat onderlinge vervlechting van rollen voorkomen wordt en de probleembehandeling buiten het SKW ligt. De indruk mag
niet ontstaan dat de betrokkenheid van het SKW bij de reguliere mobiliteit en andersoortige steun aan kerkenraden en
predikanten verbonden is aan probleemsituaties in de relatie predikant/kerkenraad. Waar het SKW meent een
conflictsituatie te traceren, zal het verwijzen naar het deputaatschap probleembehandeling.
Deputaatschap Probleembehandeling

Het deputaatschap stelt voor om de leiding bij en de coördinatie van de probleem/conflictbehandeling, waar het betreft
spanningen of conflicten in de relatie predikant – kerkenraad/gemeente, te leggen bij een daartoe te benoemen
‘deputaatschap probleembehandeling’. Dit deputaatschap richt zijn kennis en kunde op het oplossen van
spanningsrelaties tussen kerkenraad/gemeente en predikant. Een aanvraag kan ook een gevolg zijn van een advies van
het SKW aan de desbetreffende kerkenraad en/of predikant, als tijdens een ondersteuningstraject van het SKW blijkt dat
problemen dieper liggen en er sprake is van conflicten. Het deputaatschap probleembehandeling en het SKW zullen bij de
uitoefening van de eigen taken gebruik maken van elkaars netwerken, faciliteiten en diensten.
Houding kerkverband
Goede kerkelijke inbedding van de probleem-/conflictbehandeling voorkomt vrijblijvendheid, stimuleert acceptatie en
bewerkt tevens gerichte verantwoording van de wijze van aanpak. In deze opzet dient het kerkverband te accepteren dat
visitatoren, classes en kerkelijke adviseurs zich tijdens het door het deputaatschap probleembehandeling gevolgde
behandelingsproces zeer terughoudend opstellen om lopende processen niet te verstoren. Het deputaatschap
probleembehandeling dient tijdens het proces leidend te zijn bij het inwinnen van adviezen bij derden.

Besluiten GS Harderwijk 2011 (samenvatting)
inzake hulpverlening en probleembehandeling:
a. ermee in te stemmen dat hulpverlening in faciliterende zin een taak is van het SKW en derhalve niet tot de taak
behoort van een deputaatschap;
b. een ‘deputaatschap probleembehandeling’ te benoemen, met als taak: leiding geven aan en voorzien in de
coördinatie van probleem/conflictbehandeling in de relatie predikant – kerkenraad/gemeente.
Gronden:
- classicale visitatoren hebben vaak onvoldoende afstand tot, en onvoldoende ervaring met gecompliceerde
probleemsituaties. Landelijke deputaten daarentegen zijn specialisten en staan op grotere afstand van
problemen/conflicten; zij kunnen derhalve gerichter opereren;
- in één landelijk deputaatschap wordt nuttige ervaring opgebouwd, en eenheid in aanpak wordt bevorderd.

Rapport dep. Probleembehandeling aan GS Ede – 2014 (samenvatting)
OPDRACHT
De Generale Synode van Harderwijk 2011-2012 gaf aan het toen nieuw gevormde deputaatschap probleembehandeling
de taak leiding te geven aan en te voorzien in de coördinatie van de probleembehandeling bij conflicten in de relatie
predikant – kerkenraad/gemeente. Het deputaatschap dient daarbij zijn kennis en kunde te richten op het oplossen van
spanningsrelaties tussen predikant en kerkenraad/gemeente.
De Generale Synode van Harderwijk-2011 sprak tevens uit dat het gewenst is de ontwikkeling te ondersteunen van
activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de relatie tussen predikanten en kerkenraden in een
veranderende wereld.
Hulpverlening
Een belangrijke taak van het deputaatschap is het adviseren van en het verlenen van hulp aan kerkenraden en
predikanten in situaties waarbij zich spanningen of conflicten voordoen in de onderlinge relaties. Het deputaatschap
constateert dat er in de relatie predikant-kerkenraad/gemeente conflictsituaties blijven ontstaan. Bij conflictsituaties is
een relatief groot aantal gemeenteleden direct of indirect betrokken. Conflicten kunnen leiden tot demotivatie, verlies
van geloofsblijdschap, kerkverlating. Zo gezien heeft het werk en de inzet van het deputaatschap een extra dimensie.
De oorzaak van conflicten is veelsoortig. Het deputaatschap zoekt naar mogelijkheden om partijen bij elkaar te brengen.
Het komt echter ook voor dat de situatie door tussenkomst van de deputaten wel verbetert, maar niet volledig herstelt.
Soms biedt een actief mobiliteitstraject een oplossing, zodat de predikant in een andere gemeente weer met vrucht aan
het werk kan.

Besluiten GS Ede 2014 (samenvatting)
inzake kerkelijke hulpverlening
a. voor het geval dat er problemen zijn, of dreigen te ontstaan, tussen predikant en kerkenraad/gemeente, en voor het
geval dat er in het algemeen problemen zijn in een gemeente waardoor de kerkenraad dreigt vast te lopen, wordt de
kerkenraad dringend geadviseerd de hulp in te roepen van het deputaatschap probleembehandeling;
b. voor het geval dat een classis door bezwaarschriften van gemeenteleden en/of door de rapportage van visitatoren de
indruk heeft dat er in een gemeente problemen zijn als gevolg van het optreden van de predikant, en de kerkenraad

onwillig of onmachtig lijkt om afdoende aan de oplossing daarvan te werken, wordt de classis dringend geadviseerd de
hulp in te roepen van het deputaatschap probleembehandeling;
Gronden:
1. Al in een vroeg stadium kan op deze manier deskundige hulp geactiveerd worden, waarbij problemen op een meer
eenduidige manier kunnen worden behandeld.
2. In geval van een probleemsituatie kan dan door externe terzakekundigen hulp worden geboden. Problemen kunnen
dan op een eenduidige manier worden behandeld en er kan op een herkenbare manier wordt omgegaan met de
rechtspositie van de predikant en het belang van de gemeente.

Rapport dep. Bemiddeling en Begeleiding aan GS Meppel – 2017 (samenvatting)
OPDRACHT
Belang van een goede instructie van de synode
In de praktijk is gebleken (bij deputaatschap zowel als bij predikanten/kerkenraden/juristen) dat de synodale instructie
onvoldoende duidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar is. Het zal duidelijk zijn dat een goede instructie van de synode
van groot belang is, met zorgvuldige formuleringen die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, zodat het belang van alle
betrokkenen is gewaarborgd.
Onduidelijkheid bestaat er over de plaats van de visitatoren.
In een eerdere instructie wordt gesproken over een terughoudende opstelling van de visitatoren als er een conflict is
waar het deputaatschap bij betrokken is, in de laatste instructie is dit weer verdwenen. Dit is verwarrend voor alle
betrokkenen.
HULPVERLENING
Het deputaatschap merkt dat het inschakelen van het deputaatschap soms wordt ervaren als imagoschade voor de
predikant. Het gevolg hiervan is dat het deputaatschap in een aantal gevallen te laat wordt ingeschakeld bij onenigheden
en conflicten. Deze (te) late inschakeling bevestigt het beeld van ‘inschakeling van B&B leidt tot losmaking’ en zo is de
cirkel weer rond.
Een derde beeld dat is ontstaan, is dat het deputaatschap meer werkt in het belang van de kerkenraden dan in het belang
van de predikant. Dit wordt versterkt door situaties waarin een van de partijen niet meer mee wil werken aan het proces
omdat hij niet tevreden is over de gang van zaken. Het feit dat een van de partijen stopt, houdt echter niet in dat het
proces stopt of dat de onpartijdigheid van het deputaatschap verandert.
Het deputaatschap is bij iedere gelegenheid zo transparant en open mogelijk over zijn rol, zijn doelen en werkwijze.
Wat het deputaatschap zelf kan doen/doet is het blijven uitleggen en toelichten van zijn onpartijdigheid en van zijn rol en
werkwijze. Het deputaatschap doet vervolgens voorstellen voor het aanpassen van zijn taken. Wat het deputaatschap van
de synode verwacht is een verbetering/aanscherping van de instructie, zodat die duidelijkheid kan geven aan zowel het
deputaatschap als aan de betrokkenen.
Gebrek aan mogelijkheid tot een tijdelijk dienstverband
De praktijk leert dat een losgemaakte predikant over het algemeen niet snel weer aan het werk kan in een nieuwe
gemeente. Daarmee komen de gevolgen van een losmaking in de praktijk voor rekening van de losgemaakte predikant.
Dit is niet gewenst en ook lang niet altijd terecht.
Bestaat de mogelijkheid van een tijdelijk dienstverband, dan krijgen gemeente en predikant de gelegenheid om te
ondervinden of ze bij elkaar passen en kan er na een afgesproken periode alsnog een definitief beroep volgen. Daar komt
een breder probleem bij: het lijkt erop dat steeds meer kerken aarzelen om een predikant te beroepen, met als
argument: 'Je zit aan hem vast, terwijl je niet precies weet of hij wel in jouw gemeente past en of de gemeente op de
lange termijn wel in staat is hem te onderhouden’. Het gevolg hiervan is dat de mobiliteit stagneert en dat predikanten
soms lang in een gemeente werkzaam blijven, wat weer als gevolg kan hebben dat de samenwerking tussen predikant en
gemeente/kerkenraad steeds meer aan kwaliteit gaat inboeten.
Voorstellen t.a.v. nieuw in te stellen deputaatschap Advies en Bijstand:
- Geen mediation meer door het deputaatschap
- Geen begeleiding van losmaking meer door het deputaatschap
- Geen geschiktheidsonderzoek predikant in verband met beroepbaarstelling meer door het deputaatschap
- Overgebleven taakstelling van het deputaatschap
- geven van advies en verlenen van bijstand (predikant en kerkenraad) in geval van problemen
- begeleiding bij een mogelijk onderzoek als basis voor een verbetertraject
- participatie in de Raad van Advies
- contact met SKW, Predikantenvereniging en deputaten KO/GRP

- participatie in het Amersfoort-Beraad
- rapportage aan de synode.
Voorstel: instellen Interkerkelijke Commissie geschiloplossing (initiatief Amersfoort Beraad)

Besluiten GS Meppel 2017 (samenvatting)
deputaten Advies en Bijstand op te dragen in samenspraak met het SKW en de RvA:
zich te verdiepen in de relevante bijbelse aspecten van het ambt.
te analyseren welke factoren de stagnatie van doorstroom van predikanten veroorzaken;
te komen tot voorstellen om predikantenmobiliteit te optimaliseren en daarbij onconventionele oplossingen
niet te schuwen;
voorstellen te doen voor een integraal plan om problemen in de samenwerking van predikant en kerkenraad
te voorkomen.
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1. INLEIDING
In dit document zal een bondig overzicht worden gegeven van de opzet van ons onderzoek. De
aanleiding, de probleemoriëntatie, de onderzoeksvraag, het theoretisch kader en het technisch kader
zullen besproken worden. De aanleiding is een praktisch-theologisch onderzoek naar de ‘mobiliteit’
van predikanten in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Specifiek is het een empirisch onderzoek
naar de oorzaken betreffende de predikanten zelf die de doorstroom van gemeente naar gemeente
reduceren dan wel vergroten.

2. PROBLEEMORIENTATIE
Het projectkader waarvan dit onderzoek deel uitmaakt heeft te maken met de doorstroom van
predikanten. Predikanten blijven soms relatief lang in een gemeente staan, terwijl kerkelijke
gemeenten zijn die jarenlang vacant staan. Er is een groep van predikanten die relatief vaak van
gemeente wisselen en er is een aanzienlijke groep predikanten die langer aan een gemeente
verbonden blijven. Het is wenselijk om een beter inzicht te krijgen welke factoren een rol spelen bij
deze doorstroom om inzichtelijk te maken of de huidige situatie tevredenstellend is en hierover
algemene uitspraken te kunnen doen. De vraag kan gesteld worden in hoeverre een lange ‘standtijd’
van een predikant een probleem is. Dat hoeft namelijk niet zo te zijn. Het begrip probleemoriëntatie
wil niet zeggen dat er sprake hoeft te zijn van een onwenselijke situatie. Het begrip probleem duidt
hier aan dat er inzicht gemist wordt in de oorzaken van een waar te nemen fenomeen. Met de huidige
kennis is het onduidelijk of een situatie van een lang staande predikant onwenselijk is, zowel voor de
betrokken gemeenten als de predikanten. De focus van dit onderzoek ligt op wat de predikanten
noemen als bepalende factoren. Dit kan een bepaalde eenzijdigheid opleveren. Daarom is er parallel
aan dit een ander onderzoek dat de factoren aan de kant van de kerkelijke gemeente onderzoekt. Het
is belangrijk de onderzoeken van de twee onderzoeksgroepen samen te gebruiken. Zoals gezegd
beperkt dit onderzoek zich tot het in kaart brengen van de oorzaken en omstandigheden die ervoor
zorgen dat een predikant zich in een bepaalde mate gebonden weet of voelt aan een gemeente. Het
reeds eerder benoemde begrip mobiliteit wat het object van dit onderzoek is wordt daarmee als volgt
omschreven:
De mate van ongebondenheid aan de huidige gemeente1.
Indien er sprake is van een grote gebondenheid om wat voor reden dan ook dan is de mobiliteit van
een predikant klein en vice versa. Het onderzoek zou in eerste instantie worden beperkt tot de groep
van predikanten die 10 jaar of langer in één gemeente staan. Dit zijn namelijk de predikanten die het
meeste van doen hebben met deze thematiek. Echter, predikanten die niet in deze groep vallen
hebben ongetwijfeld ook veel te zeggen over de doorstroom en mobiliteit. Daarom is gedurende het
onderzoek besloten dat ook zij zullen worden meegenomen in dit onderzoek. Wanneer we het hebben
over ‘factoren’, dan kan dat positief zijn of negatief. Met factoren worden die zaken bedoeld die de
mobiliteit van de predikanten kunnen bevorderen of belemmeren. We zijn ons bewust van het feit dat

1

Deze omschrijving is onze eigen definitie van het begrip ‘mobiliteit’ en is verkregen d.m.v. vooronderzoek en
brainstorm.
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predikanten die al lange tijd ergens staan, meer nadruk zouden kunnen leggen op belemmerende
factoren. Daarom is het zaak om ook goed door te vragen naar bevorderende factoren.

3. DOELSTELLING
De hiervoor omschreven ‘problematiek’ en de hieruit gedestilleerde omschrijving van mobiliteit
brengen ons tot de volgende doelstelling:
Het bijdragen aan inzichten en oorzaken aan de kant van de predikanten die de doorstroom
belemmeren, dan wel bevorderen. (Externe doel).
Bovenstaande doelstelling vraagt om een diagnostische onderzoeksoptiek. Wat zijn de factoren en hoe
denken de predikanten over eventueel doorstromen? Tegelijk heeft dit onderzoek ook een
probleemoplossend karakter. Want zodra duidelijk is wat de factoren zijn die de doorstroom
beïnvloeden, kunnen er aanbevelingen gedaan worden en kunnen er strategieën ontwikkeld worden
om de doorstroom te bevorderen, indien gewenst. Dit ligt strikt genomen buiten het bereik van dit
onderzoek. De derde deelvraag is hierbij belangrijk, want als bijvoorbeeld blijkt dat veel predikanten
willen doorstromen, maar het niet gebeurt, dan klinkt daar haast als vanzelf een oproep tot
verandering in door.

4. ONDERZOEKSVRAAG
Bovenstaande brengt ons bij de hoofdvraag van ons onderzoek:
Als de mobiliteit van een predikant voorgesteld wordt als de mate van ongebondenheid aan de
huidige gemeente, welke factoren beïnvloeden dan de mobiliteit van predikanten?
Dit wordt het interne doel van het onderzoek genoemd. Om deze hoofdvraag goed te beantwoorden
moet deze worden opgesplitst in de volgende deelvragen.
-

Welke factoren zijn af te leiden of worden genoemd in al bestaande theorieën en uitgevoerde
onderzoeken?

-

Welke factoren noemen predikanten zelf?

-

Onder welke voorwaarden zouden predikanten willen doorstromen?

5. ONDERZOEKSMODEL
Om bovenstaande vragen te beantwoorden is het allereerst zaak om zicht te krijgen op wat er al
geschreven is over dit onderwerp. Vandaar de eerste deelvraag. Wat is er al aan onderzoek gedaan op
dit terrein en wat zijn de factoren die daar genoemd worden? Hiervoor zal in ieder geval gekeken
worden naar de onderzoeken die in de PKN aangaande dit onderwerp zijn uitgevoerd. Daarnaast zullen
ook het SKW en het Praktijkcentrum gevraagd worden om relevante documenten. Tot slot is het voor
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de volledigheid goed om ook naar de kerkorde te kijken. Wat zegt de kerk nu zelf eigenlijk over de aard
van het predikantswerk en hoe de binding van een predikant aan een gemeente is geregeld?
Het theoretisch kader is belangrijk met het oog op de tweede en derde deelvraag. Om goed te kunnen
vragen naar de factoren die predikanten noemen, is het belangrijk dat de juiste zaken gevraagd
worden.
Onderzoeksmodel verwoord in a-, b-, c-, (en d)-deel:
a.) Een bestudering van bestaande research in de PKN over de mobiliteit van predikanten,
oriëntatie op reeds eerder gedaan onderzoek door het Praktijkcentrum en het SKW, het
onderzoek naar de factoren bij predikanten, levert de beoordelingscriteria op welke het
conceptuele model vormen. In dit onderzoek weergegeven in de kernbegrippen en de
omschrijving welke verwoordt hoe de verwachte relatie is tot het onderzoeksobject, namelijk
de mobiliteit van predikanten,
b.) Waarmee de samenhang tussen deze begrippen kan worden gediagnosticeerd.
c.) Deze diagnose resulteert in een verdiept inzicht in het waarom van de huidige doorstroming
van een groep predikanten en levert de basis voor verder onderzoek en vormt belangrijk
vergelijkingsmateriaal voor het reeds eerder genoemde parallelle onderzoek.
5.1 KERNBEGRIPPEN
Uit het vooronderzoek en de bestudering van reeds bestaande theorieën zijn de volgende
kernbegrippen geformuleerd welke de basis vormen voor het conceptuele model, waaruit de
onderzoeksoptiek is afgeleid.

Kernbegrippen
Mobiliteit
Doorlooptijd
Gezinsomstandigheden

Woonsituatie
Arbeidsvoorwaarden
Professionalisering
Roeping
Verantwoordelijkheidsbesef
Vertrouwdheid

Theorieën
De mate van ongebondenheid aan de huidige
gemeente
De mate waarin er van gemeente gewisseld
wordt
Het aanwezig zijn van omstandigheden als
schoolgaande, studerende kinderen, werkende
partner, e.a.
Het wonen in een ambtswoning, dan wel een
eigen huis
Traktement, deeltijd- en voltijdsplaats
De visie op predikantschap variërend van beroep
tot ambt
Het roepingsbesef, waaronder een bepaald
predikantsbeeld ligt
Van de predikant t.o.v. de gemeente
‘Het op je plek voelen’. I.v.m. streek en
confessionele kleur van de gemeente.
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‘je weet wat je hebt en je moet nog maar zien
wat je krijgt’
Bij het langer ergens staan kan dit ontstaan
De mate van ‘gewildheid’ van de predikant
De visie van de kerk op predikantschap, roeping
en binding aan de gemeente.

5.2 SCHEMATISCH ONDERZOEKSMODEL
Bovenstaande onderzoeksmodel is hieronder schematisch weergegeven om de manier waarop het
onderzoek van vraagstelling naar doelstelling beknopt weer te geven.

Belemmerende factoren

Stimulerende factoren

Conceptueel model
(beoordelingscriteria)

Doelstelling:

kerkelijke ambtsvisie

Bijdragen om inzicht
te verkrijgen in de
factoren die de
mobiliteit van
predikanten
beïnvloeden

Mobiliteit. De mate
van wel- of niet
gebonden zijn.

Figuur 1. Schematisch onderzoeksmodel
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6. ONDERZOEKSTECHNISCH ONTWERP

6.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE
De reeks van beslissingen wat betreft de wijze waarop het onderzoeksobject wordt benaderd valt
onder de onderzoeksstrategie of ‘technisch ontwerp’. Dit is de vraag naar het ‘hoe’. Hoe komen we
praktisch, gezien het conceptuele ontwerp, van vraagstelling tot antwoord? Aangezien het
noodzakelijk is dat er algemene uitspraken gedaan moeten worden is het een vereiste om in de eerste
plaats kwantitatief onderzoek uit te voeren. Dit doen we door een digitale enquête te houden onder
alle predikanten van de GKv. Met de uitkomsten van dit deel van het onderzoek zal er een kwalitatief
onderzoek binnen de groep predikanten gedaan worden.
In dit onderzoek proberen we waar mogelijk triangulatie toe te passen. De tijd en de middelen zijn
beperkt, maar toch is het zaak de vraag vanuit verschillende invalshoeken en methoden te benaderen.
Dat is ook de reden dat de eerste onderzoeksvraag zich focust op literatuur- en bureauonderzoek. De
andere twee deelvragen vragen om een andere aanpak. Hiervoor is een meer empirisch onderzoek
nodig.
6.2 ONDERZOEKSMATERIAAL
Om een goed beeld te krijgen van de factoren die predikanten noemen aangaande hun mobiliteit en
daarover algemeen geldende uitspraken te kunnen doen, is het goed om een enquête uit te zetten. De
doelgroep bestaat uit ongeveer 250 predikanten. Om tot een goede enquête te komen zal er eerst
vooronderzoek gedaan moeten worden. Dit zal gebeuren door telefonisch contact op te nemen met
een aantal predikanten. Uit dit verkennende onderzoek zullen een aantal factoren, termen, problemen
en relevante aspecten komen. Deze zullen gebruikt worden om een meetinstrument aan te leggen in
de vorm van een conceptueel model, zodat er adequate en relevante vragen gesteld kunnen worden.
De enquête zal online in te vullen zijn en zal met een begeleidende mail toegestuurd worden naar de
desbetreffende predikanten.
Deze enquête vormt de eerste stap in het empirisch onderzoek, het is breed en kwantitatief. Wanneer
de enquêtes (deels) ingevuld zijn, zal er een aantal interviews worden gehouden. Deze interviews
bieden de kans om dieper door te vragen op de uitkomsten van de enquête en zijn dus niet zozeer
kwantitatief als wel kwalitatief. Kwalitatief onderzoek, omdat de materie verwacht complex is en er
zaken buiten beeld vallen in alleen kwantitatief onderzoek. Dit kwalitatieve deel is daarom vanwege
de verwachte complexiteit noodzakelijk voor het halen van de doelstelling.
6.3 ANALYSES EN CONCLUSIES
Nadat het empirisch onderzoek is uitgevoerd zullen de resultaten geanalyseerd worden. De
uitkomsten hiervan zullen naast de uitkomsten uit de eerste deelvraag gelegd worden, wat zal leiden
tot afsluitende conclusies en aanbevelingen.
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7. BESTAANDE THEORIEEN EN (VOOR)ONDERZOEK
Om een goed beeld te krijgen van de verschillende factoren die er spelen bij het vraagstuk over
mobiliteit en om een helder kader te ontwikkelen, is er door ons op een aantal manieren
vooronderzoek verricht.
Ons vooronderzoek bestond uit 3 onderdelen. Allereerst hebben we een korte vragenlijst ontworpen
die we telefonisch aan een aantal (6) predikanten verspreid over het land hebben voorgelegd. Hierin
werd gevraagd naar de overwegingen en spelende factoren m.b.t. doorstromen naar gemeenten. De
volgende drie vragen werden gesteld:
1. Hoe lang staat u in uw huidige gemeente?
2. Wat zijn uw gedachten over wat een ideale tijd is in een gemeente?
3. Welke factoren spelen een rol bij het eventueel veranderen van gemeente?
Ook wilden we te weten komen wat de formele stem van theologen(experts) ons kon leren. Dit deden
we door contactlegging met Steunpunt KerkenWerk en het PraktijkCentrum met de vraag wat zij aan
gegevens of relevante documenten over mobiliteit onder predikanten konden aanleveren. Uit deze
mailwisseling is helaas niet veel nieuwe informatie gekomen, omdat het vraagstuk nog niet eerder
(uitgebreid) behandeld is in de GKv.
Daarom is er daarnaast documentstudie verricht. Hiervoor zijn twee beleidsdocumenten afkomstig uit
de Protestantse Kerk Nederland bestudeerd, te weten;
•
•

Naar een cultuur van mobiliteit - Nota met een besluitvoorstel over de mobiliteit van
predikanten in relatie tot roeping, flexibiliteit, werkgelegenheid en teamwork (2017)
Roeping en beweging – gespreksnotie over de mobiliteit van predikanten in de PKN (2013)

De in deze documenten genoemde factoren zijn uitgebreid genoteerd en geordend.
Belangrijk was tot slot ook het onderzoek naar wat de eigen kerkorde te zeggen heeft over ons thema.
Hier speelt vooral het aspect ‘roeping’ een belangrijke rol; de kerkorde ziet het predikantschap als
levenslange roeping en het predikantschap is in die zin ook lastig te vergelijken met andere beroepen.
Een predikant kan niet zomaar zijn werk neerleggen, en ook solliciteren naar het ambt gebeurt niet of
nauwelijks. Dit zijn aspecten die m.b.t. mobiliteit een grote rol spelen en als onderzoeksgroep hadden
wij de verwachting, voorafgaand aan ons kwantitatief en kwalitatief onderzoek, dat de factor ‘roeping’
vooral van invloed zou zijn. Uitgebreider verslag van het onderzoek naar de kerkorde is te vinden in
het hoofdstuk KERKELIJKE AMBTSVISIE (hoofdstuk 10).
Uit de gezamenlijke gegevens van onze telefonische vragen, de mailwisseling met SKW en PC en het
documentonderzoek kwamen we uiteindelijk uit bij een lange lijst factoren die van invloed zijn op de
mobiliteit van predikanten. Dit is erg behulpzaam geweest bij het verkrijgen van een helder kader voor
ons, en ook bij het ontwerpen van onze eigen enquête. De lijst is door ons geordend en factoren
gegroepeerd en ten slotte verwerkt in enquêtevragen voor ons kwantitatieve onderzoek.
Een complicerende factor is dat er veel kruisverbanden te leggen zijn tussen verschillende factoren, en
dat groepering (en later wegen van uitkomsten) daardoor niet altijd eenvoudig was. Bij het houden
van ons onderzoek waren we ons hier zeer van bewust. Tegelijkertijd was het ondoenbaar om in een
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enquête te vragen naar de wederzijdse beïnvloeding van de factoren. Daarom is ons hoofddoel bij het
afnemen van de enquêtes geweest het zoeken naar de mate van invloed van de afzonderlijke factoren
op mobiliteit.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquêtes hebben we wel een aantal vragen bedacht die
deze beïnvloeding van factoren behandelen. Zie hiervoor het hoofdstuk 8.2 ‘ANALYSE VAN DE
KWANTITATIEVE RESULTATEN’.
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8. ANALYSE ENQUETES
De informatie die uit het voorgaande is gekomen is verwerkt tot een enquête (zie bijlage 1). Er zijn ca.
250 predikanten benaderd door middel van een email met de vraag of ze wilden meewerken aan de
enquête. Door 139 predikanten is de enquête ingevuld. Dat is een score van 56%. , wat betekent dat
de uitkomsten representatief genoemd kunnen worden.
In de enquête zijn verschillende factoren benoemd die van invloed zouden kunnen zijn op de mobiliteit
van predikanten. Deze factoren zijn:
a. (Schoolgaande) kinderen
b. Werkende partner
c. Bijzondere situaties: mantelzorg, zorg voor familie
d. Wonen in eigen woning
e. Wonen in pastorie
f. Nabijheid familie/vrienden
g. De hoogte van het traktement
h. Aanstelling (voltijd/deeltijd)
i. Roepingsbesef/ leiding van de Heer
j. Ambtsvisie t.o.v. taakomschrijving
k. Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel (lopende projecten, individuele/persoonlijke
betrokkenheid op bepaalde personen/zaken/groepen/ projecten)
l. Vertrouwdheid met huidige plaats/cultuur/volksaard
m. Relatie met huidige gemeenteleden
n. Relatie met huidige collega’s
o. Confessionele kleur van de gemeente
p. Samenstelling van de gemeente (rijk-arm, jong-oud, meer of minder opgeleid)
q. Zekerheid over huidige situatie
r. Routine en eenzijdigheid
s. Het resterende aantal ambtsjaren tot aan emeritaat
Per onderdeel is gevraagd aan de predikanten of deze factor zeer belemmerend, belemmerend,
neutraal, bevorderend of zeer bevorderend is voor de mobiliteit. Nogmaals: mobiliteit geldt als de
mate van ongebondenheid aan de huidige gemeente.
De volgende factoren worden het meest genoemd als belemmerend voor de mobiliteit:
(schoolgaande) kinderen en persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel. De factoren die als het meest
bevorderend worden gezien zijn: het wonen in een pastorie, roepingsbesef, ambtsvisie, routine en
eenzijdigheid. Hieronder worden de resultaten weergegeven vanuit de enquête.

