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De BNP is de beroepsvereniging en 
vakbond voor predikanten en voorgangers 
uit alle kerken. Als vakbond houdt zij zich 
bezig met de materiële belangen van de 
beroepsgroep als geheel en met de indivi-
duele belangen van haar leden. Als 
beroepsorganisatie bevordert zij collegiali-
teit, ontmoeting en het gesprek over het 
werk van de predikant. 

Belangrijkste taken van de BNP

•	 Belangenbehartiging	in	het	arbeidsvoorwaardenoverleg	in	de	
Protestantse	Kerk	en	ondersteuning	van	belangenbehartigers	
in	andere	kerken.

•	 Voorlichting	aan	leden
•	 Inkoop	van	collectieve	dienstverlening	(verzekeringen)
•	 Individuele	advisering	en	dienstverlening	op	rechtspositioneel,	

financieel	en	fiscaal	gebied
•	 Bevordering	van	solidariteit	en	collegialiteit
•	 Bieden	van	ontmoeting-	en	discussiemogelijkheden	
•	 (Verdere)	ontwikkeling	van	een	beroepsprofiel	en	gedrags	regels	
•	 Initiëren	van	onderzoek

De	BNP	is	een	sterke	pleitbezorger	van	de	beroepsgroep	omdat	veel	
predikanten	lid	zijn,	met	name	vanuit	de	Protestantse	Kerk	in	
Nederland,	de	Algemene	Doopsgezinde	Sociëteit,	de	Remon-
strantse	Broederschap,	de	Evangelische	Broedergemeenten,	en	ook	
uit	de	Bond	van	Vrije	Evangelische	Gemeenten,	Vrijzinnigen	
Nederland,	de	Unie	van	Baptisten	gemeenten,	de	Molukse	Kerken	
en	in	mindere	mate	uit	de	kerken	van	de	gereformeerde	gezindte.

Collectieve verzekeringen

De	BNP	heeft	voor	haar	leden	en	hun	gezinsleden	collectieve	con-
tracten	afgesloten.
Voor	ziektekosten	kunt	u	terecht	bij	Dominass	Assurantiën
tel	0344-642404	(zie	www.dominass.nl)	of	bij	Zilveren	Kruis/
Achmea,	tel.	0900 8435	(zie	www.zilverenkruis.nl).
Het	collectiviteitsnummer	is	205210082.	

De	BNP	verleent	rechtsbijstand	aan	leden	(volledig	lidmaatschap)	
in	zaken	m.b.t.	het	predikantschap.	Voor	overige	zaken	kunt	u	zelf	
een	rechtsbijstandsverzekering	afsluiten.	

Vergoedingen per 1 januari 2016, vastgesteld in de 

Protestantse Kerk

Voorgaan	in	‘gewone’	diensten:	€	122,00.	Zie	voor	bijzonderheden:	
http://www.predikanten.nl/ambt/vergoedingen
Uurbedrag	voor	incidentele	hulpdiensten:	€	30,50.
Voor	structurele	hulpdiensten,	zie:	
http://www.predikanten.nl/ambt/vergoedingen

Beroepsorganisatie 

Pleitbezorger
voor Predikanten

Foto voorpagina: Jasja Nottelman.
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 erk in uitvoering
 Door Sjaak Verwijs

W
Predikantendag 2017: 

Met Luther aan Tafel.

In	het	februarinummer	van	P&S	staat	het	
volledige	programma	van	de	Predikanten-
	dag	op	dinsdag	9	mei	in	conferentiecen-
trum	De	Schakel	in	Nijkerk.	We	plaatsen	
de	avondmaalsviering	in	luthers	perspec-
tief:	Wat	hebben	Luther	en	de	lutherse	tra-
ditie	ons	te	bieden	voor	de	huidige	
avondmaalpraktijk?	De	workshops	geven	
gelegenheid	tot	verdieping	en	tot	het	ver-
kennen	van	nieuw	terrein.	Tot	26	april	
kunt	u	zich	voor	de	dag	aanmelden	via	
www.predikanten.nl.	

ALV: Jaarstukken 2016 

en bestuurswisseling

We	beginnen	de	dag	om	9.30	uur	met	de	
Algemene	Ledenvergadering.	Met	het	
oog	op	de	ALV	zijn	in	dit	nummer	het	
jaar	verslag	2016,	een	samenvatting	van	
de	jaarrekening	2016,	en	de	begroting	
2017	opgenomen.	Overige	vergader-
stukken	zijn	op	de	website	te	vinden.	 
Wij	verzoeken	u	vragen	voor	de	ALV	
vooraf	per	e-mail	in	te	zenden.	Van	de	
bestuursleden	zijn	aftredend:	Leendert	
Plug	(herkiesbaar)	en	Jan	van	Pijkeren	
(als	emeritus	in	het	bestuur,	niet	herkies-
baar).	Voor	de	vacature	Van	Pijkeren	
staat	Wim	Bisschop	kandidaat.	Daarnaast	
stond	nog	een	vacature	open:	kandidaat	
daarvoor	is	Nienke	van	Andel.

Generale Synode over mobiliteit

De	generale	synode	van	de	Protestantse	
Kerk	bespreekt	op	vrijdag	21	april	het	
rapport	van	de	werkgroep	mobiliteit.	 
De	volledige	tekst	van	dit	rapport	is	te	
vinden	op	www.predikanten.nl.	 
De	gezamenlijke	visie	van	de	Vereniging	
Kerk	rentmeesterlijk	beheer	en	de	BNP 
heeft	hieraan	een	positieve	bijdrage	gele-
verd.	In	dit	nummer	vindt	u	een	toelich-
ting	bij	het	rapport	van	de	werkgroep.	

Handleiding inkomstenbelasting 

nu compleet 

In	het	februarinummer	stond	het	jaarlijkse	
belastingartikel	met	de	handleiding	bij	de	
aangifte	inkomstenbelasting.	Het	tweede	
deel	met	de	invulschermen	voor	de	digitale	
aangifte	is	net	als	vorig	jaar	beschikbaar	op	
het	voor	leden	toegankelijke	deel	van	onze	
website	www.predikanten.nl.	

Het	kan	gebeuren	dat	de	fiscus	op	onder-
delen	afwijzend	reageert	wanneer	u	onze	
aanwijzingen	opvolgt.	Laat	u	daardoor	niet	
afschrikken,	in	een	enkel	geval	blijkt	het	
lonend	bezwaar	te	maken.	

Wim Moehn bijzonder hoogleraar

Gereformeerde Bond

Verschillende	modaliteiten	binnen	de	
Protestantse	Kerk	hebben	een	eigen	leer-
stoel	bij	de	academische	predikantsoplei-
ding.	Eerder	schonken	we	aandacht	aan	de	
benoeming	van	Anne-Marijke	Spijkerboer	
namens	Op	Goed	Gerucht.	De	Gerefor-
meerde	Bond	kent	een	lange	traditie	van	
bijzondere	hoogleraren;	in	december	2017 
hield	Wim	Moehn	zijn	oratie.	We	vroegen	
aan	de	secretaris	Piet	Vergunst	de	achter-
gronden	toe	te	lichten,	en	aan	Wim	Moehn	
te	schrijven	over	zijn	interesses	en	
verwachtingen.	
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Tytsje Hibma over geestelijke 

begeleiding

In	de	serie	Herder	&	Coach	schrijft	Tytsje	
Hibma	over	geestelijke	begeleiding.	Deze	
bijdrage	in	de	reeks	is	royaler	dan	anders,	
omdat	geestelijke	begeleiding	in	het	
bredere	veld	van	coaching	een	eigen	
karakter	heeft.	Daarnaast	heeft	de	synode	
van	de	Protestantse	Kerk	besloten	om	gees-
telijke	begeleiding	samen	met	andere	
vormen	van	begeleiding	zoals	coaching	en	
supervisie	een	vaste	plek	te	geven	in	de	
permanente	educatie	voor	predikanten.	
Aan	de	opzet	van	de	PE	nieuwe	stijl	wordt	
nog	gesleuteld,	te	verwachten	is	dat	deze	in	
het	najaar	van	2017	van	kracht	wordt.	

Presentatie van een nieuwe homiletiek

Onder	grote	belangstelling	vond	op	
3	februari	in	het	Thomas	Theater	in	
Amsterdam	de	presentatie	plaats	van	de	
lang	verwachte	nieuwe	homiletiek	van	Bert	
de	Leede	en	Ciska	Stark:	Ontvouwen.	
Protestantse	prediking	in	de	praktijk.	In	dit	
nummer	staat	een	impressie	van	deze	dag,	
in	het	volgende	nummer	volgt	een	bespre-
king	van	het	boek.	

Jaargesprekken met de kerkenraad

In	het	vorige	nummer	van	P&S	stelde	ik	de	
vraag	hoe	het	gaat	met	de	jaargesprekken.	
De	reacties	daarop	leverden	samen	met	
andere	berichten	en	ervaringen	uit	het	
afgelopen	jaar	een	beeld	op	van	de	huidige	
praktijk.	In	dit	nummer	treft	u	de	resul-
taten	van	deze	peiling.	De	andere	oproep	
over	ruiling	leverde	ook	enkele	reacties	op	
waarvoor	dank:	wie	daarop	alsnog	reageren	
wil	kan	met	het	bureau	contact	opnemen.

The Hidden Pearl

Op	de	emeritidag	2016	sprak	de	Syrisch-
orthodoxe	aartsbisschop	Mor	Polycarpus.	
Na	afloop	gaf	hij	aan	de	Bond	een	stan-
daardwerk	over	zijn	kerk.	Een	cassette	met	
vier	delen	over	de	bewogen	geschiedenis	
van	de	Syrisch	orthodoxe	kerk	vanaf	de	
eerste	christenen	tot	aan	het	begin	van	het	
derde	millennium,	en	inmiddels	over	de	
hele	wereld	verspreid.	Jan	Slomp	schreef	
een	recensie.	Belangstellenden	kunnen	het	
boek	lenen	bij	het	bureau.	

Boeken over Luther, Miskotte en Kroon

Verder	treft	u	besprekingen	van	een	essay	

bij	het	reformatiejaar	van	de	rooms-katho-
lieke	kardinaal	Walter	Kasper	over	Maarten	
Luther,	van	de	recent	verschenen	Miskotte-
biografie,	en	een	uitgave	van	teksten	van	
diens	geestverwant	Kleijs	Kroon.

Pastoraat voor pastores 

Voor	predikanten	in	buitengewone	
omstandigheden	zijn	in	de	PKN	speciale	
pastores	beschikbaar.	Een	bericht	van	Ferry	
Buitink.		u

 

Waarom hebben we academisch 
gevormde predikanten nodig? Die 
vraag komt al jaren met enige regel-
maat en in steeds andere vormen terug. 

