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I.

SAMENVATTING VAN HET RAPPORT

In dit rapport kunt u het advies lezen dat wij als Commissie Predikantsprofiel
uitbrengen over de toekomstige rol van de predikant, de kerkelijk werker en die
van de kerkenraad. Dit advies brengen uit we in vertrouwen op God, ons
belijden dat Jezus Christus koning van de kerk is en de ervaring dat de Heilige
Geest door de eeuwen heen mensen bij de kern van het evangelie heeft
gehouden, dwars door menselijke gebrekkigheid heen.
Met dit rapport willen we bijdragen aan de gemeenteopbouw en de
spiritualiteit van de kerk: het dienen van God, de gemeente en de wereld. Met
de adviezen beogen we:
• meer evenwicht in de verantwoordelijkheid voor de leiding en het
geestelijk klimaat van de gemeente;
• een duidelijke rol voor iedereen: de predikant, de kerkelijk werker, de
kerkenraad en de gemeente;
• het doel van de opleiding van de predikant te verbinden met zijn
toekomstige rol in de gemeente.
Bij het schrijven hebben we als randvoorwaarden gehanteerd: Bijbels
verantwoord, passend in de traditie en passend in de moderne tijd.

1. VERANDERINGEN EN ONTWIKKELINGEN IN MAATSCHAPPIJ
EN KERK
Bij ons werk als commissie konden en wilden we ons niet beperken tot de rol
van de predikant alleen.
Gemeente, kerkenraad, predikant en kerkelijk werker maken immers deel uit
van het lichaam van Christus, waarin zij elkaar aanvullen en samenwerken met
het oog op de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Alle delen vormen samen een
systeem waarin zij elkaar beïnvloeden en onderling beïnvloed worden. Daarom
gaat het advies alle delen aan. Om het advies om te zetten in een
daadwerkelijke verandering, is het belangrijk dat u het advies in zijn geheel
beschouwt en alle onderdelen betrekt bij de uitvoering.
Er zijn veel ontwikkelingen die de kerk en de rol van de predikant raken. Van
oudsher is de kerk een plaats waar geloof geleefd en beleefd wordt, in relatie
tot God, elkaar en de wereld. De predikant was van oudsher de expert, de
theoloog, de door God geroepene. Tegenwoordig zijn het primaat en mandaat
7
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van de kerk en de predikant minder vanzelfsprekend dan vroeger. Steeds meer
mensen bevinden zich buiten de kerk, hebben weinig tot geen kennis van het
christelijk geloof, maar zijn wel geïnteresseerd in spiritualiteit. De kerk staat
voor de uitdaging ook voor deze mensen van betekenis te zijn. Binnen de kerk
zijn mensen mondiger dan vroeger, laten zich voeden door veel verschillende
bronnen en gaan ze hun eigen weg. De kerk is vaak geneigd geweest om deze
tendensen als bedreigingen te zien. We zien deze tendensen echter ook als
kansen, zowel voor groei als voor een rijker individueel en gemeenschappelijk
geloofsleven.
In de veranderde omgeving constateren we dat het ambt en de opleiding van
de predikant onvoldoende zijn mee veranderd. De mooie kant is er gelukkig nog
steeds, maar de zware of soms onwerkbare kant is er ook. We signaleren een
grote variatie in opvattingen in de gemeente en verschillen in behoeftes van
jeugd, middengroep en ouderen. We zien de opkomst van de kerkelijk werker,
voor wie nog geen passende plaats is gemaakt. We bespeuren een tendens dat
de ervaringsdeskundigheid in kerkenraden afneemt. En daarnaast zien we een
groeiende behoefte aan leiding in de gemeente, waarbij de neiging bestaat
verwachtingsvol naar de predikant te kijken. De meeste ontwikkelingen leiden,
zonder tegengas, tot meer onduidelijkheid en een verzwaring van de rol van de
predikant. De consequentie is een versnippering van taken, het verdelen van de
aandacht met als risico een afname van de kwaliteit van de taken die hij
verricht. Als deze tendens doorzet in een mondige omgeving bestaat de kans op
onvrede bij de gemeente. De algemene afname van de tolerantie leidt ertoe dat
mensen weggaan en de gemeente krimpt.
Wanneer we de ontwikkelingen van de laatste jaren proberen te duiden,
verwachten we dat in Nederland de betekenis van de kerk als instituut in de
toekomst vermindert. Mensen bewegen zich in toenemende mate in kleinere
vloeiende groepsverbanden en geven hun geloof op individuele wijze vorm.
Tegelijk verwachten we dat het belang van betaalde krachten zal toenemen.
Kennis en specialisatie op specifieke gebieden zullen nodig zijn voor educatie en
toerusting van gelovigen in gemeenteverband of daarbuiten. Ons advies is dat
de kerk op deze ontwikkeling anticipeert en een weg zoekt in deze
ogenschijnlijk tegengestelde beweging. Oog hebben voor de gaven die de Geest
aan gemeenteleden heeft geschonken wordt nog belangrijker. Een persoonlijk
geloof, bewustwording van deze gaven, toerusting in het gebruik ervan en
verantwoordelijkheid dragen voor een taak in de gemeente die te overzien is,
zijn daarin belangrijke doelstellingen.
8
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2. ROLVERDELING, TAAKOPVATTING, OPLEIDING EN LOOPBAAN
Allereerst menen we dat de kerk gebaat is bij een herijking van de rollen, om de
ontstane patronen te doorbreken. Het is beter om het geestelijk en
organisatorisch leidinggeven niet te combineren in de éne rol van predikant. We
adviseren om kerkenraad, predikant, kerkelijk werker en gemeenteleden beter
te laten samenwerken en de gedeelde verantwoordelijkheid op te pakken. Dit
heeft invloed op de rol van alle actoren. Om de taken goed te kunnen vervullen
is actieve toerusting nodig.
Ten tweede adviseren we om actief beleid te maken voor loopbaanontwikkeling
van predikanten, om de nascholing en de eisen die in de vooropleiding worden
gesteld toetsbaar te maken en te gebruiken voor een bindend advies met het
oog op toelating tot het ambt.

2.1 De gemeente en de wereld
De gemeente en de samenleving vormen de context waarbinnen de
kerkenraad, de predikant en de kerkelijk werker functioneren. Handen en
voeten geven aan een levend geloof in Christus en de liefde van God uitdragen
vormen het bestaansrecht van de kerk en de gemeente. In de gemeente mag
ieder zijn gaven inzetten en dit houdt niet op bij de grenzen van de gemeente.
Zo kunnen mensen een rol hebben bij de geestelijke vorming en toerusting van
jongeren of ouderen, bij de organisatie van de gemeente, bij het onderlinge
dienstbetoon, of bij de diaconale en missionaire betrokkenheid bij de wereld.

2.2 De kerkenraad
Gedeelde verantwoordelijkheid
Ook al draagt de kerkenraad in onze ogen de totale en uiteindelijke
verantwoordelijkheid, toch adviseren we de kerkenraden te werken met
deelverantwoordelijkheden. Ieder kerkenraadslid draagt hieraan bij op basis
van wijsheid, kennis, gaven, ervaring en een eigen taakveld. Voor de predikant
is dit zijn geestelijke kennis en ervaring, voor de diakenen de diaconale zorg en
voor de ouderlingen kan dit pastoraat, jeugd, missionair werk, ouderenzorg of
liturgie zijn. Daarnaast zijn er de voorzitter en de scriba, die een sterke
organisatorische inbreng hebben. Specifieke taakgebieden per persoon moeten
het mogelijk maken om het werk overzichtelijker te maken en transparanter
(wie doet wat) en zo mogelijk kleiner. Een kerkenraad met taakouderlingen kan
kleiner zijn, is slagvaardiger en daardoor makkelijker te bemensen dan een
kerkenraad met wijkouderlingen.

9
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De kerkenraad is het orgaan dat namens de gemeente de predikant heeft
beroepen. Zij waakt er voor dat de predikant geen sluitpost wordt voor de
uitvoering van taken die niet zijn vastgelegd. Alle taken die niet onder de
verantwoordelijkheid van de predikant vallen, dient de kerkenraad op een
andere plaats te beleggen. Daarnaast is de kerkenraad verantwoordelijk voor
het voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken met de predikant. De voorzitter is
degene die erop toeziet dat hieraan invulling wordt gegeven. Bij gesignaleerde
spanningen neemt de kerkenraad actie door deze bespreekbaar te maken en
vroegtijdig hulp in te schakelen. Voor het goede verloop van het
evaluatiegesprek adviseren om hierbij een onafhankelijke deskundige te
betrekken als procesbewaker.
Werkgeverschap
We adviseren dat de kerkenraad zich als verantwoordelijk werkgever opstelt
van de kerkelijk werker. Verder dient de kerkenraad te zorgen voor een
eenduidige taakomschrijving, een geüniformeerde arbeidsrechtelijke positie,
een duidelijk mandaat en het voeren van evaluatiegesprekken.
Toerusting
In het verleden werden ambtsdragers vaak verkiesbaar gesteld op basis van het
aantal malen dat hun namen vanuit de gemeente werden genoemd. Wij vinden
het belangrijk dat ambtsdragers worden gekozen en beroepen op basis van hun
gaven. Dit is nodig om het ambt en daarmee de taak goed te vervullen. Als de
gemeente haar stem uitbrengt, spreekt zij daarmee vertrouwen uit in de
ambtsdragers. Onderdeel van de leidende rol van de kerkenraad is het actief
bemoedigen van elkaar, het bevorderen van de onderlinge samenwerking om
de spiritualiteit in de gemeente te bevorderen. De kerkenraad ziet toe op de
toerusting van alle deelnemers: de predikant, de kerkelijk werker en de
ambtsdragers voor hun specifieke taak, zoals pastoraat, scribaat,
voorzitterschap en diaconaat.
We adviseren de volgende toerusting (mate van verplichting vermindert
afhankelijk van reeds opgedane ervaring):
• Voor de predikant studieverlof, verplichte nascholing en intervisie;
• Voor de kerkelijk werker intervisie en intercollegiaal overleg met de
predikant;
• Voor de ouderlingen: toerusting voor hun specifieke taken;
• Voor de diakenen: gemeente stimuleren in praktische dienstbaarheid en
financiële begeleiding van mensen (extern);
10
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•

•

Voor de voorzitter en de scriba: toerustingdagen waarin kennis van
1
kerkelijke zaken wordt besproken: de beroepingsprocedure, het AKS , de
gebruiken rondom evaluatiegesprekken, hoe om te gaan met geschillen
etc., de WAP en de VAC. Een landelijke informatiedag kan voorkomen dat
mensen zelf het wiel moeten uitvinden en dat de relatie tussen
predikanten en kerkenraad onnodig onder spanning komt vanwege
kennisgebrek en eventuele sociale onhandigheid;
Voor de kerkenraad: ieder jaar een 'heidag' onder externe begeleiding,
waarop wordt gesproken over de onderlinge samenwerking, visievorming,
spiritualiteit en beleid en evaluatie daarvan.

Omwille van kwaliteit, gezamenlijkheid in aanpak en efficiëntie pleiten we voor
een virtueel landelijk kenniscentrum, waar de gemeente toegang toe heeft. Dit
kan in digitale vorm, door het ter beschikking stellen van allerlei relevante
documenten, die praktisch, toegankelijk en mensgericht zijn. Gerichtheid op
ervaringen vanuit de praktijk zal daarbij speerpunt zijn. Door informatie te
delen kan hopelijk schade aan mensen worden voorkomen en worden
ambtsdragers niet onnodig belast.

2.3 Predikant
Kerntaken
We adviseren om ervoor te zorgen dat de predikant zich kan concentreren op
zijn kerntaak: (dienaar) brenger van het Woord. Dit komt tot uitdrukking in de
woordverkondiging, het pastoraat en het onderwijs in de context van de
moderne samenleving. In eigentijdse woorden: de predikant als geestelijk
begeleider van de gemeente. Kernbegrippen hierin zijn: kwaliteit, diepgang,
persoonlijke spiritualiteit, geloofsoverdracht en voorbeeldfunctie in de omgang
met God.
Het betekent ook dat gemeentes en predikanten accepteren dat de predikant
voor sommige gebieden niet is opgeleid en die ook niet tot zijn werkterrein zou
moeten maken. Het is belangrijk dat de predikant de samenwerking met de
kerkenraad en de kerkelijk werker als vanzelfsprekend ervaart en niet als
afkalving van zijn taak.

1

Zie bijlage 1 voor een verklarende woordenlijst.
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Profiel
De competenties die we verwachten van de toekomstig predikant hebben we
verwoord in het predikantsprofiel. Dit profiel hebben we gemaakt nadat we alle
trends beschouwd hebben en de profielen van de CGK, de GKV, de PKN, de
kerkelijk werkers en die van de NGP hebben gelezen en vergeleken. Van allen
hebben we veel geleerd, waarbij de nadruk in het profiel van de NGP op het
verkondigen van Gods Woord uit Liefde voor de Heer ons opnieuw aansprak.
Deze uitgangspunten hebben we vertaald in competenties en gedrag.
Daarnaast hebben we enkele toevoegingen gedaan of zaken explicieter
gemaakt in het bestaande NGP profiel.
Het betreft:
• Persoonlijke spiritualiteit in verband met een gezond geestelijk leven en
een groeiend verlangen naar authenticiteit;
• Samenwerken met kerkenraad en kerkelijk werker om gezamenlijk
verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente;
• Vaardig in het spreken in het openbaar voor aansprekende prediking en het
brengen van Gods Woord in hedendaagse taal;
• Intensieve vorming in praktische communicatieve vaardigheden en
pastoraat voor complexere pastorale problematiek;
• Toerusten van ambtsdragers en pastorale bezoekers, zodat zij hun
geestelijke verantwoordelijkheid kunnen toepassen in huisbezoeken en
pastorale gesprekken;
• Zorgen voor de gemeente als geheel en omgaan met verschillen door
bruggen te bouwen en om te gaan met conflicten bij spanningen in de
gemeente;
• Stimuleren van een open oog voor de samenleving via toerusting en
overleg met instanties buiten de gemeente;
• Reflecteren op eigen functioneren en dit onderwerp van gesprek kunnen
maken.
Met name de omgang met jongeren in de gemeente vraagt om aparte
aandacht, omdat zij de kerk van de toekomst zijn. De predikant is zelf bekwaam
om hieraan invulling te geven, of hij rust anderen toe om de jeugd in geloof
voor te gaan. Als dit niet zo is, belegt de kerkenraad de verantwoordelijkheid bij
de kerkelijk werker. Wat ons betreft gaat het hier om een keuze van de
kerkenraad en is het geen eis van de opleiding.

12
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Opleiding
Bovengenoemde aspecten raken de opleiding, de permanente educatie van
predikanten, de intervisie en de loopbaan van een predikant. We adviseren om:
aan predikanten de eis te stellen van een academische theologische vorming en
een praktijkgerichte predikantsopleiding;
jonge mensen beter voor te bereiden op het werk in de gemeente door
uitbreiding van stages, omgang met een (aankomend) beroep en inzicht te
geven in de rechten en plichten van predikanten;
de toerusting van predikanten verplicht te stellen, vanwege het gewicht en de
verantwoordelijkheid die zij dragen binnen de gemeente. De ambtelijke roeping
en de status van het predikantschap zijn volgens ons geen reden om van
permanente educatie af te zien of geen eisen te stellen aan de uitoefening van
het ambt;
studenten in de opleiding naast hun theologische examens te testen op hun
geschiktheid voor het ambt van predikant, met daarbij een bindend advies met
het oog op toelating tot het ambt. Hierin trekken we een parallel met de
opleiding voor kerkelijk werkers.
Loopbaan
In de NGK is momenteel geen actief loopbaanbeleid voor predikanten. We
adviseren om een actief loopbaanbeleid te ontwikkelen en hiervoor de
Loopbaancommissie (LBC) op te richten. Hiervoor zal een cultuurverandering
binnen de kerken nodig zijn, waarbij men zich bewust wordt van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van predikanten en
gemeentes.
We onderkennen drie fasen in de loopbaan: instroom, doorstroom en
uitstroom. Voor studenten die met de afrondende fase van hun studie bezig zijn
adviseren we de predikant-in-opleiding (prio) te introduceren. Voor startende
predikanten pleiten we voor het verplichtstellen van intervisie, naast de
bestaande werkbegeleiding. De doorstroom van predikanten kan bevorderd
worden door meer openheid over gewenste veranderingen te creëren,
coaching, job-swaps, uitleen en de introductie van het interim-predikantschap.
Voor predikanten die elders een betrekking aanvaarden, pleiten we voor het
behoud van een preekbevoegdheid. De losmaking die leidt tot het niet opnieuw
beroepbaar stellen, zou alleen als noodmaatregel ingezet moeten worden. In
alle andere gevallen zou actief doorstroombeleid voor alle predikanten het
aantal losmakingen moeten verminderen.

13
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2.4 Kerkelijk werker
Taakgebied
Jaarlijks studeren enkele tientallen mensen af als kerkelijk werker. Ze hebben
een hbo-opleiding, zijn praktisch ingesteld en hebben aanvullende kennis en
vaardigheden: ze zijn complementair aan de predikant. Daarom zien we de
komst van de kerkelijk werker als een kans voor gemeenteopbouw, niet alleen
voor grote gemeentes, ook voor kleinere. Ervaringsdeskundigen geven aan dat
de samenwerking met een kerkelijk werker ook mogelijkheden biedt in
gemeentes die te klein zijn voor een fulltime predikant. De ervaring leert dat
een deeltijd predikant, aangevuld met een deeltijd kerkelijk werker effectiever
is dan één predikant voor één gemeente. Er is meer specialisatie, aanvulling van
elkaar en automatisch komt de nadruk op de essentie van ieders taak te liggen.
Voor gemeentes die vacant zijn, ligt hier een inhoudelijke en een financiële
kans.
Predikant en kerkelijk werker vormen samen een team en vullen elkaar aan. We
adviseren om de kerkelijk werkers in twee groepen in te delen: de hbotheologen op het gebied van jeugdwerk, pastoraat, missionair werk, diaconaat
en gemeenteopbouw enerzijds en muziek en anders werkzamen anderzijds.
Voor de eerste groep stellen wij voor dat zij preekbevoegdheid kunnen
verkrijgen in de eigen gemeente. Het bedienen van sacramenten behoort niet
tot de taken van de kerkelijk werker. Als de hbo-theoloog voor het
predikantschap wil kiezen, adviseren wij een aanvullende opleiding daartoe aan
een erkende academische instelling, omdat de hbo-opleiding theologie niet
voldoet als structurele basis voor het predikantschap.
De kerkelijk werker is in dienst van de gemeente en legt formeel
verantwoording af aan de voorzitter van de kerkenraad of een ouderling met
een portefeuille die aansluit bij het werk van de kerkelijk werker. We adviseren
om de taakomschrijving van kerkelijk werkers te uniformeren, per taakgebied
en een eenduidige regeling voor salariëring en pensioen te laten opstellen door
de WAP. We adviseren om de kerkelijk werker niet als ambtsdrager te
benoemen. Hij is wel bij kerkenraadvergaderingen voor onderwerpen die zijn
taakgebied aangaan.
We adviseren om collegiale intervisie en bij- en nascholing van kerkelijk werkers
verplicht te stellen. Dit kan betrekking hebben op hun werkgebied en op het
gebied van prediking. Intercollegiaal overleg met een predikant is noodzakelijk.
14
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De aanvullende opleiding voor prediking is op te delen in twee groepen:
• ondersteuning voor de kerkelijk werkers die incidenteel voorgaan of lokaal
preekbevoegdheid verkrijgen
• opleiding van kerkelijk werkers die vanwege hun theologische (hbo)opleiding door willen groeien naar het predikantschap.

3 TOT SLOT
In hoofdstuk V staan alle adviezen beschreven en kort samengevat met een

als aanduiding, afgesloten met een nummer. Niet alle adviezen uit dit
rapport kunnen bindend worden overgenomen, omdat de situatie per
gemeente verschilt. Dit rapport is bruikbaar op twee manieren:
• adviserend voor gemeentes als het gaat om het functioneren van
gemeente, predikant, kerkenraad en kerkelijk werker;
• bindend voor die adviezen die een centrale aanpak vragen. We denken aan
de opleiding, de nascholing, de positie van kerkelijk werkers, het faciliteren
van toerusting en het aanpassen van het AKS. Het voorstel voor de
aanpassing van het AKS levert de commissie separaat in.
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II.

INLEIDING
Uitgangspunt van de Commissie
Jezus Christus is de Koning van de kerk. Hij heeft zijn Geest gezonden om zijn
kerk in te leiden. Wij beseffen dat Hij dat al de hele kerkgeschiedenis door
gedaan heeft. Hij hield zijn kerk bij de kern van het evangelie, dwars door
heel veel menselijke gebrekkigheid heen. Ook in de NGK hebben we veel
goeds van de Heer mogen ontvangen. Vanuit afhankelijkheid van onze Heer
hebben we ons gezet aan het schrijven van dit rapport. Veel van de inhoud
komt voort uit datgene wat anderen voor ons al hebben bijeengebracht en
doordacht. Het stemt ons dankbaar ons opgenomen te weten in het werk
van Gods Geest door de tijden heen.

1. AANLEIDING EN OPDRACHT
Dit rapport bevat een advies over het toekomstig predikantprofiel en de
inbedding van de kerkelijk werker in de NGK. Het advies is gebaseerd op een
nieuw geformuleerde opvatting over de structuur van de gemeente, de rol van
de predikant, die van de kerkelijk werker en die van de kerkenraad. Soms is het
nodig om vormen en structuren binnen de kerk aan te passen, zodat de
gemeente, de predikant en de kerkelijk werker samen toegerust zijn om God te
dienen, gemeente van Christus te zijn en het evangelie in de samenleving uit te
dragen. In die zin gaat het advies verder dan de oorspronkelijke opdracht.
De Landelijke Vergadering (LV) van de NGK heeft vragen geformuleerd die de
breedte van het onderzoekswerkveld aangeven. Het stond de commissie vrij
deze vragen aan te vullen. Het betreft:
1. Welke ontwikkelingen ten aanzien van de visie op en de praktijk van het
ambt van predikant zijn er en hoe moeten die verklaard worden?
2. Wat mag de gemeente wel/niet van de predikant van tegenwoordig
verwachten? En, zijn de opleidingen wel toegesneden op hetgeen
tegenwoordig van een predikant verwacht mag worden?
3. Wat is de huidige en de te verwachten plaats van kerkelijk werkers in de
NGK en andere kerken?
4. Wat is het eigene van het ambt van predikant ten opzichte van de functie
van kerkelijk werker? En hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
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5.

Dient de bestaande/voormalige – confessioneel geijkte? – ambtsvisie in
rapport met de tijd gebracht te worden en zo ja, hoe?
6. Is het gewenst de status en positie van kerkelijk werkers landelijk vast te
leggen, te regelen of wat dan ook?
7. Hoe hebben de kerken en de NGP – ieder op een eigen wijze – te reageren
en zo mogelijk te anticiperen op de huidige ontwikkelingen?
De commissie is in juni 2007 geïnstalleerd en is gevraagd op de LV van 2010 te
rapporteren.
(Bron: opdrachtformulering van LV)

2. VERANTWOORDING
In de aanloop tot het formuleren van het advies hebben we stilgestaan bij de
vraag in hoeverre het advies “out of the box” zou moeten zijn. Out of the box
wil zeggen dat je bestaande structuren en tradities niet als een gegeven
beschouwt, maar het aandurft om deze ter discussie te stellen.
Gedragspsychologie leert ons dat iemand, die een bestaand probleem niet kan
oplossen, meestal heeft verzuimd om een andere manier te proberen. Dat kan
zich ook in de kerk voordoen.
Hoe verhoudt de behoefte om buiten de gebaande paden te denken zich tot de
identiteit van de NGK? We stuiten op een aantal zaken:
• De NGK is ontstaan uit een aantal afsplitsingen. Die brengen met zich mee
dat men in het verleden vooral duidelijk kon maken waar men het niet mee
eens was, maar minder goed kon verwoorden wat de essentie was van de
NGK. Maar op het moment dat we de huidige NGK overzien vallen ons op
als in het oog springende gemeenschappelijke kenmerken: trouw aan Gods
Woord, behoefte aan een levend geloof en een hoge betrokkenheid bij de
kerk;
• De NGK-structuren komen voort uit een “afzetten tegen”. Er is sprake van
een grote nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Na
veertig jaar vragen we ons af of alle redenen van destijds om zaken met de
grote nadruk op zelfstandigheid te regelen nog even logisch zijn;
• We beschouwen het als een gegeven dat de maatschappij aan verandering
onderhevig is. De kerk kan en moet mee veranderen, niet uit lijfsbehoud,
maar omdat ze onderdeel is van de samenleving en ook een opdracht heeft
in de samenleving. Dat wil niet zeggen dat alle veranderingen in de
samenleving ook in de kerk moeten worden doorgevoerd.
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De identiteit van de NGK is gelegen in het geloof in Jezus Christus en in het
verlangen vanuit dat geloof te leven. Dit heeft gevolgen voor ons nadenken
over veranderingen in de kerk. Wijzigingen in de kerkelijke structuur hebben
alleen zin als zij ingebed zijn in bewuste omgang met God vanuit een levend
geloof. Iedere christen heeft de opdracht om zout van de aarde te zijn. Die
essentie willen we boven laten komen in de gemeente. De kerk niet als
belemmering, maar als ontmoetingsplaats en katalysator voor geloof. Niet
als een instituut dat vecht tegen krimp, maar als een levend organisme dat
groeit omdat mensen er de liefde van Christus vinden op een manier die
aansluit bij hun hedendaagse vragen en behoeften.
Dit gezegd hebbende, hanteren we de volgende uitgangspunten:
•

•

Haalbaarheid. Het advies is geschreven met het oog op haalbaarheid. Dit
betekent dat de voorgestelde stappen niet schokkend zijn, maar wel
veelomvattend. Nadenken over veranderingen en deze doorvoeren gaat in
de kerk altijd langzamer dan in de samenleving. Dit beschouwen we als een
zegen; daarmee is de kerk zuinig op haar identiteit en een stabiele factor
door de eeuwen heen.
Urgentie. Tegelijk is er urgentie, omdat verandering nodig is in structuren,
toerusting en samenwerking. Predikanten lopen met enige regelmaat vast,
gemeentes hebben neiging intern gericht te zijn in plaats van naar buiten
gericht te zijn en kerkelijk werkers hebben geen legitieme plek. Deze
factoren zijn belemmerend in de gemeenteopbouw en kunnen mensen het
zicht op God en zijn werk ontnemen.