Schoolgaande kinderen
Werkende partner
Bijzondere situaties
Wonen in een eigen woning

Zeer
belemmerend
14
3
8
2

Zeer
Belemmerend Neutraal/nvt Bevorderend bevorderend
48
63
6
1
33
92
3
0
16
101
7
1
12
107
6
1
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Nabijheid familie/vrienden
De hoogte van het traktement
Aanstelling (voltijd/deeltijd)
Roepingsbesef
Ambtsvisie
Persoonlijk
verantwoordelijkheidsgevoel
Vertrouwdheid met de huidige
plaats
Relatie
met
huidige
gemeenteleden
Relatie met huidige collega's
Confessionele kleur van de
gemeente
Samenstelling van de gemeente
Zekerheid over huidige situatie
Routine en eenzijdigheid
Resterende aantal ambtsjaren
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1
0
1
2
2
1

2
17
11
15
6
10

73
86
99
69
25
57

42
15
9
31
76
49

9
4
0
4
12
3

5

44

48

20

2

0

31

65

20

2

2
0

32
11

73
100

11
8

2
0

1
0
1
0
4

26
16
25
4
14

75
89
78
56
66

18
15
13
52
30

0
0
2
5
4

Figuur 2. Factoren die van invloed kunnen zijn op de mobiliteit van predikanten, weergegeven in aantallen.2

2

Het aantal respondenten dat gereageerd heeft per vraag wisselt. Waarschijnlijk heeft niet iedere respondent
elke vraag beantwoord.
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8.1 AANVULLENDE VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ENQUETE RESULTATEN
Naar aanleiding van de ingevulde enquêtes hebben we de volgende vragen bedacht die informatie
kunnen opleveren die van belang is voor ons onderzoek. Deze vragen worden hieronder vervolgens
beantwoord.
1. Wat is de leeftijd van predikanten die de enquête hebben ingevuld?
2. In hoeverre zijn de 19 genoemde factoren van invloed, per factor?
3. Wat is de grootste factor per leeftijdscategorie?
4. Is de factor kinderen alleen bij bepaalde leeftijd belemmerend?
5. Welk percentage predikanten zou willen doorstromen?
6. In welke leeftijd willen predikanten wel/niet doorstromen?
7. Welk percentage predikanten is tevreden met zijn huidige situatie?
8. Hoe verhouden 5 en 7 zich tot elkaar?
9. Welke andere factoren spelen een rol
10. Hoe verhoudt de factor ‘roeping’ zich tot de andere factoren?
11. Hoe verhoudt zich 5a (ik wil doorstromen) tot 5c (predikanten moeten doorstromen)?
12. Hoeveel predikanten die langer dan 10 jaar ergens staan hebben nog het vertrouwen door te
kunnen stromen (stelling 4)?
13. Willen predikanten die langer dan 10 jaar ergens staan nog doorstromen?
14. Neemt mobiliteit toe of af naar mate een predikant langer verbonden is aan een gemeente?
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8.2 ANALYSE VAN DE KWANTITATIEVE RESULTATEN
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête en de eerste data-analyse zijn aanvullende vragen
gesteld. Door middel van statistische analyse zijn deze vragen beantwoord. Op deze manier zijn
kruisverbanden onderzocht tussen gegevens waarvan gedacht werd dat die relevante data zouden
opleveren voor de beantwoording van de hoofdvraag.
1. Wat is de leeftijd van predikanten die de enquête hebben ingevuld? Van de 105 respondenten komt
meer dan de helft uit de leeftijdscategorie 50-59 jaar. Terwijl de groep van predikanten van 60 jaar en
ouder nauwelijks vertegenwoordigd is. Zelfs de groep van 31-39 en de groep van 40-49 bij elkaar
genomen is minder dan de helft. Zie generatieverdeling:

Figuur 3.

2. In hoeverre zijn de 19 genoemde factoren van invloed, per factor? Van de gevraagde factoren die
van invloed zijn op de mobiliteit worden de belangrijkste genoemd. Niet allemaal, omdat uit de
resultaten blijkt dat er factoren bij zijn die niet zo relevant zijn voor de beantwoording van de
hoofdvraag. ‘Schoolgaande kinderen’ was duidelijk een factor van invloed en die door bijna geen van
de respondenten aangegeven werd als bevorderend. Wel in de categorie neutraal en belemmerend
tot zeer belemmerend, maar de groep van respondenten die het als (zeer) belemmerend
bestempelden is even groot als die groep die het als neutraal markeerden. De werkende partner is
eveneens een factor die enigszins aan de belemmerende kant staat, maar overwegend neutraal werd
ingevuld. De mogelijkheid van het wonen in een pastorie, een huis van de gemeente, werd aangegeven
als een bevorderende factor, hoewel de meerderheid van de respondenten hier neutraal hadden
ingevuld.
Wat duidelijk naar voren kwam was de factor van het roepingsbesef. Het zwaartepunt ligt hier
overduidelijk aan de kant van bevorderend tot zeer bevorderend. Het werd door bijna geen van de
respondenten gezien als belemmerend. De grafiek laat heel duidelijk zien hoe dit de belangrijkste
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bevorderende factor is voor de mate van ongebondenheid aan de huidige gemeente. We vermoeden
dat roepingsbesef op verschillende manieren beleefd kan worden. Wat dit betekent is een vraag die
we in de interviews verder zullen onderzoeken.

Figuur 4.
Een begrip dat theoretisch gelinkt is aan het roepingsbesef is ambtsvisie. Deze factor is eveneens
behoorlijk bevorderend te noemen voor de mobiliteit, gezien de resultaten. De verdeling is wel
duidelijk meer richting de kwalificatie neutraal dan roepingsbesef. In het onderzoek naar de
normatieve factoren in de beleidsdocumenten van de kerk komen beweeggronden naar voren die daar
meer licht op werpen.
Het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel die predikanten kunnen hebben t.o.v. een gemeente of
bepaalde processen in een gemeente laat een lichte neiging zien naar een belemmerende factor. Het
is evenwel een factor die ook de andere kant op kan vallen. Het aantal dat het als belemmerend invulde
was twee keer zo groot als de groep die het als bevorderend invulde. De factor van de confessionele
kleur van de gemeente, een factor die in het vooronderzoek naar voren kwam, bleek heel symmetrisch
uit te vallen. Los van het grote aantal respondenten die neutraal invulde woog ‘voor’ en ‘tegen’ aardig
tegen elkaar op. Het is dus wel terdege een factor voor een aantal predikanten, maar er is geen
zwaartepunt aan te duiden. Voor de overgrote meerderheid is het een neutrale factor.
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De laatste factor die duidelijk gewicht in de schaal legt is die van de routine en eenzijdigheid. Deze
werd bestempeld als overwegend bevorderend voor de mobiliteit. Daarbij moet aangetekend worden
dat er evenzoveel neutraal hadden ingevuld. Het is evenwel een factor die duidelijk werd geplaatst als
bevorderend voor de mate van ongebondenheid aan de huidige gemeente. In andere woorden: het
eventueel aanwezig zijn van routine en eenzijdigheid bevordert de bereidheid van predikanten om te
verhuizen. Dat wil nog niet zeggen dat dit ook het geval is bij de respondenten. Kwalitatief of
aanvullend onderzoek zou dit kunnen uitwijzen.

Figuur 5.
Wat verder opviel in de resultaten was dat in het algemeen de factor neutraal veel werd aangekruist.
Alleen bij de factor roepingsbesef was er een andere categorie hoger gewaardeerd. In alle andere
gevallen was neutraal de categorie die het meest werd ingevuld.

3. Wat is de grootste factor per leeftijdscategorie? In de leeftijdsgroep 30-39 jaar is dat de factor
roepingsbesef. Bij de leeftijdsgroep 40-49 jaar is dat hetzelfde. Bij de leeftijdscategorie 50-59 is de
factor roepingsbesef eveneens de belangrijkste, maar hier is het verschil met de andere factoren iets
minder groot. In de leeftijdscategorie 60-69 zijn er twee factoren die er als grootste uitspringen en dat
zijn ‘routine en eenzijdigheid’ en ‘wonen in een pastorie’.

4. Is de factor kinderen alleen bij bepaalde leeftijd belemmerend? Hiervoor is de leeftijdsverdeling per
antwoordcategorie en leeftijdsgroep voor deze factor in kruisverband onderzocht. Voor de factor
kinderen is hieronder de grafiek met de leeftijdsverdeling van de respondenten weergegeven.
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Figuur 6.
Wat hieruit op te maken valt is dat zoals we al wisten dit in hoofdzaak een belemmerende tot neutrale
factor is. Met de leeftijdsgroepen erbij is te zien dat de groep 50-59 eruit springt. Dat was echter
eveneens de groep die met afstand het meest vertegenwoordigd was in de respondenten. Uit deze
data kan derhalve niets opgemaakt worden, omdat het beeld vertekend is. Naar percentage zou het
meer inzicht geven. De leeftijdsgroep 60+ kan het beste buiten beschouwing gelaten worden, vanwege
het lage aantal respondenten. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat er maar 1 van de 6
respondenten uit deze leeftijdsgroep op deze vraag belemmerend heeft geantwoord. Voor deze groep
is deze factor derhalve nauwelijks van belang. Het beeld is dan, dat de mate waarin deze factor
verdeeld is over de leeftijdscategorieën niet heel veel uiteenloopt. Daar is geen opvallende uitschieter.
De factor zeer belemmerend is niet door veel respondenten ingevuld en kan beter bij de categorie van
belemmerend opgeteld worden. Dat levert het volgende vereenvoudigde beeld op:
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Figuur 7.

Hierin is te zien dat het voor de leeftijdsgroep 40-49 de grootste rol speelt. Op de hiel gevolgd door de
leeftijdsgroep 30-39. De leeftijdsgroep 50-59 speelt hier een minder grote rol, maar ook voor deze
groep is het een significante factor gezien het percentage van meer dan 40% van de respondenten die
dit aangeeft als (zeer) belemmerend voor de mate van ongebondenheid aan de gemeente. De
verschillen zijn evengoed niet erg groot.
5 en 6. Welk percentage predikanten zou willen doorstromen en in welke leeftijd willen ze wel/niet
doorstromen? De verdeling van de leeftijdscategorieën op de vraag of ze zouden willen doorstromen
is een andere vraag n.a.v. de enquêteresultaten, omdat het interessant is te weten of dit
leeftijdsafhankelijk is. Deze resultaten zijn hieronder in een percentuele grafiek weergegeven.
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Figuur 8.
Deze gegevens laten geen schokkende zaken zien. Weer moet er opgemerkt worden dat in de
leeftijdscategorie 60+ weinig respondenten waren. Een verschil van één antwoord kan per categorie
derhalve veel verschil uitmaken. Hier kan daarom niet veel afgeleid worden voor deze groep. De
antwoorden zijn evenredig verdeeld over de categorieën. De wens om door te stromen wordt door
alle leeftijdsgroepen redelijk evenwichtig verdeeld over de antwoordcategorieën. Het lijkt er dus op
dat deze factor of vraag niet zozeer van de leeftijd afhankelijk is. Er zijn wel verschillen tussen de
leeftijdsgroepen, maar die zijn niet significant. Daarentegen is het interessant om te kijken naar welk
percentage van alle ondervraagde predikanten daadwerkelijk wil doorstromen. Dat is hieronder
weergegeven:
Figuur 9.

Hierin zijn alle leeftijdsgroepen samen genomen en komt als zodanig aardig overeen met de
voorgaande grafiek. Er zijn hier geen extreme uitschieters. Er is een kleine neiging onder de
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respondenten om niet te willen doorstromen. Dit zou te maken kunnen hebben met de leeftijd van de
respondenten, maar ook met plichtsbesef in de huidige gemeente. Ook deze vraag zullen we verder
uitdiepen in de interviews. Aan de vraag of predikanten willen doorstromen is de vraag gelinkt of ze
tevreden zijn met hun huidige situatie.

7. Welk percentage predikanten is tevreden met zijn huidige situatie? De grafiek hieronder geeft dit
aan.

Figuur 10.
Hierin is een duidelijke tendens zichtbaar van tevredenheid met de huidige situatie waarin ze zich
bevinden.

8. Nu is de vraag hoe deze tevredenheid met de huidige situatie zich verhoudt tot de gegevens
betreffende de wens van predikanten om niet door te willen stromen. Het laatste gaf een redelijk
evenwichtig beeld. Het zwaartepunt ligt meer aan de kant van het ‘niet willen doorstromen’, maar
heel sterk verschoven ligt dit zwaartepunt niet uit het midden (zie figuur 9). De tevredenheid zou
suggereren dat een beduidend groter aantal niet zou willen doorstromen, maar dat is niet het geval.
Er kan dus niet gezegd worden dat het verband heel sterk naar voren komt. Integendeel zou gezegd
kunnen worden dat ondanks hun tevredenheid met hun huidige situatie een redelijk groot percentage
van de predikanten toch wel zou willen doorstromen. Dat is interessant en roept de vraag op wat
daarvan de oorzaak is.
9. Welke andere factoren een rol spelen bij de mobiliteit van predikanten? Hierop worden veel
verschillende antwoorden gegeven, zoals dat veel van de genoemde factoren een rol spelen, maar niet
gelijktijdig; de factor leeftijd en populariteit; de veranderingen in de kerk en daardoor de verschillende
liggingen van gemeenten of ook binnen gemeenten; veranderende visie op het ambt, waardoor
verschuiving plaats vindt van ambt naar persoon; ‘verhuismoe’; het niveau van de predikant, niet
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ambt-gerelateerde omstandigheden. Deze vraag heeft elementen opgeleverd die we in de interviews
(zie verderop) terug hebben laten komen, zoals leeftijd en ‘verhuismoe’.
10. Hoe verhoudt de factor ‘roeping’ zich tot de andere factoren? Met deze vraag willen we graag te
weten komen in hoeverre andere factoren een rol spelen als bij roeping ‘zeer bevorderend’ is ingevuld.
Dit betreft een kleine groep, 12 personen. De resultaten zijn zichtbaar in onderstaande grafiek. Hierbij
staat 1 voor ‘zeer belemmerend’, 3 voor neutraal en 5 voor ‘zeer bevorderend’.

Figuur 11.
Omdat de meeste andere factoren op een getal rond de 3 uitkomen, mogen we hieruit afleiden dat
wanneer de factor roeping ‘zeer bevorderend’ is, veel andere factoren geen grote rol spelen. Het
‘wonen in een pastorie’ en de ‘ambtsvisie’ worden binnen deze groep eveneens als bevorderende
factor gezien (met misschien nog de factor routine en eenzijdigheid). Om deze vraag nog beter te
beantwoorden, kan de groep predikanten die de vraag naar roepingsbesef heeft beantwoord met
‘bevorderend’ (dat zijn er 76) hierbij nog betrokken worden.
In de enquête staan verschillende stellingen, waarbij men kan aangeven of met het met de stelling
‘zeer oneens’, ‘oneens’, ‘neutraal’, ‘eens’ of ‘zeer eens’ is. Interessant is om te kijken hoe de groep van
‘ik wil doorstromen’ zich verhoudt tot de groep ‘predikanten zouden moeten doorstromen’ (vraag 11).
Dit wordt zichtbaar in de volgende grafiek.
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Figuur 12.

Opvallend is de uitschieter in de tweede kolom. Hierin staat een groep predikanten die het oneens is
met de stelling ‘ik wil doorstromen’, maar die het eens is met de stelling ‘predikanten zouden moeten
doorstromen’. Deze groep stelt dat predikanten zouden moeten doorstromen, maar zij zelf niet. Dit
kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben, zoals dat ze zelf net van gemeente veranderd zijn, of
door gezinsomstandigheden. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat predikanten vinden dat alleen anderen
door moeten stromen, al is dat wel een conclusie die naar aanleiding van deze vraag getrokken zou
kunnen worden.
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12. Hoeveel predikanten die langer dan 10 jaar in een gemeente staan, hebben nog het vertrouwen
om door te kunnen stromen?

Figuur 13.
Uit de enquête blijkt dat 23 van de 35 predikanten dit vertrouwen niet hebben.
Een andere vraag die dan naar boven komt is of de predikanten die langer dan 10 jaar in een gemeente
staan, nog willen doorstromen (vraag 13).

Figuur 14.
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17 van de 37 predikanten zouden dit wel willen, 14 niet. Deze getallen liggen niet ver uit elkaar. We
kunnen daar dan ook niet de conclusie aan verbinden dat hoe langer een predikant in een gemeente
staat, hoe liever hij wil doorstromen. Dat is blijkbaar niet het geval.
Wat we tenslotte nog willen weten is of de mobiliteit toe- of afneemt naarmate een predikant langer
verbonden is aan een gemeente (vraag 14). Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. We
hebben dat toch geprobeerd door van de stellingen “Ik wil doorstromen” en “Ik heb vertrouwen dat ik
een beroep kan krijgen” numerieke waardes te maken. ‘Sterk oneens’ hebben we de waarde 1
gegeven, ‘sterk mee eens’ de waarde 5. Van deze twee waardes hebben we het gemiddelde genomen
en die nieuwe variabele Mobiliteit genoemd. Ook hebben we de tijd dat de predikanten in hun huidige
gemeente staan in een aantal categorieën opgedeeld: 1-4 jaar, 5-9 jaar en 10+. Hierbij scoren ze als
volgt op mobiliteit:

Figuur 15.
Als we deze grafiek dan ‘vertalen’ zouden we kunnen zeggen dat predikanten die 5 tot 9 jaar in een
gemeente staan het meest mobiel zijn, of misschien zich het meest mobiel voelen. Predikanten die 10
jaar of langer in een gemeente staan zijn of voelen zich volgens deze grafiek het minst mobiel. We
beseffen dat door middel van deze grafiek geen beeld van mobiliteit geschetst wordt zoals we dat
zouden willen, omdat er meer factoren een rol spelen bij mobiliteit. Wel kunnen we concluderen dat
er een groep predikanten is die wel zou willen doorstromen maar niet het vertrouwen heeft dat dit
ook gebeurt.
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9. ANALYSE INTERVIEWS
Naast de algemene enquête onder het totaal van de predikanten uit de GKV, is er ook een klein aantal
(6) telefonische interviews afgenomen. De enquête levert veel data op, waar de nodige conclusies uit
getrokken kunnen worden. Toch zijn er een aantal zaken die onduidelijk blijven, of die om extra uitleg
vragen. Sommige zaken zijn nu eenmaal moeilijk te bevragen door middel van een gestructureerde
enquête. Daarnaast hebben de interviews ook een controlerende functie: hebben de predikanten de
vragen en begrippen op dezelfde manier opgevat als de onderzoekers?
Aan de hand van de enquêteresultaten is een aantal vragen opgesteld die telefonisch gesteld zijn aan
enkele predikanten:
-

Uit de enquête komt naar voren dat schoolgaande kinderen belemmerend zijn voor de
mobiliteit. Kunt u zich daar iets bij voorstellen, hoe dan? Geldt dat voor u ook?
Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel belemmert de mobiliteit. Hoe zit dat volgens u?
Het gevaar van routine en eenzijdigheid ligt op de loer, volgens de enquête. Daarom zouden
predikanten willen doorstromen. Kunt u zich daar wat bij voorstellen? Hoe is dat bij u?
In hoeverre speelt ‘leeftijd’ mee in mobiliteit?
In hoeverre is roeping belemmerend/bevorderend? Hoe zou u roeping omschrijven? Hoe
ervaart u roeping?
Uit de enquête komt dat ‘ambtsvisie’ bevorderend is voor de mobiliteit. Op welke manier is
dat bevorderend, denkt u?
Is ‘populariteit’ een factor die een rol speelt bij mobiliteit, denkt u? Verschuiving van ambt
naar persoon?
‘Verhuismoe’, is een term die we tegenkomen bij de opmerkingen. Herkent u dat? Of juist
niet?
Onder welke voorwaarden zou u wel/niet willen doorstromen?

De vragen zijn thematisch, en afhankelijk van het antwoord kan er worden doorgevraagd. De nadruk
ligt hierbij op het proberen te begrijpen hoe een factor in de praktijk nu eigenlijk werkt. Wat zit er
achter de ‘droge’ informatie uit de enquête? Welke verhalen en ervaringen verdiepen de resultaten?
Er zijn zes predikanten telefonisch benaderd voor een interview. Deze predikanten zijn willekeurig
geselecteerd, maar wel verdeeld over het land. Er is voor gezorgd dat uit elke PS-regio (noord, oost,
zuid, west) in ieder geval één predikant is benaderd. Ook is er voor gezorgd dat de predikant in ieder
geval een aantal jaar predikant is. Jonge predikanten die net een paar jaar in hun eerste gemeente
staan zijn voor onze onderzoeksvragen misschien minder interessant.
9.1 ANALYSE VAN DE RESULTATEN
Hieronder worden de afgenomen interviews geanalyseerd. Per gestelde vraag/thema zullen de
genoemde onderwerpen, begrippen en factoren worden geanalyseerd. Omdat er slechts sprake is van
zes interviews zal vergaande ordening en labelen niet nodig zijn bij elke vraag. Voor een integrale
uitwerking van de afgenomen interviews, zie de bijlagen. De geïnterviewde predikanten zijn
geanonimiseerd en genummerd van P1 tot P3.
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Schoolgaande kinderen
Voor alle predikanten speelt deze factor ontzettend mee in de mobiliteit. Stuk voor stuk bevestigen ze
dat schoolgaande kinderen een belemmerende factor zijn of waren. Termen als ‘veiligheid’,
‘zekerheid’, ‘vertrouwdheid’ en ‘stabiliteit’ worden hierbij meermalen genoemd. P2 geeft aan dat
verhuizing een ontworteling van het gezin betekent, een gebeurtenis met grote impact. Opvallend is
dat vooral de middelbare schooltijd als een gevoelige periode wordt gezien. P1,2,3,6 geven aan dat dit
een kwetsbare periode is waarin stabiliteit belangrijk is. Wanneer kinderen op de basisschool zitten is
verhuizen gemakkelijker en minder ingrijpend. Ook wanneer de kinderen van het basis- naar het
voortgezet onderwijs gaan ligt verhuizen meer voor de hand. P5 geeft als enige predikant aan dat
kinderen niet de doorslaggevende factor zijn geweest in zijn beslissingen.
Al met al zijn schoolgaande kinderen een zeer belangrijke belemmerende factor als het gaat om
mobiliteit. Wel is een verdere nuancering nodig: vooral de middelbare schooltijd, de pubertijd, wordt
door predikanten genoemd als kwetsbare periode. Zekerheid en stabiliteit voor puberende jongeren
is dus een belemmerende factor.
Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel
Uit de enquête blijkt dat het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel belemmerend is voor de
mobiliteit. Opvallend is dat een aantal predikanten in eerste instantie niet precies begrijpt wat er
bedoeld wordt met deze term. Bij doorvragen geven de predikanten voornamelijk een genuanceerd
beeld. Natuurlijk is er sprake van verantwoordelijkheidsgevoel, dat is er altijd (P3), maar dit betekent
nog niet dat de predikant zich gebonden of niet-mobiel voelt. Een bepaalde mate van gezonde afstand
is belangrijk volgens P1. Meerdere predikanten geven aan dat ze het gevoel hebben de gemeente wel
achter te kunnen laten. Door processen op afstand nog te begeleiden (P2), of door de gedeelde
verantwoordelijkheid (P6: collega’s, gemeente). P4 en P5 geven aan dat het wel belemmerend is in
bepaalde mate. Beiden hebben wel eens beroepen/gesprekken geweigerd omdat ze zich in hun
huidige gemeente nog nodig/geroepen voelden. P4 verbindt persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel
sterk met roeping (zie verderop).
Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel is dus een factor die wel degelijk belemmerd kan werken,
maar die niet snel doorslaggevend is voor een predikant. De predikant heeft meestal een bepaalde
distantie ten opzichte van zijn gemeente. De gemeente blijft functioneren wanneer de predikant
verdwijnt.
Routine en eenzijdigheid
Volgens de enquête is dit een belangrijk thema, dat er voor zorgt dat predikanten willen doorstromen.
Het bevordert dus de mobiliteit. In de interviews klinkt vooral veel herkenning. Eigenlijk alle
predikanten herkennen dit fenomeen en snappen dat dit een probleem kan zijn. P3 en P4 geven
expliciet aan dat het voor hen zelf op dit moment niet speelt. Reden hiervoor is dat zij in hun gemeente
nog voldoende zien gebeuren. P4 geeft aan dat er nog zoveel moois gebeurt, ondanks dat hij al lang in
deze gemeente staat.
Over het algemeen kan gezegd worden dat de predikanten niet direct over verhuizen beginnen, maar
eerder over zelfevaluatie, specialisatie en ontwikkeling. Dit zouden goede oplossingen kunnen zijn
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voor het probleem van een ‘saaie’ predikant. Een predikant moet telkens op zoek naar nieuwe
impulsen, nieuwe ideeën, nieuwe creativiteit (P1). Wanneer er sprake is van een grote, dynamische
gemeente, is het volgens P6 misschien mogelijk om binnen de gemeente zelf te veranderen van rol.
Toch lijkt er wel een ‘houdbaarheidsdatum’ te zitten aan het predikantschap, aldus P5. Na hoeveel jaar
dat is, is onduidelijk en per predikant verschillend. Maar routine en eenzijdigheid liggen altijd op de
loer.
Leeftijd
Volgens de geïnterviewde predikanten is leeftijd een belangrijke factor bij het beroepingswerk.
Meerdere malen wordt genoemd dat predikanten onder de 50 het populairst zijn. Boven de 50 lijk je
te oud te zijn om nog beroepen te worden. Predikanten in de 30 en de 40 hebben ook ervaring én ze
zijn energieker (P4, P5). Het gebeurt ook dat oudere predikanten gepasseerd worden voor jongere
predikanten volgens P1. P2 en P3 merken op dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Ligt het
probleem niet meer bij de mate van zelfreflectie en zelfrelativering? (P2) P3 bekijkt het wat positiever:
een oudere predikant is zat van het verhuizen en vindt het fijn om wat meer te settelen.
Leeftijd lijkt dus zeker een belemmerende factor te zijn voor de mobiliteit van predikanten. Vooral
predikanten van boven de 50 lijken minder gewild te zijn. Dit heeft te maken met het verminderen van
energie. Ook de financiële kant lijkt mee te spelen: oudere predikanten zijn nu eenmaal duurder.
Roepingsbesef
Deze factor lijkt één van de belangrijkste factoren te zijn volgens de enquête. Opvallend is dat
roepingsbesef bijna niet als belemmerend werd gezien. Is het dan zo dat roeping vooral vanuit een
nieuwe gemeente ervaren wordt? Verdwijnt de roeping van de huidige gemeente?
Roeping is een lastig begrip, blijkt ook uit de interviews. Een vergelijking van de verschillende reacties
in de interviews laat zien dat ook predikanten heel verschillend aankijken tegen het begrip roeping.
Ook uit de reacties bij de enquêtes bleek dit overigens al, voor de één is roepingsbesef het één en al,
voor de ander is het niet zo bijzonder. P1 geeft aan dat roeping heel belangrijk is. Ook spreekt hij zijn
zorgen uit over de huidige ontwikkelingen. Het ambt is niet meer zo ‘hoog’ als vroeger. Roeping gaat
steeds meer samenvallen met ‘taakomschrijving’. Volgens hem gaat hiermee een geestelijke
component verloren. Voor P3 en P4 valt roeping veel meer samen met de praktijk van het goed
functioneren in de praktijk. Je bent ergens geroepen als je je thuis voelt, of goed op je plek. P4 noemt
dit een nuchter roepingsbesef. Het heeft ook te maken met het ervaren van zegen op de plek waar je
aan het werk bent. Blijkbaar zit je dan goed. P4 en P6 geven beiden aan dat de roeping van een
predikant niet heel anders is dan van een andere christen. Als christen ben je geroepen samen met
God je weg te gaan. P5 ziet roeping meer in het beroepingsproces, maar heeft door de jaren ook
geleerd dat roeping en leiding ook te vinden zijn in bijvoorbeeld het zelf solliciteren naar een
predikantsplek.
Roepingsbesef is misschien wel de belangrijkste factor die invloed heeft op de mobiliteit van
predikanten. Vooral de bevorderende invloed komt naar voren. Tegelijk moet hierbij meteen gevraagd
worden hoe de predikant roeping ervaart. Het lijkt een begrip te zijn dat moeilijk eenduidig te
omschrijven is, wat ook blijkt uit de zeer verschillende reacties in de interviews. De één heeft een
‘hoge’ visie op ambt en roeping, de ander denkt meer functionalistisch en ziet roeping in het goed
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functioneren in de praktijk. Verder onderzoek naar het roepingsbesef van predikanten zou veel op
kunnen leveren, waarbij het leerzaam zou kunnen zijn om verschillende predikanten/theologen met
elkaar in gesprek te brengen over dit onderwerp. Wat in ieder geval vast staat is dat het roepingsbesef,
hoe het ook maar wordt opgevat, een bepaalde openheid met zich meebrengt. Of het nu hoog of laag
is, het roepingsbesef houdt de ogen gericht op wat God wil. Zelfs voor P4 betekent roeping als ‘lekker
op je plek zitten’ ook dat er ergens anders misschien ook deze mogelijkheid is. Roepingsbesef en
openheid gaan dus hand in hand, wat de mobiliteit bevordert.
Ambtsvisie
Dit onderwerp heeft alles te maken met roepingsbesef, daarom is veel van wat hierover gezegd kan
worden al gezegd. Verschillende predikanten noemen het onderscheid tussen een hoge en een lage
ambtsvisie. P1 en P5 lijken een hogere ambtsvisie te hebben dan de rest. Bij een hoge ambtsvisie laat
je je leiden door God, je weet je door hem geroepen (P5). Een lagere ambtsvisie heeft meer oog voor
het goed functioneren, zoals bij elke andere baan (P6). Hoe de ambtsvisie ook is, je weet waar je aan
begint, zegt P4. Een predikant is nu eenmaal een voorbijganger, je weet dat je werk ergens tijdelijk is.
Toch heeft P4 hier zijn bedenkingen bij, zie je in de Bijbel juist niet vaak dat iemand die geroepen wordt
in zijn eigen omgeving blijft werken?
De ambtsvisie van predikanten verschilt dus enorm. Wederom kan gezegd worden dat er een spectrum
is dat van een lage naar een hoge ambtsvisie gaat. Waar in dit spectrum een predikant zich bevindt
kan ontzettend verschillen. Toch kunnen én de hoge én de lage ambtsvisies beiden bevorderend zijn
voor de mobiliteit, zo lijkt het. Een hoge ambtsvisie houdt altijd de deur open voor wat God te zeggen
heeft, en bevordert zo de mobiliteit. Een lage ambtsvisie focust meer op het goed functioneren en het
verantwoordelijk zijn. Het kan dan goed zijn om soms te wisselen van gemeente.
De reden dat ambtsvisie de mobiliteit bevordert is misschien wel voornamelijk om wat P4 aan gaf.
Mobiliteit hoort nu eenmaal bij het predikantschap. Als predikant weet je dat je maar tijdelijk op een
bepaalde plek werkzaam zult zijn.
Populariteit
Alle zes de geïnterviewde predikanten geven aan dat populariteit in steeds grotere mate een belangrijk
begrip rond predikanten. Als predikant moet je iets uitstralen, je moet charisma hebben. Waar vroeger
de predikant simpelweg een bepaalde status had, is dat tegenwoordig niet meer zo sterk (P3). Dit heeft
te maken met de verschuiving van ambt naar persoon, deze ontwikkeling werd in alle interviews wel
herkend. Er wordt wel verschillend over geoordeeld. P1 noemt het proces van individualisering en
vindt dat de predikant niet met alle trends mee moet gaan. P4 geeft juist aan dat het goed is, die
verschuiving naar persoon. Je komt er simpelweg niet meer mee weg een studeerkamergeleerde te
zijn. Het is daarom ook niet gek dat populariteit een belangrijk iets is. Het heeft volgens hem simpelweg
te maken met menselijkheid, met goed kunnen communiceren, af en toe meepraten over voetbal,
enzovoort.
P1,4,5,6 geven aan dat deze ontwikkelingen niet alleen rond de predikant spelen. Ze zijn ook groter.
Mensen komen naar de kerk omdat ze vermaakt willen worden, het wordt een soort van
entertainment. De persoon wordt op deze manier automatisch belangrijker. P2 en P5 wijzen op de
vluchtigheid van deze populariteit.
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Populariteit is dus van invloed op de mobiliteit. Hoe populairder hoe mobieler lijkt het. Hier zijn veel
theologische kanttekeningen bij te plaatsen, maar dat valt buiten dit onderzoek. Wel is de
waarschuwing van P5 van belang: er wordt telkens uit dezelfde vijver gevist, dezelfde predikanten
wisselen telkens weer.
Verhuismoe
Predikanten moeten vaak verhuizen, is het op een gegeven moment klaar geweest? In de enquête
werd dit meermalen genoemd. Opvallend is dat drie van de zes (P1,2,4) predikanten dit wél herkennen,
en drie niet. Waar de ene predikant weinig moeite heeft met verhuizen, heeft de ander dit al na twee
keer. P1, P2 en P4 geven aan hoe ingrijpend het kan zijn voor het gezin om te verhuizen. Het duurt
misschien wel 2 jaar voor het gezin zijn plek volledig weer heeft gevonden. Hoe ingrijpend dit voor de
één is, voor de andere predikant is het niet een enorme factor. Er zijn dan ook geen grote uitspraken
te doen over het ‘verhuismoe’ zijn en de mobiliteit van predikanten.
Voorwaarden voor doorstroom
Als een predikant door zou willen stromen, welke voorwaarden zijn daar dan aan verbonden? Dit zijn
op een bepaalde manier belemmerende factoren voor de mobiliteit. Hoe meer eisen een predikant
stelt hoe minder mobiel hij is, algemeen gezegd.
De predikanten noemen heel verschillende dingen, dat is ook niet raar bij zo’n persoonlijke vraag. Het
allerbelangrijkste lijkt te zijn dat er een klik is, dat de predikant zich thuis zal voelen in de nieuwe
gemeente. Wat er nodig is voor zo’n klik verschilt per predikant. P1 en P2 noemen expliciet dat ze
willen specialiseren en ontwikkelen. Ze zijn klaar met het allrounder zijn van eerder en zouden wel
willen groeien in hun sterke kanten. Andere factoren die genoemd worden zijn geografische ligging,
het krijgen van een nieuwe en frisse uitdaging, de mening van het gezin, financiële situatie en de
taakomschrijving. Allemaal verschillende factoren, waar weinig algemene conclusies aan verbonden
kunnen worden. Een predikant moet zich op zijn plek voelen in de nieuwe gemeente, wat daar voor
nodig is verschilt per predikant.
9.2 CONCLUSIES
Door de interviews zijn een aantal zaken die uit de enquête naar voren kwamen duidelijker geworden.
Deze vatten we samen in de volgende conclusies:
-