Tijdens een heidag in januari bogen de bestuursleden van de BNP zich 
opnieuw over die vraag. We zien allemaal het belang van academisch 
gevormde theologen: ze zijn getraind als hermeneuten, mensen die de 
schriften en rituelen kunnen duiden tegen de achtergrond van de tijd 
van hun ontstaan, maar deze ook kunnen inzetten om helderheid te 
verschaffen over de ontwikkelingen die we in onze maatschappij zien.
In de NRC van dit weekend (18/19 maart) doet Joris Luyendijk een 
mijns inziens terechte constatering: in de afgelopen decennia waren heel 
veel politieke vragen taboe. Was je tegen immigratie “omdat je niet 
gelooft dat een open en op gelijkheid gebaseerde samenleving honderd-
duizenden mensen kan absorberen uit sociaal-conservatieve landen 
zonder enige ervaring met gelijkheid of openheid” dan werd je direct 
weggezet als racist. Met als gevolg dat mensen met deze zorgen 

nauwelijks ergens terecht konden, en er geen omgeving was waar je 
elkaars zorgen serieus kon nemen en daarover in debat kon gaan.
Ik denk even verder: waar komen zoveel mensen van verschillende 
sociale klassen en politieke opvattingen elkaar tegen als in een kerkelijke 
gemeenschap? Uit het tweede van de tien geboden leren we: “Niet zul je 
voor jezelf maken een snijbeeld of welke gestalte ook… Níet zul je je 
voor hen buigen…” Niet elkaar opsluiten in beelden dus. Ook niet 
wanneer de ander vragen stelt bij jouw diepste morele overtuigingen. 
Maar met elkaar in gesprek gaan. Welke plek is daar beter geschikt voor 
dan de geloofsgemeenschap die weet heeft van het menselijk tekort, onze 
beperkte blik, en genoeg geloof heeft om alle dingen te onderzoeken en te 
vertrouwen dat de Geest ons zal geven dat het goede bewaard wordt. 
Het lijkt me dat een academisch gevormde predikant goed uitgerust is 
om dat gesprek te faciliteren. Om zo met elkaar steeds weer op zoek te 
gaan naar de contouren van het koninkrijk van God in de weerbarstige 
werkelijkheid van alle dag. Daarmee dient de kerk de wereld om haar 
heen, is zij in de wereld, zonder van haar te zijn.  u

 de      oorzitterV
Door Pieter J. Huiser

Mor Polycarpus
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Mobiliteit van predikanten op de 

synode

Op	de	Predikantendag	in	april	kwam	de	
Bond	met	een	persverklaring,	die	in	de	
kerkelijke	media	veel	aandacht	trok.	Het	
rapport	‘Kerk	2025,	Een	stap	verder’	van	
de	Protestantse	Kerk	-	zo	stelde	de	verkla-
ring	-	versmalt	de	vraag	hoe	gemeenten	
en	predikanten	vanuit	een	gemeenschap-
pelijke	roeping	het	evangelie	van	Christus	
dienen	tot	de	vraag	naar	de	mobiliteit	van	
predikanten.	Wat	is	er	concreet	aan	de	
hand?	Twee	van	de	drie	plaatselijke	
gemeenten	kampt	met	financiële	pro-
blemen	door	teruglopende	inkomsten,	en	
er	zijn	meer	predikanten	dan	beschikbare	
predikantsplaatsen.	Deze	problematiek	
willen	we	helder	benoemen	en	openlijk	
bespreken.	Een	algemene	maatregel	van	
een	maximum	van	twaalf	jaar	staat	het	
vinden	van	constructieve	oplossingen	in	
de	weg.	Laten	we	het	gesprek	breder	
voeren,	ook	met	het	oog	op	het	profiel	
van	de	predikant	in	2025.	

De	generale	synode	besloot	in	april	een	
werkgroep	op	te	dragen	nieuwe	voor-
stellen	te	ontwikkelen.	Tegelijk	raakte	de	
Bond	in	gesprek	met	de	Vereniging	voor	
Kerkrentmeesterlijk	Beheer.	Daaruit	ont-
stond	een	gezamenlijke	visie	van	BNP	en	
VKB	op	de	ontwikkelingen	rond	mobili-
teit	en	krimp	voor	predikanten	en	
gemeenten.	De	in	dit	visiedocument	
voorgestelde	beleidsinstrumenten	zijn	
ingebracht	in	de	werkgroep	mobiliteit	die	
begin	2017	zal	rapporteren	aan	de	gene-
rale	synode.

Samenstelling en taakverdeling 

bestuur

Het	bestuur	was	(vanaf	de	ALV)	als	volgt	
samengesteld:	Lennart Aangeenbrug 
(aspirant-lid),	Laura van Asselt, Marius 
Braamse	(namens	In	Between),	Susanne 
Freytag, Pieter Huiser, Arie van der Maas, 

werden	traditiegetrouw	de	in	het	vorige	
jaar	overleden	predikanten	herdacht.	
Eerste	spreker	was	Hein	Blommesteijn	
onder	meer	verbonden	aan	het	Titus	
Brandsma	instituut	te	Nijmegen,	die	veel	
publiceerde	over	mystiek	en	spiritualiteit,	
en	voortrekker	is	van	de	geestelijke	bege-
leiding	in	ons	land.	Met	een	gedicht	van	
Joost	Zwagerman	als	opening	vertelde	hij	
hoe	je	sporen	van	God	kunt	ontdekken	in	
je	levensloop.	Als	tweede	vertelde	predi-
kant	Ad	van	Nieuwpoort	hoe	hij	in	zijn	
preekvoorbereiding	vanuit	de	Schrift	
woorden	zoekt	die	ons	leven	hier	en	nu	
raken.	Na	de	lunch	waren	er	tien	work-
shops:	teveel	voor	conferentiecentrum	De	
Schakel,	een	pendelbus	reed	naar	een	
tweede	locatie.	De	workshops	gingen	over	
bibliodrama,	biblioloog,	biografie	in	kerk-
liederen,	familieopstellingen	en	pastoraat,	
de	Schrift	lezen	als	familieverhaal,	contex-
tueel	pastoraat,	biografie	en	theologie	bij	
Noordmans,	en	bij	de	dichter	Ad	den	
Besten,	over	geestelijke	begeleiding,	en	
‘voltooide	biografie’	in	Openbaring.	

Ledenvergadering: 

Interim-predikanten en de Bond

De	dag	begon	met	een	korte	en	krachtige	
ALV,	zodat	alle	ruimte	overbleef	voor	het	
programma.	Naast	de	gebruikelijke	jaar-
stukken	en	bestuurswisseling,	kwam	
vooral	de	opstelling	van	de	Bond	bij	Kerk	
2025	aan	de	orde.	Het	door	het	bestuur	
voorgestelde	persbericht	kreeg	royale	
bijval.	
Met	ingang	van	2016	maakt	het	netwerk	
van	interim-predikanten	In	Between	vol-
ledig	deel	uit	van	de	Bond.	Het	netwerk	is	
nu	binnen	de	Bond	een	commissie,	de	
ongeveer	veertig	leden	zijn	voortaan	alle-
maal	ook	lid	van	de	Bond	(de	meeste	
interim-predikanten	waren	overigens	al	
lid).	Een	bestuurslid	van	In	Between	is	
adviserend	lid	van	het	bestuur.
Het	ledental	van	de	BNP	daalde	met	

Jasja Nottelman, Jan van Pijkeren, 
Leendert Plug,	en Liuwe Westra.	Het	
dagelijks	bestuur	bestond	uit	Pieter 
Huiser	(voorzitter),	Leendert Plug	(secre-
taris)	Susanne Freytag	(penningmeester).	
Van	drie	bestuursleden	namen	we	
afscheid:	van	Bernadette van Litsenburg 
en	Klaske van de Weide	wegens	emeritaat,	
Marina Slootmans	trad	het	klooster	in.

In	het	bestuur	was	er	de	volgende	
taakverdeling:	
-	 Georganiseerd	Overleg:	Leendert Plug.
-	 Conferentiecommissie:	Lennart 

Aangeenbrug, Jasja Nottelman, Liuwe 
Westra.

-	 Redactie	P&S:	Jasja Nottelman.
-	 Emeriticommissie:	Jasja Nottelman en 

Jan van Pijkeren.
-	 Pensioencommissie:	Jan van Pijkeren.
-	 Commissie	Permanente	Educatie:	Pieter 

Huiser. 

Predikantendag: Mijn woord en Gods 

Woord: over theologie en biografie

De	Predikantendag	op	5	april	trok	180 
deelnemers.	In	de	voorbereiding	werkten	
we	samen	met	het	tijdschrift	Kerk	en	
Theologie	dat	in	april	een	nummer	uit-
bracht	over	dezelfde	thematiek.
In	de	liturgische	opening	

Jaarverslag 2016

Programma Predikantendag 2017 

10.30 – 16.00 uur

10.30 Opening

10.40 Leo Koffeman

11.15 Toelichting Susanne Freytag

11.30 Avondmaalsviering en  

 gedachtenis 

12.30 Lunch

13.30 Hans Uytenbogaardt

14.00 Workshops eerste ronde

15.00 Workshops tweede ronde

16.00 Koffie, thee en frisdrank
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honderd	leden,	meest	door	overlijden,	en	
staat	nu	op	2700.	In	2016	kwamen	er	37 
nieuwe	leden	bij.

Emeritidag over christenen en kerken 

in het Midden-Oosten

De	Emeritidag	op	9	november	in	Nijkerk	
ging	over	christenen	en	kerken	in	het	
Midden-Oosten.	Mor	Polycarpus,	aartsbis-
schop	van	de	Syrisch-Orthodoxe	kerk	in	
Nederland,	liet	ons	kennis	maken	met	een	
eeuwenoude	kerkelijke	traditie	in	Syrië,	die	
teruggaat	tot	op	de	eerste	christenen.	Het	is	
een	traditie	vol	verhalen	en	poëzie.	Deze	
kerk	is	inmiddels	over	heel	de	wereld	ver-
spreid,	in	ons	land	leven	25.0000	gelovigen.	
Een	Syrisch	vluchtelingengezin	liet	ons	
kennismaken	met	hun	liturgische	zangen.	
In	de	middag	vertelde	kamerlid	Gert	Jan	
Segers	over	de	situatie	in	Egypte,	waar	hij	
jarenlang	werkte,	en	over	het	grote	belang	
van	een	rechtsstaat.	
Leden	van	de	emeriticommissie	waren	in	
2016:	Elizabeth	de	Haan-Roelse,	Joop	
Koppenhol,	Maarten	Mook,	Jelle	van	Nijen,	
Henk	van	de	Pol,	en	de	bestuursleden	Jasja	
Nottelman	en	Jan	van	Pijkeren.	