3. FOCUS OP DE GEMEENTE
Dit advies heeft betrekking op het functioneren van predikanten en kerkelijk
werkers in de kerkelijke gemeente. Hoewel predikanten en kerkelijk werkers
met een bijzondere bediening, die werkzaam zijn in de zending, de zorg, de
krijgsmacht enz., deels te maken hebben met vergelijkbare vragen en wellicht
gebruik kunnen maken van een deel van de adviezen, is het rapport niet
geschreven voor deze doelgroep.

4. AANPAK EN PROCES
De commissie heeft langs onderstaande weg naar haar eindrapport toegewerkt.
De volgorde is chronologisch.
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1. Inventarisatie beschikbare documenten uit eigen en andere kring.
De commissie heeft zich uitgebreid georiënteerd op wat er gezegd en
geschreven is over de predikant van de toekomst. Twee belangrijke
documenten in de PKN en de GKV trokken vooral de aandacht, vanwege hun
diepgang en concrete adviezen. De PKN heeft zich diepgaand bezonnen op de
positie en taak van predikanten en kerkelijk werkers. Dat resulteerde in een
lijvig rapport van een commissie onder leiding van oud-minister Veerman “Werk
in de wijngaard”. In de GKV verscheen een rapport van het deputaatschap
Dienst & Recht over maatschappelijke veranderingen en het effect daarvan op
het kerkelijk leven.
2. Discussies, brainstorm binnen de commissie
Ter voorbereiding en evaluatie van de verschillende stadia in het proces, heeft
de commissie veel tijd en energie gestoken in het doordenken en bespreken
van de problematiek. De commissie is ongeveer vijftienmaal een dag(deel) bij
elkaar geweest. Daarnaast is er intensief overleg geweest tussen de
verschillende leden van de commissie om ieders expertise optimaal in te zetten.
3. Expertmeeting kleine oecumene
Er is contact gezocht met de GKV en de CGK om na te gaan wat in die kringen is
gedaan rond de thematiek van de predikant van de toekomst. Dat resulteerde
op 31 oktober 2008 in een zogenoemde expertmeeting in Kampen. Daar lieten
deskundigen uit de verschillende kerken van de kleine oecumene hun licht over
de thematiek schijnen. Een klankbordgroep van predikanten en
kerkenraadsleden zorgde voor commentaar.
4.

Maken van een themanummer van Opbouw: “Werkers in een
veranderende kerk”
Omdat het werk van de predikant alle kerkleden aangaat is gezocht naar
manieren om het werk van de commissie bredere bekendheid te geven. In
september 2008 verscheen een themanummer van Opbouw: “Werkers in een
veranderende kerk”. Daarin stonden artikelen over de veranderingen in de kerk
en de effecten ervan op de predikant en andere kerkelijk werkers.
5. Enquêtes predikanten en kerkelijk werkers
De commissie heeft twee enquêtes uitgezet. In de zomer van 2008 zijn de NGKpredikanten gevraagd naar hun visie op het predikantschap, de mate waarin zij
behoefte hebben aan verandering en hoe die verandering eruit zou kunnen
zien. De kerkelijk werkers werden in 2009 geënquêteerd om inzicht te krijgen in
hun werkzaamheden, de relatie met het werk van predikanten en de
veranderingen die zij nodig vinden om hun werk goed te kunnen doen.
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6. Kerkenraadsdagen
In het voorjaar van 2009 werden afvaardigingen van alle kerkenraden
uitgenodigd om feedback te geven op de mogelijke rollen die we voorzagen
voor predikanten. We hebben elkaar op twee zaterdagen ontmoet, in Utrecht
en in Zwolle. In de discussies hebben we ook uitgebreid gesproken over de
samenhang die we zien tussen het functioneren van de kerkenraad en de
predikant. In totaal hebben ongeveer 45 kerkenraden deelgenomen aan de
workshops.
7. Ontwikkelen aanbevelingen
Na alle onderzoek, nadenken, spreken en discussiëren werd het tijd knopen
door te hakken en aanbevelingen te formuleren. Gaandeweg kreeg het rapport
via een aantal ruwe versies steeds vastere vorm en inhoud.
8. Feedback gevraagd
In oktober 2009 hebben we twee rondetafelgesprekken georganiseerd: één met
een brede vertegenwoordiging van predikanten en één met de kerkelijk
werkers die werkzaam zijn in de NGK. Zij hebben feedback gegeven op het
rapport en de status tot dan toe. Tevens ontvingen de Vertrouwens
Adviescommissie (VAC) en de commissie Werkomstandigheden en
Arbeidsvoorwaarden Predikanten (WAP) het conceptrapport ter inzage met het
verzoek om commentaar.
9. Eindrapport
Zo ontstond het rapport dat nu voor u ligt. Wij verwachten dat het ertoe zal
leiden dat predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden hun werk “met
vreugde en niet al zuchtende” kunnen doen en dat het vruchtbaar zal zijn voor
het werk in en van de kerk en de komst van het Koninkrijk van onze Heer.

5. LEESWIJZER
In hoofdstuk III schetsen we ontwikkelingen in de maatschappij, de kerk en het
ambt. In hoofdstuk IV formuleren we gedachten voor de toekomst en in
hoofdstuk V treft u onze adviezen aan.
Het rapport is overwegend in de hij-vorm geschreven. Dit is om praktische
redenen zo gedaan. Overal waar u “hij” tegenkomt kunt u dit vervangen door
“zij”. Voor een verklaring van de afkortingen en terminologie verwijzen we naar
bijlage 1.
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Mocht u na het lezen van dit rapport vragen hebben over de inhoud, dan kunt u
contact opnemen met de contactpersoon van de commissie Marieke Jellema,
op telefoonnummer 055- 5766 773. Extra exemplaren van dit rapport kunt u
bestellen via de website van de NGK (http://www.ngk.nl/lv/). De prijs van € 5,per boekje is een vergoeding voor de drukkosten. Voor bestellingen van minder
dan 10 exemplaren rekenen we € 2,50 verzendkosten. Voor grotere
bestellingen wordt € 6,75 in rekening gebracht. Na het overmaken van het
bedrag zal de zending worden geleverd.
Tot slot willen we iedereen bedanken die met ons heeft meegedacht, gelezen of
foto’s heeft aangeleverd. Zonder die inbreng en samenwerking was het ons niet
gelukt om dit advies te schrijven. Als commissie hebben we een inspirerende
tijd gehad. Wij wensen u inspiratie en leesplezier toe en spreken de hoop uit
dat de adviezen in de praktijk hun weg zullen vinden.
Gijs Bronsveld, Sabine van der Heijden, Marieke Jellema, Paul Kurpershoek,
Wim Louwerse, Age Romkes en Daniël Timmerman.
Januari 2010, Amersfoort
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III.

VERANDERINGEN & ONTWIKKELINGEN

We signaleren op veel vlakken veranderingen: in de maatschappij, in de kerk en
in de uitoefening van het ambt. Er is echter geen formele verandering in de
rolopvatting van de predikant, noch in die van de kerkelijk werker. Lokale
gemeentes vullen op eigen wijze veranderingen door. Soms werken die, soms
niet. Reden voor de commissie om eerst vanuit een breed perspectief naar de
veranderingen te kijken.
Ontwikkelingen in het geestelijk leiderschap van het volk van God
Door de hele geschiedenis heen zien we ontwikkelingen in de invulling van
het leiderschap in het volk van God. In het Oude en Nieuwe Testament zien
we dat God steeds mensen roept in zijn dienst. De wijze waarop deze
mensen dat deden en de rol die ze hadden was door de eeuwen heen
verschillend. Zo lezen we in het Oude testament over de koning, de priester
en de profeet. In het Nieuwe Testament komen we niet de ambten tegen
zoals wij die kennen, eerder functies en diensten: apostelen en oudsten,
evangelisten, profeten, diakenen en leraars.
In de tijd na het Nieuwe Testament wordt onderscheid aangebracht binnen
de gemeente tussen geestelijken (clerus) en leken. In de vroege kerk
ontstaan drie ambten: bisschop (opziener), priester (oudste) en diaken
(dienaar). In de zestiende eeuw wijst Luther het onderscheid tussen
geestelijken en leken af. Elke gelovige is een priester. Toch blijven er
ambtsdragers nodig om het Woord van God uit te leggen. De geestelijke
professionaliseert tot predikant, die getraind is in de uitleg van de bijbel.
Calvijn kent naast de predikant het “lekenambt” van ouderling en diaken.
Conclusie: In de hele geschiedenis zien we ontwikkelingen in de invulling van
het leiderschap in de gemeente. Ook in onze tijd hebben we de vrijheid en
de opdracht naar een optimale invulling te zoeken binnen de door de bijbel
geschetste kaders.
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1. VERANDERINGEN IN DE MAATSCHAPPIJ
We signaleren veranderingen in de maatschappij die invloed hebben op de
gemeente:
• De complexiteit van de samenleving neemt toe, evenals individualisme en
subjectivisme: de persoonlijke overtuiging en invulling van het geloof zijn
dominant. Het centrale gezag en de gemeenschappelijke opvattingen raken
ondergeschikt aan de individuele overtuiging;
• Ontologisch denken maakt plaats voor functioneel denken: “Werkt het
voor mij?” is belangrijker dan de vraag: “Is het waar?”;
• Mensen zijn op zoek naar spiritualiteit; er zijn minder vaststaande kaders
voor geloof;
• Belevingscultuur versus normatieve opvattingen in het geloof. Er is naast
de rationele benadering meer plaats gekomen voor de emotionele en
belevingskant van het geloof;
• Mensen zijn mondig en kritisch; zij nemen niet alles aan en stellen eisen;
• De samenleving is geseculariseerd: steeds minder mensen zijn kerkelijk,
daarmee wordt het belang van missionair gemeente-zijn groter.
(Bron: Dienst & Recht, in combinatie met discussies in CPP 2008)
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2. VERANDERINGEN IN DE VORMEN VAN KERK-ZIJN
We zien een ontwikkeling onder gelovigen waarbij zij nieuwe en andere
vormen van kerk-zijn zoeken. Deze verandering is niet alleen in Nederland
zichtbaar, maar in de hele westerse samenleving. Wanneer we de
ontwikkelingen van de laatste jaren proberen te duiden, verwachten we
dat de betekenis van de kerk als instituut in de toekomst vermindert. Naast
of in plaats van de kerk bewegen mensen zich in toenemende mate in
kleinere vloeiende groepsverbanden en geven zij hun geloof op individuele
wijze vorm. De verschijning in groepsverband zal voor een deel van
karakter veranderen. Onderstaande typering en indeling van kerkvormen
pretendeert niet volledig te zijn, maar schetst een beeld. De typering is
2
ontleend aan Tom Sine . Hij onderscheidt:
• De emerging church: de kerk die ontstaat in nieuwe wijken, op plekken
waar geen kerk (meer) was. Ze is gericht op de directe omgeving en
legt een verbinding tussen de gelovigen in die omgeving. Ze staat los
van gemeenschappelijke tradities, heeft geen bovenlokale structuren
en kent geen bureaucratie;
• De missionaire kerk: de kerk die gericht is op de samenleving en zich
afkeert van de naar binnen gerichte houding van de traditionele
kerken. De behoeftes van mensen buiten de kerk zijn leidend voor de
activiteiten en de besteding van financiën;
• De multiculturele kerk: de stroming die ontstaat vanuit de overtuiging
dat God nieuwe dingen doet in deze samenleving en oude muren
afbreekt. De kerk richt zich op de buitenwereld en sluit aan bij de
nieuwe generatie;
• De monastieke stroming: in deze stroming is het doordenken van de
theologische grondslagen belangrijk. Door als minderheid trouw te zijn
aan Gods woord en hiernaar te handelen wil men een authentiek
getuigenis zijn in de maatschappij. Vergelijk de Franciscanen.

2

Tom Sine, De nieuwe samenzweerders, Amsterdam, 2008.
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3. VERANDERINGEN IN DE NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERKEN
3.1 Gemeente
•

•

•

•

•

•
•
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We observeren veranderingen in de gemeentes. Hoewel sommige
veranderingen als bedreigend overkomen, is het de moeite waard om in de
veranderingen ook mogelijkheden en kansen te leren herkennen.
Verspreiding van kennis enerzijds en een toenemende aandacht voor
gebed, geestesgaven en verschillende vormen van spiritualiteit leiden tot
verschillende stromingen in de kerken en dus ook binnen de NGK.
Gebruikte typeringen zijn: reformatorisch, evangelisch, charismatisch,
oecumenisch en mengvormen hiertussen;
De kerk is een organisatie geworden met allerlei deelgebieden. Dit leidt tot
discussies over geestelijk leiderschap, formele zeggenschap en de mate
waarin iedereen vrij is om iets te organiseren. Gemeenteleden hebben
verstand van allerlei deelgebieden en ontplooien activiteiten op de
deelgebieden: muziek, kinderwerk, catechisatie, leiden van de kerkenraad;
Ontstaan van subgroepen die ieder eigensoortige aandacht nodig hebben:
kinderen, jongeren, jong volwassenen, ouderen, alleengaanden. Teveel
aandacht voor de ene groep leidt mogelijk tot veronachtzaming van de
andere. Er is steeds meer specifieke professionaliteit nodig om jongeren te
bereiken;

De klassieke vormen van geloofsoverdracht zijn ongewijzigd (preek,
catechisatie, pastoraat), terwijl in de huidige cultuur jong en oud op
verschillende wijze leren en communiceren. Dit kan ertoe leiden dat
mensen zich niet aangesproken voelen.
Opkomst van de kerkelijk werker, die met een praktische opleiding voor
specialistische deelgebieden in de kerk inzetbaar is;
Gemeenteleden hebben verschillende behoeften, die te maken hebben
met hun eigen denk- en leerstijlen. Ter illustratie enkele voorbeelden:
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•

Een deel van de mensen vindt het belangrijk om tradities en bestaande
gebruiken in ere te houden. De traditie is een belangrijk ankerpunt in het
geloof en de geloofsbeleving;
• Een ander deel legt de nadruk op de gemeenteopbouw, met veel aandacht
voor de mensen in de gemeente. Dit leidt tot zoveel mogelijk
betrokkenheid van mensen bij de diensten;
• Weer een ander deel wil geloven door te “doen” en de betekenis te duiden
voor het persoonlijk leven. Dit leidt tot aandacht voor de praktische kant
van het geloof;
• Er is een groep die een sterke behoefte heeft aan antwoorden op
existentiële vragen en een maatschappijbetrokken prediking. Dit uit zich in
een behoefte aan diepgang in de prediking en het doordringen tot de kern.
Deze mensen ervaren andere elementen in de dienst soms als “ballast”;
• Een groeiende groep laat zich inspireren door de evangelische en de
charismatische beweging en wil deze elementen opnemen in het gewone
kerkleven;
• Door o.a. de Alpha-cursus komen mensen de kerk binnen die geen
kerkelijke achtergrond hebben of van de kerk vervreemd waren, zij zijn niet
vertrouwd met de traditionele kerkelijke taal en gebruiken.
Gebrek aan erkenning van de verschillende behoeften en denkwijzen van
mensen kan leiden tot veel onbegrip en polarisatie in de gemeente.
(Bron: Discussie CPP 2008)

Toelichting figuur 1: Schematische weergave van de rollen en activiteiten binnen de
gemeente.
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3.2 Kerkenraden
Uit onze gesprekken met kerkenraden en predikanten bemerken we een
tendens dat de ervaring van kerkenraadsleden afneemt. Deels komt dit door
nieuwe instroom in de NGK en deels door jonger bloed in kerkenraden. De
consequenties kunnen verstrekkend zijn:
• Laten liggen van taken, op het gebied van overleg met de predikant, de
vorming van visie in de gemeente, actie bij oplopende verschillen van
mening etc.;
• Onvoldoende vastlegging van besluiten en communicatie hierover,
waardoor de gemeente onduidelijkheid ervaart en er onnodig onrust
ontstaat;
• Onervarenheid in de omgang met conflicten bezorgt menigeen slapeloze
nachten en kan leiden tot het (onnodig) oplopen van conflicten;
• Onvoldoende op de hoogte zijn van rechten en plichten van predikanten en
kerkelijk werkers in relatie tot de kerkenraad etc., kan leiden tot verwarring
en kwetsende manieren van omgaan;
• Onvoldoende kennis van de functie van de regio of andere organen binnen
de NGK kan leiden tot onvoldoende steun aan elkaar en een ongezonde
onderlinge relatie.
Menig predikant heeft ervaring met het overdragen van kennis en kunde aan
kerkenraden op alle bovenstaande gebieden. Bij ervaren predikanten kan dit als
in een natuurlijk proces verlopen, voor nieuwe predikanten kan dit bijzonder
lastig en vervelend zijn.
Het fenomeen dat menig voorzitter of scriba van de kerkenraad letterlijk (even)
afstand neemt van het kerkelijk leven na zijn of haar ambtsperiode, is reden tot
zorg en aandacht.
We signaleren een tendens dat kerkenraden bezig zijn de structuur van het
werk aan te passen en hun taken opnieuw te verdelen. Dit gaat vaak gepaard
met de introductie van taakouderlingen. In diverse gemeentes is de pastorale
bezoeker in opkomst, die bezoeken overneemt van ouderlingen. In
verschillende plaatsen zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan. Het valt op
dat gemeentes zelf moeten uitvinden hoe een dergelijk proces het beste kan
worden ingericht. Van leren van elkaars ervaring is nauwelijks sprake.
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Uit overleg met de VAC blijkt dat zij steeds vaker betrokken wordt bij het werk
van de kerkenraad en het functioneren van de predikant. Problemen die men
vroeger in de gemeente leek te accepteren, groeien eerder uit tot een conflict
of een patstelling. De VAC signaleert een afname van de tolerantie van de
kerkenraad en de gemeente in de relatie tot de predikant. We beschouwen dit
als een uiting van een brede maatschappelijke tendens, waarbij men kritischer
is geworden en hoge eisen stelt aan alles en iedereen.

3.3 Predikanten
3.3.1

Kenmerken van het huidige ambt en predikantschap

In de enquête onder predikanten is gevraagd naar de kenmerken die zij
typerend voor het ambt vinden. Bij de vraagstelling en de antwoorden stond de
persoonlijke ervaring centraal, niet het theologische aspect. Doorgaans is men
tevreden met het ambt. Gevraagd naar opvallende kenmerken werden
genoemd:
• Mooi, dierbaar, heilzaam beroep/roeping;
• Zelfstandig en individueel beroep;
• Eenzaam: Nederlands Gereformeerde Kerken hebben een lage
organisatiegraad, fysieke afstanden tussen predikanten zijn groot (vgl. PKN)
en vrienden maken in de gemeente is beladen (menigeen heeft slechte
ervaring hiermee);
• Loopbaanbegeleiding ontbreekt;
• Loopbaanontwikkeling ontbreekt (de eerste stap is de laatste stap);
• Nascholing was lange tijd niet verplicht, inmiddels wel via de NGPwerkbegeleiding;
• Beroepingswerk is lokaal georganiseerd, men mag vragen wat men wil.
Met enkelen hebben we gesproken over de mate waarin predikanten een
rolmodel zouden zijn voor jonge mensen. De mate waarin predikanten
blijmoedig hun werk kunnen doen heeft invloed op de beeldvorming van jonge
mensen van het predikantschap. Uit gesprekken blijkt dat men zich niet zozeer
bewust is van deze functie. Uit de geschiedenis blijkt dat in sommige periodes
bij sommige predikanten meer jonge mensen zich tot het ambt geroepen
voelden en gehoor gaven aan de roeping.
In de enquête hebben we niet gevraagd naar de ervaringen en observaties van
de partners van predikanten. In latere gesprekken hebben we wel gemerkt dat
deze positie niet altijd zonder moeite is. Met name de ervaring dat de
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gemeente het doen en laten van het predikantsgezin observeert, interpreteert
en van (meelevend) commentaar voorziet, ervaart men als een gevoelig punt.
De grens tussen meeleven en inbreuk op de privacy wordt niet altijd herkent
door gemeenteleden en kan daardoor makkelijk worden overschreden.
(Bron: Enquête predikanten, Rondetafelgesprek met predikanten 2009)
3.3.2

Kenmerken van de loopbaan van predikanten

We stellen vast dat er voor predikanten binnen de NGK geen sprake is van
loopbaanontwikkeling en -beleid. Daarmee bedoelen we dat er geen
onderscheid wordt gemaakt in de uitoefening van het ambt, gerelateerd aan
leeftijd, ervaring of opleiding. Historisch is dit zo gegroeid en gegeven de
omvang van de NGK en het aantal gemeentes, is dit begrijpelijk. We signaleren
echter een aantal problemen:

Bij de instroom van predikanten:
•
•

•

sommige kandidaten moeten erg lang wachten op een beroep, terwijl er
wel vacatures zijn;
het is erg moeilijk om een reëel verwachtingspatroon te hebben bij het
begin van het predikantschap, zowel voor de beginnende predikant zelf, als
voor de beroepende gemeente;
ook jonge predikanten hebben regelmatig te maken met losmaking of de
kans daarop.

Daarnaast signaleren we dat veel aanstaande predikanten een tussenfase
inlassen tussen de afronding van de studie en het begin van het predikantschap.
Deze tussenfase besteden zij aan het opdoen van werkervaring, bijvoorbeeld als
kerkelijk werker. In feite is dit een uitgebreide praktijkstage. De benaming
“kerkelijk werker” voor theologen die zich oefenen in het predikantswerk is
ongelukkig en vergroot onzes inziens de bestaande onduidelijkheid over het
onderscheid tussen kerkelijk werkers en predikanten.
Binnen de PKN constateren wij een vergelijkbare ontwikkeling. Binnen de PKN
zal in de nabije toekomst de “junior predikant” worden geïntroduceerd. Het is
de bedoeling dat een junior predikant zich in zijn of haar eerste gemeente
oefent in de breedte van het predikantswerk (“generalist”) en zich ondertussen,
via verplichte nascholing, specialiseert op één of meerdere terreinen
(academisch, pastoraal, missionair etc.). Na deze specialisatie is het mogelijk om
door te stromen naar een positie als “senior predikant”.
30

VERANDERINGEN & ONTWIKKELINGEN

Bij de doorstroom van predikanten:
Doorstroom in de loopbaan voor predikanten gebeurt via het bekende
beroepingsproces. Dit proces verloopt niet altijd vlekkeloos. De VAC heeft in het
najaar van 2009 een handreiking geschreven om hierin verbetering te brengen
en deze aan alle gemeentes toegestuurd. Door het benoemen van de
problematiek op deze plaats, willen we het belang van een beter uitgevoerde
beroepingsprocedure benadrukken.
Wat speelt er? Het kerkverband van de NGK is klein en de roulatie van
predikanten is beperkt. Op het moment dat een gemeente vacant is, is het
aantal predikanten dat zij kan beroepen klein, waardoor de kans op een
suboptimale match groot is. Het is begrijpelijk dat een gemeente daar moeite
mee heeft, maar het heeft wel verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop de
predikant na het beroep aan het werk gaat. Daarnaast kan de wens om een
predikant te beroepen zo groot zijn, dat het beeld dat geschetst wordt niet leidt
tot een goede afstemming van de wederzijdse verwachtingen. We noemen
enkele gesignaleerde tekortkomingen, die later kunnen leiden tot problemen:
•
•
•
•
•

•

de gemeente heeft geen visie en verwacht dat de predikant hierin
duidelijkheid schept;
de gemeente is slecht op de hoogte van arbeidsrechtelijke en juridische
rechten en plichten;
de gemeente verwacht een schaap met vijf poten;
de predikant heeft een slecht zelfbeeld, waardoor onduidelijk is waar hij
goed in is;
de kerkenraad stuurt niet actief bij als gemeenteleden vasthouden aan
impliciete of expliciete onterechte verwachtingen ten aanzien van de
predikant;
de kerkenraad belegt de verantwoordelijkheden binnen de raad niet goed,
waardoor de predikant als sluitpost fungeert en geconfronteerd wordt met
taken die hij niet zou uitvoeren, ondanks de afspraken bij het
beroepingswerk.

Daarnaast is er een categorie predikanten en gemeentes die wachten op een
beroep, maar waarbij het beroep uitblijft. Het is niet onlogisch of onverwacht
dat predikant en gemeente na vele jaren samenwerken toe kunnen zijn aan
verandering. Voor beider inspiratie kan dit zeer wenselijk zijn. Predikanten die
graag willen veranderen van gemeente, maar niet beroepen worden kunnen dit
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melden bij de VAC. Ook vacante gemeentes kunnen zich melden bij de VAC.
Beide partijen worden in een dergelijke situatie met elkaar in contact gebracht.
In de praktijk blijkt het niet tot oplossingen te leiden of een nieuwe standplaats
voor een predikant. Voor gemeentes die zelf graag een andere predikant willen
beroepen, is er geen plaats waar ze dat te kennen kunnen geven.
We stellen vast dat in de huidige kerkelijke cultuur predikanten en kerkenraden
weinig ruimte ervaren om de wens tot verandering bespreekbaar te maken.
Ook is er sprake van een paradox: in de wenselijke situatie dat er geen tekort
zou zijn aan predikanten, zijn er geen vacante gemeentes. Hoe minder vacante
gemeentes er zijn, hoe minder roulatie er is. Dit lijkt ons bijzonder ongewenst
met het oog op de ontwikkeling van zowel de gemeente als de predikant. We
realiseren ons dat een andere aanpak een forse cultuuromslag zal betekenen
voor zowel predikanten als gemeentes, met als basis het vertrouwen in elkaar
en het dienen van een gezamenlijk doel.
Bij de uitstroom van predikanten:
Door veel kerkleden wordt het ambt van predikant gezien als een roeping voor
het leven, hoewel het ambt in gereformeerd perspectief principieel geen
levenslange wijding is. Ook predikanten zelf hebben vaak de impliciete
verwachting dat hun predikantschap een roeping voor het leven is - een
overtuiging die diep wortelt in hun persoonlijke spiritualiteit. Het voortijdig
einde van een predikantschap wordt daarom binnen onze kerken als iets
pijnlijks ervaren.
We constateren dat “uitstroom“ meestal plaatsvindt naar aanleiding van een
proces van losmaking, waarbij gemeente en predikant voortijdig uiteen gaan.
Binnen de NGK zijn de kaders voor dit proces bepaald door de zogenaamde
WAP-richtlijn en is de VAC verantwoordelijk voor de begeleiding ervan.
Uitstroom langs de weg van losmaking leidt meestal tot beroepbaarstelling van
de losgemaakte predikant, maar leidt zelden tot een beroep van een andere
gemeente. Het feit dat een conflict tussen predikant en gemeente op deze
manier leidt tot een definitief einde van een predikantsloopbaan vinden we
ongewenst en onterecht. Het sluit uit dat predikant en gemeente niet bij elkaar
passen vanwege regionale cultuurverschillen, omvang van de gemeente of
ervaring van de predikant of kerkenraad.
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Voor predikanten die hun loopbaan voortzetten door een betrekking elders aan
te nemen, is het behouden van de preekbevoegdheid vaak belangrijk, evenals
het behoud van de status van predikant (WAP-richtlijn 15-2). De status van
predikant is nodig voor het mogen bedienen van de sacramenten. Dit betekent
doorgaans dat de predikant die elders zijn loopbaan voortzet toch verbonden
dient te blijven aan een gemeente.
(Bron: Discussies CPP 2009, VAC en WAP-richtlijn)
3.3.3

Onderscheid predikant, gemeenteleden en andere ambtsdragers

In de enquête stelden we de vraag wat het onderscheid is tussen de predikant,
de gemeenteleden en de andere ambtsdragers. Met deze vraag is beoogd te
verhelderen wat het eigene van het ambt is. De predikant:
• dient de hele gemeente, niet een deelgroep of zijn eigen belang;
• is vrijgesteld om in de gemeente te werken;
• is geschoold om het woord van God uit te leggen en niet zozeer om
agogisch en beleidsmatig werk te doen of specifieke groepen zoals
jongeren en kinderen te bereiken;
• heeft een voorbeeldfunctie;
• heeft meer en andere bevoegdheden, waaronder het bedienen van de
sacramenten.
(Bron: Enquête onder predikanten zomer 2008)
3.3.4

Verandering in visie op het predikantsambt

We constateren dat de visie op het ambt is veranderd. We signaleren het
volgende:
• De persoon achter het ambt is belangrijk geworden. Anders gezegd: naast
het Woord van God is het geloof van de predikant belangrijker geworden
voor de geloofsoverdracht. Er is behoefte aan authenticiteit. Populair
gezegd: practice what you preach;
• Het ambt heeft minder aanzien dan voorheen;
• Er is meer verwarring over de rolopvatting van de predikant door
veranderingen in de kerk en de maatschappij: brengt hij alleen het Woord,
geeft hij leiding aan de gemeente etc.?;
• Er is sprake van een toenemende professionalisering in de maatschappij,
die leidt tot hoge eisen aan de uitoefening van het ambt in de kerk.
Voorbeelden hiervan zijn: de predikant dient ook een goed spreker te zijn,
voor het geven van catechisatie moet je aansprekende docent zijn die in
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discussie gaat met jonge mensen, voor pastoraat een inlevende luisteraar
die mensen bemoedigt etc.
(Bron: Enquête onder predikanten zomer 2008; discussies CPP)
Samenvattend kunnen we zeggen dat vroeger het accent lag op het ambt: de
roeping van de predikant. De laatste 25 jaar nam de behoefte aan
professionalisering toe. In deze tijd stelt men ook eisen aan de persoon van de
predikant. Deze moet gelovig, open en eerlijk zijn om dit vervolgens in al de
facetten van de uitoefening van zijn ambt te laten meespelen. De klassieke
opvatting: “het Woord moet het werk doen”, is impliciet vervangen door allerlei
andere opvattingen die samenhangen met de professionaliteit en de persoon
van de predikant.