-

-

Schoolgaande kinderen belemmeren de mobiliteit. Vooral kinderen op de middelbare school
zijn gevoelig voor verhuizen.
Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel is een factor die belemmerend kan werken, maar die
niet snel doorslaggevend is voor een predikant. De gemeente blijft functioneren wanneer de
predikant verdwijnt.
Routine en eenzijdigheid liggen altijd op de loer, het is daarom ook goed om soms te verhuizen.
Tegelijk kan het helpen om te blijven evalueren, specialiseren en ontwikkelen. Zo is ontstaat
er nieuwe, frisse creativiteit.
De leeftijd van een predikant werkt belemmerend op de mobiliteit, vooral boven de vijftig.
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Roepingsbesef is een lastig begrip. Maar over het algemeen bevordert het de mobiliteit van
de predikant. Het besef van roeping gaat namelijk hand in hand met een bepaalde openheid
voor het externe.
Ook ambtsvisie is lastig en divers. Het hangt ook nauw samen met roepingsbesef. Maar de
meeste predikanten zullen het besef hebben dat mobiliteit nu eenmaal bij hun ambt hoor.
Ambtsvisie bevordert zo de mobiliteit.
Populariteit is ook van invloed op de mobiliteit. Hoe populairder hoe mobieler de predikant.
Het ‘verhuismoe’ zijn kan voor sommige predikanten een ontzettend belemmerende factor
zijn, voor anderen speelt het nauwelijks.
Als een predikant wil doorstromen moet hij zich op zijn plek voelen in de nieuwe gemeente.
Wat daar voor nodig is verschilt per predikant.
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10. KERKELIJKE AMBTSVISIE (NORMATIVE EN FORMAL VOICE)
In deze paragraaf wordt omgeschreven wat de ambtelijke dienst van dienaar van het woord volgens
het gereformeerd kerkrecht eigenlijk inhoudt. In het onderzoek spelen de twee aan elkaar gelinkte
begrippen ‘ambtsvisie’ en ‘roeping’ een prominente rol. De onderzoeksresultaten wat betreft de
mobiliteit van de predikanten wordt vergeleken met de vastgestelde norm wat betreft de roeping tot
dienaar van het woord. In het kort worden in het eindresultaat de normative en de formal voices van
de theologie van de kerk vergeleken met de espoused en operant voices3. Heel kort door de bocht: hoe
het volgens het kerkrecht zou moeten zijn en hoe er in de praktijk tegenaan gekeken wordt, dan wel
hoe er mee omgegaan wordt.
De primaire normatieve bron is wat de kerk heeft vastgesteld in haar kerkorde over de ambten. Niet
alleen in de kerkorde, maar ook in de belijdenis staan normatieve uitspraken over de roeping van de
ambtsdragers. Hieruit kan afgeleid worden wat de richtlijn is voor de ambtsvisie van de kerk. Het is op
voorhand interessant om ons af te vragen waar de verschillen liggen en hoe die te waarderen zijn.
Een predikant is geen gewoon beroep. De kerkorde noemt het een andere levensstaat. Dat betekent
dat volgens de geldende richtlijnen ervan uitgegaan wordt dat dienaar van het woord zijn een
levenstaak inhoudt. Hij is voor zijn leven toegewijd aan de dienst aan de kerk (art.15). Een predikant
kan niet zomaar ergens anders gaan solliciteren en ontslag indienen. Zelfs niet als er omstandigheden
zijn die dat zouden vragen. In dat geval is de toestemming van de kerkenraad, de classis en de
deputaten van de particuliere synode nodig. Andersom is het zo dat een predikant niet zomaar
ontslagen kan worden (art.14). Daarvoor moeten zeer dringende redenen zijn en de toestemming van
de hiervoor genoemde organen (art.79). Dat is de uiterlijke kant van de roeping. Deze roeping tot het
ambt gaat niet buiten de kerk om, maar gebeurt door de kerk (art.3 - 5).
Wat er verder nog hierover gezegd kan worden is dat deze roeping ook een bepaalde inhoud heeft.
Het werk van de predikant is om conform de belijdenis de gemeente, samen met de andere
ambtsdragers, geestelijk te regeren op de manier zoals God die in Zijn woord leert. De predikanten
moeten Gods woord bedienen en de sacramenten bedienen (NGB. Art 30 & KO. Art. 16). De
ambtsdragers zijn een geschenk van Christus aan Zijn gemeente. Christus is de Goede Herder die Zijn
kudde verzorgt door de dienst van onder-herders (formulier). De dienaren van het Woord hebben in
navolging van de apostelen de volmacht gekregen tot de bediening van de verzoening (2 Kor. 5:18-20).
Uit het bevestigingsformulier blijkt wel hoe belangrijk het werk van de predikanten is, want hierdoor
wil God mensen tot het heil brengen. Het is dan ook een grote verantwoordelijkheid.

3

R.Osmer, Practical theology: an introduction. Grand Rapids, Eerdmans, 2008.
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11. CONCLUSIE
We zijn ons onderzoek begonnen met de vraag: Als de mobiliteit van een predikant voorgesteld
wordt als de mate van ongebondenheid aan de huidige gemeente, welke factoren beïnvloeden dan de
mobiliteit van predikanten?
Uit ons onderzoek is gebleken dat er veel factoren zijn die hierbij een rol spelen en dat deze factoren
elkaar onderling ook beïnvloeden. Mobiliteit is dus niet zo makkelijk te bepalen. Als onderzoeksgroep
is ons opgevallen dat vooral rond de factor roeping veel verschil in opvatting is, terwijl dit een
invloedrijke factor blijkt te zijn. Daarnaast spelen ambtsvisie, gezinsomstandigheden en in mindere
mate woonsituatie ook zeker een rol. Ook over de voorwaarden voor doorstroming verschillen de
meningen. Predikanten noemen het ‘op hun plek zijn’ een belangrijk punt, maar wat dat is, is voor
iedereen weer anders. Dit maakt het moeilijk om een eenduidige conclusie te trekken uit dit
onderzoek. Wel is duidelijk dat het goed zou zijn om ambtsvisie en roeping meer bespreekbaar te
maken, zowel in het werkveld als op de opleiding. We hopen met dit onderzoek daar een aanzet toe
te geven.
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BIJLAGEN

Enquête n.a.v. het onderzoek naar mobiliteit onder predikanten

1.
2.
3.
4.

Wat is uw leeftijd?
Hoeveel jaar staat u in uw huidige gemeente?
Hoeveel jaar bent u predikant?
In hoeverre zijn de volgende factoren van invloed op uw mobiliteit?
Te beantwoorden met: zeer belemmerend, belemmerend, neutraal/n.v.t., bevorderend, zeer
bevorderend.
a. (Schoolgaande) kinderen
b. Werkende partner
c. Bijzondere situaties: mantelzorg, zorg voor familie
d. Wonen in eigen woning
e. Wonen in pastorie
f. Nabijheid familie/vrienden
g. De hoogte van het traktement
h. Aanstelling (voltijd/deeltijd)
i. Roepingsbesef/ leiding van de Heer
j. Ambtsvisie t.o.v. taakomschrijving
k. Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel (lopende projecten,
individuele/persoonlijke betrokkenheid op bepaalde personen/zaken/groepen/
projecten)
l. Vertrouwdheid met huidige plaats/cultuur/volksaard
m. Relatie met huidige gemeenteleden
n. Relatie met huidige collega’s
o. Confessionele kleur van de gemeente
p. Samenstelling van de gemeente (rijk-arm, jong-oud, meer of minder opgeleid)
q. Zekerheid over huidige situatie
r. Routine en eenzijdigheid
s. Het resterende aantal ambtsjaren tot aan emeritaat
5. In hoeverre zijn de volgende vier stellingen op u van toepassing?
Te beantwoorden met: sterk mee eens, mee eens, neutraal, oneens, sterk oneens.
a. Ik zou (vanuit mijn huidige omstandigheden) door willen stromen naar een andere
gemeente
b. Ik ben tevreden met mijn huidige situatie als predikant
c. Predikanten zouden regelmatig (na 5-10 jaar) door moeten stromen
d. Ik heb het vertrouwen dat ik, wanneer ik naar een andere gemeente zou willen gaan,
snel beroepen zou kunnen worden.
6. Opmerkingen.
Andere factoren die van invloed zijn op uw mobiliteit en evt. andere overwegingen en
opmerkingen.
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Interview P1

1. Uit de enquête komt naar voren dat schoolgaande kinderen belemmerend zijn voor de
mobiliteit. Kun je je daar iets bij voorstellen, hoe dan? Geldt dat voor jou ook?
Antwoord: Ja. Het geldt nu niet meer voor hem, omdat de situatie nu anders is. De kinderen
zijn allang de deur uit, maar hij heeft het in eerdere situaties altijd in de beslissing
meegenomen. Hij gaf elke factor een bepaalde weging en daaruit kwam dan of het
doorslaggevend was of niet. Het hing ook af van de fase waarin de kinderen zaten en soms
kwam het prima uit als ze toch naar een andere school zouden gaan, bij overgang van
basisonderwijs naar voorgezet onderwijs. Verhuizen heeft altijd nadelen voor de kinderen. Ze
verliezen vertrouwdheid en veel vrienden.

2. Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel belemmert de mobiliteit. Hoe zit dat?
Antwoord: Hij heeft het steeds vrij zakelijk bekeken. Het gaat erom dat je niet een soort
Messias syndroom wilt hebben. Juist als je een bepaalde afstand inneemt gaan zaken in de
gemeente vaak beter is zijn ervaring. Hij zou willen pleiten om juist niet overal ‘eigenaar’ van
te worden. Er kunnen wel situaties zijn die dat vragen, zoals bijzondere processen als twee
kerken in een proces van éénwording zitten. Hij heeft steeds feedback gevraagd aan de
kerkenraad: “waar denken jullie dat ik nodig ben?”
3. Het gevaar van routine en eenzijdigheid ligt op de loer, volgens de enquete. Daarom zouden
predikanten willen doorstromen. Kun je je daar wat bij voorstellen? Hoe is dat bij jou?
Dat is zeker zo. Hij heeft het voordeel gehad dat hij vaak beroepen heeft gekregen. Dat zijn
momenten van zelfevaluatie. Ze bieden kansen en dat is goed voor alle betrokkenen. De risico’s
van eenzijdigheid zijn er en daarom heeft hij steeds gezocht naar nieuwe impulsen en
creativiteit. Hij noemde dat de positie van een predikant erg kwetsbaar is (geworden). De
predikant moet zich steeds opnieuw uitvinden en reflecteert zich een ons, terwijl de gemeente
lekker zichzelf kan blijven. Noot: hij zei dat hier voor hem een bepaalde oneerlijkheid in zat.
4. In hoeverre speelt ‘leeftijd’ mee in mobiliteit?
Antwoord: Hij is begin zestig, maar noemt zich niet oud. Hij herkent de trend dat er in het
beroepingswerk heel vaak gekeken wordt naar predikanten onder de vijftig. Hij is zelf ook al
eens gepasseerd ten faveure van een jongere kandidaat. Hij zegt van zichzelf dat hij zich blijft
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ontwikkelen en netwerken en dat dit ook belangrijk is, maar dat hij nu merkt dat, omdat hij
ouder is er geen beroepen meer komen. Hij had graag nog ergens in 2016 geswitched.

5. In hoeverre is roeping belemmerend/bevorderend? Hoe zou je roeping omschrijven? Hoe
ervaar je roeping, hoe weet je wat de Heere wil?
Antwoord: Theologisch een belangrijk begrip. Hij probeert het te benaderen vanuit de drieslag
van Heitink: ambt, persoon en professie. Hij herkent dat er in de ambtsvisie iets fundamenteels
veranderd is. Vroeger was het ambt vanzelfsprekend iets ‘hoogs’. Nu is het meer een functie
of een taak in de kerk geworden. Zijn gevoel hierover is dat er hier in de Gereformeerde kerk
beter over nagedacht moet worden. Er verdwijnt namelijk wel iets door het toenemende
functionaliteitsdenken of managementsdenken. Volgens hem is het ambt de belangrijke
geestelijke component. Je staat daar niet zomaar, maar van Godswege. Het ambt kan
beschermend zijn tegen de context, mits dat erkend wordt. Want wie stelt de criteria. Hij ziet
de huidige ontwikkelingen mbt ambt en roeping als zorgelijk. Nu komt er extra persoonlijke
info die wat hem betreft gedeeld mag worden: Hij preekt al tien maanden niet meer in de
eigen gemeente vanwege een slepend conflict. Volgens hem heeft dit met de problematiek
van de hedendaagse visie op ambt er roeping te maken.
Volgens hem is roeping bevorderend voor de mobiliteit. Het is het grootste belang. Hij tekent
er wel bij aan dat dit niet betekent dat hij verwacht dat er een briefje uit de hemel komt en
dat dit dan Gods wil is. In roeping neemt hij ook op bijvoorbeeld zijn roeping als man en vader.
6. Uit de enquete komt dat ‘ambtsvisie’ bevorderend is voor de mobiliteit. Op welke manier is
dat bevorderend, denk je?
Antwoord: Zie ook antwoord 5. Het is in ontwikkeling en hij zegt dat er nodig vanuit de
gereformeerde theologie iets moet gebeuren op dit punt.
7. Is ‘populariteit’ een factor die een rol speelt bij mobiliteit, denkt u? Verschuiving van ambt
naar persoon??
Antwoord: Wat is het precies. De kerken staan in een enorme transitie. Van een hechte
identiteit naar een toenemende individualisering. Dat leidt tot een enorme diversiteit in
beelden en verwachtingen van een predikant. Vaak ook onbewust. De predikant moet gewoon
zichzelf blijven en niet te gemakkelijk met allerlei populaire trends en vreemde verwachtingen
meegaan. Wat volgend hem belangrijker is dat je als predikant met passie en liefde voor je
werk bezig bent en niet buigt voor allerlei populaire trends. (Hieruit destilleer ik een verborgen
ja, maar dat hij het er niet mee eens is).
8. ‘Verhuismoe’, is een term die we tegenkomen bij de opmerkingen. Herkent u dat? Of juist
niet?
Absoluut. Bij hem is het eveneens wel het geval. De impact die een verhuizing heeft op het
gezin mag niet onderschat worden. Het beïnvloed de ontwikkeling van de kinderen. Het
bemoeilijkt het hebben van een baan door de vrouw. Het gevoel is: ik wil ook wel eens settelen.
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9. Onder welke voorwaarden zou u wel/niet willen doorstromen?
Dat hij zijn ambities zou mogen volgen. Hij zou een soort ‘senior’ functie willen hebben.
Volgens hem ontwikkelt de kerk zich te traag als het gaat over beroepingswerk en aanverwante
zaken zoals de taken van een predikant. Hij wil niet steeds hetzelfde kunstje doen en al het
veldwerk doen. Wat betreft catechisatie alleen de 16+ groepen en verder het catecheseteam
begeleiden. Meer overstijgende taken. Gemeenteopbouw en adviseren van kerkenraden.
Eventueel missionaire taken op de grens van kerk en samenleving. In zijn optiek is een dominee
een evangeliedienaar die meer dan alleen maar in de kerk bezig moet zijn. Verder een rol
spelen in het laten samenwerken van kerken in de regio. Het benutten van de ervaring door
het coachen van andere, jongere predikanten.
Interview P2

1. Uit de enquête komt naar voren dat schoolgaande kinderen belemmerend zijn voor de
mobiliteit. Kun je je daar iets bij voorstellen, hoe dan? Geldt dat voor jou ook?
Antwoord: Ja, helemaal. Met een gezin met kinderen in de puberleeftijd is stabiliteit en
zekerheid belangrijk. Verhuizing betekent ontworteling van het gezin en heeft een grote
impact. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien.

2. Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel belemmert de mobiliteit. Hoe zit dat?
Antwoord: Hij begrip zegt hem niet gelijk wat. Wellicht dat dit zo zou kunnen zijn binnen een
bepaald traject. Misschien bij bepaalde pastorale situaties, maar dat kan volgens hem vaak ook
op afstand nog wel opgevangen worden. Contacten hoeven niet abrupt afgebroken te worden.
3. Het gevaar van routine en eenzijdigheid ligt op de loer, volgens de enquete. Daarom zouden
predikanten willen doorstromen. Kun je je daar wat bij voorstellen? Hoe is dat bij jou?
Als je niet meer functioneert ja. Als je in routine terechtkomt dan is wel de vraag: wat doe je
er zelf aan? Jezelf blijven ontwikkelen en de mogelijkheden benutten. Maar op een bepaald
moment is de ‘magic gone’. De oplossing is meer specialiseren, horizon verbreden of deeltijd
gaan werken. Niet jezelf opsluiten in het predikantschap. Zijn kritische vraag was: creëren we
dit niet zelf? Volgens hem is de opleiding en het beroep veel te intellectueel gericht en moet
het meer gericht zijn op de ontwikkeling en speelt intervisie en supervisie hierin een grote rol.
4. In hoeverre speelt ‘leeftijd’ mee in mobiliteit?
Antwoord: Volgens hem niet zo. Hij merkt dat niet. Hij denkt dat het aan de predikant ligt. Wat
is je visie van jezelf? Heeft het mobiliteitsprobleem niet ook te maken met statusgevoel.
Volgens hem is het belangrijk om jezelf te relativeren. Vastzitten kon wel eens een gevolg zijn
van een gebrek aan zelfreflectie en niet leeftijd.
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5. In hoeverre is roeping belemmerend/bevorderend? Hoe zou je roeping omschrijven? Hoe
ervaar je roeping, hoe weet je wat de Heere wil?
Antwoord: Roeping van binnen moet wel bevestigd worden. Dit staat altijd ter discussie.
Volgens hem roept God je door je ‘ervaringen’, maar hangt daar niet helemaal vanaf. Er zijn
meerdere aspecten.
6. Uit de enquête komt dat ‘ambtsvisie’ bevorderend is voor de mobiliteit. Op welke manier is
dat bevorderend, denk je?
Antwoord: Er begint iets te kriebelen bij dat woord. Hij denkt dat voor velen ambtsvisie niets
anders is dan persoonlijke overtuigingen. Het kan bevorderend werken als je je kan richten op
het leerproces van een nieuwe gemeente. Hij voor zichzelf wilde eerste ergens passen.
7. Is ‘populariteit’ een factor die een rol speelt bij mobiliteit, denkt u? Verschuiving van ambt
naar persoon??
Antwoord: Ik kan er niet veel mee. Groepsdynamisch heb je altijd wel een bepaalde invloed
die na verloop van tijd afneemt. Je moet dan op een andere manier predikant zijn. In het begin
is alles wat je zegt interessant en later ben je gewoon meubilair. Hij blijft voor zichzelf vooral
gericht op groepsprocessen en proberen zo invloed uit te oefenen. (Ik kreeg de indruk dat dit
begrip voor hem niet zoveel uitmaakte).
8. ‘Verhuismoe’, is een term die we tegenkomen bij de opmerkingen. Herkent u dat? Of juist
niet?
Jawel. Verhuizen is diep ingrijpend. Een gigantische ingreep en het duurt ongeveer twee jaar
voordat het gezin weer zijn draai vindt. Hij begon zich vervolgens af te vragen of er geen andere
mogelijkheden waren. Moeten predikanten wel in de gemeente wonen? Heeft wel zijn
voordelen wat betreft afstand.

9. Onder welke voorwaarden zou u wel/niet willen doorstromen?
Dat ik mezelf kan ontwikkelen. Eigen kwaliteiten kan ontplooien. Hij wil niet meer zozeer de
all-rounder zijn die de gemeente in alles helpt en alles doet. De mogelijkheid hebben om zich
in te zetten op zijn eigen sterke punten. Nieuwe uitdagingen krijgen en niet iedere keer weer
hetzelfde doen. Voorbeeld: zichzelf ergens in specialiseren. Supervisie e.d.
Interview P3
1. Uit de enquete komt naar voren dat schoolgaande kinderen belemmerend zijn voor de mobiliteit.
Kunt u zich daar iets bij voorstellen, hoe dan? Geldt dat voor u ook?
Ja kan ik me heel goed voorstellen. Het is een zwaarwegende factor. Heb dat zelf ook een tijd
lang gehad, dat de kinderen het echt een schikbeeld vonden om weg te gaan. Was tot ongeveer
18 jaar. Vroeger ging de predikant gewoon en werden de kinderen om de 4 jaar ontworteld in
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sommige gevallen. Tegenwoordig tellen vrouw en kinderen ook mee in de overwegingen. Ik zou
niet ergens heen gaan waar mijn gezin niet heen wil.
2. Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel belemmert de mobiliteit. Hoe zit dat?
Ik heb altijd persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, dat speelt altijd. Maar ik voel me niet zo
verantwoordelijk naar de gemeente toe dat ik niet weg kan. Als ik weg ga, heb ik er vertrouwen in
dat ze gewoon door gaan, en een nieuwe predikant kunnen vinden.