Georganiseerd Overleg: lichte stijging 

traktementen en pensioenzaken

De	delegatie	namens	de	predikanten	(DNP)	
in	het	Georganiseerd	Overleg	Predikanten	
(PKN)	bestond	uit	de	econoom	Chris	de	

Jong,	en	de	predikanten	Alco	Meesters,	
Leendert	Plug,	Johan	Wegerif,	en	Sjaak	
Verwijs.	Raymond	de	Hoop,	Giel	
Schormans	en	Klaske	van	der	Weide	ein-
digden	hun	deelname.
In	2016	gingen	de	predikantstraktementen	
in	de	PKN	met	1,6%	omhoog.	Deze	verho-
ging	maakte	deel	uit	van	de	afspraken	in	
2015,	naar	aanleiding	van	de	salarisverho-
gingen	in	de	cao	van	de	rijksambtenaren.	
Ook	in	enkele	andere	kerken	is	een	stijging	
van	de	predikantstraktementen	
doorgevoerd.	
Het	GOP	vergaderde	slechts	eenmaal,	in	
mei.	Onderwerpen	waren	uitstel	van	eme-
ritaat	en	pensioenopbouw	bij	wachtgeld.	
Doorwerken	na	de	AOW-gerechtigde	leef-
tijd	kan	alleen	in	onderling	overleg	tussen	
kerkenraad	en	predikant.	Bij	ziekte	blijft	
doorbetaling	beperkt	tot	een	termijn	van	
13	weken	–	zo	is	nu	opgenomen	in	de	
generale	regeling	rechtspositie	predikanten.	
Overigens	moedigt	de	Bond	het	door-
werken	van	emeriti	niet	aan,	met	het	oog	
op	de	arbeidskansen	van	proponenten	en	
onvrijwillig	werkloze	predikanten.	
Nu	de	pensioenen	voor	predikanten	zijn	
ondergebracht	bij	PFZW,	geldt	voor	pensi-
oenopbouw	tijdens	een	wachtgelduitkering	
een	maximale	termijn	van	drie	jaar.	Na	
drie	jaar	wordt	er	dus	geen	pensioen	meer	
opgebouwd.	Wel	krijgt	men	de	vrijheid	zelf	
te	bepalen	over	welk	percentage	van	het	
oorspronkelijke	traktement	men	zijn	pen-
sioen	wil	opbouwen.	
Aan	het	Georganiseerd	Overleg	van	de	
Algemene	Doopsgezinde	Sociëteit	nam	
BNP	stafmedewerker	Menne	Menninga	
deel.	Bij	het	arbeidsvoorwaardenoverleg	in	
de	overige	kerkgemeenschappen	is	de	
Bond	slechts	incidenteel	betrokken.	

Pensioenfonds PFZW

Dankzij	het	in	2014	met	de	Belangen-
vereniging	Pensioengerechtigden	PFZW 
(BPP)	gesloten	convenant	maakt	Jan	van	
Pijkeren	namens	de	BNP	deel	uit	van	het	
bestuur	van	de	BPP.	Op	zijn	beurt	heeft	de	
BPP	een	zetel	in	de	Pensioenraad	van	PFZW.	
De	pensioencommissie	die	het	bestuur	nu	

adviseert	bestaat	uit	Wim	Barendrecht	en	
Rinze	Marten	Witteveen	(v/h	bestuur	PfP)	
Frederik	van	Harten	en	Robert	Jan	van	
Amstel	(v/h	deelnemersraad	PfP)	en	Jan	
van	Pijkeren.	De	taak	van	de	commissie	is	
inmiddels	verschoven	van	meepraten	over	
het	beleid	(bij	het	Pensioenfonds	
Predikanten)	tot	voorlichting	en	het	signa-
leren	van	problemen.	
Samen	met	PFZW	organiseerde	de	Bond	op	
4	oktober	in	de	Brugkerk	in	Amersfoort	de	
jaarlijkse	voorlichtingsdag	voor	a.s.	emeriti	
met	partners.	Directeur	Peter	Borgdorff	
(PFZW)	sprak	over	de	actuele	situatie	van	
pensioenfondsen,	Sjaak	Verwijs	(BNP)	over	
de	kerkelijke	kanten	van	het	emeritaat,	en	
pensioenvoorlichter	Jan	Breunesse	van	
PFZW	gaf	inzicht	in	de	diverse	keuzemoge-
lijkheden	bij	aanvang	van	het	pensioen.	
Verhalenverteller	Kees	Posthumus	sloot	de	
dag	af	met	meeslepende	verhalen	en	liedjes	
over	afscheid	nemen	en	verder	gaan.

Financiën onder druk

De	inkomsten	uit	lidmaatschapsgelden	
bleven	in	2016	ondanks	vermindering	van	
het	ledental	op	peil,	hetgeen	is	toe	te	
schrijven	aan	een	contributieverhoging.	De	
opbrengsten	uit	rente	en	obligaties	waren	
opnieuw	lager.	
De	inkomsten	vanuit	zorgverzekeraar	
Zilveren	Kruis	liepen	terug.	Doordat	
Dominass	een	aantrekkelijk	alternatief	
bood	stapten	veel	leden	over	naar	een	
zorgverzekering	bij	Avero/Achmea.	
Dankzij	afspraken	tussen	Dominass	en	de	
BNP	konden	wij	het	verlies	aan	inkomsten	
uit	Zilveren	Kruis	in	2016	ruimschoots	
compenseren.	De	opbrengsten	uit	zorgver-
zekeringen	worden	aangewend	voor	het	
Steunfonds	en	voor	steun	aan	leden	in	de	
vorm	van	externe	rechtsbijstand.

Fonds Individuele Hulpverlening gaat 

door

Het	Fonds	Individuele	Hulpverlening	van	
de	Protestantse	Kerk	verleende	materiële	
hulp	in	bijzondere	situaties	aan	predi-
kanten	en	kerkelijk	werkers	en	hun	betrek-
kingen,	behorende	bij	de	PKN.	Per	1	januari	

Agenda Algemene Ledenvergadering 

09.30 – 10.15 uur

1. Opening

2. Jaarverslag 2016 

3. Jaarrekening 2016

4. Begroting 2017

5. Huishoudelijk Reglement 

 In Between

6. Lopende zaken en Prioriteiten

7. Bestuurswisseling

8. Verslag ALV 2016

9. Rondvraag 

10. Sluiting
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2015	heeft	het	Fonds	zijn	werkzaamheden	
beëindigd,	en	is	het	saldo	ondergebracht	bij	
de	Bond,	en	zet	de	Bond	deze	hulpverle-
ning	voort	(naast	het	Steunfonds	voor	de	
eigen	leden)	zolang	de	middelen	toerei-
kend	zijn.	Dat	bleek	ook	in	2016	mogelijk	
omdat	enkele	sponsors	van	het	voormalige	
Fonds	hun	steun	hebben	voortgezet.	
 
KEP-conferentie in Bad Urach

In	oktober	vond	de	driejaarlijkse	confe-
rentie	plaats	van	de	KEP,	de	Europese	pre-
dikantenconferentie	in	Bad	Urach,	bij	
Stuttgart,	op	uitnodiging	van	de	predikan-
tenvereniging	van	Württemberg,	met	
veertig	deelnemers.	We	maakten	het	125-
jarig	jubileum	mee	van	deze	vereniging,	
met	een	indrukwekkende	rede	van	de	lan-
delijke	EKD	Ratsvorsitzende	Heinrich	
Bedford	Strohm.	Gespreksonderwerpen	
waren:	Hoe	gaan	kerken	en	predikanten	in	
de	verschillende	landen	om	met	vluchte-
lingen	en	migranten?	Ben	je	als	predikan-
tenvereniging	ook	vakbond?	Wat	kunnen	
wij	met	onze	doorgaans	kleine	gemeenten	
betekenen	in	onze	omgeving?	In	welke	
landen	dreigt	er	een	predikantentekort?	
Namens	de	BNP	namen	aan	de	conferentie	
deel	Pieter	Huiser,	Rinze	Marten	Witteveen	
en	Sjaak	Verwijs.	

Bureau in verandering

Naast	de	collectieve	belangenbehartiging	is	
de	individuele	belangenbehartiging	kern-
taak	van	de	Bond.	Op	het	bureau	consta-
teren	we	dat	de	vraag	naar	advies	en	
bijstand	aan	leden	in	aantal	en	complexiteit	
niet	afneemt,	ondanks	een	dalend	ledental.	
Zowel	onder	kerkenraden	als	onder	predi-
kanten	is	men	vaker	geneigd	het	aan	te	laten	
komen	op	(kerk)juridische	procedures.	
Managementassistente	Stieneke	Renting	–	
Van	der	Aa,	sinds	2002	werkzaam	voor	de	
Bond,	ging	per	1	mei	met	vervroegd	pen-
sioen.	Zij	is	opgevolgd	door	Margriet	van	
Bruggen-Horlings.	Ella	Mulder,	werkzaam	
bij	onze	huurder,	de	Stichting	Ruimzicht,	
ging	ook	met	vervroegd	pensioen,	zij	assi-
steerde	de	Bond	op	boekhoudkundig	
terrein	op	detacheringsbasis.	Haar	plaats	is	

ingenomen	door	Henk	Wijnbergen.	
Het	groot	onderhoud	aan	de	verwarmings-
installatie,	het	binnenschilderwerk	en	de	
keuken	kwam	tot	een	afronding.	Voor	het	
bureau	is	nieuw	meubilair	aangeschaft	in	
de	vergaderkamer	en	koffiekamer.	Verder	
was	een	deel	van	de	vloerbedekking	aan	
vervanging	toe,	en	is	nieuwe	telefoonappa-
ratuur	aangeschaft.

P&S en Website

Henk	Dikker	Hupkes	nam	afscheid	van	de	
redactie,	hij	droeg	creatief	bij	aan	de	ver-
nieuwing	van	ons	blad.	Sophie	Hofstee	
kwam	nieuw	in	de	redactie.	De	verschij-
ningsfrequentie	van	P&S	bleef	op	vier	
nummers,	op	papier	uitgebracht,	en	op	de	
website	digitaal	beschikbaar	voor	leden.	
Voor	actuele	berichten	wordt	gebruik	
gemaakt	van	mailings	aan	de	leden.	Nieuws	
over	ontwikkelingen	in	de	arbeidsvoor-
waarden	en	over	activiteiten	van	de	Bond	
is	op	de	website	te	vinden.	