Toelichting figuur 2: Schematische weergave van de drie aspecten van het
predikantschap

3.3.5

Tegenstrijdigheden in het ambt

Uit de begeleiding van predikanten blijkt dat een deel van de predikanten
worstelt met tegenstrijdigheden die besloten liggen in het ambt en de kerkelijke
structuur:
• Roeping versus beroep. De onderliggende gedachte is dat iemand die het
ambt bekleedt altijd beschikbaar dient te zijn. De tijd voor eigen invulling
en gezin is niet vanzelfsprekend en gaat gepaard met onbegrip of
schuldgevoel. Het eerste heeft te maken met de opvattingen van de
gemeente en de predikant. Het schuldgevoel is er impliciet gevolg van;
• De opleiding is wetenschappelijk, terwijl veel van de dagelijkse
werkzaamheden gekenmerkt worden door menselijke interactie;
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•

•

Onafhankelijkheid van het ambt versus in dienst zijn van/ten dienste van de
gemeente functioneren. De onafhankelijkheid komt tot uitdrukking in de
typering van het werk, namelijk het vrije beroep. In de geestelijke zin is het
vaak geduid als: het “tegenover van het ambt”. Daarmee wordt bedoeld:
Het predikantsambt vertolkt geen mensenwoorden, maar het Woord van
de levende Heer en daarmee (in zekere zin) Christus zelf. Niettemin heeft
menig predikant een functioneringsgesprek met de kerkenraad, dan wel
met een daarvoor aangewezen persoon, wat duidt op een ongelijkwaardige
verhouding;
Schaap met vijf poten en beoordeling op basis van onduidelijke wensen of
een klassiek beeld van de predikant versus de rolopvatting van de
predikant (verkondiging van het Woord en eigen specifieke vaardigheden).

Zolang de relatie met de kerkenraad goed is en de predikant een redelijk
duidelijk zelfbeeld heeft en hiernaar handelt, is er niet zoveel reden tot zorg.
Een reden om deze tegenstrijdigheden te benoemen is dat ze in tijden van zorg
of verschil van inzicht geen houvast bieden en de situatie verder kan
verslechteren.
(Bron: Themanummer Opbouw september 2008)
3.3.6

Oneigenlijke taken van predikanten

Uit de enquête onder predikanten zijn onderstaande werkzaamheden het
meest genoemd als oneigenlijk werk:
• Kosterswerk;
• Sociale gebeurtenissen organiseren of er verplicht aan deelnemen;
• Verjaardagsbezoeken afleggen;
• (Veel) administratieve zaken;
• Voorzitterschap van de kerkenraad (hierover wordt verschillend gedacht);
• Die dingen doen, waar anderen goed in zijn en waar de predikant niet voor
opgeleid is.
(Bron: enquête onder predikanten zomer 2008)
3.3.7

Aanleidingen voor losmaking

De afgelopen 10 jaar is er jaarlijks een losmaking geweest. De redenen zijn
divers, met een zwaar accent op de communicatie. Hoe beter de
communicatieve vaardigheden van de predikant en de gemeente, hoe groter de
kans is dat verschillen van inzicht te overkomen zijn. Genoemde redenen zijn:
• Toetsing op geschiktheid voor het predikantswerk blijkt ontoereikend;
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•

Verslechterde relatie met de gemeente, waarbij communicatie een
doorslaggevende rol speelt. Bij gebrek aan communicatieve vaardigheden
is de kans op “breken” groot;
• Burnout; uitputting door hoge eisen, onduidelijke rolopvatting, teveel
kritiek en te weinig positieve feedback en bevestiging, en te weinig
aandacht voor de predikant als persoon;
• Theologisch verschil van inzicht. Sommige predikanten lopen vast, omdat
ze door hun persoonlijke ontwikkeling afgroeien van hun gemeente;
• Ontwikkelingen in de persoonlijke levenssfeer van predikanten die tot
problemen leiden.
(Bron: Overleg met de VAC van de NGK, 2008)
3.3.8

Huidige opleiding predikanten

We hebben gezien dat er veel impliciete en expliciete verschuivingen zijn in de
rol van de predikant. De mate waarin studenten worden toegerust om met de
eisen die aan het predikantschap gesteld worden om te gaan, is belangrijk voor
hun functioneren in de gemeente.
We hebben geprobeerd de opleiding in korte steekwoorden te typeren:
• Wetenschappelijke opleiding voor mensen met academisch denk- en
werkniveau;
• Theoretische opleiding met het accent op Schriftuitleg;
• Trekt mensen aan met als dominante eigenschappen: liefde voor het
Woord en de wens deze te doorgronden, reflectief, nadenkend,
geïnteresseerd in de achtergronden en vaak een aanleg voor talen.
Eigenschappen die minder naar voren komen, zijn de meer actiegerichte
eigenschappen zoals inspireren, organiseren, plannen, uitvoeren, mensen
in beweging brengen;
• Verschuiving binnen de opleiding door toenemende aandacht voor meer
agogische gedragsvaardigheden en gesprekstechnieken;
• Opleiding en honorering staan in verhouding met verdiensten van
professionals in de maatschappij, mits de richtlijnen van de WAP worden
gevolgd;
• Opkomende tendens om geschiktheid voor het predikantschap te toetsen.
Afstuderen aan de theologische universiteit wordt minder een
automatische of vanzelfsprekende doorstart naar het predikantschap.
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De toelatingseisen tot de theologische opleiding hebben nu een formeel
karakter, conform die van andere universiteiten. Het voldoen aan deze eisen
geeft echter geen garantie voor geschiktheid voor het ambt. Deze test op
“geschiktheid” wordt formeel pas getest in het allerlaatste examen: het examen
in de regio.
Van oudsher was het academisch examen van de theologische opleiding en
daarna het preparatoir examen door de regio het moment om een student
officieel te laten slagen. Vanaf dat moment is iemand beroepbaar. Het spreekt
voor zich dat het afwijzen van een student in deze fase een bijzonder pijnlijke
aangelegenheid is. Men zal te allen tijden willen voorkomen dat een student
niet slaagt voor dit examen. Het ontbreken van formele momenten tijdens de
studie, die iets zeggen over de geschiktheid van de student voor het
predikantschap, maakt het lastig om in het laatste stadium alsnog eerlijk of
duidelijk te zijn. Het achterwege laten van een bindend advies tijdens de studie
kan later leiden tot pijnlijke losmakingsprocedures.
(Bron: Discussies CPP 2008)

3.4 Kerkelijk Werkers
Wij zijn enthousiast over de opkomst van de kerkelijk werker binnen onze
kerken. Onze Heer Jezus Christus schenkt veel gaven en talenten aan de
gemeente. Het aantreden van een kerkelijk werker betekent een verdieping
in het aanboren van deze gaven. De werker draagt bij aan de
veelkleurigheid in de leiding van de gemeente. De kerkelijk werker brengt
met zijn specifieke deskundigheid een nieuwe dimensie aan in ons kerkelijk
leven. Er treedt onderlinge verrijking op door de samenwerking in
teamverband. Het betekent ook een versterking van de geleverde kwaliteit
binnen de kerken.
“Kerkelijk werker” is een term die gebruikt wordt voor mensen die in dienst zijn
van de gemeente en verantwoordelijk zijn voor specifieke taken. Kerkelijk
werker is een beroep in opkomst. In veel kerken is de afgelopen jaren een
behoefte aan een kerkelijk werker ontstaan doordat het takenpakket van de
predikant boven zijn capaciteiten uitgroeide. De kerk zocht dan een “doener”
die deze taken effectief kon oppakken. Een praktijkgerichte theoloog wordt
hiervoor ideaal geacht en deze is bovendien vaak makkelijker te vinden en
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goedkoper.” Overigens is de opmars van de kerkelijk werker in onze kerken al
jaren gaande. De landelijke vergadering van Wezep (1978/1979) sprak al
4
uitgebreid over een landelijke regeling voor deze nieuwe beroepsgroep.
3.4.1

De huidige situatie

Jaarlijks komen er meer dan honderd kerkelijk werkers op de arbeidsmarkt, 23%
van de huidige kerkelijk werkers zoekt een nieuwe baan. Er is dus zeker sprake
5
van vraag en aanbod voor functies binnen de kerk.” Voor hen is geen formele
plaats in de gemeente en hun status is daardoor vaak onduidelijk. Zij worden
met regelmaat aangesteld in een parttime functie. De deeltijdaanstelling in
combinatie met de relatief lage salariëring vormen een smalle basis om een
gezin te onderhouden. Dit gaat veel kerkelijk werkers aan en niet alleen de
kerkelijk werkers binnen de NGK.
Met zijn expertise op een specifiek gebied (jeugdwerk, pastoraat, missionair
werk) en zijn praktijkgerichte instelling, vormt de kerkelijk werker een
aanvulling op de academisch geschoolde predikant die met name is opgeleid
voor de bediening van Woord en sacrament. De aard van het werk en de
omvang varieert per gemeente en is mede afhankelijk van het werk dat er ligt
en de vrijheid van de kerkelijk werker om dit op te pakken.

3

Vgl. E.E. Schultz-Wijnsma, Inspireren en ontberen. Tevredenheid en onvrede bij
kerkelijk werkers onderzocht, Ede 2009, pag. 73.
4
Vgl. Notulen van de Landelijke Vergadering van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
(buiten verband) te Wezep 1978/1979, blz. 45-49 en 211-228. Veertig jaar geleden
speelden globaal dezelfde vragen als nu: Wat is de relatie van de 'pastorale werker' tot
de ambten? Hoe kan er een pensioenregeling worden getroffen voor deze werkers? Mag
een kerkelijk werker preken? In Wezep werd een meerderheidsrapport besproken van
een voorbereidende commissie, waarin een aantal 'spelregels' voor het aanstellen van
'pastorale werkers' werd voorgesteld. Opvallend in het licht van de huidige discussies is
dat dit meerderheidsrapport de kerkelijk werker zonder al te grote reserves
preekbevoegdheid wilde verlenen, mits de 'kwaliteit van zijn theologische kennis' in orde
werd bevonden. Uiteindelijk besloot de LV van Wezep om niets te besluiten en het
aanstellen van kerkelijk werkers aan de vrijheid van de plaatselijke gemeente over te
laten.
5

Vgl. E.E. Schultz-Wijnsma, Inspireren en ontberen. Tevredenheid en onvrede bij
kerkelijk werkers onderzocht, Ede 2009, pag. 73.
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3.4.2

Rolopvatting kerkelijk werker

Er speelt een complicerende factor rond de kerkelijk werker. Waar het
predikantschap van oudsher is gekoppeld aan roeping is een kerkelijk werker
een werknemer, in dienst van een kerkenraad, die door die kerkenraad
aangesteld en ontslagen kan worden. Omdat de positie van een kerkelijk werker
wezenlijk anders is dan die van een predikant vraagt de beeldvorming bij de
gemeente (en de samenleving) om extra aandacht.
In het overleg binnen onze commissie hebben we een bewogen discussie uit de
PKN en de andere zusterkerken meegenomen. Daarin staat niet de
toegevoegde waarde van de kerkelijk werker centraal, maar zijn rol. Centrale
vragen in die discussie zijn:
1. Hoe zou de kerkelijk werker het beste in de structuur van de gemeente
passen?
2. Is het wenselijk dat de kerkelijk werker preekt in de gemeente?
3. Is het wenselijk dat een kerkelijk werker predikant kan worden?
Allereerst valt op dat de vragen uit pragmatisme lijken voort te komen.
Wanneer het voor een gemeente wel haalbaar is om een kerkelijk werker aan te
stellen, dan is het eenvoudig om de persoon in kwestie te vragen enkele taken
over te nemen. Aangezien er weinig tot geen formele afspraken zijn, ontstaat
vanzelf een grijs gebied. Binnen de PKN is dit sterk aan de orde, meer dan tot op
heden in onze kerken. De vraag dient zich aan of het verstandig is om vanuit
deze pragmatische aanpak de positie van de kerkelijk werker tegemoet te
treden.
Zoals gezegd heeft de kerkelijk werker expertise op een specifiek gebied en
brengt hij nieuwe en extra competenties mee die in de gemeente hard nodig
zijn. De hbo-opleiding die daarvoor opleidt is een praktische opleiding,
toegespitst op verschillende werkgebieden, zoals jeugdwerk of pastoraat. Een
hbo-opleiding theologie geeft een beperkte theologische scholing.
3.4.3

Uitkomsten enquête onder kerkelijk werkers

Onder kerkelijk werkers hebben we een enquête gehouden om de
tevredenheid te peilen en gewenste verbeteringen en veranderingen te
inventariseren. De hoofdpunten zijn:
• Over het algemeen is men tevreden met het werk;

39

PAGINA 40 VAN 110 CODE LV 2010 - 09.02.01

•

•

•

•

•

•
•

•

•

De kerkelijk werker moet zelf in belangrijke mate bepalen wat hij wel en
niet doet. Hij wordt soms als hulpje van de dominee beschouwd en wordt
niet altijd op waarde geschat;
De huidige vrijheid die kerkelijk werkers beleven, is deels positief en werkt
deels onduidelijkheid in de hand. Er komen veel zaken op hen af. Duidelijke
afspraken over hun taken, goede afspraken met de predikant en hulp bij
time management zijn mogelijke oplossingen;
Er is weinig behoefte aan het bedienen van de sacramenten.
Uitzonderingen zijn de wens om trouw- of rouwdiensten te leiden als
opvolging van een pastorale band;
Over het algemeen vindt men dat de hbo’er onvoldoende toegerust is om
structureel voor te gaan in diensten. Een aantal kerkelijk werkers heeft wel
de wens om voor te gaan;
Er is behoefte aan meer contact met collega’s, intervisie en
werkbegeleiding. Hiervoor zijn afspraken over de tijdsbesteding en de
kosten nodig;
Duidelijkheid over regelingen, zoals salaris, dienstverband, pensioen etc.
zou veel tijd schelen. De onderlinge verschillen in salariëring zijn groot;
Er is behoefte aan een bescheiden budget om activiteiten in de gemeente
te kunnen uitvoeren. Dit varieert van bloemen kopen tot iemand
uitnodigen voor een gesprek in een café;
De kerkelijk werker heeft geen pastorie zoals de predikant, maar wel
behoefte aan een werkplek met kantoormateriaal en de mogelijkheid
mensen te ontvangen;
De meeste kerkelijk werkers ervaren het parttime dienstverband als een
eigen keuze. Meerdere banen bij elkaar sprokkelen is lastig. Het parttime
dienstverband is onvoldoende om van te leven of een gezin van te
onderhouden.

In het hoofdstuk V Advies beogen we duidelijkheid te verschaffen in de taken
van de kerkelijk werker en antwoord te geven op de eerder geformuleerde
centrale vragen.

4. FEITEN OP EEN RIJ
Voor het uitbrengen van een advies is het van belang om te weten waar het
advies betrekking op heeft. Kortom: om hoeveel predikanten, studenten,
gemeentes etc. gaat het? Hieronder een overzicht van de feitelijke situatie
binnen de NGK per 1 januari 2009:
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Aantal gemeentes:
Aantal gemeentepredikanten:
Aantal leden:
Gemiddeld aantal leden per gemeente
Aantal gemeentes met meer dan 1000 leden
Aantal gemeentes met minder dan 100 leden
Aantal gemeentes met 100 tot 200 leden
Aantal predikanten in bijzondere dienst/zending
Aantal emeritus predikanten:
Aantal emeritus zendingspredikanten
Aantal vacatures:
Aantal studenten NGP:
Aantal afstuderende predikanten:
Aantal losmakingen:
Aantal kerkelijk werkers:
Gemiddeld salaris kerkelijk werkers:
Gemiddeld jaarsalaris predikanten:

90
89 6
32.688
363
6 met 15 predikanten
10 waarvan 6 vacant
15 waarvan 5 vacant
8
35
5
17
16
gemiddeld 2 per jaar
15 sinds 1995 (stand 2008)
12
uiteenlopend, verschillen van 40 %
WAP richtlijn 7.

(Bron: Informatieboekje 2009 voor de NGK)
Het aantal leden is vrij constant over de afgelopen jaren. Hoewel het aantal
predikanten en het aantal gemeentes vrijwel gelijk is, zijn er 18 vacatures. Dit
komt doordat in diverse gemeentes meerdere predikanten staan. Uit de cijfers
en achterliggende informatie kunnen we meerdere conclusies trekken.
• Er is een tekort aan predikanten;
• De gemeentes die vacant zijn, hebben gemiddeld genomen minder leden.
Het tekort wordt momenteel niet aangevuld door het aantal mensen dat de
komende jaren afstudeert. Bovenstaande cijfers roepen verschillende vragen
op: Is het mogelijk meer jonge mensen te motiveren voor het predikantschap?
Hoe is de uitstraling van het ambt? Is roeping een puur individuele
aangelegenheid of wordt zij gestimuleerd door de aanwezigheid van
rolmodellen? Zijn huidige predikanten een rolmodel? Hoe is de salariëring van
predikanten in relatie tot andere werkende academici? Zijn er belemmerende
factoren om theologie te gaan studeren?

5. VERANDERINGEN IN ZUSTER(LIJKE) KERKEN
6

Waarvan 7 CGK-, 2 GKV- en 1 PKN predikant.

7

Vergelijkbaar met eerstegraads docent voortgezet onderwijs. In enkele gevallen wordt
de WAP regeling niet gevolgd en verdient de predikant duidelijk minder.
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In de GKV, de CGK en de PKN wordt vanzelfsprekend dezelfde discussie als
binnen de NGK gevoerd over de rol van de predikant, de kerkelijk werker en de
visie op de gemeente over twintig jaar. Iedere kerk legt zijn eigen accenten en
laat bewust of onbewust onderwerpen onbesproken.
In de GKV is een bijzonder rapport verschenen, geschreven door het
deputaatschap Dienst en Recht. Daarin wordt op heldere wijze beschreven
welke veranderingen zich in de maatschappij en de kerk voordoen. Dankbaar
hebben wij ons voordeel gedaan met hun grondige analyse. Het rapport laat
veel ruimte als het gaat om de gevolgtrekkingen. De concrete plannen om tot
nieuwe invullingen te komen van het predikantschap en een plaats te geven aan
de kerkelijk werker liggen nog open. Als het gaat om nascholing en het bewaken
van de kwaliteit van de opleiding is de GKV professioneel bezig om predikanten
permanent toe te rusten op het gebied van spiritualiteit en vaardigheden.
In de CGK proeven we een tendens om de rol van de predikant te verhelderen.
Op de expertmeeting hebben we een duidelijk pleidooi voor de predikant als
woordverkondiger gehoord. Van een landelijk beleid kunnen we vooralsnog niet
spreken.
Binnen de PKN woedt de discussie over het predikantschap op het gebied van
roeping (ambt) en beroep. Nascholing en permanente educatie zijn
geaccepteerde fenomenen. Ook wordt stevig gediscussieerd over de scheiding
tussen predikanten en kerkelijk werkers en de noodzaak om wel of niet
academisch geschoold te zijn om predikant te worden.
Uit de rapporten die we hebben gelezen en de gesprekken die we met mensen
hebben gevoerd, merken we:
• een huiver om consequenties te trekken en een lijn uit te zetten voor de
toekomst;
• dat het ontbreken van een lijn leidt tot diffuse taakverdelingen tussen
predikanten en kerkelijk werkers;
• dat kerkenraden geen rol van betekenis wordt toegedicht in dit proces;
• dat geloofsoverdracht en spiritualiteit niet vanzelfsprekend gekoppeld
worden aan opleiding, invullingen van rollen en taken. De overtuiging dat
de kerk, de opleiding, de loopbaan en de nascholing actief bijdragen aan
spiritualiteit van predikanten en kerkelijk werkers lijkt niet op de agenda te
staan.
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(Bron: discussies tijdens de expertmeeting
groepsdiscussie CPP september 2009)

in

november

2008

en

6. CONCLUSIE
Het in kaart brengen van alle veranderingen bevestigt ons beeld dat in de
rolopvatting van de predikant te weinig is veranderd en dat de rol van de
kerkelijk werker te onduidelijk is. De commissie ziet geen aanleiding de
bestaande ambtsvisie, vastgelegd in belijdenis en AKS, ter discussie te stellen.
Maar we trekken wel de conclusie dat het nodig is om tot een herziene
rolopvatting van predikant, kerkenraad en kerkelijk werker te komen. Deze
aanpassingen zullen leiden tot aanvullingen van het AKS. Een voorstel treft u
aan in bijlage 2. De inhoud en de consequenties voor de vaardigheden en kennis
van de predikant komen daarmee ook ter sprake. Als vanzelf komen we op
gevolgen voor opleiding en nascholing. Alle aspecten bespreken we in
hoofdstuk V Advies.

Toelichting figuur 3: Overzicht van veranderingen waar de kerk mee te maken heeft
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IV.

VERSCHILLENDE DENKMODELLEN

1. INLEIDING
We sloten het vorige hoofdstuk af met de conclusie dat in de rol van de
predikant wat ons betreft een verschuiving optreedt en de rol van de kerkelijk
werker verduidelijkt wordt. Een verandering in rollen lijkt ogenschijnlijk een
organisatorisch antwoord op een groter probleem. Dit advies gaat verder. We
koppelen de verandering van rol van de predikant en de kerkelijk werker aan
vier aspecten:
• De onderlinge rolverdeling tussen kerkenraad, predikant en de kerkelijk
werker;
• De inhoud van het werk van de predikant en die van de kerkelijk werker;
• De opleiding;
• De nascholing.
We zijn van mening dat de verandering alleen tot stand kan komen en
bestendigd kan worden als je op alle fronten actie onderneemt. Nieuwe of
andere eisen stellen aan een predikant of een kerkelijk werker zonder de
toerusting te veranderen, is niet alleen onlogisch, maar zal er ook toe leiden dat
in de praktijk de verandering niet tot stand komt. Dit geldt ook voor de
rolverdeling binnen de gemeente. Veranderingen in het werk van de predikant
hebben gevolgen voor de kerkenraad en de kerkelijk werker. In de aanloop naar
de formulering van het advies hebben we denkmodellen geformuleerd, waarbij
kerkenraad, predikant en kerkelijk werkers een verschillende rol innemen.
Voordat we op deze modellen ingaan, geven we onze overwegingen weer die in
ons advies een rol spelen.