3. Het gevaar van routine en eenzijdigheid ligt op de loer, volgens de enquete. Daarom zouden
predikanten willen doorstromen. Kunt u zich daar wat bij voorstellen? Hoe is dat bij u?
Deze factoren spelen voor mij geen rol. Ik ben zelf wel tevreden over het werk en de diversiteit
daarvan.
4. In hoeverre speelt ‘leeftijd’ mee in mobiliteit?
Leeftijd speelt zeker een rol in het mobiel zijn. Voor mij persoonlijk denk ik dat naarmate ik ouder
wordt, ik gesettelder wil zijn. Heef met gezinsomstandigheden te maken. Ik ben ook veel verhuisd
in mijn leven, nooit langer dan gemiddeld 4 jaar gestaan, en ook in het buitenland gezeten, maar
ik woon nu hier al 12 jaar. In mijn huidige leeftijdsfase vind ik het fijn om een poosje langer ergens
gezeten te hebben, maar ik zou wel weer willen verkassen als er een mooie plek is. Het moet
passen. Anders niet.
5. In hoeverre is roeping belemmerend/bevorderend? Hoe zou u roeping omschrijven? Hoe ervaart
u roeping, hoe weet u wat de Heere wil?
Roepingsbesef heeft er voor mij persoonlijk mee te maken dat je je op een bepaalde plek thuis kan
voelen. Dat je kan werken samen met de mensen.
Ik zit nu 12 jaar op dezelfde plek en ik denkt dat ik hier blijf. Wil nog wel 1x als er zich iets moois
aandient. Roepingsbesef heeft ermee te maken dat je je op een bepaalde plek thuis kan voelen.
Factor die me overhaalt om te verkassen: dat ik ergens pas. Dat vind ik belangrijk. Dat je goed kan
samenwerken, ook op langdurige basis, een goed vertrouwen. De mensen zijn belangrijk.
6. Uit de enquete komt dat ‘ambtsvisie’ bevorderend is voor de mobiliteit. Op welke manier is dat
bevorderend, denkt u?
7. Is ‘populariteit’ een factor die een rol speelt bij mobiliteit, denkt u? Verschuiving van ambt naar
persoon??
Ik herken wel de verschuiving van ambt naar persoon. Wat een ambt is is niet echt duidelijk,
vroeger was het ambt meer verbonden aan status. Een predikant heeft in deze tijd geen status
meer. Nu kijken ze meer naar: wie is die man, wat gelooft hij zelf, heeft hij uitstraling. Charisma is
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belangrijk. Zelf heb ik het gevoel dat ik op de plekken waar ik geweest ben altijd mooi terecht ben
gekomen. Heel fijn gewerkt, nooit echt problemen gehad.
8. ‘Verhuismoe’, is een term die we tegenkomen bij de opmerkingen. Herkent u dat? Of juist niet?
(moest lachen) Ik heb daar nooit last van gehad. Ik bekijk echt van wat gebeurt er en waar voel ik
me thuis en waar kan ik wat betekenen. Het maakt me weinig uit. Wel maakt uit waarheen ik zou
moeten verhuizen, niet alleen welke gemeente, maar ook wel streek. Dat moet passen. Ik heb in
de middle of nowhere gewoond, en in de stad, vond ik allebei fijn, maar ik zou bijvoorbeeld wel er
tegen opzien om naar Friesland of Zeeland o.i.d. te gaan.
Op doorgevraagd: stap naar het buitenland (onbekende vreemde plek) wel gemaakt, stap naar
Friesland niet? Waar zit dat hem in? Heeft dat ook met leeftijd te maken? Dat je in andere
levensfases andere besluiten maakt? Misschien heeft dat ook met een vooroordeel van mij te
maken. Leeftijd zou ook kunnen. Op jongere leeftijd sta je er onbevangen in en denk je er niet zo
over na, ik deed gewoon wat op mn pad kwam, het is gegaan zoals het gegaan is.
9. Onder welke voorwaarden zou u wel/niet willen doorstromen?
Voorwaarden die al genoemd was: op je plek voelen, iets moet passen.
Ambtswoning of hoogte van traktement speelt absoluut geen rol, 0,0%. Mijn gezin, vooral vrouw
moet wel mee, als zij er tegenop ziet, weegt dat wel zwaar. Ik ga niets doen wat ik graag wil maar
mn vrouw niet. Andersom wel. In mn roepingsbesef zit vrouw en gezin hoog. Boven de gemeente,
boven het ambt.
Losse opmerking:
Ik ben tevreden over hoe mijn werk is verlopen en de verschillende beroepen. Ook over de
diversiteit die er is. Diversiteit : vroeger voor mijn gevoel waren diverse kerken filialen van
hetzelfde bedrijf, je kon met 4 jaar verkassen. Ik had ook snel beroep (2-3 maanden na afstuderen),
het was een andere tijd. Nu is diversiteit onderling zo groot dat echt gekeken wordt wat je nog
kan. Die diversiteit vind ik wel mooi. Maar betekend ook dat er minder mogelijkheden zijn qua
mobiliteit.
Interview P4
(hij had niet heel veel tijd dus ik ben begonnen bij de vraag naar roeping. Daar ontstond een
gesprek uit dat ook over andere vragen ging. )
1. Uit de enquete komt naar voren dat schoolgaande kinderen belemmerend zijn voor de
mobiliteit. Kunt u zich daar iets bij voorstellen, hoe dan? Geldt dat voor u ook?
Nú wonen er nog 2 kinderen thuis, zijn nu geen probleem meer. Eerder wel echt een probleem. Je
wil je gezin niet te veel belasten. Is wel eens verhuisd, maar dat was voor de kinderen echt
helemaal geen pretje.
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2. Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel belemmert de mobiliteit. Hoe zit dat?
Zie ook vraag 5- het speelt zeker, valt ongeveer samen met zijn roepingsbesef. Hij zit ontzettend
lekker op zijn plek en er mooie projecten lopen.
3. Het gevaar van routine en eenzijdigheid ligt op de loer, volgens de enquete. Daarom zouden
predikanten willen doorstromen. Kunt u zich daar wat bij voorstellen? Hoe is dat bij u?
Dit herkent hij zeker wel, maar in zijn huidige gemeente ziet hij nog ontzettend veel moois
gebeuren en niet dat hij daar de oorzaak van is alleen, maar hij voelt zich er nog wel op zijn plek.
4. In hoeverre speelt ‘leeftijd’ mee in mobiliteit?
Niet expliciet ter sprake gekomen, zie ook punt hieronder.
5. In hoeverre is roeping belemmerend/bevorderend? Hoe zou u roeping omschrijven? Hoe
ervaart u roeping, hoe weet u wat de Heere wil?
Roeping is heel belangrijk. Toen hij begon na de studie keek hij er heel anders tegenaan. hij had nog
geen gemeente natuurlijk, en roeping is dan iets massiefs. Dit is heel erg veranderd door de jaren heen.
Roeping ziet hij nu veel meer als de gaven en talenten die je hebt en ervaart op de plek waar je staat.
‘goed op je plek zitten’ zou je kunnen zeggen. Hij heeft er erg veel over na moeten denken, in huidige
situatie wel 15 tot 20 keer benaderd door andere gemeentes. Telkens heeft hij dit afgehouden, om
heel verschillende redenen. Vooral omdat hij ontzettend op zijn plek zit waar hij zit. En ergens langer
staan is ook heel erg mooi, je kan echt lang werken aan iets. Soms wel lastig: hou ik god tegen? Maar
hij is dus steeds meer in gaan zien dat je geroepen bent op de plek waar je staat. Vrij nuchter
roepingsbesef, niet heel anders dan de roeping van een willekeurig christen. Roeping van een
predikant wordt vaak uitvergroot.
6. Uit de enquete komt dat ‘ambtsvisie’ bevorderend is voor de mobiliteit. Op welke manier is
dat bevorderend, denkt u?
Je weet waar je aan begint, je bent geen gemeentelid als anderen. Je bent een voorbijganger. Maar als
je naar OT kijkt: mensen met een roeping bleven vaak op hun eigen plek! Roeping niet iets totaal
losstaands. God kan je op elke plaats zetten, en misschien maakt het niet eens zoveel uit of je ja of nee
zegt. God kan je gebruiken ergens en gaat met je mee.
Sterke roeping ervaren in middelbare school. Van beta helemaal naar alfa gegaan. Tijdens studie niet
zozeer een roepingsbesef, maar vooral veel zin in theologie en predikantschap. En onderweg heeft hij
telkens ervaren dat het goed ging, dus gezegend in wat hij deed.
7. Is ‘populariteit’ een factor die een rol speelt bij mobiliteit, denkt u? Verschuiving van ambt
naar persoon??
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Predikanten die ‘populair’ zijn krijgen ook niet altijd een beroep. De popi’s liggen niet zo in de markt.
Ligt een beetje aan wat je verstaat onder populair. Meer positief bekeken: waardoor ben je populair?
Ik heb goede ingang bij veel mensen, kan normaal doen, over voetbal praten. Speelt dit mee bij
beroepen, ja waarschijnlijk. Maar is dat populair of is dit meer menselijkheid? Speelt wel meer dan
vroeger, toen stond je echt hoger. Nu veel meer op wie je bent als mens. Alleen een studeerkamertype
zijn werkt niet meer. En dit is een begrijpelijke ontwikkeling. Je moet samen kunnen werken met een
predikant. De negatieve kant hiervan is of er nog ruimte is voor het woord van God. Mensen zien de
kerkdienst haast als iets wat lijkt op entertainment. Consumerend. Dus een bredere ontwikkeling die
ook
zeker
zijn
weerslag
heeft
op
mobiliteit
van
predikanten.

8. ‘Verhuismoe’, is een term die we tegenkomen bij de opmerkingen. Herkent u dat? Of juist
niet?
Ja zeker! En dan is hij nog niet eens zo vaak verkast. Vooral voor het gezin is het heel pittig. De kinderen
hebben ook echt wel last gehad met het verhuizen. Maar ook zelf vindt hij het fijn om langere tijd
ergens te zijn. Je hebt geen zin om weer opnieuw kennis te maken. En ook geen zin in gemeentes die
moeilijk doen. Hij is verliefd geworden op zijn huidige gemeente, ook beetje modern en fris.
9. Onder welke voorwaarden zou u wel/niet willen doorstromen?
-

-

-

Geestelijke ligging in de eerste plaats. Er is tegenwoordig ontzettend veel verschil tussen
gemeentes. Veel meer dan vroeger. Dit heeft veel invloed op mobiliteit. Je kan/wil simpelweg
niet overal predikant zijn. Hij heeft zelf een ontwikkeling doorgemaakt geestelijk, dmv New
Wine en dergelijke. Hij wil beslist geen stap terug zetten als hij naar een andere gemeente
gaat. Geen zin meer in gedoe of een lied wel of niet gezongen mag worden, daar is hij echt
voorbij/overheen.
Geografisch. Zelf is hij een stadsmens. Dus als hij ooit weer zou gaan zou hij wel echt iets heel
anders willen dan wat hij nu doet (zwolle). Dus niet naar Kampen oid. Een nieuwe mentaliteit,
nieuwe omgeving, nieuwe gemeentes.
Koophuis en afstand. Dit heeft ook invloed. Ooit wel eens bericht gehad van een gemeente 15
km verderop. Hij wilde daar wel heen, maar niet verhuizen. Dit vond de gemeente echter niet
goed! De kerkenraad wilde dat hij er kwam wonen. Terwijl het in elke beroepsgroep normaal
zou zijn dat je 15 km rijdt voor je werk.

Interview P5

1. Uit de enquete komt naar voren dat schoolgaande kinderen belemmerend zijn voor de
mobiliteit. Kun je je daar iets bij voorstellen, hoe dan? Geldt dat voor jou ook?
Antwoord: Hij kan zich dat goed voorstellen, hij wil voor zijn kinderen een goede toekomst,
veilige thuissituatie, veilige schoolsituatie. Hij heeft 3 schoolgaande kinderen. Toch geeft hij
aan dat de schoolgaande kinderen geen rol hebben gespeeld in zijn overweging bij het beroep
naar de gemeente waar hij nu staat. Hij heeft andere afweging gemaakt en dit was geen
hoofdreden.
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Daarop vroeg ik direct door naar wat dan die andere afweging was. Daarop antwoordde hij dat
hij op het moment van beroep verschillende afwegingen heeft gemaakt, waarbij roeping het
zwaarste telde. Daarop ben ik doorgegaan met vraag 5: Wat is roeping?
5. In hoeverre is roeping belemmerend/bevorderend? Hoe zou je roeping omschrijven? Hoe
ervaar je roeping, hoe weet je wat de Heere wil?
Antwoord: Wat is roeping? Predikant wordt beroepen, roep van eigen en andere gemeente,
afwegen wat God wil. Dus wachten op beroep, als dat komt, dan afwegen. Hij geeft aan hierin
wel veranderd te zijn de laatste jaren, hij neemt nu ook wel zelf initiatief op bijv. vacatures,
ziet hierin ook zeker wel Gods leiding. Hij geeft hierbij aan dat het zelf initiatief nemen
voortkomt uit de problemen rond mobiliteit, er wordt weinig meer beroepen, dus als je door
wilt stromen moet je wel zelf initiatief nemen. Waarschijnlijk waren er vroeger ook wel
initiatieven van predikanten, maar gebeurt dat nu meer zichtbaar. En opnieuw geeft hij aan
dat ook in een sollicitatie Gods leiding gezien mag worden.
Ik vraag door op hoe hij roeping of Gods leiding zelf ervaart. Hij vertelt dat er een gemeente
was die aan alle beroepbare predikanten een brief had gestuurd dat ze iemand zochten, deze
brief heeft hij weggegooid. Later kwam er van deze gemeente een hoorcommissie, deze heeft
hij wel ontvangen, waarna er een beroep van die gemeente kwam dat hij heeft aangenomen.
Maar inmiddels is hij dus wel aan het solliciteren. (Hij staat in zijn tweede gemeente, nu 14
jaar).
Op mijn vraag hoe hij roeping ervaart vertelt hij hoe dat bij hem gegaan is. Toen hij zijn studie
had afgerond en examen had gedaan was er al contact met een bepaalde gemeente. Hij is toen
voor zijn classisexamen gezakt, waardoor het geplande beroep niet door kon gaan. Later had
hij contact met een andere gemeente, waar hij tegen de predikant zei: als jij weggaat volg ik
jou op. Dat bleek profetisch, want dat is inderdaad gebeurd. In zijn tweede gemeente zou hij
moeten preken op een gemeenteavond, wat hij niet wilde. Daarom was van tevoren preek
opgenomen en die zou beluisterd worden, maar apparatuur deed het niet. Toen moest hij
alsnog op die gemeenteavond preken, wat achteraf heel goed bleek te zijn. Hij heeft dat
ervaren als Gods leiding dat het zo ging. Gebeurtenissen van buiten/boven geven bevestiging,
volgens hem.
2. Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel belemmert de mobiliteit. Hoe zit dat?
Antwoord: In principe beantwoordt hij de vraag of persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel de
mobiliteit belemmert, met nee. Bij doorvragen, uitleg van persoonlijk
verantwoordelijkheidsgevoel als je verantwoordelijk voelen voor zaken die nog spelen in een
gemeente, geeft hij wel aan dat bij beroepen die hij kreeg de taken in de huidige gemeente zo
belangrijk voor hem waren, dat hij daarom gebleven is (in die zin dus wel belemmerend voor
de mobiliteit AV).
3. Het gevaar van routine en eenzijdigheid ligt op de loer, volgens de enquete. Daarom zouden
predikanten willen doorstromen. Kun je je daar wat bij voorstellen? Hoe is dat bij jou?
Gevaar is er, hij vindt dat hij zelf nog wel ontwikkelt, maar weet niet of de gemeente daar
hetzelfde over denkt. De term ‘houdbaarheidsdatum’ valt. Hij denkt dat die 6-8 jaar is,
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misschien 10. Alles in de maatschappij is vluchtiger, dat zie je ook in de kerk. Hij zou wel willen
doorstromen.
Probleem is dat dat op het moment een heel ondoorzichtig proces is. Je moet zelf goed in de
belangstelling staan om beroepen te worden.
Op mijn vraag naar gevaar van eenzijdigheid noemt hij dat een eigen predikant soms saai wordt
voor de eigen gemeente. Als voorbeeld noemt hij dat een preek door eigen gemeente saai
wordt gevonden, alles is al eens gezegd, terwijl als hij dezelfde preek in andere gemeente
houdt, deze enthousiast wordt ontvangen. Hij denkt dat in eigen gemeente de persoon van de
predikant ook meer meespeelt.
4. In hoeverre speelt ‘leeftijd’ mee in mobiliteit?
Antwoord: Hij vraagt zich wel eens af of 50 al te oud is. Ook dit heeft voor hem weer te maken
met het ondoorzichtige traject dat het beroepingswerk nu is. Ook bij sollicitatie niet altijd
duidelijk waarom men voor wie kiest. Leeftijd lijkt daarin een rol te spelen, maar dat is niet
hard te maken.
Zoals het nu gaat in beroepingswerk vindt hij niet goed, zowel voor gemeente als predikant
niet. Als de ‘houdbaarheidsdatum’ voorbij is, is de predikant het kind van de rekening,
losmaking volgt, daarna volgt zeker geen beroep meer. Hierdoor gaat volgens hem ook
kwaliteit verloren en hij hoort ook dat andere predikanten zich afvragen of ze dit werk wel
willen blijven doen.
Hij noemt bijvoorbeeld ruiling als optie.
Hij noemt ook het voorbeeld van een andere gemeente: deze gemeente had moeite om het
ouderenpastoraat goed in te vullen, omdat er veel ouderen waren. Er werd een extra predikant
‘ingeleend’, die ook af en toe zou preken. Gemeente was echter niet tevreden over prediking
en de samenwerking is toen weer opgezegd. Terwijl hij wel goed was in pastoraat. Kwaliteit
van deze predikant wordt niet gebruikt, gemeente heeft nog steeds zelfde probleem met
ouderenpastoraat.
Hij heeft het idee dat gemeenten vooral jonge, energieke predikant wil, vol met ideeën, en die
is ook nog beter te betalen. Hij geeft toe dat het onderbuiksgevoel is en niet hard te maken.
Wel is zichtbaar dat predikanten ‘andere dingen’ gaan doen, bijv. na losmaking, of pastoraat
in verzorgingshuis of predikant wordt kerkelijk werker. Ook ziet hij soms dat gemeenten die
kleiner worden een oudere predikant niet meer kunnen betalen en dat hij daarom weg moet.
Ook wordt je soms afgerekend op bepaalde uitspraken, die uit hun verband gehaald zijn. Daar
wordt over gesproken terwijl je er niet bij bent en je dus niet kunt verdedigen. Voor hem is
daar een beroep op ‘stukgelopen’; gesprek met kerkenraad leek goed, maar op
gemeenteavond haalde iemand een uitspraak van hem over vrouw in ambt aan en toen ging
het niet door. Hij zegt dat als hij dit had kunnen toelichten, het misschien anders was gelopen.
Hij vindt het belangrijk dat er aandacht komt voor de vraag hoe voorkomen kan worden dat
predikanten vastlopen.
Ook is het volgens hem zo dat een predikant met alle gemeenteleden goed overweg moet
kunnen. Gemeenteleden onderling kunnen om elkaar heen lopen, predikant kan dat niet. De
gemeente wil dat de predikant alles doet, als een ouderling komt i.p.v. de ds is het niet goed.
Dat vindt hij wel lastig.
41 | P a g i n a

Methodologie MA2bMT
Onderzoek mobiliteit predikanten

Arend, Amanda, Marijke, Pieter

Predikant is ‘unique selling point’ aan het verliezen. Catechisatie, pastoraat, kerkenraad
voorzitten kan allemaal beter gedaan worden door een ander. Waarom dan nog predikant
nodig? Kerkelijk werker met preekbevoegdheid is toch ook prima? Daarbij, als iemand niet
aanstaat wat de predikant zegt, blijft diegene gewoon thuis, luistert wel iets via internet wat
hem wel aanstaat.
6. Uit de enquete komt dat ‘ambtsvisie’ bevorderend is voor de mobiliteit. Op welke manier is
dat bevorderend, denk je?
Antwoord: Hoge ambtsvisie door hem omschreven als je door God gezonden weten. Dan laat
je je ook sturen, ben je afhankelijk, en daardoor meer mobiel, als er tenminste een beroep
komt. Als je zelf je ambtsvisie invult met persoonlijke factoren, zijn er andere zaken belangrijk.
7. Is ‘populariteit’ een factor die een rol speelt bij mobiliteit, denkt u? Verschuiving van ambt
naar persoon?
Antwoord: Ja, maar ongrijpbaar. Waar heeft populariteit mee te maken? Er wordt steeds in
dezelfde vijver gevist, zelfde groepje wordt steeds rondgepompt. Ik vroeg of dat te maken
heeft met de verschuiving van ambt naar persoon en hij gaf als antwoord ja. Ook dat dat niet
nieuw is, wel dat het nu meer zichtbaar is. Verhaal dat vroeger in Groningen gemeente
meereisde met predikant in welke kerk hij voorging, was al in jaren ’70.
Vroeger ging je gewoon naar de kerk, nu mobieler, ga je op familiebezoek als een predikant je
niet aanstaat. Er wordt veel meer gekeken naar ‘wat past bij mij’ en ‘als het saai wordt haak ik
af’. Je kiest wat je interessant vindt én op jouw tijd.
Persoon is belangrijk, ‘persoon’ moet succes bewerken. En het is vluchtig, kijk maar naar bijv.
Umberto Tan. Even niet meer succesvol en je ligt eruit. Laat het belang van de persoon zien
(ook bijv. met Talpa, die bekende personen binnenhaalt).
8. ‘Verhuismoe’, is een term die we tegenkomen bij de opmerkingen. Herkent u dat? Of juist
niet?
Speelt bij hem geen rol, slechts 2x verhuisd (naar 1e en 2e gemeente).
9. Onder welke voorwaarden zou u wel/niet willen doorstromen?
Hij wil wel doorstromen, dacht na over voorwaarden.
Hij noemde voorwaarden, maar wil daar wel realistisch in zijn, grijpt hierin ook weer terug op
roeping. Als hij duidelijk roeping ervaart, zijn de voorwaarden van minder belang.
Voorwaarden:
- Graag gemeente met collega
- Zo niet, dan gemeente die ‘past’
o Op mijn vraag wat passend is: qua ligging, organisatie van de gemeente of hij zich
daarin kan vinden of niet, wat de gemeente van hem verwacht
Hij vindt het lastig te omschrijven. Soms lijkt in een gemeente alles te kunnen of lijkt een
gemeente heel conservatief, terwijl in een gesprek dat heel anders kan zijn.
42 | P a g i n a

Methodologie MA2bMT
Onderzoek mobiliteit predikanten

Arend, Amanda, Marijke, Pieter

Daarnaast speelt inkomen mee. Je kunt wel naar een kleinere gemeente willen, maar ben je
bereid minder te verdienen? Is dat haalbaar voor je gezin met bijvoorbeeld studerende
kinderen? Ook vindt hij dat in een kleinere gemeente soms grotere problemen zijn, die niet
verwateren.
Hij zou liever in een dorp zijn dan in een stad.
Dus best wat voorwaarden, maar als er een beroep zou komen en hij zou ervaren dat God hem
stuurt en het gevoel hebben dat hij iets kan betekenen, dan zouden veel voorwaarden
vervallen in het vertrouwen dat dat dan wel goedkomt.
Hij wil ook liever niet in een gemeente waar familie van hem zit. Ook speelt geografische ligging
mee.
Mijn laatste vraag was of hij nog vragen of opmerkingen had.
Hij vertelde dat hij zelf veel bezig is met deze problematiek en nadenkt over oplossingen.
Hij is bezig om te proberen met predikanten in de regio iets op te lossen. Hij noemde het
voorbeeld van een ‘huisartsenpost’, waar meer overleg is tussen de predikanten in de regio,
waar werkzaamheden verdeeld kunnen worden. Sterke punten kunnen dan in de regio ingezet
worden en van elkaars sterke punten kan gebruik gemaakt worden.
Als er bijvoorbeeld een probleem speelt in de eigen gemeente, kan een predikant uit een
andere gemeente ingezet worden voor het ‘gewone’ werk, zodat de eigen predikant kan
werken aan het probleem. Dat kan ook als een predikant het in een bepaalde gemeente
moeilijk heeft, deze kan dan misschien wel ingezet worden in een andere gemeente.
Interview P6

1. Uit de enquete komt naar voren dat schoolgaande kinderen belemmerend zijn voor de
mobiliteit. Kunt u zich daar iets bij voorstellen, hoe dan? Geldt dat voor u ook?
Antwoord: Kan zich dat goed voorstellen, maar vooral in voortgezet onderwijs. Basisschool is
minder erg om te wisselen. Speelt op dit moment in zijn eigen gezin ook, jongste is 15, moet
nog 2 jaar HAVO. Daarna is hij weer beschikbaar. Dan staat hij hier ook 10 jaar, dat is mooie
tijd om weer verder te gaan. Op dit moment bespreken we het belang van anonimiteit,
gemeente moet niet denken dat hij hier nog 2 jaar ‘uitzit’, is ook niet zo. Ik heb benadrukt dat
we ook de gegevens uit de interviews anonimiseren. Op mijn vraag of hij ook communiceert
dat hij niet beschikbaar is, vertelt hij dat hij de afgelopen jaren wel benaderd is door andere
gemeenten en dat hij dan inderdaad aangeeft dat hij nu niet beschikbaar is. Voor hem zijn
schoolgaande kinderen nu dus belemmerend voor de mobiliteit.
2. Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel belemmert de mobiliteit. Hoe zit dat?
Antwoord: Hij kan zich voorstellen dat het zo werkt, maar herkent het persoonlijk niet. Hij staat
in een grote gemeente, samen met een collega. Ook is er een jongerenwerker. In de gemeente
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wordt gezamenlijk verantwoordelijkheid gedragen, zowel door predikanten en ouderlingen als
ook
door
gemeenteleden/kringen
onderling.
Daardoor
persoonlijk
verantwoordelijkheidsgevoel geen belemmering.
3. Het gevaar van routine en eenzijdigheid ligt op de loer, volgens de enquete. Daarom zouden
predikanten willen doorstromen. Kunt u zich daar wat bij voorstellen? Hoe is dat bij u?
Antwoord: Kan zich daar wat bij voorstellen, hangt ook van de persoon af. Hij staat zelf in grote,
dynamische gemeente, waar veel gebeurt en veel ook niet gebeurt. Hij geeft aan dat het
mogelijk is in deze gemeente in een bepaalde tijd volledig te veranderen van rol of van manier
van werken. Er is genoeg variatie, verschillende rollen zijn nodig, zoals leiders, pastorale
werkers, catecheten. Ook ervaart hij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, wat hij interessant
vindt. Hij maakt de vergelijking met huisarts en specialist. Sommigen vinden het heerlijk om
hun hele leven huisarts te zijn, dicht betrokken bij de mensen, van alles wat doen en ook alles
zelf doen. Anderen specialiseren zich liever.
Op termijn zou hij best een wat minder dynamische gemeente willen, de huidige gemeente
vraagt veel energie, is voor nu prima, maar hij kan zich voorstellen dat hij dat op een bepaald
moment te veel vindt worden.
4. In hoeverre speelt ‘leeftijd’ mee in mobiliteit?
Antwoord: speelt volgens hem een grote rol in de kerken, voor hemzelf op dit moment niet.
Hij heeft er wel van geprofiteerd, zegt hij, door op de juiste momenten door te stromen. 3540 lijkt de ideale leeftijd voor veel gemeenten; op deze leeftijd nog genoeg energie en
inmiddels wat ervaring. Ook financiën kunnen hierin een rol spelen, zowel in wat nodig is voor
het gezin als wat opgebracht kan worden door de gemeente.
5. In hoeverre is roeping belemmerend/bevorderend? Hoe zou je roeping omschrijven? Hoe
ervaar je roeping, hoe weet je wat de Heere wil?
Antwoord: Ds. heeft volgens hem geen andere roeping dan een bakker. Roeping van bakker is
goed brood bakken, roeping van ds. is o.a. goede preken houden. Wel moeten grote stappen
samen met God gezet worden, zoals iedere christen dat zou doen. Zaken voorleggen aan God,
keuzes samen met God maken. Er zijn allerlei menselijke overwegingen, God werkt daar in
mee. Je moet eerlijk zijn naar God in je overwegingen en dan een keuze maken. Hij ervaart wel
dat hij open moet staan voor wat ‘op zijn pad komt’, wat je ‘krijgt’, zo heeft hij zijn eerste
beroepen ook ervaren. Op deze manier is roeping bevorderend, geeft vrijheid en ruimte voor
eigen verantwoordelijkheid. Wanneer dingen anders lopen dan je had gehoopt hoef je achteraf
niet te vragen of je het wel goed hebt gedaan, bijv. “hoe kan iets nu zo lopen, terwijl God mij
hier wilde hebben?”
6. Uit de enquete komt dat ‘ambtsvisie’ bevorderend is voor de mobiliteit. Op welke manier is
dat bevorderend, denk je?
Antwoord: Hij beschrijft zijn ambtsvisie als ‘laagkerkelijk’, gewoon naar eer en geweten je werk
doen. Je moet je ambt niet gebruiken om je positie te verdedigen. Als hij zijn werk niet goed
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doet, moet hij iets anders gaan doen. Hij ervaart zijn ambtsvisie als bevorderend voor de
mobiliteit, het geeft ruimte voor eigen afweging en eigen verantwoordelijkheid.
7. Is ‘populariteit’ een factor die een rol speelt bij mobiliteit, denkt u? Verschuiving van ambt
naar persoon?
Antwoord: Populariteit speelt zeker een rol bij of je wel of geen beroep krijgt. Iemand zei tegen
hem: “Je moet tegenwoordig een Messi op de preekstoel zijn”. Je ziet hier verschuiving van
ambt naar persoon. Maar dit speelt niet alleen nu, is al veel langer. Hij vindt dat het ook om
de persoon gaat, niet zozeer om het ambt.
8. ‘Verhuismoe’, is een term die we tegenkomen bij de opmerkingen. Herkent u dat? Of juist
niet?
Antwoord: ‘verhuismoe’ kan hij zich voorstellen, maar speelt bij hem niet. Hij is verschillende
keren verhuisd, maar ziet er niet tegen op om eventueel weer te moeten verhuizen. In de
gemeente waar hij nu staat, is hij het langst, en hij is dus niet verhuismoe.
9. Onder welke voorwaarden zou u wel/niet willen doorstromen?
Antwoord:
- Er moet een win/win situatie zijn, beide kanten, hijzelf en andere gemeente,
moeten er voordeel van hebben
- Hij moet niet álles hoeven doen als predikant, sommige predikanten zullen dat graag willen
en goed kunnen, zou niet zíjn keuze zijn. Ligt dus ook aan verwachtingen van de andere
gemeente.
- Er moet een match zijn. Op mijn vraag wat die ‘match’ mogelijk maakt noemt hij dat hij
zijn eigen stijl en zijn eigen manier van werken moet kunnen houden en dat er een klik met
de mensen moet zijn. Hij weet dat er bepaalde mensen/groepen van mensen zijn waar hij
goed mee overweg kan (hij voegt er aan toe dat dat gelukkig heel breed en gevarieerd is),
als een gemeente daaruit bestaat geeft dat een ‘match’.
Ik vroeg nog of andere factoren, zoals bijv. financiën daar dan niet in meespelen? Hij vertelt
dat hij nu in een grote gemeente staat en in de hoogste loonschaal zit en dat dat nu ook voor
het gezin fijn is, maar dat dat niet altijd zo hoeft te blijven en dat hij dan dus ook open staat
om naar een kleinere gemeente te gaan.
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Verslag (op hoofdlijnen) van de werkconferentie uitgaande van dep. Advies en Bijstand
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Aanwezig: (afvaardiging van) Praktijkcentrum, Theologische Universiteit Kampen, Steunpunt KerkenWerk, NGK,
Predikantenvereniging, dep. Predikantszaken, dep. Advies en Bijstand
Doel
Met deze bijeenkomst willen we nagaan of de signalen die dep. A&B ziet als het gaat om mobiliteit en doorstroom van
predikanten, en de problemen die er zijn in de samenwerking tussen predikanten, kerkenraden en gemeenten, worden
herkend door de aanwezigen.
Zo nee: wat ziet A&B verkeerd/wat is er anders; zo ja: wat zou een oplossingsrichting kunnen zijn en hoe kunnen we
samenwerken om die oplossingen uit te voeren.
Vooraf
Voorafgaand aan de bespreking wordt gepeild wat de verwachtingen van de deelnemers zijn, wat men graag wil inbrengen
en wat men hoop te gaan horen.
In grote lijnen: - hoop op open gesprek
- er moet nu iets gedaan worden, knopen worden doorgehakt
- wat is richting voor oplossingen, hoe gaat het met de kleine gemeenten?
- analyse van de vraag van de kerken
- goede onderbouwing van de verschillende stellingen en beweringen
- na alle initiatieven blijkt probleem predikantenmobiliteit nog hetzelfde – hoe kan dit?
- de praktijk loopt voor op theorie/haalt theorie in – hoe kan dit?
- zelfreflectie bij predikanten ontstaat pas bij spanningen en conflicten
- met de competentielijst predikanten wordt te weinig gedaan
- enerzijds gebeurt er veel moois in de kerken, anderzijds stuiten we op veel narigheid
- wetenschappelijk gevormde predikant: nodig of juist afstand scheppend? Inzicht is nodig!
- belangrijk om op te halen wat er bij de betrokkenen leeft
- willen graag concrete stappen horen
- is er bereidheid om niet-orthodoxe adviezen aan te reiken/na te jagen bij: gremia, KR,
gemeente, predikant?
- wie komt er op voor de gemeenten?
- we zien het fout gaan en wat doen we?
- loslaten monopolistisch denken!
- persoonlijke gaven regionaal gebruiken.
Inleiding
Als inleiding op de gesprekken over de stellingen licht IJsbrand van der Krieke het thema ‘mobiliteit onder predikanten’ toe
vanuit de bevindingen van dep. A&B. Is het beeld dat in het werkdocument wordt geschetst te dramatisch? Klopt de
rekensom wel (stagnerende mobiliteit predikanten + instroom kerkelijk werkers (met preekbevoegdheid) = einde
wetenschappelijk opgeleide predikant)? Maken we het te groot?
Als leden van het deputaatschap zijn we in gesprek geweest met individuele predikanten (al dan niet i.h.k.v. het
deputaatschap), er zijn gesprekken geweest met SKW, TUK, Praktijkcentrum, dep. Predikantszaken, we nemen deel in de
Raad van Advies, de Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling, we hebben gehoord wat er in het congres ‘met vreugde
en zegen’ (Amersfoort-Beraad, voorjaar ’18), we volgen wat er gepubliceerd is en wat er in de krant staat, en we hebben
kennis genomen van allerlei onderzoeken die op dit gebied zijn uitgevoerd, we bespreken met elkaar de problemen en
conflicten die we tegenkomen en de tegenstrijdigheden tussen theorie en praktijk, We proberen de lijnen te ontdekken in
alles wat we gehoord, besproken en gelezen hebben, want we merken dat er van alles aan de hand is, en ook dat er veel op
het spel staat..
Er is al jaren veel aan het veranderen in de samenleving, zoveel dat er sprake is van een paradigmawisseling, maar in beleid
en regelgeving binnen de kerk zijn de gevolgen hiervan nauwelijks terug te vinden. Samen met het betrekken van de
komende generaties bij de gemeente is dit in de meeste kerken een toenemende bron van zorg. Bij de GS van 2005 is dit
door dep. Bemiddeling en Begeleiding al uitgebreid aan de orde gesteld, maar het werd door de synode afgedaan als een
onaanvaardbare weergave van de werkelijkheid.
De vraag naar de waarde van een WO-opgeleide predikant dringt zich op. Worden ze hoofdzakelijk gezien als ‘dure jongens’
of hebben ze een meerwaarde ten opzichte van HBO-geschoolde kerkelijk werkers? Zo ja, wat is die meerwaarde dan?
Het is nu 2019. Vanaf 2002 heeft de GS opdrachten gegeven aan ons deputaatschap (of aan zijn voorloper) om te
onderzoeken wat er aan de hand is en wat oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn. Dep. A&B heeft deze opdracht ook
gekregen, en is uitgenodigd met onconventionele voorstellen/oplossingen te komen.
We zijn ons hierop aan het bezinnen, maar willen dit niet alleen in ons eigen deputaatschap doen. A.d.h.v. de bespreking
van de stellingen (zie onder) willen we van gedachten wisselen met de deelnemers aan deze conferentie, en heel graag hun
visie en ideeën horen.