Tot slot

Aan	het	einde	van	dit	verslag	spreekt	het	
bestuur	zijn	waardering	uit	voor	de	wijze	

waarop	het	bureau	de	werkzaamheden	van	
de	Bond	uitvoert.	Zowel	directeur	Sjaak	
Verwijs	als	stafmedewerker	Menne	
Menninga	en	managementassistente	
Margriet	van	Bruggen	verrichten	veel	en	
goed	werk	voor	de	Bond.	u

Overzicht ledenbestand per 1 januari 2017

Protestantse Kerk in Nederland 2503

Algemene Doopsgezinde Sociëteit 49

Remonstrantse Broederschap 34

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 16

Evangelische Broedergemeente Nederland 3

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 3

Hersteld Hervormde Kerk 4

Kerk van de Zevendedags Adventisten 7

Molukse kerken 3

Nederlands Gereformeerde Kerken 4

Unie van Baptistengemeenten 8

Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland 1

Vrijzinnigen 8

Overige 2

Alle lidmaatschappen behalve pensioenleden op 31-12-2016 2645

Pensioenleden 54

Totaal 2699 

Predikant & samenleving  |  april	2017 7



Presentatie jaarrekening 2016
Balans per 31 december 2016

 2016  2015  2016  2015 

Activa €   €  Passiva € €

Materiële vaste activa 36.251 31.663 Vermogen 1.301.203 1.325.870 

Financiële vaste activa 156.296 559.271 Fondsen 468.528 511.051

Vlottende activa 39.876 48.746 Schulden en overlopende passiva 30.964 45.161

Liquide middelen 1.515.734 1.217.735 Voorzieningen 0 0

   Exploitatie Resultaat boekjaar - 52.538  - 45.161

  

 1.748.157 1.857.415  1.748.157 1.857.415
  

Rekening van baten en lasten over 2016

 2016 2015  2016 2015

Baten € € Lasten € €

Lidmaatschapsgelden 289.915 289.477 Personeelskosten bureau 232.880 225.461

Inkomsten uit  Bondsbemoeienissen 2.151 1.952 Automatiseringskosten 11.355 16.076

Opbrengst uit beleggingen 12.546 14.567 Bureaukosten 24.938 22.658 

Rente kasgelden en deposito’s 5.672 13.678 Huisvestingskosten 60.192 51.988

Opbrengst verhuur 14.317 14.182 Rechtsbijstand 47.927 11.940

Bijzondere baten 42 30 Reis- en vergaderkosten 14.438 13.223

Bijzondere baten (Pensioenfonds) 0 0 Kosten Predikantendag 19.202 15.593

Vergoeding Externe Ondersteuning 3.240 3.600 Publiciteit 732 1.634

Dotatie t.l.v. Steunfonds 47.927 11.940 Predikant en Samenleving 16.182 14.687

    Vennootschapsbelasting 522 833

Baten Steunfonds 40.187 26438 Lasten Steunfonds 61.527 24.260

Baten Fonds Individuele Hulp PKN 40.000 81.884 Lasten Fonds Individuele Hulp PKN 60.298 45.621

  

Totaal der baten  455.997 457.748 Totaal der lasten  550.173 443.974 
  

   Resultaat boekjaar -/- 94.176 13.774

   Resultaat t.b.v. Steunfonds -/- 21.340 2.178 

   Resultaat t.b.v. Fonds Ind. Hulp -/- 20.298 36.263

   Exploitatie Resultaat boekjaar  -/- 52.538 -/- 24.667
  

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2016

Waarderingsgrondslagen balans

Ten	aanzien	van	de	in	de	balans	voorkomende	activa	en	passiva	
gelden	de	volgende	waarderingsgrondslagen.

•	 De	materiële	vaste	activa	zijn	gewaardeerd	tegen	aanschaffings-
waarde,	verminderd	met	een	jaarlijkse	afschrijving	volgens	
vaste	percentages	van	de	aanschaffingskosten,	gebaseerd	op	de	
verwachte	levensduur

•	 De	onder	effecten	opgenomen	fondsbelegging	is	gewaardeerd	
tegen	de	aanschafwaarde.	De	gerealiseerde	koersverschillen	
alsmede	verschillen	tussen	aanschaffingsprijs	en	verkoop-
waarde	worden	in	de	winst	en	verliesrekening	opgenomen.	

•	 De	leningen	u/g	zijn	gewaardeerd	tegen	de	nominale	waarde.
•	 De	overige	balansposten	worden	gewaardeerd	tegen	de	nomi-

nale	bedragen.
•	 Het	resultaat	wordt	bepaald	als	saldo	van	opbrengsten	en	

kosten.
•	 De	kosten	en	opbrengsten	worden	toegekend	aan	de	periode	

waarop	zij	betrekking	hebben.
•	 De	pensioenregeling	van	de	Bond	is	ondergebracht	bij	het	

Pensioenfonds	Zorg	en	Welzijn.	De	Bond	heeft	geen	verplich-
ting	tot	het	voldoen	van	aanvullende	bijdrage	in	geval	van	een	
tekort	bij	het	pensioenfonds.	De	Bond	heeft	daarom	alleen	de	
verschuldigde	premies	tot	en	met	het	einde	van	het	boekjaar	
verantwoord.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa was als volgt: 

 aanschafwaarde* afschrijving t/m 2015 afschrijving 2016 boekwaarde

    31-12-2016

 € € € €

Kantoorpand 153.660 131.599 4.653 17.408

Inventaris: kantoor 27.261 5.860 4.495 16.906

Automatiseringsapparatuur 7.827 3.332 2.588 1.936

    

* Aanschafwaarde na aftrek van volledig 172.454 132.092 8.699 31.663
afgeschreven (inventaris en automatiseringsapparatuur)    

Som van de afschrijvingen per 31 december 2016   € 152.497

   

Vermogen 2016 2015

Algemene reserve € €

Saldo per 1 januari  1.325.870 1.242.965

Mutatie in boekjaar

Saldo boekjaar, ingevolge besluit ledenvergadering -/- 24.667 82.905

  

Saldo per 31 december 1.301.203 1.325.870
  

Overzicht beleggingen 31-12-2016 31-12-2015

Bond: € €

   Beleggingsfonds (2015: obligaties nominaal) 90.000 500.000

Steunfonds:

   Leningen 66.296 59.271

  

Totaal beleggingen 156.296 559.271

Het beleggingsfonds is tegen de aankoopprijs gewaardeerd.  

Fondsen 2015 2016 2015

Steunfonds € €

Saldo per 1 januari 471.330 469.152

Bij: Aandeel vergoeding Zilveren Kruis/Dominass plus rente 40.187 26.438
  

Sub-totaal 511.517 495.590

Af : uitkering en advieskosten e.d. 12.100 10.820

Bijdrage Prisma 1.500 1.500

Dotatie t.b.v. Rechtsbijstand leden 47.927 11.940
  

Saldo per 31 december 449.990 471.330
  

Fonds Individuele Hulp PKN 

Saldo per 1 januari 36.263 0

Bij: Bijdrage commissie Individuele Hulp PKN 0 66.389

       Overige bijdragen 40.000 15.495
  

Sub-totaal 76.263 81.884

Af : Vergoeding coaching 13.331 5.952

Kosten externe begeleiding 5.711 9.019

Uitkeringen 41.256 30.650
  

Saldo per 31 december 15.965 36.263
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Fonds Re-integratie Predikanten 

Saldo per 1 januari 3.458 6.030

Af : dotatie kosten begeleiding (2015: predikantendag) 885 2.572
  

Saldo per 31 december  2.573 3.458
  

Totaal fondsen 468.528 511.051
  

Voorziening onderhoud kantoorpand

Saldo per 1 januari 0 7.163

Dotatie boekjaar 10.000 10.000

Onttrekking boekjaar: - /- 10.000 -/ 17.163
  

Saldo per 31 december 0 0
  

Exploitatie Resultaat 2015

- ten laste van de Algemene Reserve  -/- 24.667
  

Exploitatie Resultaat 2016

Voorstel resultaat 2016

- ten laste  van de Algemene Reserve -/- 52.538 
  

Begroting 2017
  Begroting Rekening  Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting

DEEL I. (Algemeen) 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

BATEN       

Lidmaatschapsgelden 285.000 289.915 295.000 289.477 295.000 298.291 300.000

Inkomsten uit  Bondsbemoeienissen  2.151  1.952  2.579 

Opbrengst uit beleggingen 10.000 12.546 15.000 14.567 15.000 15.172 25.000

Rente kasgelden en deposito’s 5.000 5.672 12.500 13.678 15.000 18.360 20.000

Opbrengst verhuur kantoorruimte 14.500 14.317 14.500 14.182 14.000 13.994 13.500

Bijzondere baten  42  30  31 0

Vergoeding externe ondersteuning 3.000 3240 3.600 3.600   

Bijzondere baten (overig)      62.090 0

Sub-Totaal der baten 317.500 327.883 340.600 337.486 339.000 410.517 358.500

Dotatie tlv Steunfonds 26.000 47.927 12.000 11.940 20.000 9.539 20.000

Totaal der baten (1) 343.500 375.810 352.600 349.426 359.000 420.056 378.500

LASTEN     

Bureau     

Personeelskosten  229.000 232.880 229.000 225.461 234.000 213.269 230.000

Automatiseringskosten 12.000 11.355 12.000 16.076 15.000 21.477 18.500

Bureaukosten 25.000 24.938 25.000 22.658 30.000 25.274 30.000

Huisvestingskosten 20.000 60.192 20.000 51.988 20.000 17.577 20.000

Onderhoud   0 0  2.837 

Reservering onderhoud 5.000  10.000 0 10.000 7.163 10.000

Kosten Rechtsbijstand 12.000 47.927 12.000 11.940 10.000 9.539 20.0000

Beoordelingsverklaring Accountant

KPMG accountants N.V. heeft een 

beoordeling uitgevoerd op de jaarcijfers 

2016 van de Bond van Nederlandse 

Predikanten en hebben hierbij op 

2 maart 2017 een goedkeurende 

beoordelingsverklaring afgegeven.  