1.1 Motieven voor verschuiving in de rol van predikanten
Alle ontwikkelingen buiten en in de kerk overwegende, komen we tot de
overtuiging dat er een noodzaak is tot verandering. Wat je wilt veranderen en
waar het accent moet liggen, wordt door ieder verschillend beoordeeld.
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Wij willen ons laten leiden door ons geloof, zonder hiermee wijsheid of
één oplossing te claimen. Dit betekent dat we de betekenis van het geloof
in de traditie van grote waarde achten. Tegelijk proberen we vanuit het
geloof met een open blik naar de toekomst te kijken. Nieuwe
ontwikkelingen gaan niet aan de kerk voorbij. De hele kerkgeschiedenis
lang heeft de kerk gereageerd op veranderingen die optraden. Wij geloven
in onze Heer Jezus Christus als een Heer die in elke tijd opnieuw ons wil
helpen om veranderingen te doorlichten vanuit inspiratie door zijn Geest.
Ook als het gaat om het functioneren van onze ambtsdragers.
Verder proberen we:
• Een oplossing te zoeken voor bestaande problemen (en deze onder ogen te
zien);
• Gemeentes, predikanten en kerkelijk werkers te betrekken bij de oplossing;
• Een oplossing te zoeken, die zich laat vertalen in praktische zaken, zoals de
opleiding, het leidinggeven in de gemeente, de verdeling van het werk etc.
In een discussie over de toekomstige rol van de predikant, zullen mensen zich
door verschillende motieven laten leiden. Veelal gaat dit onbewust, waardoor
het gesprek extra lastig is. We noemen enkele motieven, zonder daar als
commissie een waardeoordeel aan te verbinden:
• De waarde die mensen hechten aan het voortzetten van onze traditie en de
mate waarin daaraan recht wordt gedaan;
• De mate waarin mensen vinden dat de gemeente moet groeien en bloeien
en de mate waarin de oplossing daaraan bijdraagt;
• De mate waarin mensen hun geloofsbeleving en geloofservaringen die zij
buiten de gemeente opdoen in de gemeente willen inbrengen;
• De vrijheid en verantwoordelijkheid die mensen voelen om zaken in de kerk
te veranderen;
• De (onuitgesproken) angst die er soms is voor centrale adviezen of
beslissingen en de invloed die het heeft op de autonomie van gemeentes;
• De mate waarin mensen vinden dat NGK-predikanten aan een duidelijk
profiel en opleiding moeten voldoen, zodat gelijkheid, duidelijkheid en
kwaliteit geborgd kunnen worden;
• De mate waarin mensen vinden dat je eisen mag stellen aan predikanten
en predikanten hierop mogen worden aangesproken;
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De mate waarin je belang hecht aan het aansluiten bij de leef- en
belevingswereld van jongeren en kinderen;
De mate waarin mensen de ontwikkelingen en lessen uit andere
organisaties willen toepassen in de kerk of dat niet-geestelijk vinden;
De mate waarin mensen vinden dat het een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is om een evenwichtig takenpakket vast te stellen
voor predikanten en de overige activiteiten te beleggen bij andere mensen
en organen (zoals kerkenraden);
De mate waarin mensen vinden dat het ambt van predikanten een vrij
beroep moet blijven en vermindering van vrijheid de onafhankelijkheid in
gevaar brengt. Dit hangt samen met de overtuiging dat een predikant per
definitie “tegenover” de gemeente staat en daarmee onafhankelijk dient te
zijn of dat hij juist onderdeel van de gemeente is;
De mate waarin mensen belang hechten aan het naar buiten gericht zijn
van de kerk vanuit de missionaire opdracht van de kerk.

We constateren dat alle verschillende denkbeelden en achtergronden het lastig
kunnen maken om met een advies te komen. Dat zou ieder die zich met de
vraagstukken bezighoudt of erover moet beslissen tot stilstand kunnen
brengen. We merken op dat “niets doen” ook een beslissing is. In een dergelijke
situatie zouden we de opleiding niet aanpassen, komen we predikanten die
vastlopen niet tegemoet en laten we de pijnpunten naast ons liggen. Dit lijkt
ons bijzonder ongewenst en we nodigen u uit om met een toekomstgerichte
blik naar de adviezen te kijken.

1.2 Geestelijk leiderschap
Wie nadenkt over rollen in de kerk, komt onherroepelijk de term “geestelijk
leiderschap” tegen. Deze term geniet tegenwoordig enige populariteit. Tegelijk
bestaan er reserves, vooral bij de generatie die ‘68 heeft meegemaakt; het jaar
waarin de breuk binnen de GKV plaatsvond, waaruit de NGK zouden ontstaan.
De woorden “geestelijk leiderschap” verwijzen naar de wens om als gemeente
geestelijk gevoed en geleid te worden. Geestelijk leiderschap geeft woorden
aan een positieve behoefte. Maar daarmee is niet alles gezegd. Sterker nog: er
is ook een keerzijde, die vaak onbesproken blijft:
De onuitgesproken opvattingen zijn onzes inziens: Er zijn gemeentes die de
verantwoordelijkheid voor het geestelijk leiderschap bij de predikant leggen. De
mate waarin een kerkenraad en de gemeenteleden zelf verantwoordelijk zijn
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voor hun relatie met God, hun geloofsleven en het geestelijk klimaat van de
gemeente, blijft dan impliciet.
Er zijn ook gemeentes waarin de kerkenraad zich verantwoordelijk maakt voor
de geestelijke leiding. In die gemeentes komt het voor dat de predikant te
weinig invulling kan geven aan het geestelijk leidinggeven, terwijl het zijn
roeping en opleiding is om dat wel te doen.
Leiderschap in de gewone samenleving betekent: visie ontwikkelen en
uitdragen en mensen daarin meenemen. Het is de leider die een organisatie
naar een doel brengt. Deze vorm van leiderschap impliceert een charismatische
aanpak, met een sterke figuur, die in staat is om mensen in beweging te zetten
en de zaak te organiseren. Hoe sterker de leider, hoe meer aandacht naar deze
persoon uitgaat.
Onze indruk is dat leidinggeven (management) en geestelijk leiderschap
(visionair) in onze kerken regelmatig door elkaar lopen en tot verwarring leiden
in de rolopvatting van kerkenraad en predikant: wie is voor welk deel van het
leidinggeven verantwoordelijk.
Daarom onderscheiden we drie aspecten die raken aan leiderschap:
• Geestelijke (bege)leiding: de uitleg van Gods Woord en de betekenis
daarvan voor ons eigen leven, de gemeente en de samenleving;
• Leiderschap: de verantwoordelijkheid om gezamenlijk visie te ontwikkelen,
de gemeente te bouwen en zo nodig veranderingsprocessen te leiden;
• Organiseren en managen: alle praktische dingen regelen in de kerk.
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Toelichting figuur 4: De visie op en betekenis van Gods woord (1) in leiderschap, de
kerntaken van de predikant en de dagelijkse realiteit van de gemeente en haar leden.

1.3 Systeemdenken
Het woord “systeemdenken” is ontleend aan het Griekse woord “sustèma”, dat
“organisch geheel of systeem” betekent. De werkwoordsvorm “sunistèmi”
betekent: ik stel samen. Het is een actieve werkwoordsvorm die aangeeft dat
het systeem iets doet: het zet dingen neer, het brengt zaken met elkaar in
8
verband: de relatie en de onderlinge wisselwerking (e.a.) .
De gemeente als lichaam en het systeemdenken
Waarom introduceren we het begrip systeemdenken? De reden is dat het
nieuwe en praktische inzichten toevoegt aan een vertrouwd begrip. In
onze Bijbelse traditie is de gemeente het lichaam van Christus, waarin de
één een hand is en de ander een voet. Niemand kan zonder de ander en
ieder voegt iets eigens toe. Om te doorgronden wat zich in de gemeente
afspeelt en welke invloed dat heeft op de rol van de predikant – de vraag
waarvoor de commissie zich gesteld ziet - beschouwen we niet alleen de
afzonderlijke delen van het lichaam, maar ook de wisselwerking tussen de
afzonderlijke delen. Dit betekent dat we ons niet beperken tot nadenken
over de rol van de predikant en de kerkelijk werker, maar ook de
kerkenraad en de gemeente nadrukkelijk betrekken in ons denken. We
proberen de gevolgen voor alle onderdelen in het systeem te begrijpen en
de consequenties in te schatten.

2. MOGELIJKE ROLLEN VOOR DE PREDIKANT
We beschrijven in deze paragraaf een aantal mogelijke rollen en profielen van
predikanten, gekoppeld aan de rol van kerkenraden en kerkelijk werkers. Deze
denkmodellen hebben we gebruikt om in gesprek te gaan met kerkenraden.
Alle kerkenraden zijn hiertoe uitgenodigd. In totaal hebben ongeveer vijftig
gemeentes deelgenomen aan de gesprekken.
De matrix heeft twee assen:

8

Bill Bryan e.a., Systeemdenken, Ontdekken van onze organisatiepatronen, Den Haag
2006.
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1.

2.

Op de horizontale as maken we onderscheid tussen de predikant als
generalist met theologische en organisatorische taken en de specialist met
een sterke nadruk op het geestelijke van zijn werk;
Op de verticale as ligt de nadruk op het ambt, de roeping en de
onafhankelijkheid enerzijds of op de professionaliteit en wellicht het
werknemerschap anderzijds.

Toelichting figuur 5: Schematische weergave van de mogelijke rollen van de predikant

De bovenstaande modellen schetsen uitersten, die in de praktijk misschien
minder zwart-wit zijn. Ze zijn bedoeld om verschillen en consequenties te
verhelderen. Hieronder nog enkele aanvullende overwegingen:
•
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Specialist of generalist? Zou de predikant zich alleen met de bediening van
het Woord en het pastoraat bezig moeten houden of ook organisatorische
taken op zich moeten nemen? De principiële discussie wordt onzes inziens
deels vertroebeld door allerlei praktische overwegingen uit de dagelijkse
praktijk. We gebruiken het woord “vertroebeld”, omdat ze niet ingaan op
de wenselijkheid van de situatie en geen uitspraak doen over het effect op
lange termijn: Er zijn gemeentes die niet anders gewend zijn dat de
predikant allerlei taken op zich neemt. Onder het motto “hij is de enige
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kracht die fulltime beschikbaar is” wordt de predikant generalist. In
sommige situaties neemt de predikant zelf, gedreven door een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, veel taken op zich (“het moet nu eenmaal
gebeuren”). Ook zijn er gemeentes met een minder actieve kerkenraad,
waardoor de predikant op een indirecte wijze aan het werk gezet wordt.
Dan zijn er kerkenraden die behoefte hebben aan een leider en daarbij
hoopvol naar de predikant kijken. En tot slot zijn er predikanten met een
talent voor organiseren, los van de formele taakopvatting.
•

Ambt of Beroep? In het woord ambt zitten een aantal aannames die vaak
impliciet blijven. Ambt heeft te maken met “geroepen zijn”. Voor het ambt
van de predikant komen daarbij: onafhankelijkheid en de volledige
beschikbaarheid in de dienst van de Heer. Niet iedereen is op de hoogte
van de lading van het woord ambt en er zijn genoeg mensen die de
predikant beschouwen als iemand die in dienst is van de gemeente. De
associatie van werknemer is snel gemaakt. De meeste predikanten zullen
hun ambt opvatten als “dienstbaar aan de gemeente”, wat een andere
uitwerking heeft. Er is geen dienstverband en er is (fiscaal) sprake van een
vrij beroep. In het woord ambt zit een aantal spanningen verborgen. Hoe
kan de predikant het eigene van het ambt bewaren, zonder zichzelf te
verliezen:
•

•

Is de predikant iemand die zijn onafhankelijkheid dient te bewaren en
de gemeente aanspreekt op het geestelijk leven en het geloof? Of is hij
iemand die in dienst is van de gemeente, met als gevolg een sterke
afhankelijkheid van de gemeente en haar mening? In het eerste beeld
passen evaluatiegesprekken tussen kerkenraad en predikant, waarin
beider functioneren ter sprake komt. In het tweede beeld passen
functioneringsgesprekken met de predikant, waarbij de kerkenraad
een oordeel geeft over het functioneren. De relatie met een
werkgever-werknemersverband is snel gelegd.
Welke professionele eisen mogen gesteld worden aan een geroepene?
Mag je een geroepene beoordelen op zijn geschiktheid voor het ambt?
Die vraagt geldt zowel de predikant als de predikant in opleiding.
Welke professionele eisen mag de gemeente stellen aan een predikant
die zijn onafhankelijkheid benadrukt? Hoe voorkom je dat roeping een
vrijbrief wordt voor eigenzinnigheid, soms disfunctioneren en gebrek
aan nascholing, met alle nadelige gevolgen van dien?
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•

Is de predikant door zijn ambt en dienst aan de Heer altijd en overal
beschikbaar voor de gemeente? Mag de gemeente op alle tijden van
de dag een beroep doen op de predikant? Of verwarren we dan
beschikbaarheid aan de dienst van de Heer met beschikbaar zijn voor
iedereen?

In onderstaande paragrafen zijn verschillende varianten uitgewerkt.

2.1 De klassieke rol van de predikant blijft gehandhaafd of wordt
hersteld (model 1)
De predikant is generalist met een theologische opleiding. Afhankelijk van de
omvang van de gemeente heeft de predikant bestuurlijke taken; het werk
wordt naar eer en geweten gedaan. Het geestelijk leiderschap ligt formeel bij de
kerkenraad, maar feitelijk functioneert de predikant in dit model als de
geestelijke leider. Onduidelijkheid over de rol, het risico van overbelasting van
de predikant, blijven bestaan.
Plus:
• Als spin in het web is de predikant een verbindingsschakel tussen de
verschillende activiteiten en bevordert hij de onderlinge samenhang;
• Hij is duidelijk herkenbaar binnen de gemeente voor allen met wie hij
samenwerkt;
Dit model sluit aan bij de verwachtingen, zeker van de oudere generatie.
Min:
• Verwachting van het schaap met vijf poten. Een predikant is niet voor alle
taken de meest geschikte persoon; ieder gemeentelid heeft zijn eigen
verwachtingen van de predikant. Als hij er niet aan voldoet, is men
ontevreden;
• De specifieke competenties van een predikant komen onder druk vanwege
alle andere taken die hij ook moet uitvoeren;
Samenwerking met een kerkelijk werker kan gemakkelijk tot spanningen leiden
wegens onderlinge concurrentie of onduidelijkheid in de taakverdeling.

2.2 De predikant gaat terug naar de kern van het ambt (model 2)
De predikant concentreert zich op de gebieden, waarvoor hij is opgeleid:
bediening van het Woord, pastoraat en onderwijs. “Oneigenlijk werk” en werk
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waarvoor de predikant niet is opgeleid gaan uit het takenpakket van de
predikant. De kerkenraad neemt de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke
taken en organiseert alle praktische aspecten van het gemeente zijn. De
kerkenraad is verantwoordelijk voor het proces van visievorming en
gemeenteopbouw, waarbij zij geïnspireerd wordt door de geestelijke leiding die
de predikant geeft.
Plus:
• Het leiderschap ligt duidelijk bij de kerkenraad. De geestelijke component
bij de predikant;
• Gaven van gemeenteleden met het oog op leidinggeven aan onderdelen
van het kerkelijk leven kunnen goed worden ingezet;
• De predikant heeft voldoende tijd om de taken uit te voeren waarvoor hij is
opgeleid en aangesteld;
• De kerkelijk werker ontvangt speelruimte voor zijn eigen taakveld en
specialisme.
Min:
• Hij is minder zichtbaar in alle taakvelden;
• Hij is niet langer de spin in het web die verband aanbrengt tussen de
deelgebieden;
• Visie, beleid en prediking liggen niet in één hand en kunnen los van elkaar
komen te staan;
• Dit model vraagt om professionalisering van de kerkenraad. Wanneer deze
onvoldoende functioneert, zal dat leiden tot spanningen met de predikant.

2.3 De predikant als leider van de gemeente (model 3)
De predikant is generalist en wordt geschoold in theologie en in leidinggeven en
veranderingmanagement. Leidinggeven is zijn beroep en verkondiging van het
Woord is één van de (vele) taken van de predikant. Leidinggeven en de
bediening van het Woord komen samen bij één persoon.
Plus:
• Het leiderschap van de gemeente ligt bij een professional die opgeleid is
om als Dienaar van het Woord zaken geestelijk te onderscheiden;
• Het leiderschap en het geestelijk leiderschap liggen in één hand. Zowel de
inspiratie om te komen tót, als de implementatie ván
veranderingsprocessen liggen in één hand. Dat creëert helderheid;
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De kerkelijk werker ontvangt speelruimte voor zijn eigen taakveld.

Min:
• Als verantwoordelijkheid voor het geloof samenvalt met de leiding,
ontstaat er een machtscentrum dat doorgaans niet kritisch is naar zichzelf.
Anders gezegd: Er ontstaat een vermenging van rollen;
• Het besturen van de gemeente kan ten koste gaan van de kritische en
bemoedigende blik van de prediking en het pastoraat;
• In de huidige situatie wordt de predikant opgeleid om het Woord van God
uit te leggen en de gemeente in die zin, geestelijk te bouwen. Hij wordt
momenteel niet opgeleid om de gemeente als organisatie te leiden of om
veranderingsprocessen te ontwerpen en door te voeren. De opleiding zou
op deze nieuwe eisen aangepast kunnen worden;
• Het is onduidelijk hoeveel affiniteit en aanleg theologiestudenten hebben
voor leidinggeven. Kunnen zij voldoen aan een gecombineerd profiel
(theologie + management);
• De predikant zal minder tijd hebben voor studie en pastoraat. Pastorale
taken kunnen worden uitgevoerd door een kerkelijk werker die daarvoor is
opgeleid.

2.4 De kerkenraad neemt een predikant en kerkelijk werkers in
dienst met een bepaald specialisme, op basis van de
behoefte van de gemeente (model 4)
Bediening van het Woord kan een specialisme zijn, met daarnaast specialismen
als zending, evangelisatie, onderwijs, gemeentestichting etc. De verbinding van
de predikant met de gemeente is op basis van een dienstverband. De
kerkenraad neemt de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke taken en
organiseert alle praktische aspecten van het gemeente zijn. Er kunnen kerkelijk
werkers worden aangesteld met gelijke of aanvullende specialismen.
Plus:
• Predikant wordt ingezet op basis van een specifieke bekwaamheid;
• Er is een regionale benadering mogelijk, waarbij specifieke deskundigheden
voor meerdere gemeentes worden ingezet;
• Verschillende terreinen van het kerkelijk leven worden kwalitatief
verbeterd omdat ze geleid worden door iemand die specifieke
deskundigheid heeft en zich hierop concentreert;
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•

De predikant en de kerkelijk werker vormen samen een team, waarin zij
elkaar aanvullen, elkaar kunnen bemoedigen en waar nodig elkaar kunnen
corrigeren.

Min:
• Dit model vraagt om professionalisering van de kerkenraad. Wanneer deze
onvoldoende functioneert, zal dat leiden tot spanningen met de predikant
en/of de kerkelijk werkers.
Een variant die voortbouwt op nummer 2 en 4 staat hieronder:

2.5 De geestelijke leiding van de gemeente ligt bij een raad van
oudsten. De uitvoering van het beleid ligt bij een kernteam
(model 5)
De gemeente kiest uit haar midden oudsten. Oudsten worden gekozen om hun
geloof, wijsheid en levenservaring. Zij hebben geen uitvoerende taken en
houden zich bezig met de geestelijke leiding en het beleid. Zij kunnen voor
lange tijd deel uitmaken van de raad van oudsten. De dagelijkse leiding en
uitvoering van het beleid ligt bij het kernteam, dat verantwoording aflegt aan
de raad van oudsten. De predikant maakt geen deel van uit van de raad van
oudsten, maar van het kernteam. Het kernteam wordt door de oudsten
geraadpleegd bij de formulering van beleid.
Plus:
• Geestelijke leiding wordt gegeven door mensen die de gave van het
leidinggeven bezitten;
• Er is continuïteit in de geestelijke leiding en deze is niet afhankelijk van één
persoon;
• Ontvlechting van het ambt en uitvoerende taken. In de praktijk blijkt dat
door de koppeling van ambt en taken ambtsdragers al snel overbelast
kunnen raken;
• De ambtsdragers/oudsten stimuleren de gaven, zonder dat zij zelf de gaven
hoeven te bezitten, bijvoorbeeld pastoraat;
• Relatie oudsten – predikant is helder. Predikant helpt het beleid uit te
voeren;
• Dit model is te vergelijken met de relatie tussen een bestuur van een
organisatie en de directie, of het bestuur van een onderwijsinstelling en de
docenten.
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Min:
• Verantwoordelijkheid van de predikant m.b.t. geestelijke leiding is minder
groot. (Voorstanders benadrukken dat een predikant niettemin nog steeds
zijn eigen stempel kan drukken op de uitvoering van het beleid, zoals een
docent dat in een onderwijsinstelling ook kan doen.);
• Oudsten en het kernteam moeten wel op één lijn zitten. Er moet ook
helderheid zijn over de eindverantwoordelijkheid, anders gaat het mis;
• De afstand tussen gemeente en ambtsdragers kan leiden tot een gebrek
aan contact, omdat de ambtsdragers minder uitvoerende taken hebben.

3. COMPETENTIES
In bovenstaande paragraaf staan de verschillende rollen van de predikant
beschreven. Iedere rol legt verschillende accenten en vraagt verschillende
aanvullende competenties. In het tweede deel van deze paragraaf beschrijven
we die. Wat we nog niet hebben gezegd, is dat we van mening zijn dat,
onafhankelijk van de rol, we sowieso een aantal noodzakelijke veranderingen
en verbeteringen nodig vinden. Deze hebben te maken met onderstaande drie
punten:
Visie op inhoudelijke veranderingen in het ambt
Naast de rolkeuze voor de predikant, zijn we van mening dat er inhoudelijke
veranderingen nodig zijn in de wijze waarop predikanten het Woord brengen, in
moderne woorden: de wijze waarop ze de gemeente geestelijk begeleiden. Dan
gaat het in de eerste plaats om hun vermogen een brug te slaan tussen de bijbel
enerzijds en zowel christenen als niet-christenen anderzijds die volop in de
postmoderne samenleving staan.

3.1 Noodzakelijke competenties predikant
1.
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Hermeneutische competentie: De tendens dat gemeenteleden kritisch zijn
en niet alles aannemen wat hen wordt verteld, hoeft ons als gemeente van
Christus niet te ontmoedigen. We kunnen deze trend positief duiden als we
erkennen dat de houding voortkomt uit een behoefte aan echtheid,
relevantie en zingeving. Er moet een brug geslagen worden tussen de bijbel
en zowel christenen als niet-christenen die volop in de postmoderne
samenleving staan. Antwoorden van weleer en een klassieke wijze waarop
antwoorden worden gegeven zijn niet meer toereikend. Dat is geen
exclusief terrein van de kerk. Veranderingen in de maatschappij vragen
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altijd aanpassingen: in opvoeding, opleiding, werk etc. Het is aan de kerk
om de handschoen op te pakken. We menen dat we als kerk een antwoord
kunnen geven. De essenties van ons geloof zijn even levend als voorheen,
maar de wijze waarop geloof wordt beleefd is aan verandering onderhevig.
De richting die we adviseren is de kwaliteit en de relevantie van de
prediking te vergroten en de geloofsoverdracht in brede zin aan jong en
oud te versterken. Met andere woorden: de hermeneutische competentie
moet versterkt worden.
2.

Belichaming van de eenheid: De tweede verandering die we zien en die
naar ons idee van belang is in elke rol, is dat het steeds belangrijker wordt
dat de predikant optreedt als degene die de eenheid van het lichaam van
Christus weerspiegelt. Allerlei moderne partijschappen zou hij moeten
overstijgen als dienaar van het geheel. In dat licht is het van groot belang
dat hij beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Communicatie
is een verzamelwoord voor gespreksvaardigheden zoals luisteren,
vragenstellen, inlevingsvermogen en bruggen bouwen, waarbij de
vaardigheden om standpunten te onderzoeken en conflicten te hanteren
belangrijk zijn. Het belang van deze vaardigheden zien we groeien. In de
gemeentes waar spanningen uitgroeien tot conflicten of losmakingen, blijkt
de aan- of afwezigheid van goede communicatieve vaardigheden bij
kerkenraad en predikant een belangrijke rol te spelen.

3.

Communicatieve competentie: Om op een eigentijdse en inspirerende
manier het Woord te verkondigen, met verschillen binnen de gemeente om
te gaan en het evangelie te communiceren met mensen buiten de
gemeente, zijn uitstekende communicatieve vaardigheden nodig. Het
(verder) ontwikkelen van deze vaardigheden is een belangrijk
aandachtsveld.

3.2 Aanvullende competenties predikant per rol
Daarnaast menen we dat voor de verschillende rollen specifieke competenties
nodig zijn :
• In rol 1 treedt de predikant op als generalist en vervult hij organisatorische
en leidinggevende taken. In de klassieke opvatting is dit een rol die naar eer
en geweten wordt ingevuld, zonder specifieke aanvullende scholing. In rol 1
is naast de punten van paragraaf 3 en 4, aandacht nodig voor de
vaardigheid time-management. Van andere aanvullende competenties is
geen sprake.
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In rol 2 treedt de predikant op als specialist. We voorzien dat de
competenties op het gebied van prediking, bezinning en begeleiding
(coachende vaardigheden) sterker ontwikkeld mogen worden. De predikant
als geestelijk begeleider is degene die de gemeente inspireert door Woord
en gebed en mensen geestelijk in beweging zet.
In rol 3 geeft de predikant leiding aan de gemeente en geeft hij vorm aan
veranderingsprocessen binnen de gemeente. Leidinggeven en
verandermanagement vormen een apart vakgebied en vragen onder meer
agogische vaardigheden. Het is niet gezegd dat het eenvoudig is om
mensen te vinden die de theologische competenties kunnen combineren
met de leiderschapscompetenties.
In rol 4 is de predikant opnieuw specialist. De competenties zijn afhankelijk
van het werkgebied. Zending en evangelisatie vragen van de predikant het
vermogen om verbindingen met mensen aan te gaan, de Bijbel uit te leggen
in gewone woorden, de niet geijkte paden te bewandelen, samen te
werken met allerlei mensen buiten de eigen gemeente, etc. Specialisten op
het gebied van ouderen- of jongerenpastoraat vragen weer andere
competenties. We gaan in dit advies niet in op alle specifieke competenties
per werkterrein.
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V.
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1. UITGANGSPUNTEN EN VERNIEUWING VAN DENKKADERS
Zoveel gelezen, gehoord en onderzocht hebbende, geven wij u hieronder onze
visie, adviezen, onderbouwing en praktische consequenties. Voordat we
overgaan tot de praktische adviezen, geven we een aantal denkkaders aan.
Het zout der aarde
Predikant, kerkelijk werker, kerkenraad en gemeentelid vervullen allemaal
een rol in de gemeente en in de samenleving. Geloven en samenwerken in
het wereldwijde perspectief van Gods Koninkrijk leidt tot individuele en
gezamenlijke maatschappelijke betrokkenheid en missionaire bewogenheid,
in woord en daad. Zo delen we de wens dat het zout van de kerk te proeven
is voor de wereld waarin we leven. Daarbij heeft iedereen het nodig om
gevoed en gestimuleerd te worden om op deze roeping te antwoorden. En
antwoord geven leidt tot verantwoordelijkheid. Om hand en voet te zijn, of
om toegerust te zijn voor geestelijke of organisatorische taken in of vanuit
de gemeente. Op z’n Engels: Response-ability.
Lange termijn
Wanneer we de ontwikkelingen van de laatste jaren proberen te duiden,
vermoeden we dat de betekenis van de kerk als instituut in de toekomst
vermindert. Mensen bewegen zich naast of in plaats van de kerk in
toenemende mate in kleinere vloeiende groepsverbanden en geven hun
geloof op individuele wijze vorm. Aan de ene kant zal de behoefte aan
geïnstitutionaliseerde werkers afnemen, tegelijk vermoeden we dat het
belang van betaalde krachten voor de groepen zal toenemen. Kennis en
specialisatie op specifieke gebieden zullen nodig zijn voor educatie en
toerusting. Ons advies voor de lange termijn is dat de kerk op deze
ontwikkelingen anticipeert en een weg zoekt in deze ogenschijnlijk
tegengestelde beweging. Oog hebben voor de gaven die de Geest aan
gemeenteleden heeft geschonken wordt nog belangrijker. Belangrijke
doelstellingen hierin zijn bewustwording van deze gaven, toerusting in het
gebruik ervan en het persoonlijk leren dragen van verantwoordelijkheid.
Voor de kortere en middellange termijn staan we voor vragen waarop nu
een antwoord nodig is. Daarop spitst ons rapport zich toe.
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1.1 Lichaam van Christus en het systeemdenken
De gemeente is het lichaam van Christus, waarin mensen elkaar aanvullen en
nodig hebben. Ze hebben een onderlinge relatie en beïnvloeden elkaar. “Als
één persoon in het systeem overbelast is, leunen anderen teveel achterover.”
Zodra we een uitspraak doen over de één, heeft dat invloed op de ander.
Daarom nemen we de vrijheid om in ons advies een uitspraak te doen over de
predikant en de kerkelijk werker, maar ook over de rol van de kerkenraad en de
gemeente.