Stelling I
“We zijn in transitie: van het klimaat van het absolute naar een cultuur van beleving – wat is herkenbaar,
wat niet, wat is niet benoemd?”
“In 2025 is de predikant inwisselbaar voor een kerkelijk werker met preekbevoegdheid”
Opmerkingen
- minder organisatie – minder ‘controlekerk’, meer ‘ervaringskerk’ – minder moeten, meer ‘ik wil’,
- gemeenschappen werken anders samen, meer ‘erbij horen-gevoel’,
- minder kennis , meer intuïtie – beleving loopt vast op kennis,
- gat tussen beleving en prediking – preek gaat vaak over de hoofden heen en raakt (ook) niet het hart,
- predikant maakt ontwikkeling door – snelheid en hoeveelheid werk worden teveel – er vallen gaten in het pastoraat (waar
een ambtsdrager gewild is),
- in plaats van het absolute wordt meer relativisme gevraagd – absolute niet opvatten als ‘niet bespreekbaar’,
- relativisme slaat door: gedachte vooral bij ouderen te vinden – reactie op het verleden?
- gemist wordt de ‘overmacht van het Woord’ en waardering van de brenger (predikant) van het woord
- terugvallen op status predikantschap kan niet meer,
- te late inzet van WO-professional, juist omdat nu veel ter discussie staat,
- wordt soms een andere kwaliteit gevraagd dan vroeger (onafhankelijk van HBO/WO)
- samenwerking mogelijk en gewenst tussen HBO-er/WO-er,
- ambt aller gelovigen mag nooit overschaduwd worden door officieel ambt,
- het is maar de vraag of een HBO-er beter presteert,
- verschillende situatie/vraag geeft een verschillend antwoord – HBO/WO meer als complementair zien,
- veel verschil in niveau opleiding kerkelijk werkers – soms niveau te laag,
- HBO/WO wel naast elkaar, maar niet inwisselbaar – zet ze in waar ze voor opgeleid zijn,
- gevraagd wordt om concrete voorstellen in deze, idem voor de Generale Regelingen.
- geen eensluidend beeld w.b. toekomstige tekorten in predikanten,
- verwachtingspatronen voor predikanten worden hoger bij meelevend kerklid,
- er wordt teveel aan predikant opgehangen,
- wordt de inbreng predikanten wel voldoende gewaardeerd,
- te weinig leiding in de kerkenraad – Paulus neemt niet de leiding maar legt nadruk op faciliteren/begeleiden,
- overgang maken van organisatiemodus naar relatiemodus,
- in/met GRP teveel gereguleerd,
- existentiële vraag naar boven halen: waar gaat het echt om?
- niet steeds verwijzen naar vroeger! Nu de kerk opbouwen, mensen staan open voor nieuwe frisse dingen,
- wij zijn nog niet door het absolute heen: er is nog hak- en breekwerk nodig,
- transitie was er altijd al, het gaat nu alleen sneller – daarom nu geen HBO predikanten,
- ambtsopvatting is verdampt/verdund – onderling pastoraat valt tegen ivm legitimiteit,
- pastoraat (en behoefte daaraan) moet meer gestuurd worden,
- we hebben een frisse motivatie nodig. Na jaren van teleurstelling en frustratie is een nieuw elan nodig voor: ambt,
opleiding, lering m.a.w. voor een nieuwe kerk. Het gaat om de Geest en om ruimte,
- ambt blijft nodig voor legitimiteit, onderwijs, leiding – geen nieuwe ambtsvisie nodig, maar hertaling,
- doorzettingsmacht moet worden ingevuld – wij hebben probleem met macht (macht niet wegregelen door ‘verdeel en
heers’),
- predikanten kunnen mobiliteit niet sturen, daar moet instantie voor komen op classicaal of landelijk niveau..
Stelling II
“Ons kerkelijke systeem is een keurslijf, maar in functie zeg ik dit niet – waar knelt het systeem het
meest in de verhouding tussen predikant, kerkenraad en gemeente?”
“Als je nadenkt over onze manier van kerk-zijn, wat houd je dan het meest bezig? Waar lig je wakker
van?”
De stelling geeft niet de visie of voorkeur van dep. A&B weer, maar verwoordt een tendens die A&B waarneemt. Of deze
tendens al dan niet gestopt, omgebogen of gekanaliseerd dient te worden, in alle gevallen is een juiste signalering de eerste
stap voor verdere ontwikkeling.
Als opening wordt gesteld dat het beroep van predikant een geweldig beroep is.
Toch wordt, soms met enige aarzeling, de stelling in de verschillende groepen wel breed herkend, met name als je die legt
tegen de huidige regelgeving (in bv. de KO): als iets uit die regelgeving knelt, dan wordt die regelgeving over het algemeen
moeiteloos genegeerd, zowel door kerkenraden als door predikanten. Genoemd wordt dat ‘als je een regel niet uit kunt
leggen als ‘van Christus’, je van die regel mag afwijken’. Opgemerkt wordt wel dat het rekken/omzeilen van de regels de
kwetsbaarheid van de predikanten vergroot.
Er zijn in de praktijk veel verschillen, m.a.w. plaatselijk wordt ‘eigen’ regelgeving toegepast. Op papier lijken de formele,
(landelijke) regels toepasbaar, maar zo gauw het persoonlijk wordt, dan gaat het opeens heel anders – bv. allerlei regels

over het omgaan met lhbt-ers voelen opeens heel anders als het je eigen zoon/dochter betreft.
Tegelijk wordt er gezegd dat we moeten staan voor wat we belangrijk vinden: sommige dingen zijn onopgeefbaar, en we
moeten het hebben over welke dingen dit betreft. De volgorde ‘eerst de relatie, dan de ruimte’ wordt wel onderschreven,
maar men vindt het ook wel complex (onzeker, bedreigend) om deze volgorde toe te passen.
Christus als bron moet de mensen/de kerk vergaderen en bij zich houden, niet de hekken van de regelgeving.
In z’n algemeenheid kunnen jonge predikanten beter meekomen met de huidige techniek en manier van communiceren
dan de 50+-ers, maar leeftijd is niet bij voorbaat doorslaggevend. De praktijk lijkt ook uit te wijzen dat HBO-ers met
preekbevoegdheid het (wekelijkse) preken niet voor een langere periode vol te houden.
Het stimuleren van de doorstroming zou bevorderend kunnen zijn voor de vitaliteit van de predikant, maar het is de vraag
of zij, en ook de kerkenraden, de zeggenschap/regie op dit punt uit handen willen geven.
Over de mate waarin kerkenraden wijs en adequaat handelen is veel herkenbaarheid: die laat nogal eens te wensen over,
en ook de voortdurende wisseling van de samenstelling (qua bemensing en qua geluid) zorgt voor onrust en soms voor
problemen. Dit systeem maakt de predikant kwetsbaar, omdat de kerkenraad het als niet-professional wel voor 100%
verantwoordelijk is.
Stelling III
“Het profiel van de predikant anno 2025 voldoet aan wat in het werkdocument onder punt 5 staat”
“Welke kenmerken zijn naar jouw mening voor de predikant van de toekomst haalbaar, welke zijn
nodig, en welke zijn acuut?”
Met betrekking tot het ambt van predikant
Er wordt genoemd dat er een verschil is tussen beroepshouding en beroepskader. De beroepshouding wordt steeds
belangrijker en krijgt ook vanuit de TU meer aandacht.
Wetenschappelijke theologie wordt als belangrijk zien. Daar is vraag naar, want de maatschappij verandert en daarmee ook
de vragen aan de predikant. De complexiteit van de samenleving vraagt om een goed opgeleide predikant, maar ook om
een academisch niveau. Tegelijk wordt geconstateerd dat er ontwikkelingen zijn mbt de predikant: naast goede kennis
worden ook sociaal werken en (zelf)reflectie als belangrijke vaardigheden gezien.
Er is een heel spectrum van wetenschappelijk naar praktisch. De TU is in overleg met diverse instellingen om hier vorm aan
te geven.
Naast bovenstaande worden ook pastorale vaardigheid en communicatie genoemd als belangrijke eigenschappen. Als kern
van het ambt wordt vertrouwen genoemd.
Er is een verschil tussen ambt en dienstverband. Ambt is (toe)vertrouwen. Predikant stelt zijn leven in dienst van het
woord. Dit vraagt vertrouwen en voorzien. Maar de praktijk schuurt met deze theorie. Spelen er geldgedreven motieven?
In hoeverre is er sprake van eigen doelstellingen, eigen belangen, geïnstitutionaliseerd denken?
Met betrekking tot de functie van predikant
Aandacht voor arbeidsverhoudingen: er is meer mogelijk: bv. landelijk dienstverband (PKN), flexibele arbeidsverhoudingen
– iedereen vindt echter zelf het wiel uit.
Er is een toename in differentiatie in opvatting wat ambt/gemeente is. Belangrijk is om te kijken wat een gemeente nodig
heeft.
50+ problematiek wordt genoemd. Goede analyse hiervan is noodzakelijk. Demotie wordt als optie genoemd, maar wie
stuurt hierop? 50+ doet weinig aan nascholing – zou verplicht moeten zijn. Aan de andere kant wordt er de trend genoemd
om oudere predikanten te beroepen: je zit er niet zolang aan vast.
Wie heeft doorzettingsmacht?
Een predikantenpoule zou oplossing kunnen zijn.
Een pilot (van onderaf!) kan structuren oprekken.
Ook de Permanente Educatie Predikanten (PEP) zou hierin iets kunnen betekenen.
Advies voor deputaatschap
Volgens een aantal aanwezigen is er sprake van een angstcultuur binnen de synode. Belangrijk is dat A&B met concrete
voorstellen richting synode gaat: wees zoveel mogelijk sturend richting de synode.
Als haalbaar wordt genoemd:
- loslaten opvatting ‘predikantschap is voor het leven’
- optimaliseren pastorale vaardigheden (communicatie) predikant
- optimaliseren leiding geven aan kerkenraad en vrijwilligers
- goede kennis van en reflectie op (de ontwikkeling van) eigen gaven in het licht van gedifferentieerd denken over
relaties (predikant/gemeente, predikant/ambt)
Als nodig wordt genoemd:
- VERTROUWEN!
- bewaken verbintenissen predikant/gemeente – wat is hiervoor nodig?, wie kan/kunnen dit doen?, waar wringt
het?
- authentiek zijn en vandaaruit preken

- niet roepingsbesef uitspelen tegen aanspreekbaar zijn
- koppeling maken tussen theologie/wetenschap en vragen uit huidige tijd/samenleving/kerken
- kerkenraad geen ‘werkgever’ maar betrekken/huren kennis/gaven/expertise in vanuit landelijke pool
- gave om Gods Woord door te geven aan jong en oud in de kerk van vandaag
- gave om pastoraal op te kunnen trekken met de gemeente in de dingen van het leven
- permanent werken aan hermeneutische kennis en vaardigheden (bijbels/theologisch, praktisch/existentieel)
- open houding t.a.v. verstaan van de Schrift in tijd en plaats
Als acuut wordt genoemd:
- proefpolders vormen
- zg. ‘op maat’-oplossingen voor huidige 50+-predikanten – wie stuurt?, lokaal/regionaal regelen?
- oude(re) predikanten vitaliseren
- aandacht voor het als predikant verbindend leider kunnen zijn
- predikanten die leren/hebben geleerd dat hun werk begint met relatie – de inhoud krijgt alleen betekenis voor de
ander vanuit de relatie
- profetisch kunnen spreken vanuit Gods Woord
- leiding kunnen geven in proces visie- en beleidsvorming
- aandacht voor relevantie van de theologie voor de praktijk
Plenair
Tijdens deze bespreking wordt een aantal voorstellen gedaan om de gesignaleerde knelpunten te verbeteren:
1. Predikanten moeten goed worden begeleid. Het zou goed zijn om deze begeleiding niet af te laten hangen en uit te laten
voeren door de kerkenraden: die zijn daar niet altijd toe in staat en de voortdurende wisseling in bemensing draagt niet bij
aan een goede borging van deze begeleiding. Beter is het om het bovenlokaal te beleggen, en daarbij te zorgen voor
voldoende continuïteit en doorzettingsmacht.
2. Van het doorgaande leerproces van een predikant moet mobiliteit (het in beweging zijn) deel uitmaken. Een natuurlijke
doorstroming kan daardoor bevorderd worden.
3. De autonomie van de plaatselijke kerk moet opnieuw worden bekeken. Nu is iedere kerk 100% bevoegd in zijn eigen
beleid t.a.v. de predikant. Het ontstaan van een zekere kokervisie is daardoor
niet denkbeeldig.
4. Er moet ruimte komen voor pilots w.b. verschillende vormen van ‘bovenkerkelijke’ samenwerking. Van belang is om deze
pilots niet top-down in te richten en uit te voeren, maar aan te laten sluiten bij de plaatselijke situatie.
5. De op handen zijnde fusie met NGK is een mooie kans om bestaande structuren opnieuw te bezien, en waar nodig op
een nieuwe manier op te bouwen – zie ‘Verlangen naar een nieuwe kerk’.
6. De rapporten die van de verschillende instanties/deputaatschappen naar de synode gaan, moeten:
a – concrete voorstellen bevatten,
b – op elkaar afgestemd zijn,
c – de synode oproepen het kerkelijke systeem te hervormen.
Vanuit SKW worden onderstaande cijfers genoemd:
Beroepingswerk
Uitgebrachte beroepen
Beroepen predikanten
Aangenomen beroepen
In 2018 steeg het aantal beroepen t.o.v. 2017

2013
56
38
33

2014
43
30
24

2015
45
37
30

2016
31
21
19

2017
29
25
19

2018
36
24
21

Afspraken
1. In mei ’19 is er een volgende vergadering van de Raad van Advies. Daar zal een voorstel geagendeerd worden hoe de
verschillende synoderapporten op elkaar afgestemd worden. Ruurd Kooistra en Lien Schilthuis bereiden dit voor.
2. Gehouden of nog te houden onderzoeken worden zoveel mogelijk uitgewisseld.
Met elkaar kijken we terug op en zijn we dankbaar voor een goed en zinvol samenzijn, waarin we open, en met respect en
waardering naar elkaar hebben geluisterd en waarin we ons vrij konden uitspreken. We waren unaniem van mening dat de
ontmoeting en de gesprekken hebben bijgedragen aan een beter begrip voor elkaar, voor elkaars werk en voor elkaars
standpunten. Daarbij is niet alleen de noodzaak om samen te werken duidelijker geworden, maar ook de behoefte daaraan,
en om, onder de zegen van onze Heer, de krachten te bundelen, en concreet te worden in de bezinning op hoe het anders
kan en waar het anders moet.

Voor:
Van:
Datum:
Betreft:

werkgroep A&B (mobiliteit)
IJsbrand
20.09.2019
samenvatting artikelen over ambt, kerk en geloof