Het is wettelijk niet toegestaan deze 

beoordelingsverklaring op te nemen bij 

de publicatie van de jaarcijfers in het 

periodiek. De beoordelingsverklaring ligt 

ter inzage bij het bestuur van de Bond.
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Bestuur / vereniging       

Kosten bestuur en werkgroepen 15.000 14.438 12.000 11.723 10.000 8.959 15.000

KEP    2.000 1.500 1.500 966 1.500

Kosten Predikantendag enz. 20.000 19.202 14.200 15.593 12.000 12.582 12.000

Predikant en Samenleving / Publiciteit 16.000 16.914 15.400 16.321 15.000 16.429 20.000

Vennootschapsbelasting 1.000 522 1.000 833 1.500 1.079 1.500

Totaal der lasten (1) 355.000 428.368 352.600 374.093 359.000 337.151 378.5000

Saldo (1) -11.500 -52.558 0 -24.667 0 82.905 0

  Begroting  Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting

DEEL II. (Steunfonds) 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

BATEN     

Inkomsten uit Bondsbemoeienissen 30.000 40.187 26.000 26.438 35.000 33.398 35.000

Overige bijdragen 10.000        

Totaal der baten (2) 40.000 40.187 26.000 26.438 35.000 33.398 35.000

LASTEN     

Uitkeringen aan predikanten 12.000 12.100 12.000 10.820 12.000 7.384 12.000

Uitkering PKN (fonds Individuele Hulp)      6.000 

Prisma 1.500 1.500 1.500 1.500 3.000 1.500 3.000

Dotatie tbv Rechtsbijstand 26.500 47.927 12.500 11.940 20.000 9.539 20.000

Totaal der lasten (2) 40.000 61.527 26.000 24.260 35.000 24.423 35.000

Saldo (2) 0 -21.340 0 2.178 0 8.975 0

DEEL III. (Fonds Individuele Hulp PKN)     

BATEN     

Bijdrage opheffing commissie Ind. Hulp    66.389

Overige bijdragen 40.000 40.000 35.000 15.495   

Totaal der baten (3) 40.000 40.000 35.000 81.884 0 0 0

LASTEN     

Vergoeding voor coaching 5.000 13.331 4.000 5.952

Kosten externe begeleiding 8.000 5.711 8.000 9.019

Uitkeringen 27.000 41.256 23.000 30.650   

Totaal der lasten (3) 40.000 60.298 35.000 45.621 0  

Saldo (3) 0 -20.298 0 36.263 0  

SAMENVATTING     

Totaal der baten (1 + 2 + 3) 423.500 455.997 413.600 457.748 394.000 453.454 413.500

Totaal der lasten (1 + 2 + 3) 435.000 550.173 413.600 443.974 394.000 361.574 413.500

Saldo (1 + 2 + 3) -11.500 -94.176 0 13.774 0 91.880 0
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Zeven	jaar	na	de	oprichting	van	de	vereni-
ging	in	1906	binnen	de	toenmalige	Neder-
landse	Hervormde	Kerk	benoemde	het	
bestuur	van	de	Gereformeerde	Bond	prof.	
Hugo	Visscher	tot	bijzonder	hoogleraar	in	
de	gereformeerde	dogmatiek,	een	benoe-
ming	die	overigens	door	de	overheid	
geblokkeerd	werd.	De	pretenties	waren	
heel	wat	hoger	dan	waarmee	onze	huidige	
hoogleraren	hun	werk	doen,	getuige	een	
citaat	uit	De	Standaard,	namelijk	dat	‘de	
Gereformeerde	Bond	de	geboden	gelegen-
heid	aangreep	om	wat	te	Utrecht	haperde,	
recht	te	zetten’.	Dat	de	gemeenteleden	van	
de	noodzaak	van	dit	werk	overtuigd	
konden	worden,	blijkt	uit	de	financiële	
thermometer:	kort	na	de	oprichting	van	de	
GB	is	er	3500	gulden	voor	het	leerstoel-
fonds	in	kas,	in	1912	al	10.500	gulden,	voor	
die	tijd	aanzienlijke	sommen	geld.

In	de	voorbije	eeuw	zijn	er	enórme	
bedragen	voor	het	Leerstoelfonds	gegeven.	
Waarom?	De	prediking	van	het	Evangelie	is	
de	kerk	als	een	schat	toevertrouwd	(zo	
leerden	we	vijf	eeuwen	geleden	van	de	
Reformatie),	die	zij	als	zodanig	mag	waar-
deren.	En	daarmee	is	gezegd	dat	de	dingen	
in	de	kerk	van	Christus	nauw	samen-
hangen:	het	leven	van	de	kerk	en	het	gees-
telijk	leven	binnen	de	kerk	is	direct	
gerelateerd	aan	de	prediking	van	het	
Woord.	En	de	prediking	van	het	Woord	
hangt	ten	zeerste	samen	met	de	wijze	
waarop	de	aanstaande	dienaren	onder-
wezen	en	gevormd	worden.	En	de	cirkel	is	
rond,	als	we	er	de	geloofsopvoeding	in	de	

gezinnen	bij	betrekken,	kerkjes	in	de	kerk,	
oefenplaatsen	voor	het	leven	met	God,	
waaruit	de	toekomstige	predikanten	
voortkomen.
Alle	bijzonder	hoogleraren	kenden	een	
min	of	meer	vergelijkbare	leeropdracht,	die	
cirkelt	om	de	ontsluiting	van	wat	in	het	
gereformeerd	protestantisme	verstaan	is	
van	de	woorden	van	God,	om	door	te	
geven	hoe	in	de	Reformatie	en	daarna,	hoe	
in	de	belijdenis	van	de	kerk	gesproken	is	
over	het	werk	van	de	drie-enige	God,	om	
de	betekenis	daarvan	voor	onze	tijd	te	
benoemen.

Bij	dit	werk	hadden	we	de	gemeenten	op	
het	oog.	Want	wie	de	gemeenten	wil	
bouwen,	moet	zaaien	aan	het	water	van	de	
theologische	faculteiten.	Met	een	roeping	
die	bréder	is	dan	gemeenten	die	meeleven	
met	de	Gereformeerde	Bond,	namelijk	met	
een	roeping	die	voortkomt	uit	verantwoor-
delijkheid	voor	heel	de	kerk.	Dat	betekent	
ook	aanwezigheid	als	het	academische	
gesprek	gevoerd	moet	worden.
Aan	openbare	faculteiten	waren	vanouds	
onze	leerstoelen	gevestigd;	de	leerstoel	van	
prof.	Wim	Moehn	is	door	omstandigheden	
verbonden	aan	de	PThU.	u

Bijzonder hoogleraren vanwege de 

Geref. Bond

H. Visscher (1931-1937)

J. Severijn (1951-1953)

C. Graafland (1972-1993)

A. de Reuver (1994-2007)

W. Verboom (2001-2006)

J. Hoek (2006-2015)

G. van den Brink (2007-2015)

H. van den Belt (2012-heden)

W.H.Th. Moehn (2016-heden)

Bijzonder hoogleraar in 
Amsterdam

Door Wim Moehn

Wat heeft de gereformeerde theologie

te zeggen in 2017?

Een	van	de	vragen	die	tijdens	de	
gesprekken	voorafgaand	aan	de	benoeming	
tot	bijzonder	hoogleraar	aan	de	orde	
kwamen,	ging	over	de	belijdenisge-
schriften.	Hoe	denk	je	de	klassieke	belijde-
nisgeschriften	te	gaan	gebruiken	in	je	
onderwijs?	Wat	zou	je	zeggen	tegen	stu-
denten	die	niet	vertrouwd	zijn	met	deze	
geschriften?	Mijn	antwoord	kon	toen	uiter-
aard	niet	anders	dan	een	theoretisch	ant-
woord	zijn.	Ondertussen	heb	ik	twee	keer	
een	cursus	Theologie	van	de	Heidelbergse	

Een slogan die binnen de Gereformeerde Bond (GB) een behoorlijke 
bekendheid geniet, is de uitspraak dat ‘de nood van de kerk de nood van de 
prediking is’. Vanaf de oprichting heeft de GB als vereniging zich daarom 
ingezet voor wetenschappelijk theologisch onderwijs waarbij de Bijbel 
gezien wordt als de stem van de levende God.

Wat beoogt de GB met zijn 
leerstoelen?

Door Piet Vergunst
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Catechismus	aangeboden	en	mijn	bijdrage	
geleverd	aan	het	vak	Symboliek.	Daar	heb	
ik	de	zogenaamde	Drie	Formulieren	van	
Enigheid	(Heidelbergse	Catechismus,	
Nederlandse	Geloofsbelijdenis	en	Dordtse	
Leerregels)	ingeleid.	Ik	probeer	de	stu-
denten	duidelijk	te	maken	dat	in	de	eeuw	
van	de	Reformatie	thema’s	aan	de	orde	zijn	
gesteld	die	tot	op	de	dag	van	vandaag	om	
doordenking	vragen.	Waar	vind	je	als	mens	
in	deze	wereld	je	houvast?	Wat	bedoelen	
we	als	we	spreken	over	zekerheid	van	het	
geloof?	In	de	Catechismus	worden	klas-
sieke	antwoorden	gegeven	op	deze	vragen.	
Studenten	brengen	hun	ervaringen	mee	die	
zij	hebben	opgedaan	tijdens	de	eerste	pas-
torale	gesprekken	die	zij	gevoerd	hebben	in	
de	gemeente	waar	zij	stage	lopen.	In	
gesprekken	is	het	gegaan	over	vertrouwen	
en	de	eindigheid	van	het	leven	hier	op	
aarde.	Op	vrijdagmiddag	23	december	
2016	ging	het	over	deze	vragen.	Mijn	
bezorgdheid	over	de	motivatie	van	de	stu-
denten	op	dat	tijdstip	vlak	voor	de	Kerst-
dagen	bleek	niet	nodig.	De	klassieke	
teksten	uit	de	traditie	van	het	Gerefor-
meerd	Protestantisme	bleken	een	uitste-
kende	gesprekspartner	te	zijn	en	even	na	
half	vijf	moest	een	heel	mooi	gesprek	
worden	afgebroken.

Twee	maanden	voor	mijn	benoeming	heb	
ik	mijn	25-jarig	ambtsjubileum	gevierd.	Ik	
ervaar	het	als	een	bijzonder	voorrecht	om	
na	zo’n	lange	periode	betrokken	te	raken	
bij	het	onderwijs	en	onderzoek	aan	de	
PThU.	Met	het	ene	been	sta	ik	in	de	acade-
mische	wereld	en	met	het	andere	been	in	
de	praktijk	van	een	van	de	wijkgemeenten	
van	de	Protestantse	gemeente	Hilversum.	
De	beoefening	van	de	gereformeerde	theo-
logie	is	voor	mij	geen	bezigheid	naast	het	
werk	als	gemeentepredikant,	maar	direct	
daarmee	verbonden.	Ik	doceer	op	vrijdag	
over	de	Catechismus	en	op	zondagmiddag	
preek	ik	aan	de	hand	van	dit	belijdenisge-
schrift.	Gisbertus	Voetius,	een	van	de	
geformeerde	theologen	uit	de	17e	eeuw,	
heeft	dat	prachtig	onder	woorden	gebracht	
in	zijn	inaugurele	rede	De	Pietate	cum	
Scientia	coniugenda	(over	de	verbinding	
van	vroomheid	met	wetenschap).

Welke periode en thematiek heeft je 

bijzondere belangstelling? 

Aan	het	einde	van	mijn	theologische	oplei-
ding	aan	de	theologische	faculteit	van	de	
Universiteit	Utrecht	kwam	ik	in	contact	
met	dr.	Willem	Balke.	Hij	was	gestart	met	
een	project	om	de	bewaard	gebleven	
preken	van	Johannes	Calvijn	over	het	boek	
Handelingen	uit	te	geven.	Een	eerste,	ruwe	
transcriptie	van	het	manuscript	was	reeds	
gemaakt,	maar	dat	was	dan	ook	alles.	Hij	
zocht	iemand	die	aan	dit	project	mee	zou	
kunnen	werken.	Het	klikte	direct	en	hij	
heeft	mij	wegwijs	gemaakt	in	de	wereld	van	
het	Calvijnonderzoek.	Mijn	dissertatie	
vormde	het	logische	vervolg	op	het	werk	
aan	de	teksteditie	en	had	als	thema	de	ver-
houding	tussen	God	en	hoorders	in	
Calvijns	preken	over	Handelingen.	Na	de	
afronding	van	de	teksteditie	en	dissertatie	
ben	ik	fulltime	predikant	geworden.	Het	
onderzoek	heb	ik	echter	nooit	losgelaten.	