Beschouw het predikantsprofiel in samenhang met de werkzaamheden van
de kerkenraad en de kerkelijk werker (1).

1.2 Geestelijk en organisatorisch leiderschap
Geestelijk leiderschap beschouwen we als de verantwoordelijkheid om de
geestelijke identiteit van de gemeente te bewaken, te scherpen en te leiden.
Organisatorisch leiderschap vatten we op als de verantwoordelijkheid om
leiding te geven aan de kerk als organisatie.
Geestelijk leiderschap gaat verder dan de zondagse bediening van het Woord.
Het is de gave om de betekenis en de relevantie van het Woord en het geloof te
duiden in het gemeenteleven en in het leven van individuele gemeenteleden.
Het veronderstelt dat de predikant een brug kan slaan tussen het Woord en de
gelovige, tussen het Woord en de relevantie van gemeenteactiviteiten (of het
ontbreken van de relevantie kan benoemen), tussen het Woord en de
gebeurtenissen in de wereld en de betekenis ervan kan duiden. Het bouwen en
bewandelen van die brug kan tot uiting komen in de prediking, in een pastoraal
gesprek, in onderwijs, in gesprek met jongeren en met niet-christenen, of in
toerusting van ambtsdragers.




Geestelijk leiderschap is het vermogen om de betekenis en de relevantie van
het Woord te duiden in het gemeenteleven en in het leven van individuele
gemeenteleden (2).
Organisatorisch leiderschap heeft te maken met het bestuur van de
gemeente en is daarmee een verantwoordelijkheid van de kerkenraad (3).

1.3 Visievorming door de gemeente
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In hoofdstuk 2 waar we spreken over de context, komt naar voren dat veel
gemeentes vragen hebben over hun identiteit. Soms treden er spanningen op
als de wijze waarop gemeenteleden hun geloof beleven en vorm geven, uit
elkaar gaan lopen. Zeker in tijden van spanning is het goed om met elkaar terug
te gaan naar de basis en antwoorden te vinden op de vragen: “Waar staan we
voor? Waar geloven we in? Wat is onze visie op lange termijn?” En van daaruit:
Hoe dienen we God? Hoe dienen we elkaar? Hoe dienen we de samenleving?
Het antwoord op deze vragen wordt vaak de visie van een kerk of gemeente
genoemd. We vinden het logisch om de verantwoordelijkheid voor dit proces bij
de kerkenraad als geheel te leggen en niet bij de predikant alleen.


Een gemeente zonder visie loopt het risico stuurloos te worden (4).

1.4 Centraal versus decentraal
In de inleiding stipten we het aan: in de klassieke NGK-opvatting ligt de nadruk
op de zelfstandigheid van alle gemeentes, zodat het lijkt of de LV een
adviesfunctie heeft die niet bindend is. Dit denken typeert de NGK en heeft ons
veel gebracht: gemeentes die actief zijn en zelf verantwoordelijkheid nemen,
weinig bureaucratie en veel lokale betrokkenheid.
In ons advies lopen we op een aantal punten aan tegen de grenzen van de
“autonomie”. Die willen we met u delen:
• De kwaliteit van de opleiding van predikanten met het oog op het
persoonlijk functioneren;
• De inbedding van kerkelijk werkers en hun bevoegdheden;
• De kennis en ervaring van de kerkenraad;
• Het fenomeen dat iedere gemeente zelf het wiel uitvindt en men landelijk
constateert dat er lokaal vergelijkbare oplossingen worden gevonden voor
organisatorische vraagstukken.
Onze onderliggende opvatting in het advies kan worden samengevat als:
“decentraal, tenzij”. We delen de overtuiging dat alle gemeentewerk lokaal en
decentraal kan en moet blijven. De autonomie geeft betrokkenheid en
verantwoordelijkheid. Tegelijk zien we een tendens dat de kwaliteit van de
predikant, de lokale kerkenraad en de kerkelijk werker grote invloed hebben op
het functioneren van de gemeente.
Daarom pleiten we voor:
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Het aanscherpen van het predikantsprofiel met het oog op de opleiding;
Landelijke afspraken voor de rolverdeling tussen predikant en kerkelijk
werker;
Het starten van een landelijk kenniscentrum, waar lokale kerkenraden uit
kunnen putten en het creëren van een vormingstraject voor
kerkenraadsleden.
Een
samenwerking
met
het
Steunpunt
Gemeenteopbouw van de GKV is een voor de hand liggende optie.
Activiteiten die de NGK centraal moet regelen, dienen een groter belang
dan de individuele gemeente kan behartigen of waarmaken (5).
Kwaliteit van opleiding, loopbaanafspraken, informatievoorziening,
juridische regelingen en efficiëntie zijn redenen om zaken centraal af te
spreken (6).
Invulling van visie, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk geloof zijn bij
uitstek decentrale aangelegenheden (7).

1.5 Rollen
In de gemeente hebben kerkenraad, predikant, kerkelijk werker en
gemeenteleden een eigen rol. Waarom is de gemeente gebaat bij een heldere
rolverdeling?
• Duidelijkheid over de rol geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheid;
• Duidelijkheid brengt focus en focus kan een nieuwe impuls geven aan
kwaliteit;
• Duidelijkheid vermindert onterechte verwijten “dat zou hij of zij toch
doen”;
• Duidelijkheid vermindert de kans op oneigenlijk werk voor de predikant en
de kans op overbelasting;
• Duidelijkheid vermindert de stroperigheid en traagheid in besluitvorming:
als duidelijk is wie het voortouw in een onderwerp zou moeten nemen, kan
deze persoon met mandaat aan de slag en voorstellen indienen.
Deze zaken lijken evident, maar de geschiedenis leert ons verschillende lessen:
• Het predikantschap is omgeven met impliciete en tegenstrijdige
verwachtingen. De onduidelijkheid kan tot overbelasting leiden van een
toegewijde
en
hardwerkende
predikant.
Helderheid
over
verantwoordelijkheden en taken draagt bij aan een gezonde werkbelasting;
• De bereidheid van gemeenteleden om deel uit te maken van de kerkenraad
is niet overal even groot. Dit heeft deels te maken met persoonlijke
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motieven, maar evenveel met werkwijze, tijdsbesteding en de manier
waarop zaken binnen de kerk worden geregeld;
De kerkelijk werker heeft veel vrijheid, maar de inbedding in de gemeente
is soms onduidelijk. Binnen de PKN zien we een teneur om met
terugwerkende kracht de kerkelijk werker een plaats te geven. Dit leidt tot
oplossingen die lijken op compromissen. In de NGK zijn nog niet veel
kerkelijk werkers aan de slag. Dit biedt ons de kans om oplossingen te
zoeken die toekomstbestendig zijn. Liever met visie implementeren, dan
achteraf de wildgroei moeten opruimen;
Een heldere verantwoordelijkheid van de kerkenraad en een goede
rolverdeling tussen predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen is
nodig voor een vruchtbare samenwerking (8).

1.6 Modelkeuze
In de voorbereiding hebben we verschillende modellen en structuren bekeken,
geanalyseerd en besproken met kerkenraden. Deze modellen staan in
hoofdstuk IV. Hierin liggen drie essenties besloten:
• Is de predikant een leidinggevende of alleen een dienaar van het Woord?
• Is de kerkelijk werker een vervanger van de predikant of een aanvulling
(complementair)?
• Is de predikant een onafhankelijke, die in zijn ambt professioneel
functioneert? Leidt de professionalisering tot werknemerschap van de
predikant in de gemeente?

Toelichting figuur 6: Rolverdeling in de gemeente. Bij kerkelijk werker wordt gesproken
over ‘wenselijke rol’, omdat de kerkelijk werker niet in alle gemeentes actief is.
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2 ROLVERDELING EN TAAKOPVATTING
Ons advies beoogt verbetering te brengen door de rollen te verhelderen, eisen
aan de opleiding voor predikanten te expliciteren en ook de nascholing voor
predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden beter te regelen.
Het belang van de Heilige Geest
De Heilige Geest zelf geeft leiding aan de gemeente: bemoedigt, troost,
corrigeert, Hij brengt veelkleurigheid aan in de gaven en talenten die Hij
uitdeelt. Dit zorgt voor dynamiek, inspiratie, kracht en onderlinge dienst.
Daarom is het van geweldig belang dat zoveel mogelijk gaven worden
opgespoord en ingezet in het gemeenteleven. Doel is dat de inzet van deze
gaven leidt tot dichter groeien naar Jezus Christus. Dit betekent ook
persoonlijke zelfstandigheid in het geloven. En ook een krachtig besef van
eigen verantwoordelijkheid.
Visie op het belang van de lokale context
Stad en platteland kennen een verschillende cultuur. Deze cultuur werkt
door in die van de kerkgemeenschap. Een andere belangrijke factor is de
aard van de beroepsgroepen die sterk vertegenwoordigd zijn. Dit heeft
invloed op de wisselwerking tussen allen die in de kerk actief zijn en op de
beleving van het geloof en de communicatie daarover. Het is belangrijk dat
de gemeenteleden zich bewust zijn van de onderlinge verschillen, maar
ook van de wijze waarop ze gewend zijn daarmee om te gaan.
De gemeente als een geestelijke eenheid
De identiteit van de gemeente ligt niet in een eenvormige geloofsbeleving
en ook niet in een gemeenschappelijke traditie. Deze ligt wel in het geloof
in Jezus Christus. De neiging op te gaan in subgroepen is zo oud als de
kerk. De gedachte “ik ben van Petrus, van Paulus of van Apollos” zit ieder
van ons in het bloed. Natuurlijk trekken we liever op met gelijkgezinden.
Onze Heer heeft in zijn wijsheid besloten zijn nieuwe maatschappij in deze
wereld, zijn gemeente, een weerspiegeling te doen zijn van de
samenleving als geheel met alle verscheidenheid die dit met zich
meebrengt. Dit betekent dat we blij zijn met een ander, omdat deze zijn
geloof op zijn manier kan beleven in de kerk. En in het bijzonder blij zijn
met een ander, omdat deze is geraakt door andere aspecten van het
evangelie
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Leidinggeven aan de eenheid
Als het gaat om leidinggeven aan de gemeente zien we dat het steeds
belangrijker wordt dat de predikant optreedt als degene die actief de
eenheid van het lichaam van Christus zoekt. Hij is daarin navolger van
Jezus Christus binnen de gemeente. Allerlei moderne partijschappen zou
hij moeten overstijgen als dienaar van het geheel. In dat licht is het van
groot belang dat hij beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Communicatie is een verzamelwoord voor gespreksvaardigheden zoals
luisteren, vragen stellen, tonen van inlevingsvermogen, en bruggen
bouwen. De vaardigheid om standpunten te onderzoeken en conflicten te
hanteren wordt steeds belangrijker. Het belang van deze vaardigheden
zien we groeien. In de gemeentes waar spanningen uitgroeien tot
conflicten of losmakingen, blijkt de aan- of afwezigheid van goede
communicatieve vaardigheden bij kerkenraad en predikant een belangrijke
rol te spelen.
Alle ontwikkelingen in de kerk en in de maatschappij beschouwend, spreken wij
ons als volgt uit:

2.1 De gemeente
We pleiten ervoor de individuele verantwoordelijkheid van gemeenteleden te
stimuleren en het ambt van alle gelovigen nog meer te honoreren. Door
toerusting, erkenning van elkaars gaven en door jongeren te begeleiden in het
zelfstandig maken van keuzes blijven we alert en ontwikkelen we een
onderscheidend vermogen waar het op aan komt. In de toerusting spelen
predikant en kerkelijk werker een belangrijke rol.


Gavengericht werken: de gemeente is er bij gebaat dat ieder werk op zich
neemt dat bij hem past en waartoe diegene zich geroepen voelt. Dit geldt
ook voor kerkenraadsleden (9).
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De geestelijke verantwoordelijkheid voor het geheel ligt nadrukkelijk bij
de kerkenraad
In het Nieuwe Testament zijn het de oudsten die verantwoordelijk zijn voor
het reilen en zeilen van de gemeente. Als kerken in de gereformeerde
traditie leggen we deze verantwoordelijkheid noch bij de bisschop, noch bij
de gemeenteleden, maar bij de kerkenraad. De kracht van een gedeeld
leiderschap door een raad van oudsten ligt in de verscheidenheid aan
gaven en de spreiding van de macht. Het doet de individuele ambtsdragers
beseffen dat hun rol er wezenlijk toe doet en zij persoonlijk bijdragen aan
en verantwoordelijk zijn voor het geestelijk welzijn van de gemeente.
Tegelijk voorkomt het overbelasting van de predikant.

2.2 De kerkenraad
1.

Vanuit het systeemdenken is ons advies om de geestelijke en
organisatorische leiding van de gemeente bij de kerkenraad als geheel te
beleggen. Dit betekent dat de natuurlijke neiging om deze taken bij de
predikant te leggen, doorbroken wordt. Door vervolgens te werken met
deelverantwoordelijkheden en taakdifferentiatie wordt voorkomen dat
niemand binnen de kerkenraad zich nog verantwoordelijk voelt. De
kerkenraad is verantwoordelijk voor de visievorming in de gemeente: de
wijze waarop zij God, de gemeente en de samenleving wil en kan dienen.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beroepingsproces en draagt
een predikant voor, die door de gemeente wordt beroepen.



De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid om het proces van
visievorming te leiden (10).

2.

De verantwoordelijkheid die kerkenraden hebben vraagt onzes inziens om
kwaliteit, aandacht voor gavengericht werken en toerusting. De kerkenraad
werkt met taakdifferentiatie met het oog op aanwezig talent. Bij voorkeur
hebben de deelnemers in de kerkenraad daarnaast een specifieke
verantwoordelijkheid, zoals pastoraat, jongerenwerk, missionaire zaken,
scribaat en voorzitterschap.



De kerkenraad verdeelt de taken binnen de raad en geeft ambtsdragers
specifieke taken (11).
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De gemeente kiest een ambtsdrager met de taak van voorzitter, bij
voorkeur niet zijnde de predikant (12).

3.

In die situaties waarin het bijzonder lastig is om in de gemeente mensen te
vinden voor kerkenraadstaken, kunnen onbedoeld teveel taken bij de
predikant terechtkomen. Wij pleiten in die situaties voor de volgden zaken:
• Herstellen van het vertrouwen in de gemeente en haar mogelijkheden;
• Heroverwegen van de structuur en aard van het kerkenraadswerk;
• Voor de predikant een beleid dat geënt is op: “terug naar de kern” en
• Het aantrekken van een kerkelijk werker die zorg kan dragen voor
specifieke taakgebieden en mensen kan toerusten om hun deel van de
verantwoordelijkheid te dragen;
• De ervaring leert dat als taken in de kerkenraad kleiner worden
gemaakt en verantwoordelijkheden specifieker, mensen eerder bereid
zijn een taak op zich te nemen. Bij een tekort aan mensen, kan de
potentiële last van “alle” werk mensen weerhouden om op
deelgebieden verantwoordelijkheid te nemen.



Als de gemeente klein van omvang is en zij moeite heeft de ambten te
vervullen, pleiten we ervoor het aantal taken van de raad te verkleinen en
de nadruk op hernieuwde spiritualiteit te leggen (13).

4.

Evalueren: Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen kerkenraad
en predikant. De predikant heeft net als de voorzitter van de kerkenraad
zijn eigen inbreng in de evaluatiegesprekken. Waar de voorzitter van de
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kerkenraad de mogelijkheid heeft om met de predikant te spreken over
diens functioneren, heeft de predikant de mogelijkheid om het
functioneren van de kerkenraad en de voorzitter te bespreken. Bij voorkeur
vindt dit gesprek plaats in het bijzijn van een onafhankelijke deskundige.
Deze ziet toe op het verloop van het proces. De VAC heeft een handreiking
opgesteld voor evaluatiegesprekken. Deze dient als leidraad. De noodzaak
om een onafhankelijke deskundige in te schakelen, neemt toe als er sprake
is van een verschil van inzicht. In een dergelijke situatie wordt het
functioneren van de kerkenraad en de predikant gezamenlijk geëvalueerd
onder leiding van een onafhankelijke deskundige.
5.




Jaarlijks voert de kerkenraad een evaluatiegesprek met de predikant op
basis van gelijkwaardigheid (14).
Het verdient de voorkeur het evaluatiegesprek te laten begeleiden door een
onafhankelijke deskundige, die het proces begeleidt (15).
Visie op de predikant als ambtsdrager en hermeneut, verbi divini minister
De predikant is voor wat de ambtelijke kant van zijn rol betreft een van
Godswege geroepene. Hij wordt door de Heer van de kerk geschonken aan
de gemeente. Als zodanig staat hij als ambtsdrager los van de gemeente, ja
zelfs tegenover haar. Steeds opnieuw zien we in de Schrift dat de Heer
mensen stuurt naar zijn volk. Ook vandaag de predikant als een geroepen
ambtsdrager. De predikant spreekt niet namens zichzelf, maar hij spreekt
op gezag van zijn Zender, die Hij mag vertegenwoordigen. In een
afhankelijke houding van zijn Zender verricht hij zijn werk. Deze ambtelijke
dimensie is wezenlijk voor de figuur van de predikant en noodzakelijk voor
zijn positie in de gemeente die om die reden respect verdient.
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2.3 De predikant en zijn kerntaak
Ons advies is dat de predikant zich richt op de kerntaak van het ambt: de
bediening van het Woord – zichtbaar in de woordverkondiging, de
ondersteuning en uitvoering van het pastoraat en het geven van onderwijs. De
predikant zou iemand moeten zijn die het Woord brengt, geloofsoverdracht
stimuleert en inspireert en dit doet met gevoel voor hedendaagse
communicatie. Hier is hij toe geroepen en hier is hij theologisch voor opgeleid.
Door de jaren heen hebben predikanten in sommige gemeentes een sterkere
leidinggevende rol gekregen. Door de veranderingen in de gemeente lijkt de rol
van de predikant diffuser geworden: steeds breder en steeds meer “van alles
een beetje”. De predikant is in veel gemeentes de enige betaalde kracht en dit
kan een excuus worden voor het toeschuiven van taken. De kerntaken van het
ambt raken daarmee onderbelicht en zijn in de uitvoering niet vernieuwd. We
constateren dat we te maken hebben met een verbreding van de taak, die de
noodzakelijke verandering in het ambt zelf lijkt te hebben tegengehouden.




De predikant gaat terug naar zijn kerntaak: de bediening van het Woord en
het betekenis geven in het gemeenteleven en in het leven van individuele
gemeenteleden (16).
De verwoording van de kerntaak komt tot uitdrukking in het profiel, zoals
beschreven in bijlage 2 (17).

2.3.1

Prediking en woordverkondiging

2.3.1.1 Verkondiging
In de eerste plaats is de predikant specialist in de verkondiging van het Woord.
Hij weet op dit gebied meer dan de meeste gemeenteleden. Het toespitsen van
de rol draagt bij aan focus voor de predikant, verdieping en gezag in de
gemeente. Een geïnspireerde predikant die zondags voorgaat in de dienst kan
tevens een rolmodel zijn voor jonge mensen die zich geroepen voelen tot het
ambt. Een predikant die gebukt gaat onder de veelheid van taken en wensen, is
geen uitnodiging om in Gods Koninkrijk te dienen en misschien een levend
voorbeeld dat het werk in de kerk niet goed op orde is. De eredienst is bij
uitstek de gelegenheid om zondags gemeenschappelijk het geloof te belijden en
te beleven. De geloofsoverdracht en de wijze waarop dit gebeurt is een vorm
die onzes inziens steeds aangepast dient te worden aan de tijd.
Dit illustreren we met een paar voorbeelden:
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•
•

•
•
•

In deze tijd van onechtheid, hebben mensen behoefte aan een Woord dat
door de brenger wordt geloofd en wordt nageleefd (authenticiteit);
In deze tijd van leegheid hebben mensen behoefte aan essenties. Geen
hoogdravende woorden, waarvan men moet gissen naar de betekenis,
maar een begrijpelijke verhaal dat toepasbaar is in het leven van alledag;
In deze tijd van veelheid aan impulsen hebben mensen behoefte aan een
goed geleide eredienst;
In deze tijd van mondigheid hebben mensen behoefte aan een doordachte
verkondiging;
In deze tijd van communicatie hebben mensen behoefte aan een verhaal
dat goed gebracht wordt etc.
De zondagse eredienst
De kerkdienst is voor de gemeente als geheel het hart van de ontmoeting
met God. Daarmee blijft het onverminderd het hoogtepunt van het
gemeentelijk leven. Het is wezenlijk voor de ontmoeting met God als
gehele gemeente en als gemeenteleden persoonlijk. De predikant speelt in
deze dienst een centrale rol.



De zondagse dienst dient een bron van inspiratie voor de gemeente te zijn
en voor het geloof van individuele mensen. De predikant speelt hierin een
belangrijke (voorbeeld)rol (18).

2.3.1.2 Liturgie en spiritualiteit
Voor een verkondiging van het Woord die mensen aanspreekt en oproept tot
een levend geloof, vinden we het belangrijk dat de predikant vervuld is van de
liefde voor God en zijn Woord. Zowel de ontmoeting met God als de uitleg van
het Woord staan centraal in de zondagse eredienst. Voor de praktische
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uitwerking betekent dit onzes inziens dat de eredienst met zorg wordt
voorbereid en geen verzameling losse ingrediënten behoort te zijn. Bij alle
nieuwe activiteiten, zoals muziekgroepen, getuigenissen, kinderpreken etc. is
het belangrijk dat er een coördinator is die toeziet op inhoud en omvang. De
predikant is daarom onzes inziens eindverantwoordelijk voor het verloop van de
dienst, tenzij de kerkenraad deze verantwoordelijkheid nadrukkelijk legt bij een
liturg of liturgiecommissie. Uiteindelijk gaat het erom dat in de zondagse dienst
mensen God kunnen ontmoeten en God de mensen kan ontmoeten. Een goede
balans tussen overdenking, muziek, verootmoediging, blijdschap en gebed zijn
daarbij belangrijk. Daarvoor is teamwork nodig, waarbij iemand de regie houdt.
In situaties waarin de predikant buiten zijn gemeente voorgaat, is het nodig dat
hij weet wie hij kan betrekken bij de invulling van de dienst. Hierover
duidelijkheid verschaffen behoort tot de taken van de kerkenraad of is een
gedelegeerde taak aan de liturg of liturgiecommissie.


De zondagse dienst komt door samenwerking tot stand. Goede regie onder
leiding van de predikant is belangrijk voor het verloop van de dienst (19).

2.3.2

Pastoraat

In de tweede plaats draagt de predikant het Woord over in het pastoraat. Dit
gebeurt zowel door het ondersteunen van hen die bezoeken afleggen, als door
zelf op bezoek te gaan. In deze opvatting ligt besloten dat ieder gemeentelid
“recht” heeft op pastoraat, zodat ieder zich gezien en gehoord voelt. Deze taak
ligt niet alleen bij de predikant, ook bij de ouderlingen en pastorale bezoekers.
Weten hoe je met mensen over geloof en levensvragen kunt praten is een
kunst, die ambtdragers en bezoekers zich niet vanzelf eigen maken. De
predikant heeft een wezenlijke rol in het vertellen over het pastoraat en het
toerusten van ambtsdragers en pastorale bezoekers voor het pastoraat. Het
ontwikkelen van een pastoraal plan waarin de doelstellingen van het pastoraat
naar inhoud, doelgroepen en frequentie worden uitgewerkt is daarbij een
belangrijk hulpmiddel.
Het zelf afleggen van bezoeken vormt voor de predikant een voedingsbodem
voor de diensten, omdat betrokkenheid en weten wat er leeft de basis zijn voor
de aansluiting van de predikant bij de gemeente. De essentie van pastoraat ligt
onzes inziens in:
• In gesprek komen met mensen over hun geloof en hun levensvragen;
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•

Kunnen luisteren
gemeenteleden.




Door pastoraat weet de predikant wat er leeft in de gemeente (20) .
Pastoraat is een gemeenschappelijke taak van de predikant, de kerkelijk
werker, de ouderlingen en de pastorale bezoekers (21).

naar

de

(geestelijke)

nood

en

beleving

van

Onderwijs en vorming
In de derde plaats draagt de predikant het Woord over in het onderwijs. Van
oudsher kreeg dit vorm in de catechese aan de jeugd van de kerk. Onderwijs
gaat echter verder dan alleen de kennis- en geloofsoverdracht aan jongeren.
2.3.2.1 Catechese
Tegenwoordig is de aansluiting tussen predikant en jeugd niet meer
vanzelfsprekend. Door de snelle ontwikkelingen binnen de jongerencultuur is
het moeilijker geworden om een brug te slaan tussen de leefwereld van
jongeren en de Bijbel. Inzet van gemeenteleden als catecheten is een oplossing
die al in veel gemeentes wordt toegepast.


De predikant zorgt voor hedendaagse catechese voor de jeugd, hetzij door
zelf catechese te verzorgen, hetzij door gemeenteleden hiervoor toe te
(laten) rusten (22) .

2.3.2.2 Leerhuis of Bijbelonderricht
Het bovenstaande betekent niet dat de rol van de predikant als onderwijzer is
uitgespeeld. Wij adviseren dat de predikant zijn rol als geestelijke coach van de
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gemeente vorm geeft via cursussen en andere vormen van toerusting. Juist
langs deze weg is het mogelijk gemeenteleden verder te vormen in het verstaan
van de Bijbel in relatie tot onze tijd en te concentreren op actuele thema’s. Een
projectmatige aanpak met een vooraf vastgesteld aantal avonden sluit aan bij
de leefstijl van de leden van onze kerken in deze tijd. Niet alle onderwijs is
gericht op feitenkennis en niet alle onderwijs hoeft door de predikant verzorgd
te worden. Geloofsoverdracht, opvoeding, missionair werk etc. zijn thema’s die
bijna alle volwassenen raken. De predikant vervult een belangrijke rol in het
stimuleren van onderwijs op de verschillende gebieden.