1. Waarom vrijgemaakten baptist werden. In: ND 27 oktober 2017.
De baptisten heeft zijn aantrekkelijkheid te danken aan de geloofsbeleving. Arend Kroes,
masterstudent TUK, heeft er onderzoek naar gedaan. ‘Er gaat een zoektocht van jaren aan
vooraf voordat de keuze wordt gemaakt / Dat proces begint vaak met een concrete
gebeurtenis, zegt Kroes. ‘Dat kan bijvoorbeeld een sterfgeval zijn, of een echtscheiding. Als
daar niet pastoraal op wordt gereageerd, of als mensen diepere geloofsvragen ontwikkelen,
begint een geestelijke zoektocht.’ Ook contact met andere christenen kan het proces op
gang brengen. Kroes: ‘Mensen ontvingen buiten de vrijgemaakte kerk onderwijs.
Bijvoorbeeld via een studentenvereniging, een Alpha-cursus, een sportevangelisatieproject
met Athletes in Action of bij een conferentie van New Wine.’’
Kroes: ‘De mensen uit mijn onderzoek omschreven de vrijgemaakte kerk als een
regeltjescultuur. Ze spraken van een verstandelijk geloof, met het beeld van een
afstandelijke God en zondige mensen. Bij de baptisten ervaren ze een cultuur waar God
liefde is en ze worden aangespoord om het geloof handen en voeten te geven.’
2. NGK-proef met team dominees niet gelukt. In: ND 20 januari 2018.
‘Een proef in de Nederlands Gereformeerde Kerken om dominees en kerkelijk werkers in
teamverband professioneel te laten samenwerken voor meerdere kerken tegelijk, is door
gebrek aan draagvlak niet van de grond gekomen.’ Na acht jaar tijd moet de Commissie
Loopbaanbeleid Predikanten en Kerkelijk werkers vaststellen dat de proef jammerlijk mislukt
is. Voorzitter Wim Louwerse weet de mislukking aan de vrijblijvende cultuur van zijn kerken.
Ouderling Jan Maris was het gebrek aan motivatie de boosdoener. ‘Dominee Jan uit de
Bosch toonde zich geëmotioneerd. Volgens hem willen zijn kerken de ongemakkelijke
waarheid niet onder ogen zien dat ze niet klaar zijn voor de 21e eeuw. ‘De kerk is vloeibaar
geworden, we zijn opgeschoven van de leer naar het leven, van weten naar gevoel.’
Jongeren kiezen volgens hem al vroeg voor of tegen Jezus; als ze voor Hem kiezen, is dat
volgens hem vaak op basis van een Opwekkingsconferentie of Athletes in Action. ‘Wie van
hen is tot geloof gekomen door een preek of catechisatie? Die ongemakkelijke waarheid
lijken we te ontkennen.’ De voorzitter wil terugvallen op het vertrouwde en stelde voor ‘om
met het van oudsher vrijgemaakte Steunpunt Kerkenwerk opnieuw naar het loopbaanbeleid
te kijken en bijvoorbeeld te kijken naar een maximale termijn waarin een dominee aan een
gemeente is verbonden.’
3. Krijgt bisschop dominee in beweging? In: ND 27 januari 2018.
Gerard ter Horst: ‘Het beroepingswerk zit in veel protestantse kerken muurvast. Dominees
zijn weinig flexibel en gemeenten kennen bindingsangst. De vraag is of dat de roep om een
bisschop rechtvaardigt.’ ‘Het lijkt er eerder op dat de mobiliteit aan het afnemen is.’ De PKN
besloot dat predikant en gemeente na twaalf jaar uit elkaar gaan. ‘Spannend is vooral de
vraag waar die (losgemaakte, mijn toevoeging) dominee dan heen moet, wie hem blijft
betalen en of er echt beweging op gang komt.’
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4. De dominee hoeft niet per se weg na twaalf jaar. In: ND 31 januari 2018.
Wat is voor de synode van de PKN de reden dat ze de maatregel (12 jaar) na vijf jaar buiten
werking kan stellen? Klaas Willem de Jong, docent kerkrecht aan de PTU: ‘De synode heeft
daarom vastgesteld dat zij de regel buiten werking kan stellen, als die in de eerste vijf jaar
onverwacht veel geld blijkt te kosten.’[!!]
5. In de kerk is gedoe, dáárom. In: ND 26 maart 2018.
Sake Stoppels in (bewerkte) lezing 10-jarig bestaan van Netwerk Vredestichters: ‘Waarom is
er zo veel gedoe in de kerk en waarom vinden we het lastig het onder ogen te zien en het
aan te pakken? Er zijn in ieder geval vijf zaken die van belang zijn.’ (1) een te idealistische
manier van spreken over de kerk; (2) een overkill aan harmonie-denken in de kerk; (3) de
(onbewuste) ontkenning van macht. (‘We zouden dienst als model eens kunnen inruilen
voor dat van de macht.’); (4) de ‘onmogelijke roeping van de kerk als geloofsgemeenschap.
(‘Altijd zijn er grenzen waardoor we sommigen insluiten en anderen uitsluiten. Vaak staan
die grenzen helemaal niet op papier, maar zitten ze in de verborgen codes en mores die elke
gemeenschap heeft.’) en (5) starheid van de kerkelijke organisatie ten tijde van een
verandering van tijdperk. (‘Wat is de rol van het ambt in een tijd van organiseren van
onderop? Wat is de plek van de kerkelijke gemeente in een tijd van netwerkvorming die
geen weet heeft van traditionele kerkelijke grenzen?’)
6. Synode PKN zegt definitief ja tegen ‘twaalf jaar’. In: ND 21 april 2018.
Naast een evaluatie over vijf jaar, nog twee maren. ‘[…]: de nieuwe classispredikanten gaan
twee jaar lang bekijken of en in welke gevallen de twaalfjaarsmaatregel nodig is. Die moet
ingevoerd worden op 1 september 2020. De synode krijgt echter de mogelijkheid om in april
van dat jaar toch nog nee te zeggen.’
7. Angstig debat over domineestransfers. In: ND 28 april 2018.
De synode van de PKN heeft besloten om een grens te stellen aan de verbintenis tussen
predikant en gemeente: 12 jaar. Langer mag, met wederzijds goedvinden. Een omstreden
besluit. Wat overheerst is angst en wantrouwen. ‘Gemene deler: er ontstaat een
oneigenlijke druk op dominees en kerkenraden, waardoor er conflicten kunnen ontstaan, en
een op deze manier losgemaakte predikant kan fluiten naar een beroep van andere
gemeenten.’ Na vijf jaar kan de maatregel buiten werking gesteld worden.
8. Gebruik gaven van elkaars predikant. In: ND 28 april 2018.
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer gaan
samenwerken. De drie predikanten gaan samenwerken, gezamenlijke activiteiten
organiseren zoals bezinning op eigentijds geloven. De wereld verandert snel, de kerken
langzaam. ‘Het lijkt erop dat we mede daardoor steeds meer leden onvoldoende aan onze
gemeenschap kunnen binden.’ ‘Zo gaan jongeren veel meer om met andersgelovige en
ongelovige vrienden.’ De predikanten spreken met elkaar over hoe je ‘de sterke punten van
elke predikant in de drie gemeenten nuttig kan maken.’ Een lid van de kerkenraad: ‘We
willen bereiken dat de predikanten elkaar inspireren, beoordelen, bemoedigen en
aansporen tot een optimale Woordbediening.’
9. Kop van jut. In: Onderweg 28 april 2018.
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In zijn column vraagt dominee Joost Smit, predikant van de GKv Amersfoort-Vathorst, zich af
wat de houdbaarheid en toekomst van het predikantschap is. ‘Maar wat is het probleem
eigenlijk? Kortweg komt het neer op een botsing tussen verschil en verwachting in de kerk.
Uiteenlopende idealen en geestelijke leegte in de kerk worden geprojecteerd op de
voorganger. Als de context snel verandert terwijl de predikant niet meegroeit, gaat het mis.’
Hij vraagt zich af: ‘Is verbinding voor onbepaalde tijd wel de manier om aan een kerk
verbonden te zijn? En wordt in een plurale context de voorganger niet automatisch een
peoplemanager? / In ieder geval zullen we nog wel een tijdje in deze perfecte storm zitten.
Goed om als voorganger dan niet in de slachtofferrol te kruipen. Een blik in de spiegel kan
daarbij helpen, met een linker- en rechterrijtje.’
10. Classispredikant: soepel omgaan met verschillen. In: ND 4 mei 2018.
Dominee Wilbert van Ieperen (48) is de eerste bisschop (classispredikant) binnen de PKN. Hij
is de eerste onder gelijken. Hij krijgt als taak om eens in de vier jaar elke gemeente te
bezoeken. De classis Veluwe omvat 170 gemeenten. [Uitgaande van 40 werkzame weken
per jaar moet hij elke week een gemeente bezoeken en dan houdt hij er nog 10 over.]
Verder kan hij erbij (geroepen worden in geval van dreigende) conflicten. ‘Met een team van
speciaal daarvoor aangestelde (oud-)ambtsdragers, visitatoren, gaat hij dan aan de slag om
uit de crisis te komen.’ Met de introductie van deze figuur is het aantal regio van 74 naar 11
gegaan. Van Ieperen ziet als zijn taak: hope (horen, ondersteunen, prikkelen en evalueren).
11. Andere kerkvormen, nieuwe ambten. In: ND 6 juni 2018.
Jan Martijn Abrahamse, docent systematische theologie en onderzoeker aan het
Baptistenseminarium over Efeziërs 4:11: ‘Het begon in Jeruzalem met apostelen en
profeten; het breidt zich in de context van de steden in Klein-Azië uit met evangelisten,
herders en leraars. Dat is geen volledige ‘lijst’. Een blauwdruk voor een ambtsleer (..), maar
een feitelijke constatering van de verschillende ambtsvormen in de missionaire praktijk van
vroegchristelijke kerkplanting. Met een open einde. Het is daarom niet vreemd dat de
pastorale brieven weer een ander ambtspatroon (bisschop en diaken) laten zien. De vraag is
niet zozeer of de bestaande ambtsstructuur bj nieuwe vormen past, maar welke
ambtspatronen in het mozaïek van nieuwe gemeenschappen gelegd gaan worden.’
12. Pioniersplek moet zich niet loszingen van kerk. In: ND 7 juni 2018.
Hans Kronenburg, emeritus predikant in de PKN vindt het een goed idee om pioniersplekken
onder te brengen in een orde, zoals in de Rooms-Katholieke kerk. Hoogleraar kerkrecht Leo
Koffeman heeft dat idee al eens gelanceerd.
13. ‘Misschien heb je kerk als instituut gewoon nodig.’ In: ND 9 juni 2018.
Vervolg op 1, 1a, 12 en 14. ‘Iemand kwam via een pioniersplek tot een zo radicaal geloof, dat
zijn ouders zich bezorgd afvroegen of hij in een sekte was beland. ‘Nee, zei hij, het is gewoon
van de Protestantse Kerk.’ Dat was geruststellend.’
14. Eerste vrouw mag preken in de vrijgemaakte kerk. In: ND 9 juni 2018.
‘Theoloog en kerkelijk werker Gerry Bos (60) heeft toestemming om te preken in haar
gemeente, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Dronten-Zuid.’ Bos: ‘Tijdens de synode
nam mijn verlangen om te preken alleen maar toe. Toen het besluit er eenmaal lag, was ik
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beduusd: wauw.’ Terwijl ze even verder zegt: ‘Ik zie en beleef het als een roeping. Ik kan niet
anders. Het gaat niet om mij.’
15. Vreemde vernieuwingen in de Protestantse Kerk in Nederland. In: ND 14 juni 2018.
‘Gaat de academisch gevormde predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
verdwijnen? Het zit eraan te komen dat ze een zeldzame aanvulling gaan worden op
kerkelijk werkers die als predikant werken.’ Kerk 2015: ‘Naast kerkelijk werkers, die hbo
geschoold zijn, zullen er in de komende tijd ook academisch gevormde predikanten de
kerken blijven dienen.’ Let wel: naast kerkelijk werkers óók academisch gevormde
predikanten! Het lijkt wel of het woordje ‘nog’ ontbreekt.’ Margriet Gosker, emeritus
predikant PKN: ‘Inderdaad, als kerkelijke werkers die als predikant werken het ambt van
ouderling en diaken bekleden (inclusief sacramentsbevoegdheid) dan lijkt het een logische
ontwikkeling, dat binnen afzienbare tijd het ambt van predikant verdwijnt.’ Nu kunnen
kerkelijk werkers de sacramenten bedienen als ouderling of diaken. En dat noemt Gosker
‘een rare constructie, die het gevolg is van een raar besluit.’
16. ‘Vrouw in het ambt als splijtzwam hoeft niet’. In: ND 23 juni 2018.
‘Als een zwaargewicht in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van mening verandert op
het gevoeligste thema in die kerk op dit moment, mag dat gerust opvallend heten. Dominee
Pieter Niemeijer vindt niet langer dat de Bijbel vrouwen verbiedt te spreken en leiding te
geven.’ Wat deed de verandering van mening met hem? ‘Eerst voelde ik angst: wat hangt
me boven het hoofd? Voor mij is het wel belangrijk dat dit geen zaak van het geloof is, maar
van kerkinrichting.’ Is Niemeijer niet bang om tegen het woord van God in te gaan, zo vraagt
de interviewster. ‘Die angst ken ik. En die heb ik nog steeds. Gevoelsmatig ben ik er namelijk
nog niet aan toe. Aan de andere kant huiver ik bij de gedachte: wat als we ten onrechte
vrouwen uitgesloten hebben? Dan moet ik denken aan de discussies over apartheid die we
in mijn jeugd voerden.’ ‘Als mijn redenering niet gereformeerd is, hoor ik het graag. Waar ik
bang voor ben, is dat mensen van hun standpunt hun identiteit maken en daarom de kerk
verlaten als ze het er niet mee eens zijn.’
17. ‘Je zit er niet om iets te halen, maar om iets te brengen.’ In: Onderweg 26 mei 2018.
Een gesprek tussen dominee Paul Voorberg en coach Arie de Rover. Voorberg zoekt naar
opening voor de genade. ‘Hoe kan het nou, Arie, dat genade zo vaak een zaak van de
buitenkant blijft?’ ‘Arie: ‘Dat is niet maakbaar, dus ik heb geen kant-en-klaar antwoord. Wel
denk ik dat een geloof zonder crisis vaak een geloofsbelijdenis met de mond blijft. Je kunt je
kinderen wel religieus maken, maar niet gelovig. […] Wij hebben niet voor niets een dominee
beroepen die twee keer een burn-out heeft gehad en daardoor groeide in genade. En de
impact op mijn kinderen werd groter toen ik mijn financiële zekerheden losliet. Om het op
jouw beroepsgroep e betrekken: wat zou er gebeuren als predikanten wat minder
zekerheden zouden hebben?’ / Paul: ‘Ik denk dat predikanten, ongeacht het loon, even
overtuigd het evangelie zouden blijven brengen. Wel denk ik dat het prima zou zijn om
parttime dominee te zijn en je salaris vooral buiten de kerk te verdienen. Ik denk dat we
daarnaartoe gaan.’
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18. Dominees niet nodig bij nieuwe kerkvormen. In: ND 30 mei 2018.
Vervolg op 1, 1a en 12. Op de pioniersplekken gaat het om de inhoud, niet om posities.
Pioniers verwachten theologische kwaliteit en diepgang en niet een dominee, ouderling of
diaken. Ook in de gevestigde kerken leeft deze gedachte. ‘De teneur valt samen te vatten
als: “Het ambt hoeft niet per se, zolang er maar kwaliteit wordt geleverd en men weet wat
men doet.”’ De nieuwe vormen zijn geen opstapjes naar een bestaande gemeente.
19. Trekken en sleuren helpt nooit. In: ND 2 juli 2018.
Dominee Huttinga, nu oud-studentenpastor in Groningen: ‘Vooral prestatiedruk en vragen
over zingeving knagen aan het bestaan van christelijke studenten.’ Huttinga staat positief
tegenover de individualisering. ‘Het is belangrijk dat bijvoorbeeld in de kring van
gereformeerde mensen te zeggen, want nog steeds worden mensen geacht zich aan te
passen aan wat een bepaalde groep of een meerderheid zegt.’ Hij ziet een verschuiving in de
West-Europese cultuur: van aandacht voor God naar de medemens en nu naar het individu.
Studenten worden op zichzelf teruggeworpen. Ze moeten het maken. Met een beroep op de
parabel van de verloren zoon wil Huttinga geen druk uit oefenen op studenten die geen
bemoeienis met de kerk willen.
20. Op weg naar een mozaïekkerk. In: Volzin 2018/juli.
Vervolg op 1 en 1a. Rapport Over speelruimte en spanning (PKN): ‘dat de PKN voortaan een
‘mozaïekkerk’ is – een kerk waarbinnen zeer uiteenlopende kerkvormen hun legitieme plaats
hebben – vormt voor de onderzoekers het vanzelfsprekende uitgangspunt.’ ‘Ruim de helft
van de ondervraagden denkt dat kerk-zijn zonder lidmaatschap goed mogelijk is.’ “onze
Whatsapp-groep is accurater dan de registratie van een lokale protestantse gemeente”,
merkt een pionier op.’
21. ‘relatie is belangrijker dan de activiteit’. In: ND 28 september 2018.
Thema van de Pepdag over jongeren voor kerkenraden: Jongere zoekt kerk. Pleidooi van
Anko Oussoren, medewerker van het Praktijkcentrum: ‘Ga naar hen toe, waar zij zijn. En kijk
dan naar wat je met hen kunt gaan doen. Ga wielrennen, de natuur in, op een terrasje zitten.
De relatie is belangrijker dan wat je organiseert. Deel je leven, trek met hen op. Van daaruit
ontstaat het’.’ Jongeren willen gezien worden, bij een gemeenschap horen. ‘Oussoren: ‘Ten
diepste is dat wat de kerk is: een plek waar je met anderen verbonden bent, waar je
opgebouwd wordt en waar je kunt vieren met elkaar.’
22. Wanneer is een kerk te klein? In: ND 29 september 2018.
‘En weer sluit een kerk.’ Nu: de GKv Ulrum, de plaats waar de gereformeerde kerken
ontstonden (Afscheiding: 1834). Nog 127 leden en toch sluiten! Van Dijk, voorzitter
kerkenraad: ‘Een deel van de gemeente zei: dit heeft geen perspectief, dus gaan we naar
diensten buiten onze eigen kerk, ook voor de kinderen.’ Hoe verging het de andere kerken in
het hoge Noorden? ‘De gemeenten in Pieterburen, Houwerzijl en Schouwerzijl zijn
opgeheven, zondag komt de gemeente van Ulrum voor het laatst bijeen. Van de vijf
gemeentes in 1947 is alleen die van Leens nog over. Nu telt Leens 450 leden; in 1947 waren
het er 626.’
23. Niet langer gevangen in de kerk. In: ND 29 september 2018.
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‘Drie keer raakte dominee Gert Zomer burn-out. Anderhalf jaar geleden ging hij zo diep, dat
het voldoende was om hem los te wrikken van de kerkstructuur. Nu is hij zzp-dominee, vrij
van de gemeente, die zo vaak als een gevangenis voor hem voelde.’
‘De kerkorde voorziet niet in zijn situatie, vindt Zomer. Want de opties die nu voor hem
openliggen, zijn niet toereikend. ‘Een scenario is een losmaking van de gemeente in Houten.
Dan krijg ik een aantal jaren wachtgeld mee. Dat willen we geen van beiden. Een andere
mogelijkheid is dat ik ontheffing vraag van het ambt, maar dan ben ik geen dominee meer.
Die kant wil ik niet op, want het werk dat ik doe is voluit predikantswerk, ook al is het niet
direct op een gemeente gericht.’’
‘Zomer wijst op vrijgemaakt-gereformeerde collega-predikanten die buiten de kerk
werkzaam zijn. Gert Hutten is directeur van Tot heil des volks, Duurt Vonck is directeur van
Agapè, Rien van den Berg werkt in het Jongerenklooster. ‘Voor hen is een uitzondering
gecreëerd. Zij zijn als dominee in bijzondere dienst aan een gemeente verbonden en krijgen
de vrijheid om buiten de kerk te werken. De kerken zouden naar het voorbeeld van de PKN
een aantal pioniersplekken kunnen creëren. Geestelijk werk voor niet-kerkelijken zou dan uit
een fonds betaald kunnen worden. Hier ligt een heel werkveld open.’’
24. Reli-ondernemer, laat je houvast los. In: ND 12 oktober 2018.
‘De kerken lopen leeg maar de zingevingsmarkt bloeit. Steeds meer religieuze professionals
beginnen voor zichzelf.’ De een ‘is te horen op de radio, houdt speeches, schrijft artikelen en
blogs, en kan daar goed van leven.’ Een ander ‘coach van geestelijk verzorgers, adviseur
zingeving voor bedrijven, zen-docent, werkgelukmedewerker of voorganger bij uitvaarten.’
Of geeft 120 kerkbladen uit. Een van de ondernemers is gewoon gemeentepredikant. Jos
Douma: ‘Hij roept zijn collega’s op om pro actief iets van hun werk te maken, in plaats van
het schaap met de vijf poten te zijn dat de kerkenraad graag ziet. De dominee van de
toekomst is volgens hem een ondernemer.’ Aanleiding artikel: het verschijnen van het boek
De reli-ondernemer. Gids voor een heilzame business van Greco Idema en Elze Riemer.
25. Kerkrecht kan ook pijn doen. In: ND 13 oktober 2018.
De Theologische Universiteit Apeldoorn heeft zich een dag bezonnen op de spanning tussen
kerkrecht en arbeidsrecht. Hoogleraar kerkrecht Herman Selderhuis: ‘ Kun je iemand die een
universitaire opleiding van zes jaar volgt daarna nog wel een ‘vrijgestelde ouderling’
noemen? Klopt de gereformeerde idee van de levenslange roeping voor een dominee? ‘Ik
vind daar geen bewijs voor in de Schrift.’ Eerder stoppen moet niet als falen worden
bestempeld maar kan ‘verstandig’ zijn, zei Selderhuis. Hij signaleerde een ‘gebrek aan
openheid en eerlijkheid’ hierover.’ ‘Wijnand Zondag, voormalig hoogleraar arbeidsrecht en
sinds 2015 dominee in de Gereformeerde Gemeenten, vroeg zich dat (dominee voor het
leven, mijn toevoeging). Juist in zijn kerken gaan dominees door tot ze echt niet meer
kunnen. ‘Is het echt een roeping voor het leven? Mag je geen andere kant meer opgaan?’’
26. Van predikant naar consultant. In: ND 15 oktober 2018.
Jan Visser (1981) was predikant een Protestantse gemeente en is nu consultant. ‘Naast het
verlangen naar een nieuwe uitdaging trok hem ook de gedachte om elders zijn geld te
verdienen en daarnaast te blijven preken. Als een moderne ‘tentenmaker’, net als de apostel
Paulus die met dat werk in zijn levensonderhoud voorzag.’ Visser vond het ambt van
predikant ‘rijk maar emotioneel belastend.’ Hij ziet de kerk veranderen. In de toekomst ziet
hij met socioloog Marten van der Meulen twee vormen: de kerk als kathedraal (rooms-
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katholieke kerk, gereformeerde gemeenten) en de kerk als familie (klein en informeel).
Visser over ondernemende predikanten: ‘waar ik moeite mee heb is mensen die tegen
betaling semi-religieuze diensten aanbieden zoals uitvaarten.’
27. Geloofskennis overdragen werkt niet meer. In: ND 3 november 2018.
Hans Meerveld: ‘Jongeren leren ervaringsgericht, door geloofsgesprekken met de catecheet
én zeker ook met elkaar.’ ‘De jongeren zijn gericht op gevoel en ervaring. Echtheid vinden ze
van belang.’ Model: catechese als vriendengroep. ‘Soms zijn de bijeenkomsten zo waardevol,
dat de jongeren dát de kerk vinden. “Hier voel ik een verbondenheid die ik op zondag niet
ervaar”, zei een catechisant.’ (Hans Meerveld, oud-docent aan de TUK, promoveerde op
Opbrengsten van jongerencatechese. Een kwalitatief empirisch onderzoek in vier
protestantse geloofsgemeenschappen in Nederland.
28. ‘Práát over geloofsverschillen’. In: ND 6 november 2018.
‘In de Protestantse Kerk praten mensen die heel verschillend in het geloof staan weinig met
elkaar.’ Gelijkgezinden zoeken elkaar op. Hoe is dat te doorbreken? Professor Maarten
Wisse, dogmaticus aan de Protestantse Theologische Universiteit roept op tot het spreken
met elkaar van hart tot hart; niet oordelen, maar proberen te begrijpen. Hij ziet dat geloof
steeds meer en kwestie is van ervaring en gevoel. Wisse: ‘Voordeel daarvan is dat geloof en
persoonlijk leven met elkaar verbonden worden, nadeel het gevaar van relativisme (‘Jij
ervaart het zus, maar ik ervaar het zo. Prima toch?’)
29. Kerkenraad 2.0 vergadert minder. In: ND 27 november 2018
Drie gemeenten (Enkhuizen, Almere en Zaandijk) binnen de PKN experimenten kerkenraden
met minder vergaderen en meer inhoud. Aanleiding: een tekort aan ambtsdragers. Zaandijk:
twee voorzitters en twee scriba’s (vervangbaarheid), afwisselend op woensdagavond,
donderdagavond en zondagmiddag vergaderen, geen moderamenvergaderingen meer, maar
agendacommissie. Enkhuizen: aantal vergaderingen (kerkenraad, moderamen, diakenen en
kerkmeesters) van veertig naar tien per jaar teruggebracht. Van 6-7 uur: gezamenlijk eten,
van 7-8 uur: bezinning en ontmoeting. 20-21.30 uur: zakelijke vergadering. Almere:
spanningen tussen wijkgemeenten en predikanten. De algemene kerkenraad is gehalveerd,
heeft nu een verbindende functie. ‘Men is weer bezig met wat ertoe doet in plaats van met
dat wat moet.’
30. Dominee op pauzestand werkt jaar lang tussen de auto’s. In: ND 29 december 2018.
Dominee Jaap Boerma, predikant van de GKv Rotterdam Noord/Oost, heeft een jaar pauze
(sabbat) genomen. In 2018 werkte hij als monteur in een garage. Werken met zijn handen
maakt hem gelukkig. Toen hij merkte dat zijn werk als predikant hem steeds zwaarder viel,
adviseerde zijn vrouw hem: “Is een sabbatsjaar niks voor jou?” De kerkenraad heeft hem een
jaar bijzonder verlof gegeven. ‘Alle avonden vrij, dat is ongekend. Het heeft ontspanning
gebracht, een jaar van onbezorgdheid. Ik zou niet alleen predikanten, maar iedereen
aanraden om eens heel wat anders te doen dan wat je normaal doet.’ De kerk betaalde hem
in 2018 een dag per week voor het voorbereiden van diensten in andere gemeenten met
bestaande preken. Bij de garage verdiende hij het minimumloon (dertienhonderd euro netto
per maand).
31. PKN: ambten verplicht bij zelfstandige kerk. In: ND 3 januari 2019.
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Hoe gaan binnen de PKN nieuwe vormen van kerk-zijn zich verhouden tot de traditionele
kerken? De nieuwe vormen (pioniersplekken) worden kerngemeenten genoemd. De kern
houdt in: een kernraad van tenminste drie ambtsdragers (in plaats van zeven), de
voorganger moet minimaal een parttime hbo-opleiding van twee jaar gevolgd hebben. Ze
mogen niet voorgaan in de reguliere kerken. Argumenten voor de kern: nieuwe kerken
moeten zich onderscheiden van verenigingen of stichtingen.
31a. Over speelruimte en spanning – praktijkonderzoek naar de relatie tussen bestaande
en nieuwe kerkplekken.
‘Bij velen geldt dat het ‘invliegen’ van een predikant voor de viering van het avondmaal als te
kunstmatig wordt beschouwd, zeker als deze predikant feitelijk geen relatie heeft met de
gemeenschap.’
32. Gevoelig voor gebroken mensen. In: ND 11 januari 2019.
‘In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is donderdag voor het eerst een frouw als
dominee beroepbaar gesteld. Gerry Bos: ‘Als het mensen pijn doet dat ik dominee ben, wil ik
naast hen gaan zitten en zeggen: “Vertel eens over je pijn.’”’
33. Contouren van een herenigde kerk. In: ND 17 januari 2019.
Hoe moet de herenigde kerk er in 2023 uitzien, als de GKv en de NGK samengaan? In
oktober 2018 heeft een regiegroep gebrainstormd over de contouren van de herenigde kerk
en die met veertig theologen, ambtsdragers en kerkleden besproken. Wat boeit een nieuw
naambordje op de deur? Ad de Boer: ‘’Die vraag leeft. Veel mensen voelen zich verbonden
met de plaatselijke kerk en hebben weinig met het kerkverband. Dat leeft nu sterker dan
twintig jaar geleden, en dat is begrijpelijk. Toch geven we aan dat de kerk meer is dan je
plaatselijke gemeente. Je hebt elkaar nodig.’
[Uit het regiedocument Verlangen naar een nieuwe kerk, contour 3: ‘Gods huis is een open
huis, met veel ramen en deuren. De zoekers, de zekerweters, de twijfelaars en de
struikelaars: we helpen elkaar, letten op elkaar, wijzen elkaar de weg. We aanvaarden elkaar
en verdragen elkaar, en dat is echt iets anders dan onverschillig zijn. Het is moeilijker, maar
mooier. / Je kunt de gemeente als een voetbalveld zien: je hebt heel verschillende spelers,
maar ook spelregels nodig om het doel te bereiken. Het moet een veilige ruimte zijn voor
iedereen en tegelijk een heilige ruimte, waar Gods woord gezag heeft en Gods Geest
mensen vormt naar het beeld van Christus.’]
34. Thema-avond Kerk & Jongeren. In: plantagekerkzwolle.nl/leerhuis (geraadpleegd: 28
januari 2019)
Naar aanleiding van zijn promotieonderzoek over jongeren en kerk leidt Harmen van Wijnen,
voorzitter bestuur Christelijke Hogeschool Ede, een thema-avond over Kerk & jongeren. ‘De
relatie tussen kerk en jongeren staat behoorlijk onder druk in Nederland. Hoe komt dit en
wat betekent dit voor de geloofsbeleving van deze jonge mensen? Hij stelt: ‘Het instituut
kerk is voor jongeren betekenisloos als het niet voorafgegaan wordt door betekenisvolle,
natuurlijke relaties in kleine groep.’ Uit verhalen van jongeren is hem duidelijk geworden
‘dat jongeren moeite hebben met [de] kerk en [het] geloof in die situaties waarin zij formeel
worden benaderd vanuit institutionele en organisatorische perspectieven. Waar kerk en
geloof wel positief naar voren komen in de verhalen van deze jongeren, betreft het in de
meer informele sociale verbanden die min of meer natuurlijk tot stand zijn gekomen in hun
eigen context (‘neo-tribes’).’ Even verder; ‘Met name voor jongeren blijkt het samen zijn een
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belangrijke drijfveer te zijn voor de wijze waarop ze hun leven vormgeven en inhoudelijk
inrichten, inclusief hun vragen naar betekenis, zingeving en geloof.’
35. Nieuwe lente in christelijk Nederland. In: ND 16 februari 2019.
Leo Fijen heeft spijt dat hij ‘meewerkte aan publiciteit waarin de boodschap was dat de
kerken er steeds minder toe doen.’ De ruimte tussen overheid en individu wordt in
Nederland steeds kleiner. ‘Veel kerken herkennen de uitdaging om in die lege ruimte nieuwe
vormen van gemeenschap aan te bieden.’ Fijen ziet kerken actief worden in wijken en
buurten, niet spectaculair, maar bescheiden. Hij wil dat zichtbaar maken in zijn boek
Succesverhalen in de kerk.
36. ‘Dominee kan bij bank werken’. In: ND 16 februari 2019.
Rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn Herman Selderhuis wil toe naar een
brede universiteit. ‘’Een belangrijke vraag is hoe we meer kunnen zijn dan een
predikantenopleiding: er zijn studenten die geen dominee willen worden. […] We denken
dat dat ook kan in het onderwijs, het buitenland, in een gemeente, het bedrijfsleven, de
wetenschap of het bijzonder pastoraat. De vraag naar religie wordt in de samenleving steeds
urgenter. In Duitsland zie ik theologen bij banken aan de slag gaan om ethische vragen te
doordenken. Dat vind ik interessant en ook wel spannend, ik kan me er nu nog niet altijd een
concreet beroep bij voorstellen.’’
37. Een mozaïek van kerkplekken. In: Onderweg 2 maart 2019.
Peter Strating, voorganger in de Havenkerk (NGK) en docent aan de TU Kampen: ‘In de
wereld van de kerkelijke pioniers bestaat een zekere aversie tegen het ambt. Kennelijk is de
zichtbare praktijk van het functioneren van de ambten niet zo aanlokkelijk. In plaats daarvan
wordt tegenwoordig gesproken over een leiderschapsteam. Dat kan natuurlijk ook, maar het
mooie van een bevestigde oudste of ouderling vind ik toch wel dat er een duidelijke
geestelijke verantwoordelijkheid in meeklinkt. Een leiderschapsteam kan makkelijk vervallen