Ik	heb	de	uitgave	van	nog	een	serie	preken	
van	Calvijn	bezorgd	voor	het	grote	project	
waarin	al	zijn	werken	opnieuw	worden	uit-
gegeven	volgens	de	huidige	wetenschappe-
lijk	inzichten.	Vele	jaren	lag	de	Latijnse	
tekst	van	de	Institutie	op	het	bureau	om	de	
nieuwe	Nederlandse	vertaling	door	dr.	
Kees	de	Niet	te	corrigeren.	
Het	onderzoek	naar	Calvijns	theologie,	zijn	
uitleg	van	de	Bijbel	en	in	het	bijzonder	zijn	
prediking	hebben	tot	op	de	dag	van	
vandaag	mijn	warme	belangstelling.	
Daarnaast	is	de	Nederlandse	Reformator	
Guido	de	Bres	in	beeld	
gekomen.	We	kennen	
hem	als	de	schrijver	van	
de	Nederlandse	
Geloofsbelijdenis,	maar	
hij	heeft	meer	werken	
gepubliceerd,	waar	tot	nu	
toe	relatief	weinig	onder-
zoek	naar	gedaan	is.	Het	
blijft	me	verbazen	dat	
zijn	werken	niet	eerder	
op	een	wetenschappelijk	
verantwoorde	manier	zijn	
uitgegeven.	Het	project	
dat	een	kritische	editie	
van	het	oeuvre	van	De	

Bres	beoogt,	heb	ik	meegenomen	vanuit	de	
pastorie	naar	de	universiteit.	Bij	dit	onder-
zoek	naar	De	Bres	werk	ik	samen	met	
dr.	Erik	de	Boer	die	als	hoogleraar	kerk-
geschiedenis	verbonden	is	aan	de	Theo	lo-
gische	Universiteit	Kampen.

Wat zou je op deze post willen 

bereiken?

De	aanstelling	als	bijzonder	hoogleraar	
Geschiedenis	Gereformeerd	Protestantisme	
betreft	een	periode	van	vijf	jaar.	Inmiddels	
kunnen	we	op	het	eerste	jaar	terugzien	en	
is	de	agenda	van	het	eerste	deel	van	het	
tweede	jaar	vooral	gevuld	met	onder-
wijstaken	en	het	deelnemen	aan	de	
Basiscursus	Universitair	Docent	om	de	
basiskwalificatie	onderwijs	te	verkrijgen.	
Daarna	hoop	ik	weer	verder	te	werken	aan	
het	project	Guido	de	Bres.	Hij	bediende	
zich	van	het	Frans	en	door	het	onderzoek	
naar	zijn	bronnen	is	inmiddels	al	duidelijk	
geworden	door	welke	theologen	hij	
gevormd	is.	In	mijn	oratie	op	3	november	
2016	heb	ik	laten	zien	dat	het	spoor	niet	
alleen	naar	Calvijn	loopt,	maar	ook	naar	
Heinrich	Bullinger,	Pierre	Viret,	Thomas	
Cranmer	en	nog	een	aantal	andere	theo-
logen.	Welke	invloed	heeft	het	leven	van	
deze	theologen	gehad	op	zijn	eigen	theolo-
gische	profiel?	Daar	hoop	ik	meer	zicht	op	
te	krijgen	en	over	te	publiceren	en	uiteraard	
hoop	ik	ook	dat	een	promovendus	hiermee	
aan	de	slag	gaat.	Werving	van	mensen	die	
mee	willen	werken	aan	theologisch	onder-
zoek	hoort	immers	ook	bij	mijn	taken.	u

Oratie
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Verlangen 

In	het	jaar	1999	las	ik	tijdens	mijn	eerste	
studieverlof	het	boek	‘Dragende	Delen’	van	
Eugene	Peterson,	dat	in	deze	trant	begint.	
Die	woorden	raakten	mij,	ze	raakten	aan	
een	verlangen:	‘Dit	is	wat	ik	wil!’.	In	2003 
las	ik	het	boek	van	Gideon	van	Dam	over	
geestelijke	begeleiding	voor	en	door	pas-
tores:	‘Dichter	bij	het	Onuitsprekelijke’.	En	
opnieuw	werd	dat	verlangen	gewekt:	‘Dit	is	

wat	ik	wil!’	Al	een	heel	aantal	jaren	was	er	
op	de	achtergrond	de	wens	om	nog	eens	
een	grondige	vorm	van	nascholing	te	doen	
en	daarbij	dacht	ik	dan	aan	de	Klinisch	
Pastorale	Vorming.	Maar	nu	ontdekte	ik	
een	ander	spoor	en	daar	werd	ik	naartoe	
getrokken.	In	2005	was	er	een	gespreks-
groep	in	onze	gemeente,	waarin	het	ging	
over	het	werk	van	de	Geest.	Als	je	iets	met	
hart	en	ziel	wilt,	dan	is	dat	misschien	wel	
de	Geest	die	jou	trekt	en	dan	is	het	goed	

om	die	weg	te	volgen.	Zo	heb	ik	me	toen	
opgegeven	voor	de	3-jarige	opleiding	
Geestelijke	Begeleiding	PThU/Hydepark,	
die	in	dat	jaar	met	de	2e	lichting	begon.	

Geestelijke begeleiding ontvangen

In	het	eerste	jaar	van	de	opleiding	onder-
vonden	we	in	allerlei	oefeningen	wat	het	
betekent	om	geestelijke	begeleiding	te	ont-
vangen.	We	noteerden	twee	weken	lang	

onze	spirituele	praxis:	wat	we	deden	om	
‘het	contact	met	God	te	onderhouden’,	of	
waar	we	in	de	drukte	juist	niet	aan	toe	
gekomen	waren(!).	We	schreven	onze	spiri-
tuele	autobiografie:	hoe	is	je	leven	gegaan,	
waar	ontdekte	je	sporen	van	God	in	je	
bestaan	of	juist	van	Gods	afwezigheid?	We	
oefenden	vormen	van	onderlinge	geeste-
lijke	begeleiding	en	van	een	aandachtig,	
‘heilig’	luisteren	naar	elkaar,	waarin	de	ziel	
tot	spreken	kan	komen.	Er	waren	

momenten	van	stilte,	lezing,	gebed,	wan-
delen,	dans,	tekenen,	zingen	en	meer,	om	
tot	onszelf	te	komen,	tot	de	bron,	tot	God	
in	ons.	‘U	in	mij	en	ik	in	U’,	deze	woorden	
van	Augustinus	vormden	één	van	de	
teksten	die	we	tijdens	de	bijbehorende	col-
leges	aan	het	Titus	Brandsma	Instituut	in	
Nijmegen	leerden	proeven.	‘In	de	theologie	
spreken	we	in	de	regel	óver	God,	hier	
spreken	we	mét	God’	was	een	ander	woord	
dat	vanaf	het	begin	van	de	colleges	met	me	
meeging.	Net	als	de	gevleugelde	uitspraak:	
‘God	kijkt	jou	tevoorschijn’.	In	de	ruimte	
van	de	onvoorwaardelijke	liefde	kan	het	
beeld	van	God	in	ons	tot	volle	wasdom	
komen.	Daarop	is	de	geestelijke	begelei-
ding	gericht.	De	liefde	van	God	trekt	ons	
en	ons	verlangen	is	niet	anders	dan	de	ach-
terkant	van	diezelfde	liefde.	

Onderscheiden waar het op aankomt

Het	tweede	en	derde	jaar	van	de	opleiding	
stonden	in	het	teken	van	het	geven	van	
geestelijke	begeleiding.	Waar	en	wanneer	
krijgt	je	werk	als	pastor	de	kleur	van	‘zorg	
voor	de	ziel’?	We	bespraken	van	iedereen	
een	preek,	verbatim	of	casus,	om	te	leren	

Een predikant is geen manager. Voorgangers worden niet geroepen om het 
kerkelijk bedrijf te runnen, als succesvolle ondernemers met de juiste 

marketingstrategieën, concurrerende collega’s en tevreden of ontevreden 
klanten. Voorgangers zijn geroepen om aandacht te geven aan de werking 

van God in de levens van mensen, in de gemeenschap en in hun eigen 
bestaan. Bidden, bijbellezen en geestelijke begeleiding, dat zijn de 

dragende delen van hun ambt: zich uitspreken voor het aangezicht van God, 
gehoor geven aan het spreken van God in hun bestaan en mensen 

begeleiden in hun ontmoeting, hun relatie met God.

Door Tytsje Hibma

Herder & Coach

Geestelijke Begeleiding
Onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen 
van God in het leven van een mens

Geestelijke begeleiding is vooral niet-doen,
niet in de weg staan.
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onderscheiden,	waarin	het	verlangen	aan-
geraakt	werd	of	waar	iets	van	Gods	
werking	te	bespeuren	was.	Onderscheiding	
is	een	centraal	begrip	op	de	geestelijke	weg,	
in	het	omvormingsproces	dat	door	de	ont-
moeting	met	de	Eeuwige	wordt	uitgelokt.	
Waar	ontwaar	je	sporen	van	de	Eeuwige?	
Wat	leidt	naar	God	toe	of	wat	leidt	juist	af?	
Wat	zijn	hulpbronnen	of	juist	struikel-
blokken	op	de	weg?	Waar	blijf	ik	cirkelen	
om	mijzelf,	mijn	eigen	behoeftige	ik,	en	
waar	word	ik	uit	mijzelf	getrokken,	in	de	
ruimte	van	de	onvoorwaardelijke,	belange-
loze	liefde	van	God,	de	Eeuwige,	de	Bron...?	
Juist	in	die	ruimte	van	God	kom	ik	tot	mijn	
diepste	zelf.	Zoals	Etty	Hillesum	zegt:	‘Het	
wezenlijkste	en	diepste	in	mij	dat	luistert	
naar	het	wezenlijkste	en	diepste	in	de	
ander.	God	tot	God.’	Of	zoals	Dag	
Hammarskjöld	schreef:	‘’surrendered’	zijn	
wat	God	-	in	mij	-	van	zichzelf	aan	zichzelf	
geeft.’	Elders	gebruikt	hij	het	beeld	van	een	

lens.	Waar	word	ik	doorschijnend	voor	de	
werking	van	God	of	waar	sta	ik	met	mijn	
eigen	vertroebelingen	de	Geest	in	de	weg?	
Want	dat	is	een	ander	centraal	gegeven:	
geestelijke	begeleiding	is	vooral	niet-doen,	
niet	in	de	weg	staan.	De	Geest	zelf	is	
immers	de	eigenlijke	begeleider.	De	geeste-
lijk	begeleider	staat	met	haar	of	zijn	eigen	
proces-in-ontmoeting-met-de-Eeuwige	ter	
beschikking	van	het	proces-in-ontmoe-
ting-met-de-Eeuwige	van	de	ander.	