De predikant zorgt voor en stimuleert de toerusting van de gemeenteleden
(23).
Hij zorgt voor de aansluiting van de Bijbel bij hedendaagse onderwerpen
(24).

2.3.2.3 Rolmodel
De predikant als rolmodel is mogelijkerwijs teveel uit het zicht geraakt. In
de Bijbel zien we onze Heer Jezus Christus zelf dagelijks optrekken met zijn
leerlingen. Iets vergelijkbaars zien we Paulus doen met zijn medewerkers.
Deze wijze van begeleiden is een krachtig middel van geloofs- en
kennisoverdracht. Zonder dat we van onze predikanten heiligen maken,
liggen er in deze wijze van overdracht misschien meer mogelijkheden dan
we vandaag geneigd zijn te onderkennen. Hoe dan ook vervult de predikant
in zijn leven als christen een voorbeeldfunctie in afhankelijkheid van de
Heer, dienstbaarheid, vrijmoedigheid en kracht.
Jonge mensen die overwegen om theologie te gaan studeren en predikant
willen worden, zullen hierin eerder bevestigd worden als in de eigen gemeente
de predikant en de kerkenraad goed functioneren. Een predikant die gebukt
gaat onder zijn werk of door een kerkenraad niet wordt gesteund, is geen
aanmoediging voor diegene die overweegt predikant te worden. Hoewel
roeping een geestelijke zaak is, dragen menselijke tekortkomingen en conflicten
niet bij aan een positief beeld van de kerk en het gemeentewerk. Als u kinderen
zou vragen naar hun reactie op conflicten in de kerk en wat dit doet met het
beeld van de kerk, zou u verrast kunnen worden.
Vroeger werden jonge mensen die theologie studeerden soms opgenomen in
een predikantsgezin. Op die manier waren ze in de gelegenheid om het werk en
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leven van een predikant te ervaren. Die intensieve begeleiding kan bijzonder
leerzaam zijn. De inzet van de betreffende predikant en het beslag op zijn gezin
maken het vrijwel onmogelijk om voor zo’n aanpak te pleiten. Door uitbreiding
van het aantal stages in de opleiding, hopen we dat jonge mensen in de
gelegenheid zijn om zich een reëel beeld te vormen van het predikantschap en
te leren van ervaren predikanten.


Predikanten zijn gewild of ongewild een rolmodel. Bewustwording bij
bestaande predikanten kan bijdragen aan het ontwikkelen van een reëel en
positief beeld bij jonge mensen (25).

2.3.3

Overige taken

2.3.3.1 Leiding en organisatie
Binnen de kerkenraad is de predikant de professional met een expertrol. Zijn
roeping en opleiding maken hem bij uitstek degene die de gemeente en de
kerkenraad voedt, toerust, uitdaagt en spiegelt. In die zin leidt en begeleidt hij
de gemeente op het geestelijke vlak. Als onderdeel van de kerkenraad is dit zijn
expertise bij uitstek en zal zijn inbreng zwaarder moeten wegen dan de
gemiddelde stem van andere leden. De eindverantwoordelijkheid en het besluit
zijn echter aan de kerkenraad als geheel, waarvan de predikant deel uitmaakt.
De teneur om geestelijk en organisatorisch leiderschap onder te brengen in één
functie, namelijk die van de predikant, beschouwen we op lange termijn als
onstabiel en onverstandig. Onze overwegingen zijn:
• Kwaliteitsverlies. Een veelheid aan taken leidt tot versnippering van de
aandacht. De predikant loopt het risico alles “een beetje” te doen, wat ten
koste gaat van de kwaliteit. Dit heeft ongetwijfeld invloed op de diepgang
van de prediking, tijd voor studie en zeggingskracht in de gemeente;
• Afhankelijkheid van één persoon. Als deze persoon weggaat, is de
gemeente het ontwend om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het
reilen en zeilen van de gemeente;
• Concentratie van de macht. Teveel taken en verantwoordelijkheid bij één
persoon leveren een concentratie in de macht op, die het kritisch
vermogen van de leiding vermindert en het risico van een blinde vlek
oplevert. Hier zijn onzes inziens in de samenleving en in de kerk teveel
voorbeelden van. Daarom is het gewenst dat de leiding wordt gespreid.
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Dit betekent dat wij aansluiting zoeken bij model 2 uit hoofdstuk 4. Model 4 is
bruikbaar in een grote gemeente, waarin predikant(en) en kerkelijk werker(s)
met elkaar samenwerken.
 De predikant dient de spiritualiteit van de gemeente te voeden. Door terug
te gaan naar de kern van zijn taken, de bediening van het woord, kan de
diepgang en kwaliteit toenemen (26).
 Geestelijk en organisatorisch leiderschap dienen niet samen te vallen in de
ene functie van predikant (27).
2.3.3.2 Studie en bezinning
We beschouwen de predikant als een persoon met een roeping, die deze
roeping op professionele wijze wil invullen. We pleiten daarom voor het
handhaven van de onafhankelijkheid van de predikant in het ambt,
gecombineerd met duidelijke en professionele eisen aan de functie van het
ambt. De verantwoordelijkheid om een gemeente geestelijk te begeleiden is te
groot om geloofsgroei, intervisie, scholing en studie vrijblijvend te laten en over
te laten aan de persoonlijke interpretatie van de predikant. Deze insteek maakt
het verschil tussen ambtsdragers die zich geroepen weten door de Heer om de
gemeente te dienen en dat doen in het ouderling- of diakenschap en de
predikant die van zijn roeping zijn beroep maakt.


De predikant is een geroepene met een beroep. Roeping doet geen afbreuk
aan de professionele eisen en uitvoering van het werk (28).

2.3.3.3 Samenleving en de wereld
De predikant geeft mede vorm aan de missionaire taak van de gemeente. We
noemen deze taak nu als laatste, maar ook hier geldt: last but not least. De
predikant is geroepen om een voorbeeld te zijn in het werken binnen en buiten
de grenzen van de eigen gemeente. Zijn eigen contact met mensen van buiten
de kerk is voor hem een bron van inspiratie en maakt hem tegelijk gevoelig voor
de vragen die in de gemeente leven. Hij zorgt ervoor dat zijn persoonlijke
vorming met het oog op de missionaire taken op peil blijft. Samenwerking met
andere kerken zoekt hij of bouwt hij uit om deze opdracht vorm te geven. Zo
nodig initieert hij nieuwe activiteiten op dit gebied en stimuleert en begeleidt
hij groepen die hiermee bezig zijn.


De predikant heeft als taak de gemeente te stimuleren in het missionair
bezig zijn (29) .
75

PAGINA 76 VAN 110 CODE LV 2010 - 09.02.01

2.4 De kerkelijk werker
Ons advies beoogt verbetering te brengen door de rol van de kerkelijk werker te
verhelderen en de arbeidsvoorwaarden eenduidig te regelen. De kerkelijk
werker heeft, niet alleen in de NGK maar ook daarbuiten, een bewezen
toegevoegde waarde voor de gemeenteopbouw. Door de praktische en
wezenlijk onderscheidende scholing hebben kerkelijk werkers een nieuwe extra
inbreng in de gemeente.
2.4.1

Kerkelijk werker en de structuur van de gemeente

De kerkelijk werker is een beroepskracht met een eigen expertise en taak. Hij is
dus niet het hulpje van de dominee en ook niet een veredelde vrijwilliger. De
beeldvorming bij de gemeente sluit hier nog niet op aan. Deze beeldvorming,
die vaak gebaseerd is op gebrek aan informatie over de inhoud en rol van de
kerkelijk werker, willen we laten verbeteren door:
• Duidelijke communicatie door predikant en kerkenraad naar de gemeente
over de taak en expertise van de kerkelijk werker;
• Duidelijke communicatie door de kerkelijk werker zelf naar de gemeente
toe en het vriendelijk maar beslist weigeren van oneigenlijke taken.
Een heldere taakomschrijving is een voorwaarde voor goede communicatie.
Afhankelijk van het specialisme van de kerkelijk werker, kan de
taakomschrijving worden opgesteld.



De kerkenraad is de werkgever van de kerkelijk werker (30).
De kerkenraad en de kerkelijk werker stellen samen een taakomschrijving
op en communiceren deze met de gemeente (31).

2.4.2

Formele positie van de kerkelijk werker en afbakening van
taakvelden

De positie van de kerkelijk werker moet goed geregeld worden. Daarin spelen
verschillende zaken een rol:
• de taakomschrijving
• de relatie met de kerkenraad en predikant
• informatievoorziening
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Taakomschrijving
Voor het maken van een functie- en taakomschrijving moeten plaatselijke
gemeentes gebruik maken van adviesmogelijkheden. Hiervoor komt op de
website www.ngk.nl een apart kopje over kerkelijk werkers. Op deze pagina
komen algemene aanbevelingen en verwijzingen naar andere sites.
Voorbeelden zijn de site van het SKB (Steunpunt Kerkelijke Beheerszaken) waar
regelingen te vinden zijn, het LPKW (Landelijk Platform Kerkelijk Werkers, GKV)
en de Vereniging Kerkelijk Werkers (PKN), www.kerkelijkwerkers.nl.
In de taakomschrijving horen de verantwoordelijkheden en taken van de
kerkelijk werker te staan. We raden aan om ook te beschrijven wat niet tot zijn
taak behoort. Hierdoor wordt de grens met de taak van de predikant, de
kerkenraad en gemeenteleden duidelijk. Op die manier is het voor de kerkelijk
werker makkelijker om grenzen aan zijn taak te stellen en wordt de verwarring
minder.
We zien de aanstelling van de kerkelijk werker als een kans om competenties in
de gemeente in te brengen die niet belegd zijn bij de predikant of waar hij niet
voor is opgeleid. De complementariteit van predikant en kerkelijk werker - de
aanvulling op elkaar - zijn een kans om de gemeente te verrijken. Tegelijk zijn ze
een kans voor de predikant en de kerkelijk werker om een team te vormen, dat
verantwoordelijkheden en zorgen kan delen en elkaar tot inspiratie kan zijn.
In tegenstelling tot de predikant is de kerkelijk werker in dienst van de
gemeente. Deze werkgever-werknemer-relatie betekent dat de gemeente
verantwoordelijkheid moet nemen voor de aansturing, evaluatie en
arbeidsrechtelijke zaken van de kerkelijk werker.
Relatie met de kerkenraad en predikant
We adviseren de kerkelijk werker formeel verantwoording af te laten leggen
aan de voorzitter van de kerkenraad of een ouderling waarvan de taak
overeenkomt met het specialisme van de kerkelijk werker. De keuze voor de
voorzitter of de ouderling kan genomen worden op basis van ervaring en
beschikbare tijd. Voorwaarde is dat de kerkelijk werker met deze persoon
afspraken kan maken die leidend zijn voor zijn takenpakket.
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Waarom rapporteert de kerkelijk werker niet aan de predikant?
• We zien de predikant van de toekomst als iemand die een geestelijke
verantwoordelijkheid heeft en geen organisatorische verantwoordelijkheid;
• Een hiërarchische relatie met de predikant kan de suggestie versterken dat
de kerkelijk werker geen eigen specialisme heeft, maar de rechterhand van
de predikant zou zijn;
• We adviseren predikant en kerkelijk werker als een team samen op te laten
trekken in hun activiteiten in de gemeente en menen dat een hiërarchische
relatie deze samenwerking onvoldoende versterkt.
In deze opzet is de kerkelijk werker geen onderdeel van de kerkenraad. Dit
advies is deels ingegeven door praktische overwegingen. In alle gevallen waarin
de kerkelijk werker minder dan 50% werkt, kan het volgen van vergaderingen
tijdrovend zijn. Om te voorkomen dat de kerkelijk werker aan slagkracht en
inbreng inboet, adviseren we dat de kerkelijk werker aan
kerkenraadsvergaderingen deelneemt voor die onderwerpen die zijn
werkterrein aangaan. Hierdoor worden de zichtbaarheid van de kerkelijk werker
en de invloed op het werk vergroot, alsook de inbedding in de kerk. Het logische
gevolg kan een toenemende tevredenheid zijn, zowel bij kerkenraad als
kerkelijk werker. De vrijheid van de kerkelijk werker, die kan leiden tot
“zweven”, wordt door deze aanpak minder.
Bij de start van zijn aanstelling wordt de kerkelijk werker aan de gemeente
voorgesteld. In een dienst wordt een zegen gevraagd over zijn werk en wordt hij
gevraagd om in vertrouwen en geloof zijn werk te doen. Gemeentes kunnen
hiervoor zelf formuleringen bedenken en gebruiken.
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De kerkelijk werker voegt nieuwe elementen toe aan de gemeenteopbouw
(32).
De kerkelijk werker vormt samen met de predikant een team (33).
De kerkelijk werker is niet alleen een verrijking voor grote gemeentes. Kleine
gemeentes zijn gebaat bij een parttime predikantschap gecombineerd met
een parttime kerkelijk werker (34).
De kerkelijk werker is geen ambtsdrager (35).
De kerkelijk werker neemt deel aan kerkenraadsvergaderingen, voor
onderwerpen die liggen op zijn taakgebied (36).

Informatievoorziening
We constateren dat de kerkelijk werker regelmatig ontbreekt in het
Informatieboekje voor de NGK. We adviseren het format aan te passen dat
gemeentes invullen voor het Informatieboekje, zodat de kerkelijk werker
voortaan vermeld staat en er duidelijkheid wordt gegeven over zijn rol en die
goed verwoord is. Ditzelfde advies geven we aan gemeentes die op hun website
of informatieboekje de kerkelijk werker nog niet vermelden.


De kerkelijk werker dient vermeld te worden in het jaarboekje (37).

2.4.3

De kerkelijk werker als predikant in de toekomst?

Kerkelijk werkers hebben niet allen dezelfde scholing en taken. We maken
onderscheid tussen:
1. specialisten met een hbo-opleiding theologie op het gebied van jeugd,
pastoraat, diaconaal en missionair werk enerzijds en
2. de muziekwerkers en andere betaalde krachten anderzijds
Wij adviseren om de kerkelijk werker in te zetten op die terreinen waarvoor ze
zijn opgeleid. Dat betekent dat kerkelijk werkers niet als vervanger van een
predikant functioneren in de bediening van het Woord of andere taken. Dit
advies doen we met het oog op de toekomst. De vraag is niet of een kerkelijk
werker een goede preek kan houden. Daarover bestaat geen twijfel. De vraag is
of de kerkelijk werker in staat is over een langere periode de breedte van de
Bijbel voor de gemeente te duiden in de breedte van de maatschappelijke
ontwikkelingen. Het vermengen van de taken van de predikant en de kerkelijk
werker levert onzes inziens de volgende risico’s:
• De kennis en breedte zijn onzes inziens niet toereikend om bij voortduring
te kunnen preken;
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•

•

Dit leidt op den duur tot verarming van de dienst, met als effect dat
gemeenteleden zich minder aangesproken zullen voelen en de kerkelijk
werker zich overvraagd voelt;
In een tijd waarin de zeggingskracht van de prediking afneemt, ligt het niet
voor de hand mensen voor te laten gaan die qua theologische scholing
hiervoor niet zijn toegerust. De predikant wordt nog meer iemand die
overal iets van weet, maar niet meer dan het gemiddelde gemeentelid. Dit
proces willen we liever omdraaien, dan versterken.

Ondanks deze overwegingen verdient het toch aanbeveling dat kerkelijk
werkers uit de eerste categorie af en toe voorgaan in een dienst, zoals ook
andere gemeenteleden voor kunnen gaan. Hierdoor krijgt de kerkelijk werker
een gezicht en kan hij in de dienst en in de verkondiging zijn kennis en geloof
delen met de gemeente. Voor een deel zal het voorgaan in de dienst logisch
voortkomen uit de aard van zijn werk (bijv. een jeugdwerker preekt in
jeugddiensten of preekt een deel voor jongeren in een gewone dienst, een
missionair werker preekt in missionaire diensten, etc.). We vinden het
belangrijk dat de kerkelijk werker bij het voorbereiden van een preek
ondersteund wordt door de predikant. Anderzijds kan de kerkelijk werker vanuit
zijn specialisme de predikant ondersteunen in het aansluiten bij een specifieke
doelgroep, bijvoorbeeld jongeren of kinderen.
Het bedienen van de sacramenten zien we voorbehouden aan de predikant. Het
betreft het bedienen van de doop en het heilig avondmaal. In het geval de hbotheoloog voor het predikantschap opteert, adviseren wij een aanvullende
opleiding daartoe aan een erkende academische instelling.





De kerkelijk werker kan preekbevoegdheid verkrijgen in de gemeente waar
hij werkzaam is (38).
De kerkelijk werker kan voorgaan in trouwdiensten (39).
De kerkelijk werker is geen vervanger van de predikant; hij bedient geen
sacramenten (40).
De kerkelijk werker die predikant wil worden, dient hiervoor aanvullende
scholing te volgen (41).

2.4.4

Arbeidsvoorwaarden

Er zijn verschillende regelingen voor de arbeidsvoorwaarden van kerkelijk
werkers in gebruik. Voor veel gemeentes en kerkelijk werkers is het aangaan
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van een dienstverband nieuw en vraagt het tijd om tot goede afspraken te
komen. Iemand moet zich verdiepen in de mogelijkheden en de reële opties.
Kerkelijk werkers die in meerdere gemeentes een aanstelling hebben, worden
geconfronteerd met verschillende salarissen en pensioenregelingen.
Het verdient de voorkeur om de WAP te vragen richtlijnen op te stellen. De
WAP heeft dit reeds voor predikanten gedaan en heeft deskundigheid in huis.
Bij het opstellen van een regeling kijken zij naar de gang van zaken in andere
kerken en naar behoeften van de NGK. Bij het opstellen van richtlijnen is het
van belang aandacht te besteden aan de rechten en plichten, maar ook aan
proeftijd en tijdelijke aanstellingen, pensioen, studietijd en studievergoeding en
onkostenvergoeding. De WAP kan optreden als adviesinstantie in geval van
vragen of moeilijkheden. In de loop van de tijd zal dit tot grotere uniformering
leiden.



De salariëring en pensioenvoorziening van de kerkelijk werkers die
werkzaam zijn binnen de NGK dient geüniformeerd te worden (42).
De WAP heeft een uitbreiding van haar mandaat nodig, om hier invulling
aan te geven (43).

Parttime/fulltime
Uit de enquête blijkt dat de meeste kerkelijk werkers die hebben gereageerd,
tevreden zijn met een parttime dienstverband, dat zij combineren met
zorgtaken thuis of met een andere baan of verdere studie. Het moet echter
mogelijk zijn om fulltime als kerkelijk werker aan de slag te zijn. Dit zou
gerealiseerd kunnen worden door samenwerking tussen meerdere kerken. Een
kerk die een kerkelijk werker wil aantrekken, kan onderzoeken of andere kerken
wellicht vergelijkbare plannen hebben en of er samen iemand aangesteld kan
worden. Deze samenwerking kan plaatsvinden tussen verschillende NGK
gemeentes in één regio (wat niet overal in Nederland mogelijk is) of tussen een
NGK, CGKen GKV. Ook kunnen twee gemeentes samen een team van een
predikant en een kerkelijk werker beroepen c.q. aanstellen. Belangrijk hierbij is
dat de kerken goede afspraken maken over primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden en werkbegeleiding, zodat de werker niet met allerlei
verschillende regelingen zit.
Detachering vanuit een stichting
In de commissie hebben we ook gesproken over de mogelijkheid om een
stichting in het leven te roepen en kerkelijk werkers te detacheren. Deze
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stichting zou kerkelijk werkers een kans kunnen bieden om een fulltime
dienstverband aan te gaan en parttime te werken in meerdere gemeentes. Het
nut van een dergelijke stichting kan verder onderbouwd worden als het tevens
als kenniscentrum gaat functioneren voor inhoudelijke en beroepsmatige
ontwikkelingen. Een mogelijke invulling staat hieronder. De haalbaarheid is nog
niet onderzocht.
De overweging is om:
1. een stichting in het leven te roepen die kerkelijk werkers in dienst neemt,
hun salaris betaalt en hun pensioen regelt. De indiensttreding bij de
stichting zou voor minimaal 80% moeten zijn en voldoende garantie
moeten bieden om een gezin te kunnen onderhouden en eventueel een
woning te kopen;
2. kerkelijk werkers vanuit deze pool te detacheren naar een lokale gemeente
voor een deeltijd dienstverband, dat lager is dan het hele dienstverband.
De kosten van dit deeltijd dienstverband worden door de gemeente
afgedragen aan de stichting en vermeerderd met een bedrag ter dekking
van de overheadkosten;
3. het salaris van de kerkelijk werkers voor allen op gelijke wijze te vast te
stellen. Ons advies is dat de WAP een regeling opstelt voor de kerkelijk
werkers en dat deze regeling landelijk wordt gevolgd;
4. de pensioenregeling voor alle kerkelijk werkers gelijk te stellen aan de
landelijke regeling van de WAP;
5. vanuit de stichting een kenniscentrum te bouwen dat kerkelijk werkers
voorziet van informatie;
6. bemiddeling of faciliteren van intervisie, supervisie en nascholing mogelijk
te maken.

3 OPLEIDING EN SCHOLING
Noodzaak van training van ambtsdragers.
Jezus gaf onderwijs en toerusting en stuurde zijn leerlingen op stage. Paulus
zette Timotheüs in de praktijk aan het werk en gaf daarbij begeleiding.
Vervolgens stimuleerde hij Timotheüs dit op zijn beurt ook weer te doen.
Het is van wezenlijk belang om te werken aan opleiding en scholing binnen
de kerk van Jezus Christus. Natuurlijk zijn bijna alle ambtsdragers
vrijwilligers. Dat betekent een beperkte hoeveelheid tijd voor scholing. En
toch, samen hebben we een diep besef nodig dat het werk in Gods
Koninkrijk niet vanzelf gaat en dat kwaliteit nodig is voor een gezond
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kerkelijk leven. Alleen op basis van dit besef zal de tijd en de energie
gevonden worden die nodig is voor voortgaande toerusting.

3.1 Kerkenraad
Om kerkenraden toe te rusten voor hun taak, zien we twee manieren van
toerusting: centraal georganiseerd en decentraal georganiseerd. Met centraal
bedoelen we: gelijk en toegankelijk voor alle NGK-gemeentes en centraal
georganiseerd en begeleid. De centrale toerusting wordt ingegeven door het
motief van efficiëntie op het gebied van informatie, kennis en geld. Onder
decentrale toerusting verstaan we toerusting die in de eigen gemeente
plaatsvindt en past bij de ontwikkeling van de gemeente. De decentrale
toerusting wordt ingegeven door het belang van maatwerk en de eigen
verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente. Beide activiteiten zijn
gericht op het zo goed mogelijk laten functioneren van gemeente, kerkenraad
en predikant.
Centraal:
Ons advies is om nieuwe voorzitters van kerkenraden en scriba’s te
ondersteunen in hun rol, door een landelijke opleidingsdag aan te bieden. Deze
dag zou een verplicht karakter moeten hebben. In een dergelijke dag zouden
praktische zaken aan de orde kunnen komen, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rol en taken van de kerkenraad, de predikant, de voorzitter en de kerkelijk
werker;
Praktische tips voor de voorzitter: ervaringen uit de praktijk;
Rechten en plichten op financieel en juridisch gebied, van de gemeente, de
predikant en de kerkelijk werker;
Aandachtspunten bij beroepingsprocedures voor predikant en
sollicitatieprocedures voor kerkelijk werkers;
Structuur en werkwijze NGK, rol en functie van de Landelijke Vergadering;
Kennis van de verschillende commissies, zoals de VAC en de WAP en hun
taak;
Beschikbaarheid van digitale informatie;
Het voeren van evaluatiegesprekken met de predikant en
functioneringsgesprekken met de kerkelijk werker.
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Nieuwe voorzitters van kerkenraden en scriba’s dienen een opleidingsdag te
volgen, waarin zij bekend gemaakt worden met de standaardregelingen
binnen de NGK (44).
De LV dient een groep mensen te benoemen die deze opleiding verzorgt
(45).

Decentraal:
We vinden het belangrijk dat de kerkenraad van elke gemeente actief invulling
geeft aan het leiderschap. Hieronder vallen de onderwerpen die in dit rapport
benoemd zijn, zoals visievorming, spiritualiteit, taakverdeling en toerusting. We
pleiten ervoor dat alle kerkenraden jaarlijks een “heidag” vrijmaken om deze
onderwerpen te bespreken. Externe begeleiding vinden we noodzakelijk om het
proces in goede banen te leiden.
Verder vinden we het belangrijk dat kerkenraden zich scholen in vaardigheden
zoals:
• Omgaan met conflicten; hoe te handelen;
• Stimuleren van reflectie op eigen functioneren en het gesprek hierover
leren voeren;
• Ruimte geven aan inbreng combineren met verantwoordelijkheid leggen
waar die hoort.



Kerkenraden dienen jaarlijks een dag met elkaar te besteden aan de
geestelijke toerusting en aan het functioneren van de kerkenraad (46).
Externe begeleiding van kerkenraadsdagen is nodig om het proces te
bewaken en te verbeteren (47).

3.2 Predikanten – toerusting
Dit advies beoogt focus aan te brengen in de rol van de predikant. Door de
focus wordt zijn rol helderder, heeft hij de kans om zich vaktechnisch te
onderscheiden in de gemeente, zal hij weer met meer gezag zijn rol kunnen
uitoefenen en loopt hij minder de kans op overbelasting.
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3.2.1

Inhoud van de opleiding

Een focus in het werk en een keuze voor de invulling heeft per definitie
consequenties voor de invulling van de opleiding. Dit advies beoogt een verdere
aanpassing in de theologische opleiding op vijf punten:
1

2

3

4

Bestendigen van de theologische diepgang in de opleiding. De kwaliteit van
de hermeneutiek zal een belangrijk onderscheidend element voor
predikanten zijn. Met hermeneutiek bedoelen we de kunst om te verstaan,
het Woord van God in zijn context te begrijpen en betekenis te geven door
het te verbinden aan de ervaring en het leven van mensen. Als we af willen
van het beeld van de predikant, als iemand met “een” mening, zal de
kwaliteit van het “verstaan” hoog moeten blijven;
Persoonlijke geloofsbegeleiding. De inspiratie en geloofsdiepgang lopen
niet altijd synchroon met de theologische scholing en de levensfase van een
student. Actieve vorming van geloof, het bespreken van twijfel en het
bieden van inspiratie, zijn nodig voor een evenwichtige vorming. Net zoals
de “psychiater in opleiding” verplicht is therapie te krijgen, is het voor
studenten nodig om gevormd te worden in het geloof en hun persoonlijke
relatie met God;
Bestendigen en waar mogelijk uitbreiden van de persoonlijke coaching en
begeleiding van studenten. Zelfkennis en een reëel zelfbeeld zijn de
basisingrediënten voor authenticiteit. Om het ambt op lange termijn vol te
houden is nodig dat men een evenwicht vindt in de driehoek: ambt,
professie en persoon;
Uitgebreide sprekers- en communicatievaardigheden door geschoolde
mensen. Hedendaagse mensen stellen hedendaagse eisen aan een verhaal,
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5




een overdracht en een gesprek. Goed kunnen luisteren, een verhaal
vertellen, iemand aanspreken zijn tegenwoordig basisvaardigheden die je
in vrijwel elk beroep nodig hebt. Hier is sprake van een zogenoemde
“hygiëne factor”, een randvoorwaarde. Wordt aan deze voorwaarde niet
voldaan, dan is de kans groot dat iemand niet naar behoren functioneert.
Goed spreken en communiceren is niet de essentie van het predikantschap,
maar onontbeerlijk voor de uitoefening ervan;
Toepassen van moderne media in de woordverkondiging. De ontwikkeling
en de toepassing van moderne media gaan zo snel, dat de toepassing in de
kerk onontkoombaar is. De kerk heeft de keuze hierin mee te gaan of op
een later moment te constateren dat ze ten onrechte kansen heeft laten
liggen.
Het competentieprofiel voor predikanten wordt de leidraad voor de
opleiding van theologiestudenten (48).
Het onderwijs in de praktische vaardigheden ligt bij (gast-)docenten die
zorgen voor een eigentijdse invulling en up-to-date kennis (49).