in een soort managementdenken.’ Pioniersplekken kennen onderscheid tussen belijdende
leden, doopleden en gastleden niet. ‘In een nieuwe kerkplek voldoet dat niet.’ De Havenkerk
wil inclusieve kerk zijn. ‘Rond de tafel van de Heer ontmoeten we elkaar met
vrijmoedigheid.’ Eisen aan voorgangers? ‘Ik begeleid en coach gedreven pioniers, die mooi
werk doen dat ik zelf niet kan. Als er iets van een gemeenschap ontstaat, komen er ook
vieringen op gang. Als zo’n pioniersplek doorgroeit naar een kerkplek en misschien naar een
kerk, moet er dan een andere voorganger komen, met andere vaardigheden en een andere
opleiding? En als het geen bevestigde academisch gevormde predikant is, mag deze dan wel
dopen en het avondmal bedienen?’
38. Een dertigersdilemma is juist luxe. In: ND 13 maart 2019.
Nienke Wijnants over haar boek Twintigerstwijfels en dertigersdilemma’s. ‘’Twintigers en
dertigers willen heel graag praktische tips over loopbaankeuzes, keuzestress, strategieën om
goede keuzes te maken, kindervraagstukken … ze willen alles bespreken. Maar zodra ik over
de existentiële vragen van het leven begin, rollen ze met hun ogen. Zo van, wie is dat mens?
Oh ja, zij is oud’, lacht Wijnants.’ Behalve te veel keuzes, hebben de twintigers en dertigers
ook last van sociale vergelijking. Ze spiegelen zich opwaarts, aan iemand die iets goed voor
elkaar heeft. Risico: onhaalbaar ideaal. Sinds 2008 is het dertigersdilemma in heftigheid
toegenomen. ‘’[…] Oefenen met meer keuzes helpt dus niet echt als het gaat om de grote
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keuzes in het leven. En bovendien zijn de opties explosief toegenomen.’’ ‘Het aantal
twintigers en dertigers met een burn-out ligt hoger dan ooit en ook hoger dan in andere
leeftijdsgroepen. Terwijl ze er qua gezondheid juist beter aan toe zouden moeten zijn. ‘En
van de mensen die burn-out zijn, zegt maar een kwart dat dat geheel of gedeeltelijk aan hun
werk ligt. Het leven in een veeleisende samenleving is al genoeg reden om burn-out te
raken.’’
39. Jongere kan met problemen vaak in de kerk niet terecht. In: ND 15 maart 2019.
Chris, jongerentelefoon heeft in 2018 4957 chatgesprekken met jongeren gevoerd en ze
kregen 3190 anonieme mails. Jongeren kwamen met psychische problemen,
kindermishandeling en -misbruik en vragen over seksualiteit. Ruth Tange, teamcoach bij
Chris-online: ‘De meeste jongeren die bij Chris terechtkomen, hebben een eigen kerkelijke
gemeente. Maar we stuiten steeds vaker op het feit dat jongeren blijven terugkeren bij
Chris, omdat ze oprecht niet weten bij wie ze met hun verhaal terechtkunnen.’ Wat zoeken
jongeren? ‘Ze zoeken iemand die vertrouwd is, met wie een relatie bestaat en die zich echt
interesseert voor hun leven.’
40. Beleef jij dat nou ook zo? In: Onderweg 16 maart 2019.
Hoofdredacteur van Onderweg, Leendert de Jong, denkt na over de recente cijfers over de
daling van het aantal leden van de GKv. Een recordverlies, dat werd volgens hem verwacht.
‘Maar dan nog schrik je van het belang van de factor ‘beleving’ in die cijfers. Je ziet die terug
onder jongeren die gaan voor ervaring. Je treft die aan bij mensen die kiezen voor een
evangelische gemeente. Ik voel met hen mee: evangelische broers en zussen weten hoe je
verbinding maakt, waardoor mensen zich gekend voelen. Toch schuurt het, ook tegen de
achtergrond van de recente Onderweg over de kerkdienst die verbindt. Hoe kan het dat
‘mijn’ gereformeerde kerken er (nog) niet voldoende in slagen om vormen en manieren te
vinden waarin mensen gezamenlijkheid beleven en ervaren? Waardoor er ook mensen
vertrekken zonder te zeggen waarheen. Zou het dáár wel zijn? / Dit is mijn beleving. Maar
beleving is belangrijk, toch? Beleef jij dit nou ook zo?’
41. In vol vertrouwen. In: Onderweg 16 maart 2019.
Myriam Klinker-De Klerck, universitair docent Nieuwe Testament aan de TU Kampen, over
het Bijbelse begrip geloof. Volgens haar gaat geloven meer over hoe geloven dan wat
geloven. ‘Paulus schrijft aan zijn medewerker Timoteüs dat hij een voorbeeld moet nemen
aan het geloof van zijn moeder [Eunike] en grootmoeder [Loïs].’ Even verder: ‘Het Griekse
woord pistis (geloof) kun je hier beter vertalen met trouw of loyaliteit. Dit strook t met
recent onderzoek naar het gebruik van deze term in Paulus’ tijd, vooral tegen de
achtergrond van de toenmalige sociale relaties.’
42. ‘Geloofsleren’ doe je je leven lang. In: ND 23 maart 2019.
‘De manier waarop kerken nu catechisatie geven aan jongeren, moet op de schop. Dat zegt
theoloog Ingrid Plantinga (38) van het Praktijkcentrum.’ Ze vindt dat leren in de kerk niet
duurt totdat je belijdenis doet, maar een leven lang. Kennis moet aangeboden worden als
het voor jongeren relevant is. Belijdenis doen moet geen examen zijn. ‘’[…] Maar voor
twintigers bieden we ook meditatieve vormen aan, omdat zij vaak druk ervaren en behoefte
hebben aan stilte en rust.’’ Plantinga: ‘’[…] In mijn gemeente bestaat er geen catechisatie
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meer. Er is wel tienerwerk, maar dat richt zich op relaties en vaardigheden van jongeren. Dat
past helemaal in de ontwikkeling die je in meer kerken ziet.’’ Haar gemeente: CGK Zwolle.
43. Eerste CGK-gemeente zet wissel om: vrouw in ambt. In: ND 23 maart 2019.
Een gemeente in Nieuwegein is een samenwerking tussen de CGK en de NGK. Vrouwen
kunnen in deze samengestelde gemeente ouderling en diaken worden. Ouderling Wim
Groeneweg: ‘’Wat ons betreft raakt de vrouw in het ambt de regelingen en niet de belijdenis
van de kerk. Daarom gaan we tot uitvoering over.’’ De kerkenraad heeft de classis
geïnformeerd, niet om advies gevraagd. De kerkenraad heeft lang genoeg gewacht, van
besluit in 2005 tot heden. ‘Ter relativering wijst Groeneweg erop dat de landelijke synode in
1998 bij de besluitvorming over vrouwelijke ambtsdragers een minderheid die voor was,
nooit als onbijbels heeft bestempeld. Blijkbaar is er ruimte van opvatting te verschillen. ‘Het
mooie van ons kerkverband is dat er autonomie is van de plaatselijke kerken. De een heerst
niet over de ander.’’
44. Gesprek over avondmaal komt uit bij de ambten. In: ND 29 maart 2019.
De studiedag van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Theologische
Universiteit Kampen ging over avondmaal buiten de kerkdienst. Dominee Wim de Bruin is
voorstander van een soort dubbele belijdenis: een op je twaalfde en een op je achttiende.
‘Dan kunnen kinderen meedoen met het avondmaal.’ Een moeder: ‘Maar het brood wordt
dan over de hoofden van de kinderen doorgegeven. Zij mogen niet meedoen. Als we aan dat
soort regels vasthouden, is het dan gek dat er gezinnen zijn die het op zondagochtend liever
zelf doen, thuis?’ Protestants theoloog Meirella Klop en ook Hans Schaeffer, hoogleraar
praktische theologie in Kampen, benadrukken dat vieren van het avondmaal uitdrukking is
van de eenheid van de gemeente. Klop: ‘’Hoe kan iets in een besloten kring in vredesnaam
avondmaal heten?’’ Maar Schaeffer zegt: ‘’Maar kritiek op avondmaal in kleine kring komt
als boemerang terug bij het instituut’, zegt hij, doelend op de kerkelijke verdeeldheid.’
45. Schuller op tournee in Nederland. In: ND 30 maart 2019.
Jan van den Bosch: ‘Elke zondag trekt de Amerikaan op de buis ruim 150.000 kijkers, volgens
Van den Bosch door een combinatie van humor, doorleefd geloof en bijbelkennis. ‘Die mix in
een modern jasje trekt vooral jongeren, weten we uit eigen onderzoek.’’ Schuller is op
tournee met het thema ‘Geliefd, jij ook!’. ‘’Zelfs met een beeldscherm ertussen straalt
Schuller uit dat hij echt vol is van God’, meent Yvon Ramaker. ‘Zijn preken zijn levenslessen
voor me. Zijn boodschap dat je een geliefd kind van God bent en voor Hem waardevol, zijn
een soort lijfspreuk geworden.’’
46. ‘Ik ben altijd scherfjes aan het zoeken’. In : ND 30 maart 2019.
Marieke (39) worstelt met de vraag: gaan we zondag wel of niet naar de kerk. ‘Een reden om
wel te gaan is dat er mensen in de kerk zitten op wie ik echt dol ben. Een reden om niet te
gaan is dat de kerkdiensten niet aansluiten bij de leefwereld van onze kinderen. Ik ben ook
aan het zoeken: wie is God voor mij? Ik heb niet het idee dat ik een persoonlijke relatie met
God heb opgebouwd. Dat mis ik wel en ben ik ook aan het zoeken.’ Ze vervolgt: ‘Ik ben blij
met de ontwikkelingen in de vrijgemaakte kerk de laatste jaren. Er is veel meer vrijheid als
het gaat om homo’s in de kerk en vrouwen in het ambt en dat vind ik echt fantastisch. Maar
ik ben bang dat het ons niet snel genoeg gaat. We zitten een beetje met een been in de kerk
en met een eruit.’
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47. Als iets niet relevant lijkt, kun je er toch van leren. In: ND 30 maart 2019.
Laurens Snoek, opleider docenten Godsdienst en Levensbeschouwing aan de Christelijke
Hogeschool Ede over catechese: niet jongeren zelf laten kiezen. ‘Jongeren willen geleid
worden, hoe hard ze ook schoppen.’ Snoek pleit voor behoud van overdracht van kennis. ‘Je
moet er toch niet aan denken dat over een aantal jaar iemand die catechisatie wil gaan
geven, aan een oudere broeder vraagt: ‘Waarom heb ik van uw generatie geen basiskennis
meegekregen?’’
48. Blijven de Christelijke Gereformeerde Kerken bestaan? In: ND 30 maart 2019.
‘Is het einde van de Christelijke Gereformeerde Kerken voorbij?’ ‘[…]: hoe bewaren ze de
eenheid nu gemeenten onderling sterk uit elkaar groeien? De bezinning op vrouwelijke
ouderlingen en diakenen, in meer dan twintig gemeenten, zet de zaak op scherp.’ De rechter
vleugel Bewaar het Pand wil geen vrouwelijke ambtsdragers en geen homorelaties toestaan.
De andere vleugel wil ruimte. De kerk van Gouda (Bert Loonstra) wil vrouwelijke
ambtsdagers aanstellen, is door de classis afgewezen. Met de kerk van Den Haag heeft
Gouda bezwaar aangetekend tegen het besluit van de classis. Dominee Maarten Groen van
de kerk van Den Haag: ‘Wij hebben mannelijke ambtsdragers, maar vrouwen vervullen bij
ons veel functies en doen veel werkzaamheden, zaken die eigenlijk bij het ambt horen.’ De
journalist van het ND merkt dat de praktijk in de CGK al veelzijdig is. ‘Een rondgang langs
gemeenten leert dat er geen reden is voor blindstaren op het ambt: in de praktijk vervullen
vrouwen tal van functies binnen de kerken, wat een veelzijdig en soms gekunsteld beeld
oplevert: ze mogen alles doen, zolang het maar niet formeel in het ambt is.’ De deur die de
synode in 2001 voor vrouwen in de kerk opengezet heeft met het rapport Dienst van de
vrouw, dat wringt zich nu.
49. CGK op zoek naar pauzeknop. In: ND 1 april 2019.
Professor Herman Selderhuis (CGK) riep dominees, ouderlingen en diakenen op ‘besluiten op
de pauzeknop te zetten’. Welke besluiten? Over vrouwelijke ambtsdragers en homoseksuele
relaties. ‘Uit onderzoek van het Nederlands Dagblad bleek vorige week dat de
besluitvorming of bezinning inmiddels in meer dan twintig kerken gaande is. Wat
vrouwelijke ambtsdragers betreft, hebben kerken in Arnhem, Nieuwegein, Hilversum en
Rotterdam-Zuid zich inmiddels uitgesproken.’ Selderhuis spreekt van zondig gedrag als een
kerk gezamenlijk genomen besluiten naast zich neerlegt en zich daarmee feitelijk buiten het
kerkverband plaatst. Hij plaatst de harde mentaliteit van aanpakken en doorpakken
tegenover de zachte mentaliteit van de CGK, de zachte lijkt niet bestand tegen de harde, zo
denkt Selderhuis. ‘En hij vraagt zich af of in deze tijd van kerkverlating en geloofsafval ‘vrouw
en ambt’ wel een goed thema is. ‘Ik heb in de wereld nog geen kerk gezien die missionair
sterker werd dor de invoering van vrouwelijke ambtsdragers. Andersom wel, overigens.’’
50. Het goed komt niet van boven. In: ND 4 april 2019.
Organisatiedeskundige en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie Maarten Verkerk is het
oneens met professor Herman Selderhuis (CGK) voor wat betreft kerkelijk afspraken over
vrouwelijke ambtsdragers en homoseksuele relaties. Hij vindt dat Selderhuis met zijn
opvatting over regels en besluiten op ramkoers is. ‘Het is niet meer vanzelfsprekend dat
meerdere vergaderingen nodig zijn om goede besluiten te nemen; onder andere vanwege de
democratisering van de kennis en het hoge opleidingsniveau van kerkenraden. Ook is het
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niet houdbaar dat synodebesluiten goed zijn voor elke gemeente. Daarvoor zijn de
verschillen tussen plaatselijke gemeenten te groot.’ Even verder: ‘Maar ik ben bang dat zijn
oproep een averechts effect heeft. De reden is dat een beroep op de kerkelijke regels niet
vruchtbaar is als die regels zelf ter discussie staan.’
51. Hbo-dominee stuit op weerstand in PKN. ND 5 april 2019.
In zowel de linker- als rechterflank van de kerk stuit de hbo-dominee op bezwaren. Op links
pleit de vernieuwingsbeweging Op Goed Gerucht voor een hoogwaardige opleiding. Dat
vindt ook op rechts de Gereformeerde Bond: ‘De academische vorming van de predikant
blijft van belang voor een verantwoorde uitleg van de Bijbel, ook in de complexe vragen in
onze cultuur’, zegt Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.’
52. CGK en PKN Rotterdam gaan samen pionieren. In: ND 5 april 2019.
In 2008 werd de Christelijke Gereformeerde Kerk in Rotterdam-West opgeheven, reden:
dalend ledental. Met het geld dat overbleef is het project Hart voor West gestart. De
gemeenschap telt nu veertig leden. Op 10 april is de samenwerkingsovereenkomst
getekend. Het project gaat deel uitmaken van de landelijke leergemeenschap voor
pioniersteams van de beide kerkverbanden.
53. Scheuring brengt geen heling. In: ND 5 april 2019.
Jan van der Graaf, oud-secretaris van de Gereformeerde Bond over het voorstel van
professor Herman Selderhuis (CGK) om de pauzeknop in te drukken voor wat betreft de
kwestie van de vrouw in het ambt. Vanuit de Nederlands Hervormde traditie is zijn pleidooi:
‘En als dan intussen wegen in de praktijk toch uiteen gaan, dan is het maar beter geen regels
te laten gelden maar elkaars gevoelens te ontzien.’ Dat zegt de oud-secretaris ook als reactie
op wat Selderhuis gezegd heeft over regels. Van der Graaf: ‘Vrij vertaald: houd je je niet aan
de letterlijke tekst van de kerkorde of van een synodebesluit, dan plaats je je zelf buiten het
kerkverband.’ Dat is hervormden in zekere zin vreemd, zo weet Van der Graaf.
54. Blogs en bladen: huisbezoek op zijn retour. In: ND 8 april 2019.
‘Teams van pastorale medewerkers hebben de pastorale zorg overgenomen en de ouderling
komt alleen nog langs als het ingewikkeld wordt. ‘Steeds vaker lijkt de ouderling op een
manager die de boel goed aanstuurt’, constateert de Groningse dominee Rein den Hertog In
Ambtelijk contact, het studieblad van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarmee staat
meer op het spel dan een goede gewoonte, schrijft hij. ‘Het gaat om de vraag hoe
ouderlingen en de kerkenraad in geestelijk opzicht de gemeente(leden) kunnen leiden en
dienen.’’
55. Een kerk is geen vereniging. In: ND 8 april 2019.
Dominee Bert Loonstra bestrijdt de opvatting van professor Herman Selderhuis (CGK) die
zich tegen het openstellen van de ambten voor zusters in de gemeente verklaard heeft en
zich daarbij beroept zich op de democratische wijze van besluitvorming. Loonstra: ‘Wanneer
een minderheid daarmee grote moeite heeft, zou dat in de geest van de aanvankelijke
saamhorigheid reden moeten zijn in de besluitvorming terughoudend te zijn.’ En hij vervolgt:
‘Een kerkverband is geen vereniging van kerken waar een plaatselijke kerk zich naar believen
bij kan voegen of waarvan ze haar lidmaatschap kan opzeggen.’ Zijn conclusie: ‘Wie dus
eenzijdig tegen de synodebesluiten in vrouwen aanstelt als ambtsdragers, stelt zich buiten
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het kerkverband? Nee! Want dat kerkverband is niet gebaseerd op onderlinge afspraken.’
Niet afspraken maken eenheid, maar de drie formulieren van eenheid. Ten slotte: ‘Het moge
duidelijk zijn dat een plaatselijke kerk die overtuigd is gehoorzaam te zijn aan Christus
wanneer zij vrouwen in het ambt accepteert, dit moet verantwoorden aan zustergemeenten
binnen een verband waar de besluitvorming anders is. Tevens realiseren we ons, dat verschil
van inzicht tot grote onderlinge moeiten kan leiden. Maar het is geen reden elkaar los te
laten en prijs te geven. Laten we in ieder geval de bereidheid tonen het onderlinge gesprek
aan te gaan en elkaar vasthouden.’
56. PKN wil minder regels voor kleine kerken. In: ND 10 april 2019.
Ter discussie staat de regeling dat een kerk minimaal zeven ambtsdragers moet hebben.
Voorstel aan de synode is: een niet academisch geschoolde voorganger en minimaal drie
ambtsdragers voor zogeheten kerkplekken.
57. Jochem Douma vertelt zijn verhaal. In: ND 13 april 2019.
Van oud-hoogleraar ethiek aan de TU Kampen is zijn autobiografie verschenen: Onderweg.
De recensent Willem Bouwman zegt over de ‘stille revolutie’ in de GKv: ‘Douma stelt die
stille revolutie aan de kaak, maar verklaart haar niet. Dat een compleet kerkgenootschap in
korte tijd zo van aanzicht kon veranderen, doet vermoeden dat de invloed van zijn leiders
betrekkelijk was. Zelfs die van ‘de breedste vrijgemaakte opinieleider’, Jochem Douma.’
58. Op Goed Gerucht is niet tegen de HBO-theoloog (Ingezonden). In: ND 16 april 2019.
René van Rijst, voorzitter Op Goed Gerucht, heeft geen enkel probleem met een hbotheoloog, maar wel met een die zich op grond van een tweejarige deeltijdopleiding pastor
mag noemen.
59. Ruimte voor homorelatie met ‘intieme vriendschap’. In: ND 19 april 2019.
‘De Kamper hoogleraar ethiek vindt het een goed idee als christelijke homo’s onder één dak
wonen en een intieme vriendschap hebben.’ Maar seksuele eenwording hoort daar niet bij.
Maar als ze wel een volledige liefdesrelatie aangaan, maar is niet bepalend voor de vraag of
ze in de kerk aan alles mee kunnen doen. De Bruijne: ‘Wanneer er precies sprake is van
‘seksuele eenwording’, is lastig te specificeren, erkent hij.’
60. Dominee moet van topniveau zijn. In: ND 19 april 2019.
Martine Oldhoff, promovenda aan de Protestantse Theologische Universiteit, dient Margriet
Zwart (ND 11 april 2019) van repliek. Ze vergelijkt een wetenschappelijk opgeleide dominee
met een arts en de kerkelijk werker met een verpleegkundige. Oldhoff: ‘Je krijgt een goede
verpleegkundige die veel taken van de arts kan overnemen maar het beroep toch met een
andere insteek zal uitoefenen.’
61. Homoseksualiteit in licht van koninkrijk. In: ND 19 april 2019.
Het boek Homoseksualiteit en de kerk door Maarten van Loon, Henk Medema, Jan Mudde
(redactie) vloeit voort uit een studiedag in november 2018 in Nijkerk over dit onderwerp.
Volgens de recensent valt de bijdrage van Ad de Bruijne het meest op. Hij kiest voor een
ethische benadering vanuit het perspectief van de homoseksuele gelovige (eerste persoon).
Hij wil niet over hen praten (derde persoon), maar vanuit hen. Het boek is taalkundig
onnodig ingewikkeld en inhoudelijk waaiert het alle kanten op.
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62. PKN-kerken moeten vernieuwen, maar hoe ver willen ze gaan? In: Trouw 25 april
2019.
De Protestantse Kerk staat voor een dilemma. De PKN verliest jaarlijks tienduizenden leden,
terwijl bij de pioniersplekken dertigduizend tot vijftigduizend mensen betrokken zijn,
verdeeld over ongeveer tweehonderdvijftig experimenten. Ze lopen uiteen van
kliederkerken, waarin kinderen spelenderwijs een verhaal uit de Bijbel ontdekken (100) tot
het lezen van verhalen uit de Bijbel in een café. René de Reuver (secretaris PKN) en Martijn
Vellekoop (beleidsmedewerker): ‘Voor die nieuwe kerkplekken is weinig geregeld. Dat heeft
zijn charme, zonder regels bloeit de creativiteit.’ Keerzijde: ‘[…], maar mogen mensen die
niet zijn gedoopt, maar wel in De Haven komen, zich ook lid noemen? Wie mag er kinderen
dopen of het avondmaal bedienen als niemand daar officieel voor is bevoegd?’ Het dagelijks
bestuur van de PKN wil de ouderlingen en diakenen ‘wil hun functie flink optuigen en er een
nieuwe naam aan geven: ‘pastor’. Daarvoor moeten zij een tweejarige deeltijdopleiding
doen aan een hbo.’
63. Zingen, bidden – zo ontmoeten tieners God. In: ND 26 april 2019.
‘’Tieners hechten niet meer zo aan een kerkelijke traditie. Ze willen liever een persoonlijke
relatie met Jezus ervaren.’ Al meer dan een kwarteeuw wil het aanbiddingsfestival Soul
Survivor in die behoefte voorzien.’ Het festival biedt aanbiddingsmuziek, onderwijs en
ministrygebed. Emmy Overbeek, eventmanager van Soul Survivor: ‘’[…] Die insteek sluit
beter aan bij hun belevingswereld’, zegt ze’.’
64. Hbo-pastor houdt de PKN flink bezig. In: ND 27 april 2019.
Diverse pioniersplekken brengen hun gemeente onder bij een stichting, los van de
Protestantse Kerk, vanwege haar wens om een hbo-dominee aan te stellen, zoals Boei90 in
Den Haag. ‘Het creëren van ‘hbo-pastors’ voor jonge, zelfstandige gemeenten is het meest
bediscussieerde voorstel in het rapport over nieuwe kerkplekken.’
65. HBO-predikant is al een feit. In: ND 30 april 2019.
Volgens docent kerkrecht aan de Protestantse Theologische Universiteit heeft de
Protestantse Kerk de wissel al omgezet. 2004: in de kerkorde is een bepaling opgenomen dat
in bijzondere omstandigheden een ouderling of diaken in een gemeente de werkzaamheden
van een predikant mag doen. 2013: een kerkelijk werker die ouderling of diaken is in
bijzondere omstandigheden alle liturgische handelingen mag verrichten. 2014: De bepaling
uit 2004 is van toepassing verklaard op pioniersplekken. 2019: voorstel: als de pioniersplek
gemeente wordt, wordt de pionier predikant. Klaas-Willem de Jong vraat om heroverweging
van de besluiten.
66. Gewone predikant in hoek waar klappen vallen. In: ND 2 mei 2019.
Coen Constandse, predikant Protestantse Gemeente Bunnik: ‘In de kerkelijke beeldvorming
en de beleidsstukken verschijnt de predikant vrijwel altijd als probleem. Dat ondermijnt de
positie van de predikant. En dat schaadt de kerk.’ Vernieuwing wordt geprezen, pioniers,
pionierskerken, kliederkerken. ‘In dit positieve kerkelijk PR-verhaal is er één personage dat
niet mee mag doen. Dat is de gemeentepredikant, die ‘gewoon’ preekt en pastorale
bezoeken aflegt. Die predikant heeft geen positieve pers. […] Maar in de PKN is de predikant
in de situatie gekomen dat hij voor zijn ambt moet opkomen. Of het nu gaat over de
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nascholing (de ‘permanente educatie’), de mobiliteit of het praktische functioneren van
predikanten; steevast is de beeldvorming negatief.’ Even verder: ‘Maar allerlei predikanten –
jong, oud, nieuw, ervaren – hebben nog altijd het vertrouwen en de moed om zich met hun
talent en energie te verbinden aan die krimpende kerk met haar onzekere toekomst.’
Dominee Constandse sluit zijn artikel af met: ‘Maar de predikant is – met al wat daarbij
hoort: de preek, de theologie – langzamerhand in het verdomhoekje terecht gekomen. Het is
hoog tijd hem daaruit te halen, en hem ruimhartig krediet te geven.’
67. De invloed van autisme op je ambt. In: ND 11 mei 2019.
Hanneke Schaap-Jonker en Femmeke van den Berg, rector en medewerker Kennisinstituut
christelijke ggz (KICG): ‘Voor een ambtsdrager met autisme is een verandering in de liturgie
stressvol, zijn terugpratende jongeren op catechisatie lastig en hij wordt door
gemeenteleden soms kil en gevoelloos gevonden.’ Voor een predikant met autisme is gebrek
aan flexibiliteit, moeite met communicatie en vooral met het lezen van non-verbale
communicatie, niet een kwestie van onwil, maar van onmacht. ‘Als de wereld verwarrend en
onvoorspelbaar is, hecht je aan vaste patronen en duidelijkheid. Dit kan zich uiten in rigide
gedrag, een beperkte verbeelding en weerstand tegen veranderingen (…).’ Sterke kanten:
weten wat je aan hem hebt, hij komt afspraken na, is punctueel, heeft analytisch vermogen
of een sterke focus. Ze zijn een voorbeeld voor anderen voor wat betreft rechtvaardigheid,
trouw en eerlijkheid. Volledige tekst van het artikel: www.kicg.nl/publicaties. Over Platform
Autisme in de kerk: www.kicg.nl/autismeindekerk.
68. GKv uit naam plaatselijke kerk. In: ND 13 mei 2019.
‘Steeds meer gemeenten binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kiezen een naam die
niet verwijst naar het landelijk kerkverband.’ De GKV Alkmaar: ‘’Er is een nieuw logo bedacht
en er wordt gewerkt aan een speciale website, gericht op niet-kerkelijke mensen. De
bedoeling is dat de kerk beter te vinden is voor de inwoners van Alkmaar. Wat hebben die
immers met het kerkverband.’’
69. Bezwaarden voelen zich alleen. In: ND 17 mei 2019.
Klaas Wezeman, voorzitter van de werkgroep Man, Vrouw en Ambt: ‘’De vrouw in het ambt
is de kapstok, maar het gaat eigenlijk over hoe je met de Bijbel omgaat.’’ En hij vervolgt:
‘’We hebben het idee dat de omgang met de Bijbel binnen de GKV wordt bepaald door de
cultuur. Terwijl de Bijbel soms haaks staat op wat we in onze cultuur passend of prettig
vinden.’’ Leden van de gemeente voelen zich niet gehoord, kerkenraden sturen verzoeken
om revisie niet door, op bijeenkomst over vrouw en ambt krijgen tegenstemmen zo min
mogelijk het woord. Aldus de heer Wezeman.
70. Wees zuinig op de minderheid in de kerk. In: ND 18 mei 2019.
Een lid van de CGK vraagt aandacht voor de omgang met de minderheid in zijn kerken.
Anton Bil: ‘In de Christelijk Gereformeerde Kerken wordt helaas soms kerkpolitiek bedreven
door mensen ‘mrt het gewenste standpunt’ af te vaardigen naar de synode. Dat is slecht
voor het draagvlak van de besluiten die daar genomen worden.’ Hij is het niet eens met
predikanten die vinden dat een kerk die een afwijkend standpunt inneemt, het kerkelijk
leven opgeven. Hij heeft van dominee Quant geleerd dat de kerkorde twee brandpunten
heeft, de plaatselijke kerkenraad en de meerdere vergaderingen. ‘Standpunten zijn niet af te
dwingen, tenzij het onderwerp in strijd is met het Woord van God.’ Volgens de Kerkorde
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moeten kerken zo mogelijk met eenparige stemmen besluiten nemen. Als leden van
meerdere vergaderingen zich niet inleven in de standpunten van de minderheid en
vervolgens deze minderheid om zijn standpunt buiten het verband van de kerken plaatst, is
de breuk een feit.
71. Lucht in het kerkenraadswerk. In: ND 20 mei 2019.
Een van de hobbels om ouderling te worden is het vele en lange vergaderen. Burret Olde
(dienstenorganisatie PKN) ondersteunt gemeenten in hoe de drempel te verlagen is.
Leidinggeven moet met de tijd meegaan. Olde: ‘’Niet teveel van bovenaf, jonge mensen
denken niet zo hiërarchisch.’’ Een andere hobbel is de verwachting van de gemeente. De
kerkenraad moet tegenstellingen overbruggen, moet zorgen dat de jeugd terugkomt in de
kerk. De sleutel tot verandering is volgens Olde: delegeren. ‘Een kerkenraad moet niet zelf
alle touwtjes in handen willen houden, maar moet taakgroepen, werkgroepen en
commissies verantwoordelijkheden geven op allerlei gebied.’ ’Een protestantse gemeente in
Den Bosch vergadert zes keer per jaar’, weet Olde bijvoorbeeld. ‘Drie kwartier over de
hoofdlijnen, verder bezinnen ze zich op geloofsthema’s.’ ‘Een andere gemeente zorgt ervoor
dat het moderamen na de kerkdienst bij het koffiedrinken zichtbaar en voltallig aanwezig is.
‘Zodat ze aangesproken kunnen worden,’ zegt Olde.’
72. Hoe word ik een aantrekkelijke kerkenraad – column. In: ND 20 mei 2019.
Een column over predikant en autisme. Columnist Gerard ter Horst komt met drie
randvoorwaarden wil deze combinatie slagen. (1) Zelfkennis bij de predikant die het betreft.
(2) Een open en veilige sfeer in de kerkenraad. (3) In die open sfeer afspraken maken wie
waar goed in is en wie wat gaat doen.
73. Evangelisch en homo blijft lastig. In: ND 22 mei 2019.
Evangelisch voorganger Wieger Sikkema wil dat homo’s die elkaar in liefde dienen in zijn
kerk geaccepteerd worden. Niet: ‘”Jij bent mijn broer of zus, maar je begrijpt de Bijbel nog
niet goed.”’. Maar: ‘”Je bent mijn broer of zus, maar we denken hier verschillend over.”’ Hij
pleit voor een spreken van hart tot hart, vanuit een persoonlijke relatie met God en niet uit
dit centrum weggaan met de vraag: wat zegt de Bijbel. In de tijden van de Bijbel was
homoseksualiteit als geaardheid onbekend. In het Oude Testament gaat het over
heteroseksuele mannen die zich homoseksueel gedroegen. In het Nieuwe Testament gaat
het over zich overgeven aan lusten. Aldus voorganger Sikkema.
74. ‘Ik besefte dat mijn leven alleen zin heeft in aanbidding van Hem’. In: Onderweg
2019/10.
De interviewer vraagt aan dominee Marco den Best (NGK), die wonderwel met zijn gezin een
ernstig auto-ongeluk overleefd heeft: ‘Het valt tegenwoordig niet mee om predikant te
zijn…’ De Best: ‘’Dat klopt. Ik vind het idee dat één persoon alles moet kunnen niet in lijn
met de Bijbel, eerlijk gezegd. Ik ben dan ook blij met de ontwikkelingen binnen de kerk: de
verdeling van taken die er nu plaatsvindt, gebaseerd op ieders talenten. Belangrijk is dat
daarbij ook gekeken wordt naar wat een predikant echt ligt, en dat zijn ambt daarop
aangepast wordt. Is het meer een profeet, een apostel, evangelist, herder of leraar?
Gelukkig gebeurt dit steeds meer, want daar is veel winst te behalen. Dat de invulling van
het predikantsambt van vroeger verdwijnt, is helemaal niet erg.’’