Aanbod in de permanente educatie

Ondertussen	hebben	meer	dan	honderd	
predikanten	en	kerkelijk	werkers	de	oplei-
ding	Geestelijke	Begeleiding	gevolgd.	In	
deze	kring	is	het	Netwerk	Geestelijke	
Begeleiding	ontstaan,	om	in	en	vanuit	de	
Protestantse	Kerk	meer	aandacht	te	geven	
aan	geestelijke	begeleiding.	Dit	netwerk	
heeft	een	aanbod	van	geestelijke	begelei-
ding	ontwikkeld	voor	predikanten	

en	kerkelijk	werkers	in	het	kader	van	de	
permanente	educatie	(PE).	Deze	ontwikke-
ling	viel	samen	met	het	synodebesluit	eind	
2016	om	binnen	iedere	PE-cyclus	van	5	jaar	
reflectie	op	het	eigen	werk	op	te	nemen.	
Die	reflectie	kan	de	vorm	krijgen	van	een	
begeleidingstraject	van	supervisie,	coa-
ching	of	geestelijke	begeleiding.	Het	
aanbod	van	de	geestelijke	begeleiding	
omvat	een	kennismakingsgesprek	en	zes	
vervolggesprekken.	Vaste	elementen	in	het	
traject	zijn:	een	contractsluiting,	het	ver-
helderen	van	de	vraag/het	verlangen	van	de	
begeleide,	de	mogelijkheid	van	diverse	
werkvormen,	huiswerk/opdrachten,	
reflectie	en	evaluatie.	Op	de	website	www.
protestantsekerk.nl	>	actief	in	de	kerk	>	
gemeentepredikant	of	kerkelijk	werker	>	
begeleiding,	is	alle	informatie	te	vinden,	
waaronder	een	folder	met	het	aanbod	en	
een	lijst	met	geestelijk	begeleiders	waaruit	
je	een	keuze	kunt	maken.		u

De begeleiding heeft mij tot nadenken gebracht over mijn 

manier van werken als predikant. De vraag is verschillende keren 

boven gekomen: ben ik wel bezig met de dingen waarmee ik 

bezig moet zijn? Ben ik misschien te veel bezig met organiseren, 

gaten opvullen en te weinig bezig met geestelijk werk?

Dat nadenken is bijzonder gestimuleerd door de praktijk die mij 

werd aangeraden:

•	 ‘s	morgens	beginnen	met	een	stukje	te	lezen	en	daarover	te	

mediteren met het oog op de komende dag, vervolgens een 

gebed uit te spreken en af en toe hierover iets op te schrijven 

wat bovenkomt.

•	 ‘s	avonds	eindigen	met	hetzelfde	stukje	te	lezen	en	daarover	te	

mediteren met het oog op de dag die voorbij is, opnieuw een 

gebed uit te spreken.

•	 halverwege	de	dag	uit	te	roepen:	‘Waar	ben	ik	in	Gods	Naam	

mee bezig?’

Uiteindelijk ben ik door de Geestelijke Begeleiding God beter op 

het spoor gekomen. Ik sta er meer bij stil wanneer dingen van 

God aan de orde zijn. lk benoem het meer en ik probeer het 

meer te zoeken dan in het verleden.

Dat heeft een vervolg gekregen in mijn werk. Momenteel ben ik 

veel meer bezig op mijn eigen manier het overgeleverde geloof 

door te geven aan anderen door het op een authentieke manier 

onder woorden te brengen of door het in een werksituatie in 

mijn handelen zichtbaar te maken.

Misschien mag je zeggen: aan het begin van de begeleiding was 

ik God een beetje kwijtgeraakt in mijn leven en werken. Nu ben 

ik Hem weer op het spoor gekomen.

Een predikant vertelt over de ontvangen geestelijke begeleiding:
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De	dag	werd	geopend	door	een	inleidend	
statement	van	beide	auteurs	dat	zij	inzetten	
met	woorden	van	prof.	Gerrit	de	Kruijf:	
Preken	is	een	gooi	naar	de	ziel	en	hopen	
dat	die	gooi	raak	is.	Met	hun	boek	willen	
de	auteurs	die	gooi	en	die	ziel	bij	elkaar	
brengen.	Ze	zijn	erop	uit	om	de	interactie	
daartussen	te	herstellen.	Het	symposium	
werd	verder	ingekleed	door	drie	sprekers	
die	door	de	Leede	en	Stark	waren	uitgeno-
digd	om	vanuit	hun	eigen	invalshoek	en	
visie	op	de	thematiek	van	dit	boek	te	
reflecteren.	

Barnard: ware woorden spreken

De	eerste	spreker	was	prof.	Dr.	Marcel	
Barnard,	die	in	een	vurig	betoog	de	grote	
verantwoordelijkheid,	de	roeping	en	de	
zware	last	van	de	prediker	in	de	huidige	
tijd	onderstreepte.	De	vraag:	wat	is	waar-
heid?	dringt	zich	in	deze	tijd	onontkoom-
baar	aan	ons	op.	Voor	de	prediker	komt	het	
erop	aan	om	op	het	juiste	moment,	goede	
en	ware	woorden	te	spreken.	De	prediking	
is	hiervoor	weliswaar	een	ouderwets	
medium,	maar	tegelijk	ook	ijzersterk.	De	
prediker	dient	op	te	komen	voor	het	goede,	
het	schone	en	het	ware.	Waarheid	is	alles	
wat	in	Jezus	is	belichaamd.	De	prediker	
spreekt	daarbij	in	vertrouwen	op	de	tegen-
woordigheid	van	de	Geest.

Pleizier: eerst horen dan spreken

Vervolgens	was	het	woord	aan	dr.	Theo	
Pleizier	die	inging	op	de	vraag	of	je	preken	

kunt	leren	en	wat	we	daarbij	van	de	hoor-
ders	van	een	preek	kunnen	leren.	Bij	het	
leren	preken	spelen	volgens	hem	drie	
zaken	mee:	je	eigen	spirituele	biografie,	de	
ambtelijke	vaardigheid,	en	het	omgaan	met	
je	ervaringen	op	een	reflectieve	manier.	
Iedereen	die	wil	leren	preken,	is	eerst	zelf	
hoorder	van	een	preek	geweest.	Je	moet	
eerst	hebben	gehoord	om	te	kunnen	
spreken.	Het	spreken	is	om	zo	te	zeggen	de	
keerzijde	van	het	luisteren.	Het	onder-
houden	van	je	eigen	spiritualiteit	is	voor	
het	preken	van	groot	belang.	Bij	de	ambte-
lijke	vaardigheid	van	het	preken	komt	het	
aan	op	het	ontwikkelen	van	nieuwe	com-
municatieve	manieren	van	omgaan	met	de	
bijbel,	een	nieuwe	luisterhouding	en	
geloofstaal	ontwikkelen.	Bovendien	leer	je	
preken	door	het	veel	te	doen.	Het	is	daarbij	
ook	behulpzaam	te	luisteren	naar	wat	er	
terugkomt	aan	reacties	en	daarvan	te	leren.	
Leren	preken	vraagt	om	inwijding	en	toe-
wijding	van	jezelf	als	prediker	in	het	leven	
met	de	gemeente.	

Sarot: de preek is geen sacrament

Als	derde	spreker	van	het	symposium	ging	
dr.	Marcel	Sarot	in	op	het	thema	van	de	
Christuspresentie	in	de	eredienst	en	op	wat	
de	Leede	en	Stark	‘het	sacramentele	
karakter’	van	de	preek	noemen.	Is	Christus	
-	zoals	in	brood	en	wijn	-	ook	niet	present	
in	de	prediking?	De	preek	is	losgeraakt	van	
de	Maaltijd	van	de	Heer,	en	dat	is	in	hun	
ogen	problematisch.	Sarot	wees	erop	dat	

het	sacrament	een	symbool	is,	een	teken	
dat	verwijst	naar	Gods	genade	en	die	ook	
bewerkt.	Sacramenten	hebben	een	ant-
woordkarakter:	je	ontvangt	ze	nooit	door	
aanwezig	te	zijn,	maar	moet	altijd	‘ja’	
zeggen.	De	preek	is	geen	teken,	en	is	er	
bovendien	voor	iedereen.	Daarom	is	de	
preek	geen	sacrament.	De	preek	heeft	
volgens	Sarot	vooral	een	nodigend	en	toe-
leidend	karakter.	De	preek	wil	ons	vooral	
in	beweging	zetten	tot	de	sacramenten.	De	
preek	is	zogezegd	een	liefdesverklaring,	het	
sacrament	is	de	bezegeling	van	die	liefde.	

Muis: het waagstuk van de prediker

Na	dit	gezamenlijke	programma	was	er	
keuze	uit	een	aantal	‘deelprogramma’s’	die	
ons	uitnodigden	om	verder	over	de	thema-
tiek	van	het	boek	in	gesprek	te	raken.	
Sophie	Hofstee	woonde	het	deelprogramma	
bij	met	de	titel	‘De	preek	als	sacrament: 
on-protestants?’	onder	leiding	van	o.a.	dr.	
Jan	Muis.	In	navolging	van	Sarot	wees	Muis	
erop	dat	de	prediking	belangrijke	aspecten	
van	het	sacrament	mist:	het	kent	geen	vaste	
gebaren,	geen	tastbare	stoffen,	het	heeft	
geen	symboolkarakter.	Het	is	niet	objectief,	
maar	subjectief;	het	is	een	waagstuk	van	de	
prediker.	Zou	niet	eerder	de	Schriftlezing	
een	sacramenteel	karakter	hebben?	Om	
deze	redenen	betoogde	Muis	dat	de	preek	
juist	geen	sacrament	genoemd	moet	
worden.	Dat	maakt	de	preek	tot	een	haast	
bovenmenselijke	opgave.	Het	is	zelfs	een	
zegen	dat	de	woordverkondiging	geen	

Op vrijdag 3 februari verzamelde een groot aantal theologen en 
predikanten zich in de Thomaskerk in Amsterdam voor een symposium ter 
gelegenheid van het lang verwachte boek van Bert de Leede en Ciska 
Stark over de protestantse prediking.