3.2.2

Geschiktheid in de opleiding

Het verdient aanbeveling om de geschiktheid van de student voor het ambt van
predikant eerder in de opleiding vast te stellen en niet te wachten tot het
kerkelijk examen. Deze geschiktheid kan bepaald worden op basis van een
aantal competenties, die een beginnend predikant in huis moet hebben. Ook
moet er vertrouwen zijn dat de student de aanwezige competenties verder kan
ontwikkelen in de loop van de tijd. Daarvoor is het nodig dat de student een
reëel beeld krijgt van hetgeen gevraagd wordt en dat de student een reëel
zelfbeeld krijgt, van waaruit hij zich kan ontwikkelen.
Stages en praktijkervaring kunnen het zicht
op beide aspecten verbeteren. Wij adviseren
dat studenten bij aanvang van de masterfase
een assessment doen, waarbij een
onafhankelijk instantie de geschiktheid voor
het predikantschap toetst.
Tijdens de studie kan gewerkt worden met meerdere classificaties, variërend
van:
• Ongeschikt
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•
•

Onvoldoende geschikt, maar ontwikkelbaar
Geschikt

Alleen studenten die “geschikt” zijn bevonden, kunnen opteren voor het
kerkelijk examen. Door het scheiden van de “geschiktheid” van het examen,
wordt dit laatste een proeve van bekwaamheid, die men in geval van nood over
kan doen. De geschiktheid is dan echter geen punt van discussie meer.


Studenten die predikant willen worden, krijgen tijdens de studie een
bindend advies met het oog op de geschiktheid voor het predikantschap.
Alleen een positief advies geeft toegang tot het regio-examen (50).

3.2.3

Praktijkervaring

Om studenten die predikant willen worden, voor te bereiden op de praktijk, is
ons advies om de bestaande stageopzet uit te breiden. Door niet alleen aan het
einde van de studie, maar ook al in de loop van de studie meerdere
praktijkstages op te nemen, worden meerdere doelen gediend:
• De student kijkt in de keuken bij meerdere gemeentes en predikanten en
kan toetsen op welke wijze hij zelf met zaken kan en wil omgaan;
• De student maakt kennis met meerdere soorten gemeentes. Een
plattelandsgemeente heeft doorgaans een ander karakter dan die in de
stad. Ook zijn er regionale verschillen in cultuur, die hun weerslag zullen
hebben op omgangsvormen. Het is voor een beginnend predikant
belangrijk om vooraf kennis te hebben van de verschillen en te beoordelen
waar hij wel of niet past;
• De student krijgt de gelegenheid om te leren door te doen, zonder schade
op te lopen.


Studenten die opteren voor het predikantschap lopen tijdens hun studie
verplicht twee praktijkstages (51).

3.2.4
•

•

Beroepen worden

Studenten die de predikantenopleiding bijna hebben afgerond komen in
het proces waarin zij beroepen kunnen worden. Ons advies is om
studenten actief voor te bereiden op dit proces. Deze voorbereiding heeft
meerdere kanten:
De spirituele kant. We stellen voor dat er een gastcollege wordt verzorgd
door ervaren predikanten, die studenten kunnen meenemen in de
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•

•



spirituele en menselijke kant van het ontvangen en aanvaarden van een
beroep;
De arbeidsrechtelijke kant. We stellen voor dat studenten een college
krijgen, waarbij ze op de hoogte gesteld worden van de juridische en fiscale
aspecten van het ambt en de gewoontes die er binnen gemeentes zijn om
met deze rechten en plichten om te gaan;
De procedurele kant. We stellen voor dat studenten een college krijgen,
waarin het beroepingsproces wordt toegelicht en zij op de hoogte gebracht
worden van de vrijheid die ze hebben, de wijze waarop zij en de gemeente
informatie kunnen verzamelen. Tot slot zouden ze informatie moeten
krijgen over de manier waarop een beroep wordt uitgebracht en zij zelf
hiermee om dienen te gaan (bedenktijden etc).
Studenten krijgen tijdens hun studie voorlichting over het beroepingsproces.
Het betreft de spirituele, procedurele en arbeidsrechtelijke kant (52).

3.2.5

Studieverlof en nascholing

De (afgestudeerde) predikant is een professional die qua opleidingsniveau
gelijkgesteld kan worden met advocaten, artsen en accountants. Voor deze
beroepsgroepen is verplichte bijscholing een geaccepteerd gegeven: we vinden
het prettig dat de advocaat op de hoogte is van de laatste wetswijzigingen, een
arts van de laatste behandelmethoden en dat een accountant weet hoe het
toezicht moet zijn geregeld. Zodra een predikant wordt toegelaten, zit hij
meteen op het hoogtepunt van zijn carrière. Veel van wat hij verder doet hangt
af van zijn eigen initiatief. Er is nog wel nascholing in de vorm van
werkbegeleiding, maar daarna is het in principe voorbij. Het bijwonen van de
jaarlijkse NGP-studiedag is op dit moment vrijblijvend. Naast een meer bewuste
invulling van het bestaande studieverlof adviseren we verplichte bijscholing.
Studieverlof: Het studieverlof is de laatste decennia de manier geworden voor
een predikant om bij te tanken, zich te verdiepen, nieuwe inspiratie op te doen
en even los te komen van dagelijkse beslommeringen. Er is vrijheid in de keuze
van de invulling van het studieverlof, die meestal in overleg met de kerkenraad
wordt ingevuld. Vaak wordt het studieverlof ingevuld met het vergroten van
kennis via studie. Het verdient echter aanbeveling het studieverlof naast kennis
breder te richten op: spiritualiteit, creativiteit en de ontwikkeling van
vaardigheden.
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Nascholing: Dit advies beoogt het studieverlof onveranderd te laten en
daarnaast bijscholing verplicht te stellen. Waarom? In een tijd waarin vormen
en werkwijzen zo snel veranderen, is het onzes inziens nodig dat predikanten bij
voortduring alert zijn op de wijze waarop zij het Woord delen met hun
gemeente in de verkondiging, in onderwijs en gesprek. Door te vernieuwen in
vorm en woordgebruik kan de predikant aansluiting blijven vinden bij de
gemeente en de verschillende doelgroepen. Deze zaken zijn niet alleen uit
boeken te leren, maar door interactie met anderen.
Wij adviseren vooral aandacht te geven aan:
• De inhoud: hoe verlopen hermeneutische processen?
• De vorm: nieuwe presentatievormen, overdracht, woordkeus, inspiratie
etc. Actieve leervormen en feedback van vakgenoten en specialisten zijn
essentieel om een reëel zelfbeeld te houden en fris te blijven.
Wij adviseren een vorm van nascholing op te zetten met een puntensysteem
vergelijkbaar met het programma voor Permanente Educatie Predikanten van
de theologische universiteit van de GKV. Het lijkt ons niet nodig en verstandig
dat de NGP zelfstandig een nascholingsprogramma opzet. Er is voldoende
aanbod op de markt. Wel is het nodig dat binnen de NGP capaciteit wordt
gecreëerd om de nascholing te coördineren. We denken aan:
• De mogelijkheden voor nascholing bekend maken bij de predikanten;
• De nascholingsactiviteiten van de predikanten registreren;
• Contact onderhouden met NGP-predikanten die kunnen participeren in het
aanbod van de PEP en kunnen zorgen voor een goede communicatie tussen
beide groepen;
• Andere nascholingsprogramma’s in kaart brengen en die vooraf voorleggen
aan en laten waarderen door de coördinator.






De nascholing van predikanten wordt verplicht (53).
Jaarlijks volgt iedere predikant nascholing met een omvang van 40
studiepunten. Dit komt overeen met een tijdsbesteding van 5 dagen (54).
De NGP creëert budget om de nascholing te coördineren (55).
De regelingen rondom het studieverlof blijven gelijk (56).
De inhoud en het doel van het studieverlof worden door de predikant met
de kerkenraad besproken en samen vastgesteld (57).
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3.3 Kerkelijk werkers
Tot nu toe is de term ‘kerkelijk werker’ een verzamelnaam voor alle mensen die
betaald werk verrichten in de kerk. We stellen voor deze naam te reserveren
voor mensen die een GPW (Godsdienst Pastoraal Werk) of gelijkwaardige
opleiding hebben. Dat is een hbo-opleiding voor mensen die in de gemeente
actief worden op het gebied van pastoraat, missionair werk, diaconaat of
gemeenteopbouw.
De GPW-opleiding van kerkelijk werkers zou je als interkerkelijk kunnen
bestempelen. Mensen uit verschillende kerken kunnen kerkelijk werker worden
binnen de NGK. Dit willen we graag zo houden. Niettemin vinden we het
belangrijk dat een kerkelijk werker op de hoogte is van en zich kan vinden in de
NGK-identiteit en de specifieke kenmerken daarvan. Momenteel is er echter
geen plaats waar mensen deze kennis en ervaring kunnen opdoen of delen. We
stellen voor dat de NGP een module gaat verzorgen voor kerkelijk werkers,
waarin identiteit en gebruiken binnen de NGK aan de orde komen.
Verder is het belangrijk dat werkbegeleiding goed geregeld is. Wie dat het beste
kan doen, is afhankelijk van de behoefte van de kerkelijk werker in kwestie en
de expertise van predikant en kerkenraadsleden. Er zijn meerdere opties:
• door de predikant (met name bij beginnende kerkelijk werkers en bij
overlap in de takenpakketten van predikant en kerkelijk werker);
• door een kerkenraadslid (als de begeleiding niet vakinhoudelijk hoeft te zijn
en/of als het kerkenraadslid deskundig is);
• intercollegiaal overleg (als er een team is van predikant en minimaal 2
kerkelijk werkers, of met een kerkelijk werker met dezelfde specialisatie in
dezelfde regio);
• door een deskundige van een organisatie (bijv. NGJ, YfC, CHE).
Voor beginnende kerkelijk werkers is het goed ook persoonlijke coaching te
hebben. Ook voor ervaren kerkelijk werkers is het goed eens in de 5 jaar
supervisie of coaching te ontvangen. De coach mag in principe geen werkrelatie
van de kerkelijk werker zijn. Een vrijwilliger uit de gemeente kan als coach
optreden, mits hij professioneel geschoold is. Doorgaans verdient het de
voorkeur om gecoacht te worden door iemand die meer op afstand staat en
zich buiten de gemeente bevindt.
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Kerkelijk werkers die de gave hebben om te preken en predikant willen worden
moet de mogelijkheid worden geboden om zich aanvullend te scholen (zie 4.4
over de kerkelijk werker).





De NGP krijgt de taak om een module te verzorgen voor kerkelijk werkers,
waarin identiteit en gebruiken van de NGK worden gedoceerd en besproken
(58).
De kerkenraad en de kerkelijk werker maken gezamenlijk afspraken over de
werkbegeleiding van de kerkelijk werker (59).
De kerkelijk werker wordt in de gelegenheid gesteld om externe coaching of
begeleiding te ontvangen. De gemeente steunt de kerkelijk werker hierin
financieel (60).

3.4 Landelijk kenniscentrum
We adviseren om een virtueel landelijk kenniscentrum op te zetten, waar de
kerkenraad en de gemeente toegang toe hebben. Door digitaal allerlei
documenten en kennis ter beschikking te stellen kan meer gebruik gemaakt
worden van elkaars ervaring en expertise enerzijds en kunnen richtlijnen die
voor iedereen gelden, makkelijker worden gedeeld. Het kenniscentrum zou
tevens de interactie tussen mensen moeten faciliteren, door vragen, ideeën en
oplossingen onderling kenbaar en uitwisselbaar te maken. Onwetendheid kan
de relatie tussen de kerkenraad en de predikant onnodig onder spanning
zetten. Toegang hebben tot de ervaring en de beschikbare afspraken kan
onnodige discussies beperken.


Er wordt een virtueel landelijk kenniscentrum ingericht, waarvan het beheer
wordt belegd bij het LBC (61).

4 LOOPBAAN
De loopbaan van een predikant omvat drie fasen: instroom, doorstroom en
uitstroom. De begeleiding van de drie fasen is binnen de NGK minimaal. Van
een actief loopbaanbeleid is geen sprake. Hierover een advies uitbrengen is
geen eenvoudige zaak en daar zijn duidelijke redenen voor: de NGK is klein, bij
voldoende predikanten is de arbeidsmobiliteit minimaal en het belang van de
lokale gemeente wordt vaak zwaarder gewogen dan het algemene belang. Toch
denken we dat er iets moet veranderen, omdat mensen vastlopen en de
gemeenteopbouw niet gebaat is bij de huidige situatie.
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De NGK is gebaat bij actief loopbaanbeleid voor predikanten (62).

4.1 Instroom
De kandidaat-predikanten die lang moeten wachten op een beroep zullen
gedeeltelijk geholpen zijn als de eerder beschreven adviezen worden
opgevolgd:
• aanpassingen in de inhoud van de opleiding;
• verplichte werkbegeleiding (NGP) en nascholing;
• verbetering van de kwaliteit van het beroepingsproces voor zowel
kandidaten als kerkenraden.
Binnen de commissie hebben wij uitgebreid kennis genomen van de
ontwikkelingen die beschreven staan in het PKN-rapport, waarvan wij veel
elementen waarderen. Binnen de NGK adviseren we een aanpak die hiermee
overeenkomsten vertoont, maar ook een aantal verschillen.
We adviseren om in regionaal verband en/of in grote gemeentes waar plaats is
voor meer dan één predikant een aanstaande predikant een tijdelijke werkplek
te geven, met als doel dat hij op afzienbare termijn op een goede manier kan
instromen in het predikantschap. Het betreft een werkplek voor studenten die
in de fase voor het regio-examen en voor de beroepbaarstelling zijn gekomen.
In de huidige situatie doen studenten vaak een examen voor
preekbevoegdheid, terwijl zij nog aan het afstuderen zijn. Omdat de studie
minimaal zes jaar duurt, als lang wordt ervaren en de laatste masterfase vooral
theoretisch is, is praktijkervaring zeer welkom. Veel kandidaten kiezen ervoor
om de laatste fase in deeltijd te doen en daarnaast alvast aan de praktijk te
ruiken. De tewerkstelling gebeurt dan vaak onder de werktitel “kerkelijk
werker”. Hier zijn we als commissie geen voorstander van. Daarom adviseren
we het volgende:
1.

2.
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De tijdelijke aanstelling voor aanstaande predikanten willen we de
aanduiding predikant-in-opleiding (prio) geven. We kiezen niet voor vicaris,
zoals bij de PKN, junior predikant of kerkelijk werker. Dit laatste begrip
willen we zuiver houden en reserveren voor de hbo-theoloog met een
specifiek specialisme;
De prio is een werknemer met een tijdelijk dienstverband van twee of drie
jaar en salariëring op basis van de eerste salarisschalen van de WAPregeling, incl. pensioenopbouw. Er is de mogelijkheid om in deeltijd te
worden aangesteld met een minimum van 50%. Huisvesting valt onder de
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

verantwoordelijkheid van de kandidaat. Over telefoon- en andere kosten
worden afspraken gemaakt die vergelijkbaar zijn met die voor een kerkelijk
werker;
Instromen gebeurt op basis van de afgeronde studie, dat wil zeggen
tenminste master I aan de TUA afgerond, of een equivalent elders, een
gemeentestage die met een voldoende werd afgerond en een positief
advies van de NGP;
De uitvoering van het prio-schap gebeurt onder toezicht van de regio die de
aanstelling moet goedkeuren, de prio voor de duur van zijn aanstelling
preekbevoegdheid verleent en na afloop beslist over de beroepbaarstelling;
De tewerkstelling gebeurt in een grote gemeente onder begeleiding van de
plaatselijke predikant als mentor. In een vacante regiogemeente wordt de
prio begeleid door een predikant die als consulent en mentor optreedt, op
basis van een duidelijke taakomschrijving. Hierin komen in ieder geval de
kerntaken prediking en pastoraat voor. De mentor zorgt voor actieve
begeleiding;
De prio heeft een tijdelijke bevoegdheid om predikantswerkzaamheden te
verrichten, met uitzondering van het bedienen van de sacramenten. Hij
neemt deel aan de kerkenraad;
Er is verplichte werkbegeleiding vanuit de NGP en regelmatige evaluatie
vanuit de regio, waarbij de vooraf vastgestelde leerdoelen het uitgangspunt
vormen voor de feedback;
Het prio-schap eindigt na de termijn van twee of drie jaar, waarbij de prio
bij voldoende geschiktheid in principe beroepbaar kan worden gesteld voor
een periode van twee jaar.

De voordelen zijn:
• Het geeft kandidaten de mogelijkheid om werkervaring op te doen en te
leren van ervaren predikanten, zonder een definitieve binding aan een
gemeente;
• Het geeft kandidaten de mogelijkheid om zich een reëler beeld te vormen
van het werk dan op basis van een stage van drie maanden mogelijk is;
• Het geeft kandidaten betere kansen en mogelijkheden op de
“beroepingsmarkt”, doordat zij zich vanuit een werk- en ontwikkelsituatie
kunnen presenteren aan de kerken;
• Het voorkomt mogelijk het lange wachten van kandidaten, doordat zij
eerder een plek zullen krijgen als tijdelijk predikant;
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•

Het werkt drempelverlangend voor gemeentes die aarzelen over het
aanstellen van een tweede predikant, doordat er sprake is van een tijdelijke
aanstelling (“flexibilisering van de beroepingsmarkt”).

De nadelen of risico’s kunnen zijn:
• Het kan voor kerken een goedkope en vrijblijvende manier zijn om het eens
uit te proberen met een beginnend predikant. Het “uitproberen” kan
negatief uitpakken. De vrijblijvendheid kan ook op gespannen voet staan
met het idee van roeping;
• Als het prio-schap de facto de norm wordt, kan dit een belemmering zijn
voor de kandidaten die direct predikant kunnen en willen worden. Als
beide mogelijkheden bestaan, kan het zijn dat het prio-schap en het
predikantschap tegen elkaar worden uitgespeeld, waarbij de waardering
verschillend is;
• Het kan voor de aanstaande predikant een verlenging zijn van de onzekere
periode.
Toch denken we dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De situatie
houden zoals die momenteel is, is onwenselijk en lost geen problemen op voor
aanstaande predikanten. De onwenselijkheid waarover we spreken heeft met
name te maken met het erkennen van het specialisme van de kerkelijk werker.
Door zijn praktische opleiding en eigen specialiteit verschilt de kerkelijk werker
van de predikant en is zijn aanpak een zinvolle aanvulling op die van de
predikant. Een aanstaand predikant als kerkelijk werker aanstellen om
zodoende de tijd te overbruggen, is in onze optiek dubbel onlogisch.



Studenten die in de laatste fase van hun studie zijn gekomen, kunnen als
prio aan het werk in een gemeente (63).
Een prio is in dienst van de gemeente, heeft preekbevoegdheid, bedient
geen sacramenten, neemt deel aan de kerkenraad en wordt begeleid door
een mentor(64).

4.2 Doorstroom
We denken dat het belangrijk is de doorstroom actief te bevorderen. Dit kan
door het invoeren van eerder genoemde adviezen, zoals de permanente
educatie en de intervisie.
Bij de formulering van de verdere oplossingsrichting kunnen we kiezen uit
verschillende benaderingen:
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De roulatie is een vrij proces, dat op gang komt als er een vacante positie is;
De roulatie wordt opgelegd en de plaatsing wordt centraal bepaald. Hierbij
kunnen ervaring, omvang van de gemeente, duur van huidige standplaats
een rol spelen;
De roulatie wordt actief bevorderd, waarbij gemeentes en predikanten een
verplichting c.q. verantwoordelijkheid nemen om hier actief aan deel te
nemen.

De huidige situatie heeft alle kenmerken van de eerste optie. Die voldoet onzes
inziens niet, gezien de gesignaleerde problemen. De tweede optie vinden we
niet passen bij de cultuur van de NGK. De haalbaarheid en de benodigde
cultuuromslag zouden te groot zijn, om het succesvol te laten zijn.
Dat brengt ons bij de derde optie. Wie het klassieke prisoner’s dilemma kent,
weet dat bovenstaand vraagstuk overeenkomsten vertoont met dit dilemma: is
het beter om samen te werken en per saldo slechter af te zijn of is het beter om
voor de snelle winst te gaan, in de trant van: ‘we hebben nu een predikant waar
we tevreden mee zijn en je weet nooit hoe de ander zal zijn’? De uitkomst van
het prisoner’s dilemma is dat het beter is om samen te werken als men
verwacht dat je elkaar in de toekomst weer tegenkomt. Is de ontmoeting
eenmalig dan zou de afweging anders liggen.
Hoe zou de samenwerking tussen gemeentes en hun predikanten eruit kunnen
zien? We zijn van mening dat er een cultuuromslag nodig is binnen de kerken
ten aanzien van het beroepingswerk om de doorstroom te bevorderen. We
pleiten voor meer openheid en transparantie, zowel binnen de plaatselijke
kerken als in het kerkverband. Zo zou het normaal moeten zijn dat predikant en
gemeente een wens tot verandering in de situatie eerlijk tegen elkaar kunnen
uitspreken en vanuit die openheid gezamenlijk een weg uitstippelen naar de
toekomst. Verder zou het in de breedte van het kerkverband duidelijk moeten
zijn welke predikanten openstaan voor een beroep. Binnen de kleine schaal van
de NGK zal verder gezocht moeten worden naar creatieve oplossingen om de
doorstroom van predikanten te bevorderen. We vinden dit van groot belang
voor zowel de predikanten als de kerken, zodat zij samen kunnen groeien door
de verkondiging van het Woord. Het ambt van herder en leraar is primair een
gave van Christus aan de gemeente, waarbij roeping en trouw centraal staan.
Toch is het onze verantwoordelijkheid om deze gave optimaal te laten
functioneren en te zorgen dat de predikanten hun werk met vreugde kunnen
vervullen. We adviseren om actief beleid te maken voor loopbaanverandering.
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Als predikanten de wens uitspreken om een beroep te ontvangen, gebeurt dit
onzes inziens nog te veel in de taboesfeer: alsof de wens om te veranderen een
afwijzing is van de gemeente. In deze tijd vinden we het echter normaal dat
mensen na verloop van tijd behoefte hebben aan een nieuwe omgeving waar ze
opnieuw uitgedaagd worden of fris kunnen beginnen. In het werkzame leven
buiten de kerk komt het veelvuldig voor dat mensen van plaats veranderen
omdat de tijden zijn veranderd, de context is veranderd of er andere eisen aan
de werknemer worden gesteld.
We geven de volgende adviezen:
1. Ontwikkel loopbaanbeleid voor alle predikanten, niet alleen voor degenen
die problemen ervaren;
2. Onderken dat er een cultuurverandering nodig is om loopbaanbeleid te
laten functioneren; de gemeentes van de NGK hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van zowel de gemeentes als de
predikanten. Maak het belang van loopbaanbeleid bespreekbaar binnen de
kerkenraad en de gemeente;
3. Hoewel slechts een klein deel regelmatig het verzoek krijgt om een beroep
in overweging te nemen, adviseren wij dat alle predikanten
loopbaanbegeleiding krijgen;
4. Onderken dat het wisselen van plaats een positieve uitwerking heeft op de
ontwikkeling van de gemeente en mogelijk het aantal losmakingen kan
verkleinen;
5. Breid het werkveld van de VAC uit met loopbaanbemiddeling. Voeg actief
loopbaanbeleid en -bemiddeling toe aan het werkveld;
6. Start de werkzaamheden op het gebied van loopbaanbegeleiding onder
een nieuwe naam. Te denken valt aan LBC: LoopBaanCommissie. De LBC
zou twee aparte taakgebieden moeten krijgen: het takenpakket van de
huidige VAC en actieve loopbaanbegeleiding van predikanten onder de
naam LBB. We zijn van mening dat een naamsverandering bijdraagt aan het
veranderen van het beeld. In de huidige situatie roept de VAC de associatie
op van bemiddeling in probleemsituaties;
7. Geef de LBC de opdracht om actief loopbaanbeleid te formuleren en
instrumenten te ontwikkelen. We geven de volgende gedachten ter
overweging mee:
• Alle actieve gemeentepredikanten geven jaarlijks aan zichzelf als
beroepbaar of niet-beroepbaar te beschouwen. Dit kan besproken
worden in het jaarlijks evaluatiegesprek tussen kerkenraad en
predikant. De LBC verzamelt deze gegevens. Gemeentes die vacant
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8.

zijn, kunnen bij de LBC terecht voor informatie en predikanten die het
initiatief nemen om te veranderen kunnen bij de LBC terecht voor
bemiddeling;
Kerkenraden die behoefte hebben aan verandering maken dit
bespreekbaar met hun predikant. Ook hiervoor is het jaarlijkse
evaluatiegesprek een natuurlijk moment. Als de kerkenraad een wens
tot verandering uitspreekt, mag van de predikant worden verwacht dat
hij op basis hiervan zijn roeping in de huidige gemeente opnieuw
overweegt;
Het kenbaar maken van een wens tot verandering zegt niets over het
onderlinge vertrouwen, noch over de termijn waarop dit gerealiseerd
kan zijn. Van kerkenraad en predikant mag verwacht worden dat ze
met toewijding hun werk doen en blijven doen;
Als in gezamenlijk overleg de predikant en de kerkenraad tot de
conclusie komen dat verandering wenselijk is, zal contact gezocht
worden met de LBC voor advies. Doel deze aanpak is om te voorkomen
dat in situaties waarin de gemeente en de predikant uit elkaar groeien,
automatische een proces van losmaking wordt ingezet.
We adviseren om alle predikanten die langer dan tien jaar in een
gemeente staan, coaching aan te bieden. Het is niet ongebruikelijk dat
mensen vaste patronen ontwikkelen, die een belemmering worden om
van plaats te veranderen. De gemeente of de hoorders nemen de
patronen waar, maar de predikant is zich er niet altijd van bewust. De
actieve begeleiding kan handvatten bieden voor veranderen. Immers,
weten dat het anders moet, wil nog niet zeggen dat iemand weet hoe
dat moet. Hulp is dan nodig.