17

75. Moderne bijbeluitleg sijpelt door. In: ND 24 mei 2019.
Bijzonder hoogleraar systematische theologie namens de Gereformeerde Bond aan de VU,
Henk van den Belt ziet de hermeneutiek verschuiven: van de Bijbel als openbaring van God
naar de weerslag van menselijke ervaringen met God. Hij erkent dat de wisselwerking tussen
de culturen waarin de Schrift ontstaan is en die waarin de Schrift gelezen wordt het
ingewikkeldste deel van de uitleg van de Bijbel is. WAt betreft de openstelling van de
ambten: ‘Het echte probleem is dat de gereformeerde ambtstheologie de differentiatie van
de ambten in de weg staat.’ De verlegenheid met deze vragen hebben met hermeneutiek te
maken. ‘De elatie tussen de gereformeerde Schriftleer en de nieuwe hermeneutiek moet
dan ook een speerpunt zijn voor het theologisch onderzoek. Anders dooft het licht van het
Woord op ons pad.’
76. Bijbeluitleg (Ingezonden). In: ND 25 mei 2019.
Theoloog Robert Plomp over hermeneutiek. ‘Wie zegt dat hij de tekst leest zoals die er staat,
past alleen de hermeneutiek van de eigen context toe, en maakt van zijn eigen begrijpen de
sleutel tot het lezen van de Bijbel. Daarmee staat de biblicist niet zo heel ver af van iemand
die vanuit zijn eigen postmoderne denken de Bijbel juist relativeert.’
77. Tien jaar Nationale Synode: zoeken naar tastbare eenheid. In: ND 25 mei 2019.
Woensdag 29 mei tekenen 38 protestantse kerken en geloofsgemeenschappen een
Verklaring van Verbondenheid. Het bestaat uit drie delen. (1) Van geestelijke naar kerkelijke
eenheid. De Verklaring: ‘’Wij horen bij Christus en daarom bij elkaar.’’ (2) Achterstallig
onderhoud. ‘’Vierhonderd jaar na de Dordtse synode was er op het protestantse erf veel
huiswerk te doen.’’ En (3) Hoe verder na(ar) 2024. De vraag is of de deelnemende kerken
dan zover zullen zijn dat de kansels voor elkaar openstaan. Dominee Dijkema (GKv) verwacht
dat niet. Hij ziet dat met de Pinksterbeweging en de Remonstranten niet gebeuren.
78. Homo, vrouw, zondag: kernzaken of randzaken? In: ND 28 mei 2019.
Jan Piet, ondernemer Christelijk Ondernemers Netwerk: ‘De vraag is natuurlijk wie bepaalt
welke bijbelteksten tot de kern van het geloof behoren. Zijn dat de systematisch theologen?
De dominees? De synode van een kerk?’ Dat is zijn vraag aan hoogleraar systematische
theologie Henk van den Belt. De ondernemer krijgt de kriebels van de kritiek van Van den
Belt. De hoogleraar waarschuwt voor het contextueel lezen van de Bijbel, en dat noemt hij
homoseksualiteit, de vrouw in het ambt en de besteding van de zondag. Hij benoemt
problemen in de huidige tijd (context) als kernzaken. Piet: ‘[…]: is homoseksualiteit een zaak
die tot de kern van het geloof behoort of het begrip ‘heb je naaste lief zoals jij jezelf
liefhebt? En is een vrouw in het ambt een kernzaak van geloof of de oproep aan elk mens
om al je gaven en talenten in te zetten? Is de zondagsrust een kernzaak? Of zeven dagen
lang, 24 uur per dag God eren als Vader en Schepper?’
79. Liever ‘Theologie’ dan ‘GPW’ op diploma. In: ND 29 mei 2019.
De hogescholen gaan de naam van de studierichting Godsdienst-Pastoraal Werk veranderen
in Theologie. Waarom? Eric Luijten, adjunct-directeur van Fontys Hogeschool Theologie
Levensbeschouwing en docent theologie zegt dat de naam de lading van het beroep niet
meer dekt. Op het diploma komt in het Engels te staan: bachelor of theology.
Afgestudeerden kunnen met een master kerkelijk werker en buurtpastor worden, maar ook
geestelijk verzorger.
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80. Praat met elkaar, kijk niet weg. In: ND 29 mei 2019.
Leendert Verheij, oud-president van het Gerechtshof Den Haag : ‘Elkaar onvoldoende
aanspreken, gebrek aan (ethisch) leiderschap: het is een veelkoppig monster in talloze
organisaties.’ En dan gaat het over seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik van
macht en onveiligheid. Verheij vindt: ‘Leidinggevenden moeten in de eerste plaats hun
verantwoordelijkheid nemen bij signalen en/of klachten over machtsmisbruik en wangedrag.
Niet wegkijken, klachten serieus onderzoeken, zo nodig aanspreken!’ Even verder: Daarnaast
moeten leidinggevenden bedenken dat zij een voorbeeldfunctie hebben. […] / Ik weet uit
ervaring hoe moeilijk het is, maar hier geldt: beter af en toe struikelen op de goede weg, dan
aan jouw leiding toevertrouwde mensen voorgaan op een verkeerde en uiteindelijk
doodlopende weg.’
81. Kerken vinden elkaar in Dordrecht. In: ND 31 mei 2019.
‘Veertig protestantse kerken en geloofsgemeenschappen gingen woensdag een Verbond van
Kerken aan.. ‘In deze tijd van tegenstellingen gaat er grote morele kracht uit van groepen die
elkaar weten te vinden’, zei minister Arie Slob.’ Deze zitting van de Nationale Synode was de
vierde en sloot precies 400 jaar na de befaamde Synode van Dordrecht af: 29 mei 1619.
82. Het blijft wringen in de bijbel. ND 31 mei 2019.
Hans Burger, universitair docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit
Kampen reageert op de toespraak van Henk van den Belt. Hij zegt over de Schrift: ‘een boek
met een voluit historisch menselijk karakter, dat tegelijk voluit het woord van God is.’ Het
gaat volgens Burger verkeerd als het moderne wereldbeeld het laatste woord krijgt. Ook als
onze eigen omgang met de Bijbel seculariseert. Maar hij is het niet eens met Van den Belt als
hij de filosofische hermeneutiek als de grote boosdoener aanwijst. ‘Leg die filosofische
hermeneutiek naast je neer, word niet in je denken, en de vragen zullen verdwijnen. Maar
juist als je niet relativistisch naar taal en werkelijkheid kijkt, loop je erin de praktijk tegenaan
dat het soms wringt – bijvoorbeeld als het gaat om de rol van vrouwen in de kerk. […] Wat
moet ik doen als vrouwen gelijke opleidingsmogelijkheden krijgen? Als een vrouw
godsdienst, psychologie en filosofie mag onderwijzen aan mannelijke studenten en heel
zinnige dingen tegen ambtsdragers kan zeggen. Of goed leiding geeft aan een organisatie
met mannelijke medewerkers? Mogen vrouwen dergelijke dingen overal doen, behalve als
ouderling of predikant in de kerk? Hoe zou Van den Belt het eigene van de rollen van man en
vrouw vorm willen geven in opvoeding en opleiding – bijvoorbeeld in het reformatorisch
onderwijs?’
83. Hertalen tweede gebod helpt niet. In: ND 1 juni 2019.
Willem Smouter, predikant NGK Apeldoorn, reageert op een discussie over de hertaling van
het tweede gebod: ‘Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders?’ Dat voelt niet
eerlijk. ‘Dat kinderen vaak boeten voor de schuld van de ouders is namelijk zonneklaar, zelfs
voor wie geen enkel geloof heeft. Misschien kun je daar beter rekening mee houden dan de
vertaling aan te passen. […] Ik zeg wel eens: erfzonde is het enige christelijk leerstuk waar je
geen bijbeltekst voor nodig hebt – zo evident is het.’ Smouter benadrukt dat de boeten geen
doem is: ‘Er staat dat God de kinderen laat boeten ‘wanneer ze mij haten’ – daar zijn ze dus
zelf ook bij.’ De auteur wijst op een goed voorbeeld: nakomelingen van Korach (die
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verzwolgen werd door de aarde vanwege zijn opstand tegen God) zongen de liturgie in de
tempel.
84. CGK-NGK Arnhem stelt ambten definitief open voor vrouwen. In: ND 7 juni 2019.
Na Nieuwegein is de Kruiskerk in Arnhem de twee Christelijk Gereformeerde kerk die
ambten openstelt voor vrouwen. Dominee Taco Postuma hoopt dat het kerkverband zo
reageert als de classis. ‘In dit geval botst het kerkerecht van de Nederlands- en christelijkgereformeerden: in het ene verband is volop ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers, in het
andere formeel in het geheel niet.’
85. Veel jongere kerkleden positief over kerkfusie. In: ND 7 juni 2019.
‘Driekwart van de jongere vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden tussen de 20nen 35
jaar is positief over de voorgenomen fusie van beide kerken in 2023.’
‘Vier procent wijst het samengaan van beide kerken af, twintig procent geeft aan geen
mening te hebben.’
‘De jongeren zeggen het omzien naar elkaar in de eigen, lokale gemeente het belangrijkste
thema te vinden voor samen kerk-zijn. ‘In de kerk moet het volgens een meerderheid van
hen gaan over christen-zijn in het dagelijks leven en wat je van God kunt leren.’ Thema’s als
‘vergeving der zonden’ of ‘klimaat’ werden niet aangevinkt.’
86. Avondmaal met kinderen in Arnhem. In: ND 12 juni 2019.
‘Kinderen mogen voortaan aan het avondmaal in de Arnhemse Koepelkerk. De vrijgemaakt
gereformeerde gemeente maakte dat bekend met Pinksteren.’ De kerkenraad heeft het
besluit genomen met ‘veel instemming’. ‘Sommige ouders bleven thuis als er avondmaal
was, omdat ze naar hun kinderen niet konden verantwoorden dat zij niet mochten
deelnemen.’ De classis had kritische vragen. De kerkenraad gaat in tegen de Kerkorde.
Dominee Cornelis Hamstra: ‘We hebben gekozen het belang van de gemeente voorrang te
geven boven de kerkorde.’
87. Kind aan avondmaal mag in nieuwe fusiekerk NGK en GKv. In: ND 13 juni 2019.
In de voorgestelde nieuwe kerkorde kunnen kerkenraden besluiten kinderen aan het
avondmaal toe te laten. Kornelis Harmannij: ‘’Dit artikel geeft ruimte aan een ontwikkeling
die al gaande is in de kerken. Laat de kerken zelf zoeken naar hoe ze ermee willen omgaan
[…]’’ In de NGK Rijsbergen mogen kinderen al sinds 1961 aan het avondmaal deelnemen. In
de GKv onlangs in Arnhem en in Utrecht Noord-West, Ede-Zuid is halverwege.
88. ‘Kerkorde vertelt niet hoe het moet’. In: ND 13 juni 2019.
‘Elkaar in de kerk de regels voorhouden, werkt niet, zegt Kornelis Harmannij en Jan van Dijk,
auteurs van de nieuwe kerkorde voor vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken.
‘Wat wel werkt, is elkaar enthousiast maken voor de liefde van God en het geloof in
Christus.’’ Ruimte: kinderen mogen deelnemen aan het avondmaal, twee keer per zondag
naar de kerk is niet meer de regel en ook het preken vanuit de Heidelbergse Catechismus is
niet meer verplicht. ‘’Een kerkorde vertelt hoe het kan, niet hoe het moet’, benadrukt
Harmannij. ‘De nieuwe kerkorde volgt wat er gebeurt in de kerken, zeggen de opstellers.’
Wat betreft de binding aan de drie formulieren van eenheid, zegt Harmannij:
‘’Ondertekening van de formulieren betekent niet dat je er helemaal geen vragen bij hebt.’’
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89. ‘Als jongeren in de groei zijn, moet je hun eten en drinken bieden’. In: ND 14 juni
2019.
‘In plaats van het avondmaal open te stellen voor kinderen, kan ook de belijdenisleeftijd
omlaag. ‘We zeggen eigenlijk: je mag pas eten als je uitgegroeid bent.’’ Aan het woord is
dominee Gert Meijer van de GKv Zuidlaren. Hij heeft belijdeniscatechisatie afgeschaft. In
plaats daarvan een leergang van tien jaar. Ook de belijdeniszondag heeft hij afgeschaft. Ze
kunnen nu belijdenis doen wanneer ze willen, zonder rozen of corsages. De jongeren die
belijdenis willen doen, hoeven niet meer voor in de kerk te staan. De microfoon komt naar
hen toe. De trend is dat jongeren steeds later belijdenis doen.
90. Met de week neemt de druk toe op kerkverband CGK. In: ND 17 juni 2019.
‘De druk op het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken groeit met de week:
inmiddels zien kerken in vierregio’s zich geconfronteerd met een samenwerkingsgemeente
die vrouwelijke ouderlingen en diakenen wil aanstellen. / Daartegen wordt door andere
kerken uit het land soms onmiddellijk bezwaar aangetekend bij die regio, de zogeheten
classis. Dat kan de opmaat worden naar lange kerkrechtelijke procedures. Zaterdag kwam de
samenwerkingsgemeente in IJmuiden in het nieuws met de aankondiging dat ze deze zondag
de eerste vrouwelijke ouderling ging bevestigen.’
‘Op de ambtsdragersconferentie van Bewaar het Pand, een stichting op de rechterflank van
de Christelijke Gereformeerde Kerken, leefde zaterdag grote zorg over de stap van de
gemeente IJmuiden. De honderdvijftig aanwezigen werden opgeroepen persoonlijk aan de
kerkenraad in droefheid te laten weten dat dit volgens hen tegen de Bijbel ingaat.’
91. Wonder van kerkvernieuwing. In: ND 18 juni 2019.
Royal Mission is een beweging die kerken tot bloei wil brengen. De beweging heeft onlangs
een christelijk opleidingscentrum geopend in Veenendaal. Martin Koornstra, directeur van
Royal Mission, wil dat christenen hun houding veranderen: van consument naar: ik wil iets
betekenen.
92. Kerken pionieren zich suf, maar waarom? In: ND 21 juni 2019.
Sake Stoppels, werkzaam bij de afdeling pionieren van de Protestantse Kerk en vandaag ook
lector Zingeving in Nieuwe Geloofsgemeenschappen aan de Christelijke Hogeschool Ede
(CHE) stelt zich de vraag waarom een kerk eigenlijk missionair zou moeten zijn. Over deze
vraag wordt volgens hem nauwelijks nagedacht. ‘De gedachte dat mensen zonder Jezus
verloren gaan, loopt heel snel terug.’ Maar waarom zullen we anderen lastig vallen met het
christelijk geloof? Dat gaat hij onderzoeken. Wat hij er nu over kan zeggen, is dat pioniers
zoeken naar een soort sanctievrije ruimte: het gaat niet om het ontlopen van straf, maar om
christelijke vrijheid. ‘’[…] Als je hoort dat je een geliefd kind van God bent, geaccepteerd in
Christus, geeft dat bevrijding. […]’’ Stoppels refereert aan wat dominee Bas van der Graaf in
Amsterdam doet: met mensen buiten de kerk psalm 32 lezen. Stoffels: ‘[…] Die gaat over
schuld en vergeving. Het was voor Amsterdamse yuppen bevrijdend dat er een plek is waar
het mag gaan over falen, zonden en tekortschieten.’’
93. Psst: Vrouw in ambt. In: ND 21 juni 2019.
Dominee Roeland van Mourik over zijn vader, hervormd predikant in het dopje Meeuwen:
‘Toen er in de plaatselijke Gereformeerde Kerk een vrouwelijke dominee werd beroepen,
was dat een unicum voor de synodaal-gereformeerde kerk ter plaatse. We hadden het over
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deze kwestie, mijn vader en ik. Ik vergeet nooit wat hij toen zei: ‘Daarover kun je in de kerk
verschillend denken.’ Het was begin jaren negentig van de vorige eeuw.’
94. Kerknieuws. In: ND 21 juni 2019.
‘Beroepen te Onnen (deeltijd 30 % voor bepaalde tijd): R.C. Vellinga te Wapenveld (GKVNGK, deeltijd).’
95. Millennials hebben de kerk nodig. In: OnderWeg 2019/12.
‘Hoe denken millennials uit de NGK en de GKv over de naderende kerkfusie in 2013 tussen
beide kerkverbanden? OnderWeg peilde on line de mening van driehonderd kerkleden
tussen de 20 en 35 jaar. Waar moet het over gaan in de nieuwe kerk? ‘Omzien naar elkaar
was het meest aangevinkte thema.’’ Belangrijkste thema’s: omzien naar elkaar in de
gemeente (190); hoe ik christen ben in het dagelijks leven (185); wie God is en wat ik van
Hem kan leren (147) en dat Jezus is opgestaan uit de dood (106). 43 % weet niet van
verschillen tussen beide kerkgenootschappen; volgens 35 %: geen verschillen. 67% wil zich
inzetten voor de lokale gemeente. Slechts 12 % voor de plaatselijke kerk en het kerkverband.
64 % van respondenten zijn meelevende leden van de kerk; 36 % niet erg of helemaal niet
betrokken bij de kerk.
96. Christus centraal in een heilige en veilige kerk. In: OnderWeg 2019/12.
In een gesprek tussen Ad de Boer en millennials valt op dat wat De Boer de essentie van de
kerk noemt, de diversiteit, dat millennial Eline daarop reageert met: ‘’Ik vind het heel mooi
wat je zegt, echt een ideaal, maar zoals ik al eerder zei, in de praktijk lijkt het me lastig.’’
97. Drie ambtsdragers genoeg in jonge gemeenten PKN. In: ND 24 juni 2019.
De PKN heeft de maken met naar schatting vijftig tot zeventig missionaire gemeenten die
zelfstandig verder willen als kerngemeente. Een kerngemeente moet ten minste uit drie
ambtsdragers en drie belijdende leden bestaan. De synode wil tien doop- of belijdende
leden. Principieel wordt het als de opleiding van de predikant ter sprake komt. Nu mag een
ouderling of diaken de sacramenten bedienen, maar als tijdelijke noodmaatregel. Kleine
gemeenten kijken jaloers naar pioniers. Zij willen ook lichtere regelgeving. Scriba René de
Reuver vindt dat de tijd voorbij is dat alle kerken zich aan dezelfde regels moeten houden.
98. Academisch nadenken over een leven met God. In: ND 27 juni 2019.
Een nieuwe master aan de Theologische Universiteit van Kampen: spiritualiteit, samen met
New Wine en Contemplatio. Leider: hoogleraar ethiek en spiritualiteit Ad de Bruijne.
Medewerkers: Jos Douma (Contemplatio) en Ronald Westerbeek (New Wine). Een master
die tegemoet komt aan een spiritueel tekort binnen de GKv. Deze master bestaat niet alleen
uit kennis, maar ook uit praktische oefeningen, lectio divina, en een retraite in het begin en
aan het einde van de master. De module is: nadenken over het leven met God.
99. Verbind Bijbel en leven in Kampen (advertentie). In: ND 29 juni 2019.
De volgende zin in de advertentie: ‘Theologie voor een beroep in kerk en samenleving.’
100.
Liturgie is meer dan een psalmbriefje bij de preek. In: ND 29 juni 2019.
‘…Liturgie is het centrum van kerk-zijn. Niet het psalmbriefje bij de preek. Liturgie is wat een
groep mensen tot kerk maakt. Door wat zij doen, gebeurt er iets; omdat God zich daarin aan
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onszelf wil verbinden. De kern ervan is het avondmaal.’ Wat doet liturgie vanuit het
avondmaal? Hans Schaeffer noemt in zijn inaugurele rede vier stappen: verbonden met God,
met de naaste, aan de wereld en aan mezelf.
101.
Kerkorde moet kunnen afdwingen. In: ND 9 juli 2019.
Het Burgerlijk Wetboek geeft een eigen ruimte aan de kerken voor eigen rechtspraak. Het
beslechten van geschillen kan naar hun aard niet vrijblijvend zijn, aldus professor Herman
Selderhuis. Spreker is het dan ook niet eens met het concept-artikel in de voorgestelde
kerkorde van GKv en NGK dat naleving van de kerkorde niet afdwingbaar is. Selderhuis
vraagt nadrukkelijk aandacht voor het onderscheid tussen dwingend en regelend recht. Het
laatste doet recht aan het principe: niet treden in elkaars rechten en niet over elkaar
heersen.
102.
Klant in de kerk is koning (column). In: ND 13 juli 2019.
Hoogleraar ethiek Ad de Bruijne kreeg als reactie van een ouderling op zijn uitspraak dat we
allereerst in de kerk komen om iets te brengen: ‘Maar dan staat in de kerkdienst de mens
centraal.’ Dat was in 1996. Hij verdedigde toen een rapport over liturgie. Nu, twintig jaar
later, geeft hij de ouderling wel een beetje gelijk, maar niet vanwege de liturgie. Hij denkt
dat consumentisme ons in de greep heeft. ‘Juist onze eenzijdige focus op de preek had ons
geleerd om vooral naar de kerk te gaan om daar iets te halen. Je zat er zo maar als
consument bij. Onbedoeld gaf dat de ingang voor het marktmechanisme. Wij richten ons zelf
onze voorgangers af om hun klanten tevreden te houden.’ De Bruijne eindigt zijn column
met: ‘Je komt in de kerk om iets te brengen.’
103.
Met souplesse door de Schrift. In: ND 19 juli 2019.
‘De Nederlands-gereformeerde emeritus dominee Henk de Jong (88) krijgt een eredoctoraat
van de Theologische Universiteit Kampen. Een opvallende erkenning van een theoloog die
het geloof in de Bijbel als foutloos boek relativeert.’ Hij is bekend van zijn uitspraak: ‘de
Bijbel is helemaal Gods woord, maar omgeven met een rand van onzekerheid’. In 1976
schreef De Jong een brochure over homoseksualiteit: de teksten van Paulus niet van
toepassing op homoseksualiteit. In 1977 pleitte hij voor vrouwelijke ambtsdragers. Dominee
De Jog is in de zestiger jaren geschorst en afgezet. ‘[…] Ik ben wel Nederlands-gereformeerd,
maar niet on-vrijgemaakt. Van mij hoefden die kerken niet uiteen.’
104.
Noodklok over ambtsgeheim. In: ND 9 augustus 2019.
Een voormalig ouderling luidt de noodklok: kerkenraden hebben te veel macht over leden
van de gemeente. Het betreft de lang slepende kwestie tussen een lid van de gemeente van
Dordrecht en de kerkenraad. De voormalig ouderling ondersteunt het gemeentelid. Zijn
belangrijkste bezwaar is de dubbelpositie van de kerkenraad: rechter in eigen zaak. Tweede
bezwaar: een conflict over niet-pastorale kwesties uitpraten kan alleen als beide partijen
over dezelfde informatie beschikken.
105.
De kerk is het voortbestaan waard. In: ND 10 augustus 2019.
‘… Kritiek op de kerk is terecht, maar slaat door. We moeten terug naar hoe de kerk ooit is
bedoeld: een plek voor iedereen, waar de Geest van God woont.’ Welke kritiek slaat door?
‘Kritiek op de hang naar objectiviteit in de kerkdienst slaat door naar alles beheersende
subjectiviteit.’ Kerken sluiten, het aantal kerkdiensten loopt terug. ‘Wat ging het veel over
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onszelf en wat waren we weinig gericht op de wereld. Wat we zo goed en zeker wisten, zijn
grote verhalen gebleken. Wat een gezeur om niks, dufheid en kleinzieligheid.’ De auteur ziet
de kerk als gemeenschap, als een gastvrije gemeente.
106.
Te veel macht voor de kerkenraad. In: ND 13 augustus 2019.
Het artikel van Gijsbert van den Brink begint met de zin: ‘… Dat kerkenraadsleden steeds
minder gekozen worden, doet gemeentes geen goed. De afnemende rol van regionale
kerkelijke instanties (zoals de classis) is evenmin goed en kan voor ongezonde macht van de
kerkenraad zorgen.’ Een ambtsgeheim is bedoeld om leden van de gemeente te
beschermen, maar kan ook gebruikt worden om ze overal buiten te houden. Kerkenraden
houden de classis op afstand: ‘We gaan immers zelf over onze gemeente! Ook
vertegenwoordigers van de classis zien zich vaak als buitenstaanders en maken zichzelf graag
zo klein mogelijk.’ Een classis vragen om een second opinion wordt ‘als iets zeer
uitzonderlijks en zelfs ernstig ervaren.’
107.
Kerk moet niet eigenhandig synodebesluiten veranderen. In: ND 14 augustus
2019.
Op het artikel van Gijsbert van den Brink (zie 106) reageert Gert-Jan Schuurman in een
Ingezonden. Synodes nemen weliswaar besluiten maar laten ook besluiten aan de kerken
(vrouw en ambt). Hij maakt attent op risico van een machtsstrijd. Ouderlingen moeten in
deze tijd goede bestuurders zijn, de gewone man komt er niet meer aan te pas. Hij stelt voor
om een voorbeeld te nemen aan de Russisch Orthodoxe Kerk: beslissingen van concilies zijn
bindend. ‘Alle onderwerpen van vandaag zijn in het verleden al besproken, ook het
onderwerp vrouw in het ambt. Als we hier rekening mee houden, dan is de macht van een
kerkenraad zeer beperkt. Het wiel is allang uitgevonden.’
108.
De bijna-bisschoppen van de Protestantse Kerk. In: ND 24 augustus 2019.
De classispredikanten zijn met hun werk begonnen. Een van hen schat ‘dat zo’n beetje de
helft van zijn bezoeken verband hield met ‘een probleem, zorg of conflict’.’ De twee grootste
problemen: ‘de eerste en grootste zorg is dat vooral de jongere generatie zich zo moeilijk
bindt aan de kerk. Een tweede zorg is het grote aantal vacatures waar kerken mee kampen.’
‘’[…] Mensen die met jongeren werken, zeggen altijd: er zijn drie dingen belangrijk in de
omgang met de jeugd. Het eerste is relatie, het tweede is relatie en het derde is relatie.’’
Tekort aan ambtsdragers: ‘’Van die 35 bezoeken heb ik twee keer een volledige kerkenraad
ontmoet’, zegt Verhoeff. ‘De anderen hadden vacatures, bijna allemaal structureel. Het is
echt moeilijk om ambtsdragers te vinden.’ Mensen willen alles wel doen binnen de
gemeente, maar vier of acht jaar voor alles verantwoordelijk zijn, vinden ze lastig, zegt
Beekman.’
109.
De dominee en het spel om de macht. In: ND 30 augustus 2019
Dominee Nico Catsburg, oprichter en directeur van stichting Room2C, predikant van de
Parousia-gemeente in Boskoop:…De onachtzaamheid van kerkleden, kerkenraden en
kerkgenootschappen in de omgang met voorgangers is vaak ten hemel schreiend.’ In 2006
heeft de Evangelische Alliantie een enquête gehouden onder 220 predikanten. ‘Daaruit
bleek dat 90 procent in de afgelopen drie jaar een conflict in hun kerk had gehad; 10 procent
van die conflicten had een theologische oorzaak.’ Hij refereert aan een ervaring van een
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jonge predikant die deel werd van een machtsstrijd die ingezet is door een oudste, de
predikant die hem begeleid had hem liet vallen en het kerkgenootschap zich afzijdig hield.
110.
Veel GKv’ers weg zonder bekende bestemming. In: ND 31 augustus 2019.
Sinds 1994 hebben in totaal 10.106 mensen de kerk met onbekende bestemming verlaten.
Oorzaken volgens Hans Schaeffer: te veel (benauwend, beklemmend) en te weinig
gemeenschapszin (eenzaam, niet gezien, er niet toe doen). Schaeffer: ‘Ze drukken als het
ware op de kerkelijke pauzeknop.’ En nog eens 8428 die helemaal geen kerk meer zeggen te
bezoeken. Schaeffer: ‘Omgaan met diversiteit wordt het thema van de komende tien, twaalf
jaar.’
111.
Van vrijgemaakt naar veelkleurig (vervolg op 110). In: ND 31 augustus 2019.
Bergentheim en Den Haag, een grote, traditionele en een kleine, wisselend samengestelde
gemeente. Beide kerken besteedden weinig tijd aan vrouwen in het ambt, Bergentheim laat
het bij het oude, Den Haag heeft besluit van de generale synode meteen ingevoerd. ‘De kerk
heeft wel wat beters om de aandacht op te richten.’ De nieuwkomers in Den Haag geldt:
‘Zo’n landelijk kerkverband zegt hun niet zoveel. Ze vinden het gewoon een prettige
gemeente.’ George Harinck: ‘Er zijn geen leiders die vooroplopen in een revolutie, het
gebeurt gewoon van onderaf.’ De predikanten die aan deze kerken zijn verbonden laten zich
inspireren door Tim Keller. Harinck: ‘De belangrijkste les van Keller: zorg dat je het evangelie
verbindt aan de context waarin je predikant bent.’ Ruurd Kooista (SKW): ‘[…], zegt dat die
diversiteit tussen gemeenten de grootste uitdaging is waar de huidige generatie dominees
mee te maken heeft.’
112.
Vrouw in ambt in twee op drie vrijgemaakte kerken. In: ND 4 september
2019.
‘In bijna twee derde van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn vrouwelijke
ambtsdragers aangesteld. De overige kerken doen dat (nog) niet. Een groot aantal kerken
vindt het synodebesluit uit 2017 onvoldoende onderbouwd.’ Dominee Gerhard Messelink,
woordvoeder van het deputaatschap Man/Vrouw in de kerk, vindt dat de gesprekken
opvallend harmonieus verliepen, terwijl tegelijk gebleken is dat bijna veertig procent van de
kerken zegt dat de besluitvorming de eenheid van de gemeente beïnvloed heeft: ‘Soms
positief, maar ook negatief’. Het besluit van de synode heeft geleid tot een betere band met
de NGK en een moeizamere relatie met de CGK.
113.
‘In preken mis ik soms het rauwe evangelie’. In: ND 5 september 2019.
Ad van der Dussen (68), Nederlands-gereformeerd docent systematische theologie aan de
Theologische Universiteit in Kampen, gaat met pensioen. ‘[…] Vrijgemaakten zijn strakker,
goed georganiseerd en initiatiefrijk, maar ze hebben weinig ervaring met vrijheid en ruimte
laten. Nederlands-gereformeerden moeten wennen aan die vrijgemaakte daadkracht.
Sommigen vrezen te worden “overgenomen” door de vrijgemaakten, zowel getalsmatig als
organisatorisch. Zij hebben ook een ingebakken argwaan tegen theologie.’ Het woord regie
in de naam regiegroep irriteert Van der Dussen: ‘[…] Gun de mensen de tijd, want niet
iedereen is enthousiast.’ Hij voelt voor een confederatie met de PKN: verschillende
stromingen zijn heilzaam. ‘[…] Anders loop je de kans dat we het met elkaar zo knus en fijn
hebben, dat corrigerende tendensen buiten de deur blijven. Die oecumenische trend
waardeer ik positief, durf het laten gebeuren.’ Over preken: ‘Dat ik me soms verveel in een
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kerkdienst. In preken mis ik nogal eens het overrompelende van God, de wilde kanten van
het evangelie. We hebben zijn Woord veelal ingekapseld en getemd, de griezelige kant
weggepoetst en van Jezus een “vriendje” gemaakt. Die “domesticatie” (verhuiselijking)
breekt ons op. […]”
114.
Voorkom onrust in de kerk door openheid. In: ND 9 september 2019.
Johan Dekens, jarenlang betrokken bij advisering en begeleiding van predikanten in
probleemsituaties: ‘… Bij conflicten rondom een predikant is zelden sprake vaneen
‘hoofdschuldige’.’ Steeds opnieuw blijkt dat ‘goede communicatie’ en ‘transparantie’ voor
alle betrokkenen als kernwaarden gekoesterd dienen te worden. Tijdig, helder en voldoende
communiceren verkleint het risico op machtsmisbruik en ongewenst handelen aanzienlijk en
draagt daarmee bij aan de eer voor de Heer van de kerk.’
115.
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