Daarnaast denken we aan de volgende interventies om de mobiliteit van
predikanten te bevorderen:
• Een “job swap” tussen twee of meer predikanten: als meerdere
predikanten tegelijk uitzien naar een beroep en deze wens kenbaar
maken aan de LBC, kunnen de wederzijdse kerkenraden met elkaar in
gesprek worden gebracht om te komen tot een gelijktijdig beroep op
elkaars predikant;
• Een tijdelijke “uitleen” van de predikant aan een of meerdere
gemeentes, om zo nieuwe inspiratie op te doen en vanuit die situatie
open te staan voor een beroep van een andere gemeente. Zolang er
nog geen nieuw beroep is, blijft de predikant ambtelijk verbonden aan
de gemeente die hij oorspronkelijk diende;
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De introductie van het “interim predikantschap” voor predikanten die
na jaren ervaring als gemeentepredikant op tijdelijke basis gemeentes
assisteren, hetzij als generalist, hetzij voor specifieke predikantstaken.
In feite zien we deze trend al bij (vervroegde) emerituspredikanten. De
interim-predikant kan zijn werk parttime uitoefenen. Voor het behoud
van de status van predikant is het nodig dat hij verbonden is en blijft
aan een gemeente. Bij het interim-predikantschap is dit niet
noodzakelijkerwijs de gemeente waar hij (parttime) werkzaam is. We
stellen voor dat de regio waarin de interim-predikant werkzaam is,
verantwoordelijk wordt voor het verbinden van de predikant aan een
gemeente. Deze gemeente fungeert in feite als zendende gemeente. In
de situaties waarin er sprake is van een conflict en de predikant
overgaat tot het interim-predikantschap, zou de regio een andere
gemeente moeten aanwijzen om als zendende gemeente te fungeren.

Niet alle bovenstaande adviezen hoeven te wachten tot de nieuw op te starten
LBC er is. Over het bestaansrecht en de wenselijkheid van de interim-predikant
kan de LV onzes inziens een beslissing nemen. De job swaps en de uitleen van
predikanten lenen zich onzes inziens voor een pilot, zodat ervaring wordt
opgedaan.






Ontwikkel actief loopbaanbeleid (65).
Start een landelijke commissie, de LBC, die dit beleid ontwikkelt en
stimuleert (66).
Zorg dat het loopbaanbeleid van predikanten onderwerp van gesprek wordt
in de evaluatiegesprekken (67).
Start een pilot met een ‘job swap’ en de ‘uitleen’ van een predikant aan een
andere gemeente (68).
Erken de status van interim-predikantschap (69).

4.3 Uitstroom
Momenteel kennen we drie soorten uitstroom: vanwege emeritaat, vertrek en
losmaking. We lopen de drie kort langs:
1. Emeritaat
Voor predikanten die met emeritaat gaan hebben we geen aanvullende
adviezen.
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2. Aannemen van een betrekking elders
Voor predikanten die elders een betrekking aanvaarden, vinden we het
wenselijk dat zij hun preekbevoegdheid behouden en voor kunnen gaan in
diensten. We denken dat de NGK hierbij gebaat is.
3. Losmaking
In de wandelgangen is “losmaking” de aanduiding voor het voortijdig
uiteengaan van gemeente en predikant, zonder dat er een zwaarwegende
reden is waarom de predikant zijn ambt niet langer zou kunnen dragen
(“ontslag om gewichtige redenen”, art. 10 WAP-richtlijn). Er is dus geen sprake
van een theologische dwaling of een misstap in levenswandel die de
geloofwaardigheid van de ambtsbediening zou schaden. De aanleiding van een
losmaking valt eerder te relateren aan de persoon van de predikant en/of zijn
professioneel functioneren, zonder dat er altijd sprake is van falen of nalatigheid
aan zijn kant. Soms ligt de bron van onvrede over het functioneren van de
predikant in onduidelijke verwachtingen, of onheldere werkafspraken vanuit
kerkenraad en gemeente.
De intentie van de huidige losmakingsprocedure is dat de betrokken predikant
als ambtsdrager verder moet kunnen binnen de NGK. Vrijwel altijd wordt de
losgemaakte predikant tenminste twee jaar beroepbaar gesteld. Daarmee
spreken de kerken het vertrouwen en de wens uit dat de betrokkene ook
inderdaad verder kan gaan als predikant. We constateren echter dat dit in de
praktijk bijna nooit leidt tot het ontvangen van een nieuw beroep. Dit is zeer
onbevredigend en beschadigt de betrokken predikant en zijn gezin onnodig.
Wij adviseren dat de regio’s zich sterker bewust worden van hun
verantwoordelijkheid bij het honoreren van een verzoek tot losmaking. Zij
kunnen daarmee een predikantsloopbaan voortijdig beëindigen. Het verdient
de voorkeur dat het instrument “ontslag om gewichtige redenen” in de
toekomst minder zal worden gebruikt en dat de kerken daarnaast een
uitgebreider instrumentarium in handen krijgen om ´uitstroom´ te beperken en
´doorstroom´ te bevorderen.
Het gebruik van de ontslagprocedure dient formeel te worden ingeperkt. De
betrokken regio’s mogen een ontslag naar art. 10 WAP-richtlijn alleen direct
toekennen als er sprake is van een zodanig disfunctioneren van de predikant
dat het onmogelijk is om überhaupt als predikant verder te gaan. Daarbij gelden
de volgende regels:
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1.

2.

3.

Het disfunctioneren heeft betrekking op de persoon of de professionaliteit
van de predikant (ambtelijk disfunctioneren valt onder de tuchtprocedure
uit het AKS);
Het disfunctioneren moet aantoonbaar zijn. Daartoe krijgt de regio inzage
in de schriftelijke verslagen van tenminste twee jaarlijkse
evaluatiegesprekken, waaruit de aard van het disfunctioneren blijkt en (het
ontbreken van) de inspanning van kerkenraad en predikant om het
disfunctioneren op te lossen. Daarnaast wordt op het moment van de
aanvraag een assessment uitgevoerd door een professionele en
onafhankelijke instantie, die zicht moet bieden op de geschiktheid voor een
toekomstig beroep;
Als op basis van deze procedure ontslag wordt toegekend, zal er geen
mogelijkheid meer zijn voor een nieuwe beroepbaarstelling. Over de
mogelijkheid van het verlenen van preekbevoegdheid wordt apart beslist.

In alle andere gevallen dient een alternatieve procedure te worden gevolgd:
1. Wanneer kerkenraad en predikant op basis van onderlinge
evaluatiegesprekken constateren dat er omstandigheden zijn die het
functioneren van de predikant in zijn huidige gemeente onmogelijk maken,
schakelt de kerkenraad de hulp in van de nieuw te vormen LBC. Binnen
twee maanden wordt een (besloten) regiovergadering samengeroepen om
de ontstane situatie te bespreken.
2. Op deze eerste regiovergadering komt de LBC met een eerste beoordeling
van de situatie. Daarbij wordt duidelijk of de aard van de situatie inderdaad
verdere samenwerking van predikant en gemeente onmogelijk maken, of
dat de LBC nog mogelijkheden ziet voor voortzetting van de verbintenis,
door bijvoorbeeld coaching van predikant en/of gemeente. Ook zal er op
basis van een assessment besproken worden of de predikant in principe in
een andere gemeente zou kunnen functioneren.
3. Als tijdens de eerste regiovergadering duidelijk wordt dat verdere
samenwerking niet mogelijk is, zal de LBC een “mobiliteitsplan” opstellen.
Het doel van dit plan is dat de betrokken predikant zijn werk kan
voortzetten in een andere NGK-gemeente. Er wordt voorzien in een
overbruggingsperiode van twee jaar, waarin de financiële
verantwoordelijkheid voor de predikant bij zijn huidige gemeente blijft. In
dit mobiliteitsplan worden verder afspraken opgenomen over:
• bijscholing van de predikant;
• tijdelijke tewerkstelling in (een) andere gemeente(s), bij voorkeur in de
betrokken regio;
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4.

5.

6.




• begeleiding vanuit de regio;
• begeleiding bij het beroepingswerk door de LBC.
Het programma voor bijscholing wordt vastgesteld op basis van het
gehouden assessment. Om aanspraak te maken op de financiële regeling
dient de predikant hieraan mee te werken.
Bij de bevordering van de mobiliteit kan het instrumentarium uit 4.2
worden gehanteerd, bijvoorbeeld een interim-predikantschap, tijdelijke
assistentie in een grote of vacante gemeente, of een “job swap”. Als de
predikant tijdens de periode van twee jaar tijdelijk werkzaamheden elders
verricht, zal de regio toezien op een eerlijke verdeling van de kosten tussen
de betrokken gemeentes. Als de predikant tijdens de periode van twee jaar
een beroep aanvaardt van een andere gemeente, eindigt de financiële
verplichting van de vorige gemeente op het moment van aannemen van
het beroep.
Als na de periode van twee jaar geen beroep volgt, stelt de regio de
losgemaakte predikant beroepbaar, tenzij er overwegende redenen zijn om
anders te besluiten. De vroegere gemeente draagt na twee jaar geen
financiële verantwoordelijkheid meer.
Beschouw uitstroom van predikanten door losmaking als een uiterste
maatregel (68).
Objectiveer de redenen voor losmaking door het toepassen van een
assessment (69).

4.4 Kerkelijk werker
In de werkbegeleiding moet niet alleen aandacht zijn voor de uitvoering van het
huidige werk, maar ook voor het loopbaanperspectief van de kerkelijk werker.
De kerkelijk werker kan met een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) werken. De
mogelijkheid om aanvullende cursussen te volgen en/of op academisch niveau
verder te studeren moet hierbij serieus besproken worden.
Tot slot gaan we in op de kerkelijk werkers die predikant willen worden. Binnen
de PKN zijn er kerkelijk werkers die het werk van predikanten overnemen. We
vinden dit geen wenselijke ontwikkeling. Zoals de kerkelijk werker een eigen
specialisme heeft, zo heeft ook de predikant een eigen kennisgebied en
expertise. Als de LV de adviezen van de commissie overneemt, wordt een
duidelijker verschil tussen predikant en kerkelijk werker gecreëerd. In onze
optiek zal een kerkelijk werk die predikant wil worden, stevig aan de studie
moeten met tegelijk meer erkenning van zijn hbo-vooropleiding.
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Binnen de PKN bestaat de mogelijkheid voor hbo-theologen om een
schakelprogramma te volgen. Hierna kan de persoon in kwestie een
masterstudie volgen aan een theologische faculteit. We vragen ons af of we
voor de NGK een vergelijkbare aanpak moeten volgen. Deze vraag komt voort
uit een praktische overweging: hoeveel belangstelling is er van kerkelijk werkers
om predikant te worden? Is het de moeite waard om een speciaal
schakelprogramma op te zetten voor een enkeling die later wil instromen? Uit
de enquête die we hielden onder kerkelijk werkers binnen de NGK, bleek die
ambitie niet. Ook stelden we vast dat kerkelijk werkers zich niet goed vonden
opgeleid voor het predikantschap.
De ontwikkelingen binnen de kerk staan echter niet stil. Als de LV van mening is
dat er wel een studiemogelijkheid moet worden geboden, dan stellen we de
volgende denkrichting voor:
• De kerkelijk werker die predikant wil worden moet een hbo-opleiding
theologie hebben afgerond;
• De kerkelijk werker maakt met de theologische faculteit afspraken over het
te volgen schakelprogramma;
• Na het afronden van het schakelprogramma volgt hij een masterstudie
theologie van twee jaar met het aanvullende lesprogramma van de NGP
aan de TUA.




Kerkelijk werkers met een hbo-opleiding theologie die opteren voor het
predikantschap dienen een aanvullende universitaire studie te volgen (70).
Om de aansluiting tussen de hbo-vooropleiding en de universiteit te maken
is het nodig om een aangepast bachelorsprogramma te volgen (71).
De masterstudie dient in zijn geheel gevolgd te worden (72).

Zo zijn we aan het einde van dit rapport gekomen. We wensen u wijsheid bij het
beslissen over en toepassen van bovenstaande adviezen.
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BIJLAGE 1. VERKLARENDE WOORDENLIJST
AKS
CGK
CHE
GKV
GPW
Kleine oecumene
LBB
LBC
Losmaking

LV

NGJ
NGK
NGP
PEP
Prio
PKN
Sacramenten
TUA
VAC
WAP
YfC

Akkoord van Kerkelijk Samenleven (de 'kerkorde' van
de NGK)
Christelijk Gereformeerde Kerken
Christelijke Hogeschool Ede
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Godsdienst Pastoraal Werk
Aanduiding voor de CGK, GKV en NGK
Loopbaanbeleid
Loopbaancommissie
Het proces waarbij gemeente en predikant vroegtijdig
afscheid nemen van elkaar en de predikant omziet
naar een nieuwe betrekking of een beroep van een
andere gemeente afwacht
Landelijke Vergadering: bijeenkomst van de NGK
kerken, die eens per drie jaar plaatsvindt en waar
beslissingen genomen worden over het beleid van de
NGK. Vergelijk de generale synode van andere kerken
Stichting Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk
Nederlands Gereformeerde Kerk(en)
Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding
Permanente Educatie Predikanten (Theologische
Universiteit Kampen, Broederweg)
Predikant in opleiding
Protestantse Kerk in Nederland
Bedienen van de doop en het heilig avondmaal
Theologische Universiteit Apeldoorn (CGK)
Vertrouwens- en Advies-Commissie (NGK)
Commissie Werkomstandigheden en
Arbeidsvoorwaarden Predikanten (NGK)
Stichting Youth for Christ
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BIJLAGE 2. PROFIEL VOOR DE TOEKOMSTIG PREDIKANT
Deze beschrijving van competenties sluit aan bij het onderwijsprogramma van
de NGP, dat uitgaat van vijf taakvelden: Verkondiging, Liturgie en spiritualiteit,
Onderwijs en toerusting, Pastoraat en Leiding en organisatie.
Aan deze velden voegt de commissie toe: Persoonlijke ontwikkeling en
Samenleving en de wereld.
Voor de beschrijving van de competenties hebben we de tekst van het NGPonderwijsprogramma aangepast aan de stijl die momenteel gangbaar is bij
theologische instellingen. Het voordeel van deze wijze van formuleren is dat het
niet uitgaat van waar de predikant “toe in staat moet zijn”, maar van het
beschrijven van constateerbaar en meetbaar gedrag. Waar nodig hebben we de
competenties aangescherpt of uitgebreid.
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1. Verkondiging
De predikant:
a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

is vervuld van liefde voor God en zijn Woord;
beschikt over de noodzakelijke kennis van de Schriften en bestudeert
zelfstandig Oude en Nieuwe Testament in de grondtalen met
gebruikmaking van de relevante wetenschappelijke literatuur;
beschikt over exegetische en hermeneutische vaardigheden (waaronder
verkondiging van het evangelie van Jezus Christus uit zowel het Oude als
het Nieuwe Testament);
weet zich geroepen tot gemeenschap met God in Christus en is in de
verkondiging persoonlijk betrokken op wat in de bestudering van de
Schriften van God is ontvangen;
geeft rekenschap van de situatie waarin de hoorders zich bevinden en heeft
zich daarom de nodige cultuurfilosofische, psychologische en pastorale
inzichten eigen gemaakt, ook met het oog op jongeren en hun leefwereld;
doordenkt de gereformeerde traditie en maakt de aloude woorden van het
evangelie ook in de huidige culturele context in hedendaagse taal
verstaanbaar, zowel voor jongere en oudere mensen die zich binnen de
gemeenschap van Christus bevinden, als voor hen die daar (nog) buiten
staan;
beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid en over retorische en
didactische inzichten en vaardigheden;
inspireert door de woordverkondiging gemeenteleden van verschillende
stromingen tot een levend geloof en een zelfstandige relatie met God;
reflecteert op zijn prediking en staat open voor reacties van en gesprek met
zijn hoorders naar aanleiding van de verkondiging.

2. Liturgie en spiritualiteit
De predikant:
a.
b.

c.

verlangt ernaar samen met de gemeente God te ontmoeten;
vervult als ambtsdrager een voorbeeldfunctie zowel in afhankelijkheid,
nederigheid en dienstbaarheid als in vrijmoedigheid, verantwoordelijkheid
en kracht;
bereidt de erediensten en vieringen van de gemeente zorgvuldig voor en
leidt deze zodanig dat de gemeenteleden en andere aanwezigen
geïnspireerd en gestimuleerd worden in hun omgang met God en in hun
leven als volgelingen en leerlingen van Jezus Christus;
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d.
e.

f.

g.

h.

gaat op een authentieke wijze voor in de openbare gebeden van de
gemeente;
is vertrouwd met de liturgische tradities van de kerk en draagt zorg voor de
vormgeving van een eigentijdse liturgie en is daar eindverantwoordelijk
voor;
heeft de vaardigheid en het inlevingsvermogen om ook bij bijzondere
gelegenheden en gebeurtenissen voorganger van de gemeente te zijn in de
ontmoeting met God;
heeft een coöperatieve grondhouding en is in staat om de vormgeving van
de liturgie in samenspraak met andere betrokkenen te realiseren en geeft
op een vruchtbare manier leiding aan het proces van voorbereiding;
evalueert het verloop van een eredienst zelfstandig of in samenspraak met
anderen en maakt deze evaluatie vruchtbaar voor de toekomst.

3. Onderwijs en toerusting
De predikant:
a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
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verlangt ernaar anderen toe te rusten in geloof en heiliging;
heeft zich het gereformeerd belijden eigen gemaakt en integreert zijn
theologiseren in een gereformeerde levensovertuiging;
doordenkt zelfstandig de verschillende thema’s uit de geloofsleer met het
oog op geloofsvragen die bij mensen leven in verschillende stadia van hun
geloofsweg;
heeft inzicht in de geloofsleer van de kerk en in de traditie waarin zijn
gemeente staat, om de leer van het geloof zuiver te kunnen overdragen;
heeft leren onderscheiden waarop het aankomt in het onderwijs aan en in
de toerusting van de gemeente en kan ook in maatschappelijke en ethische
discussies in kerk en samenleving bijdragen aan een Bijbelse
oordeelsvorming;
stelt de leerdoelen van het catechetisch onderwijs vast, ook als hij als
predikant zelf dit onderwijs niet verzorgt;
heeft inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen en in hun
leefwereld;
beschikt over voldoende didactische vaardigheden om in de catechese aan
de jeugd van de kerk te participeren óf beschikt over voldoende
pedagogisch en didactisch inzicht om in samenspraak met anderen een
leerplan voor de catechese op te stellen, coördineert dit onderwijs en rust
catecheten toe voor het vervullen van hun taak;
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i.

verzorgt zo nodig bijzondere vormen van catechese, zoals
huwelijkscatechese en catechese aan belijdende leden;
j. begeleidt nieuwkomers van buiten de gemeente via cursus of leerhuis stap
voor stap op de weg van het geloof vanuit zijn inzicht in de
geloofsontwikkeling van mensen;
k. is samen met de andere ambtsdragers verantwoordelijk voor de toerusting
van de gemeenteleden in de groei van hun geloof en in hun discipelschap;
l. rust de werkers in het pastoraat toe en leert hen de basisvaardigheden die
nodig zijn voor het huisbezoek en het opbouwen van een pastorale relatie
met gemeenteleden;
m. heeft inzicht in het verloop van groepsgewijze leerprocessen om daar
vervolgens ook via prediking en onderwijs in de gemeente leiding aan te
kunnen geven.
4. Pastoraat
De predikant:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

is vervuld met liefde voor mensen binnen en buiten de kerk;
gaat de gemeente voor in de omgang met God en in het luisterend en
biddend leven voor het aangezicht van God;
heeft kennis van en inzicht in de wijze, waarop door de eeuwen heen aan
deze omgang met God gestalte is gegeven en begeleidt de gemeente op
haar wegen met God;
houdt kennis en vaardigheden op het gebied van pastoraat en geestelijke
begeleiding op peil;
bezint zich zelfstandig op actuele geloofs- en levensvragen en maakt
gebruik van de relevante vakliteratuur;
signaleert de pastorale vragen die bij mensen leven en maakt deze
bespreekbaar;
is ontvankelijk voor mensen, luistert actief naar hen en leeft zich optimaal
in hun situatie in zonder zichzelf daarin te verliezen;
kan omgaan met emoties in het pastoraat: lof, kritiek en weerstand;
voert een gestructureerd pastoraal gesprek en brengt het levensverhaal
van mensen impliciet of expliciet met het Woord van God in gesprek;
gaat om met spanning tussen afstand en nabijheid, bewaakt de tijd, neemt
gedrags- en beroepscode en de grenzen van de eigen competentie in acht;
herkent de meest voorkomende ziektebeelden van psychische aard;
legt bevindingen van de gevoerde gesprekken vast;

107

PAGINA 108 VAN 110 CODE LV 2010 - 09.02.01

m. reflecteert op zijn eigen pastorale functioneren en maakt deze reflectie
vruchtbaar voor zijn eigen spreken en handelen.
5. Leiding en organisatie
De predikant:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.

j.

is vervuld van liefde voor de kerk van Christus;
werkt samen met de kerkenraad in het gezamenlijk ontwikkelen van visie
en beleid voor de gemeenteopbouw en de vormgeving van haar
missionaire en diaconale roepingen en voedt de kerkenraad met een
Bijbelse visie op deze onderwerpen;
heeft kennis van verschillende gemeenteopbouwmodellen en is in staat om
het Bijbels gehalte en de bruikbaarheid daarvan te beoordelen;
heeft kennis van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de kerk
van Christus;
dient het geheel van de gemeente, ook wanneer deze bestaat uit meerdere
stromingen en weet allen aan te spreken en te voeden;
kan omgaan met conflicten, heeft geleerd om mensen te verbinden en is in
staat het gesprek aan te gaan in situaties waarin mensen tegengestelde
meningen hebben;
is in staat om in teamverband te werken en samen met de kerkenraad
leiding te geven aan de gemeente, waarbij hij zijn expertise inbrengt en niet
(per se) verantwoordelijk is voor de organisatorische uitvoering;
werkt indien van toepassing samen met de kerkelijk werker op basis van
een heldere taakverdeling;
beschikt over kennis van het gereformeerde kerkrecht in het algemeen en
van de organisatie en het functioneren van het eigen kerkverband in het
bijzonder;
werkt gestructureerd, beheert met aandacht zijn agenda en tijd en
evalueert het eigen handelen.

6. Persoonlijke ontwikkeling
De predikant:
a. weet zich gekend door God en laat zich door Hem geestelijk voeden;
b. is in staat om eigen leerdoelen vast te stellen en neemt hiervoor
verantwoordelijkheid door zich actief te ontwikkelen en bij te laten
scholen;
c. is in staat hulp te vragen bij vraagstukken waar hij zelf niet uit komt en die
van belang zijn voor de gemeente;
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

ontvangt geestelijke begeleiding en pastorale supervisie;
neemt deel aan collegiaal overleg;
neemt deel aan collegiale intervisie;
bestudeert vakliteratuur;
doet mee aan verplichte werkbegeleiding;
doet mee aan verplichte en vrijwillige nascholing;
houdt kennis en vaardigheden op het gebied van informatica op peil en
maakt daar op relevante wijze gebruik van in eredienst en catechese.

7. Samenleving en de wereld
De predikant:
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.
k.
h.

heeft het verlangen Gods Koninkrijk ook buiten de kerk te dienen;
houdt kennis en vaardigheden op het gebied van missionaire en diaconale
taken van de gemeente in de omgeving op peil en werkt waar mogelijk in
interkerkelijk verband samen;
leest de noodzakelijke informatie op het gebied van diaconaat en zending;
bestudeert informatie van organisaties binnen de non-profit sector en de
hulpverlening voor zover zij onderbouwend zijn voor het werk in de
gemeente;
stimuleert en begeleidt groepen die bezig zijn op dit gebied;
neemt deel aan overleg buiten de gemeente met verschillende instanties;
zorgt voor toerusting van de uitvoerenden van concrete taken op dit
gebied;
evalueert in de groep, met de andere medewerkenden of anderen buiten
de kerk;
communiceert vanuit de evaluatie over toekomstig beleid.
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BIJLAGE 3. BRONNENOVERZICHT
-

Opdracht Landelijke Vergadering, besluitenlijst LV 2007, pag 26:
http://www.ngk.nl/lv2007/docs/besluitenlijst.pdf

-

Predikantsprofiel waarmee de Nederlands Gereformeerde
Predikantenopleiding werkt: http://www.ngk.nl/ngp/ klik op “info NGP” en
kies button “profiel pred”.

-

Richtlijn Landelijke Adviescommissie WAP (Werkomstandigheden en
Arbeidsvoorwaarden Predikanten) http://www.ngk.nl/wap/

-

Rapport deputaten Dienst & Recht GKV synode Zwolle 2008 over
veranderingen in samenleving en kerk:
http://www.gkv.nl/data/styleit/files/Rapport_Zwolle_2008_D&R.pdf

-

Eerste publicatie stuurgroep Werk in de wijngaard, april 2007:
http://www.pkn.nl/5/site/uploadedDocs/KTO_07_03_Rapport_Werk_in_de
_wijngaard.pdf

-

Handreiking Beroepingswerk VAC 2009 (te vinden op http://www.ngk.nl/)

-

De wissel voorbij; Nota stuurgroep Werk in de wijngaard, november 2008:
http://www.pkn.nl/5/site/uploadedDocs/KTO_0803_Rapport_De_wissel_vo
orbij(1).pdf

-

De Hand aan de ploeg; Definitieve rapport PKN stuurgroep Werk in de
wijngaard, april 2009:
http://www.pkn.nl/5/site/uploadedDocs/Hand_aan_de_ploeg(1).pdf

-

Website Vereniging Kerkelijk Werkers:
http://www.kerkelijkwerkers.nl/

-

Enquêtes onder predikanten en kerkelijk werkers in de NGK
Opbrengst expertmeeting GKV/CGK/NGK 31 oktober 2008
Themanummer Opbouw, september 2008
Themanummer Waarheidsvriend 4 oktober 2007
Themanummer Kontekstueel juni 2007
Verslag kerkenraadsdagen 7 februari en 7 maart 2008 (verzonden aan
kerkenraden)
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