Door Sophie Hofstee en Sjaak Verwijs

Leren preken
Impressie van het symposium ter gelegenheid van de presentatie van het boek 
‘Ontvouwen; Protestantse prediking in de praktijk’ door Bert de Leede/Ciska 
Stark.
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sacrament	is.	Want	als	de	preek	een	gooi	
naar	de	ziel	is,	kun	je	ook	zomaar	de	ver-
keerde	kant	op	gooien.	Jij	hoeft	als	prediker	
het	woord	van	God	niet	te	spreken,	God	
kan	de	preek	gebruiken	als	middel,	net	als	
de	andere	elementen	in	de	dienst.	Ook	
spraken	we	tijdens	dit	rondetafelgesprek	
over	de	kerkelijke	praktijk	van	de	viering	
van	het	Heilig	Avondmaal.	Hoe	vier	je	het?	
Welke	gedachten	en	gevoelens	hebben	de	
kerkgangers	hierbij?	Het	verlangen	van	
predikanten	naar	het	herstellen	van	de	
eenheid	tussen	Schrift	en	Tafel	kwam	
tijdens	dit	gesprek	ook	naar	voren.	De	
preek	kan	immers	niet	alles,	en	mensen	
zijn	niet	alleen	oor,	alle	zintuigen	doen	
ertoe.	Niet	alleen	het	cognitieve	weten,	
maar	ook	lichamelijke	ervaring	dat	je	
lichaam	van	Christus	bent	is	belangrijk.	

Preken in de voorhof

Sjaak	Verwijs	woonde	de	workshop	bij	over	
preken	in	de	voorhof	en	in	het	publieke	
domein.	Met	preken	in	de	voorhof	werd	
gedoeld	op	preken	voor	een	gehoor	dat	je	
niet	bereikt	met	traditionele	binnenkerke-
lijke	taal.	Drie	predikanten	vormden	een	
panel.	Ze	proberen	de	Schrift	opnieuw	te	
verstaan	en	vrijmoedig	te	vertolken.	
“Christus	hoef	je	niet	relevant	te	maken:	
Hij	is	present.”	(Hanneke	Ouwerkerk).	“We	
moeten	genezen	van	ons	sorry.	Als	je	niet	
open	staat	voor	het	onverwachte,	als	je	niet	
mikt	op	twintigers,	dan	komen	ze	ook	
niet.”	(Arjan	Berensen)	“Je	kunt	de	bijbel	

lezen	als	een	goddeloos	boek,	waar	God	
het	ondanks	alles	vol	houdt.	Ook	toen	
werd	het	geloof	telkens	aangevochten.	Stap	
gewoon	in	dat	verhaal	(Paul	Visser).	
En	hoe	bereik	je	hoorders	die	niets	hebben	
met	een	verstarde	preektraditie?	Probeer	ze	
te	raken	maar	overvraag	ze	niet:	“De	onge-
lovige	zit	ook	in	de	gemeente,	in	onszelf ”	
(Berensen)	“Jonge	mensen	hebben	een	
gevuld	bestaan:	laat	ze	opademen,	geef	ze	
niet	te	veel	van	het	goede”	(Visser)	“Ik	ver-
onderstel	minder	kennis,	neem	er	voor-
beelden	bij.	Dertigers	zoeken	in	de	kerk	
ook	rust”	(Ouwerkerk).	

Feestelijke presentatie

Na	deze	deelprogramma’s	was	het	dan	ein-
delijk	tijd	voor	de	feestelijke	presentatie	
van	het	boek	waar	het	deze	dag	om	te	doen	
was.	De	auteurs	gaven	kort	antwoord	op	de	
vraag	wat	nieuw	is	in	deze	homiletiek.	
Volgens	Ciska	Stark	ligt	dat	in	de	conse-
quent	viervoudige	benadering	van	elke	stap	
in	de	preekvoorbereiding:	de	cultuur,	de	
tekst,	de	predikant	en	de	praktijk.	
Inhoudelijk	is	het	volgens	Bert	de	Leede:	
bij	nul	beginnen,	de	vaste	woorden	
opnieuw	onder	woorden	brengen:	alleen	

dan	zullen	ze	terugkomen.	
De	eerste	exemplaren	van	het	boek	werden	
door	de	auteurs	overhandigd	aan	een	stu-
dente	die	altijd	goede	vragen	stelde,	en	aan	
Kees	van	Ekris,	die	een	promotieonderzoek	
doet	naar	profetische	prediking.	Hierbij	
spraken	de	auteurs	de	wens	uit	dat	dit	boek	
zijn	weg	zal	vinden	binnen	de	opleiding	
van	de	nieuwe	predikanten:	voor	hen	
hebben	zij	dit	boek	geschreven.	Het	sym-
posium	werd	afgesloten	met	het	zingen	van	
het	lied:	Geprezen	zijt	Gij.

Dit	boeiende	en	inhoudelijk	sterke	sympo-
sium	heeft	ons	nieuwgierig	gemaakt	naar	
het	boek	van	de	Leede	en	Stark.	In	het	vol-
gende	nummer	van	Predikant	en	
Samenleving	zal	daarom	een	uitgebreide	
recensie	van	dit	werk	verschijnen.	 u

Toeloop bij de Thomaskerk
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In	de	zomer	van	2016	kwamen	de	besturen	
van	de	Bond	van	Nederlandse	Predikanten	
en	de	Vereniging	Kerkrentmeesterlijk	
Beheer	tot	een	gezamenlijke	visie	inzake	de	
mobiliteit	van	predikanten.	Een	samenvat-
ting	daarvan	stond	in	Predikant	&	Samen-
leving	van	november,	de	volledige	tekst	is	
te	vinden	op	www.predikanten.nl.	Deze	
gezamenlijke	visie	kon	een	positieve	bij-
drage	leveren	aan	de	werkgroep	waarin	
zowel	de	VKB	als	de	BNP	participeerden.	
De	werkgroep	brengt	aan	de	synode	
rapport	uit	onder	titel	‘Naar	een	cultuur	
van	mobiliteit’.	Hieronder	vindt	u	een	
samenvatting	van	het	rapport.

Toelichting bij het rapport: maatwerk

Onze	kerk	kent	vanaf	haar	ontstaan	de	
beweging	waarin	gemeenten	en	predi-
kanten	de	vrijheid	hebben	om	elkaar	te	
vinden.	Beide	doen	dat	in	geloof	dat	God	
aanwezig	is	in	beroep	en	roeping.	Onze	
kerk	kent	ook	vanaf	het	begin	de	structuur	
dat	gemeenten	samen	kerk	zijn.	Hierdoor	
komt	de	vrijheid	elkaar	te	vinden	in	het	
licht	te	staan	van	verantwoordelijkheid	
voor	elkaar.	In	de	tien	gesprekken	die	de	
werkgroep	mobiliteit	heeft	gevoerd	in	de	
afgelopen	maanden	vormde	dit	de	grond-
toon.	Daarnaast	kwam	de	werkgroep	tot	de	
conclusie	dat	generieke	maatregelen	rond	
mobiliteit	niet	wenselijk	en	niet	werkbaar	
zijn.	Maatwerk	was	een	veelgebruikte	term.	
Maatwerk	vraagt	om	een	samenhangend	
geheel	van	instrumenten	die	precisie	op	
lokaal	vlak	mogelijk	maken.

Cijfers over mobiliteit en 

beleidsmatige duiding

Als	start	van	haar	arbeid	heeft	de	werk-
groep	cijfers	over	mobiliteit	verzameld	en	
voorzien	van	een	beleidsmatige	duiding.	
Dat	vormde	het	vertrekpunt	voor	open,	
zorgvuldig	en	constructief	beraad	over	
welke	maatregelen	gemeente	en	predikant	
zouden	kunnen	helpen	bij	bewustwording	
van	en	onderling	gesprek	over	mobiliteit	
die	past	bij	de	ontwikkelingen	die	in	kerk	
en	samenleving	gaande	zijn.	In	aansluiting	
bij	wat	daarover	staat	in	de	nota	Kerk	2025.	
De	breed	samengestelde	werkgroep	denkt	
geslaagd	te	zijn	in	het	benoemen	van	der-
gelijke	instrumenten	en	presenteert	met	
het	rapport	haar	overwegingen	en	legt	aan	
de	synode	een	besluitvoorstel	voor.

Het besluitvoorstel in onderdelen:

1.	Neem	in	het	functieprofiel	van	de	clas-
sispredikant	de	opdracht	op	om	een	
cultuur	van	mobiliteit	in	de	kerk	te	
bevorderen.	De	classispredikant	
bezoekt	elke	gemeente	en	predikant	in	
het	gebied	in	de	regel	één	keer	per	vier	
jaar	en	spreekt	dan	in	ieder	geval	over	
roeping,	flexibiliteit,	werkgelegenheid	
en	teamwork.

2.	Draag	de	Dienstenorganisatie	op	blij-
vend	te	zorgen	voor	voldoende	capaci-
teit	voor	de	bevordering	van	een	
cultuur	van	mobiliteit	in	de	vorm	van	
toerusting	en	individuele	begeleiding	
van	gemeenten	en	predikanten	bij	het	
beroepingswerk	en	de	jaargesprekken.

3.	Wijzig	de	kerkordelijke	taakstelling	van	
de	classicale	vergadering,	zodat	daarin	
de	opdracht	wordt	opgenomen	om	een	
zodanige	samenwerking	tussen	
gemeen	ten	te	bevorderen	dat	zij	vitaal	
kunnen	functioneren	en	er	voor	predi-
kanten	arbeidsplaatsen	van	voldoende	
omvang	beschikbaar	zullen	zijn.	

4.	Wijzig	de	kerkordelijke	bepaling	over	
het	vierjaarlijkse	beleidsplan	van	een	
gemeente,	zodat	daarin	in	ieder	geval	
een	paragraaf	wordt	opgenomen	over	
de	mogelijkheid	tot	samenwerking	
binnen	en	buiten	de	gemeente,	opdat	
de	gemeente	vitaal	blijft	en	voor	de	pre-
dikanten	arbeidsplaatsen	met	vol-
doende	werktijd	blijven	bestaan.

5.	Wijzig	de	kerkordelijke	bepalingen	over	
de	procedure	voor	het	beroepingswerk,	
zodat	daarin	wordt	opgenomen	dat	de	
classicale	vergadering	bij	het	ontstaan	
van	een	predikantsvacature	in	een	
gemeente	de	bevoegdheid	heeft	om	
beleidsmatige	randvoorwaarden	te	
stellen	aan	de	vervulling	ervan.	Deze	
bevoegdheid	ziet	op	de	vitaliteit	van	de	
gemeenten	en	op	arbeidsplaatsen	van	
voldoende	omvang	voor	de	
predikanten.

6.	Spreek	uit	dat	verbintenissen	in	deeltijd	
een	toenemende	realiteit	zullen	zijn	
voor	predikanten	in	de	kerk	en	roep	
aankomende	en	dienstdoende	predi-
kanten,	alsmede	de	gemeenten	op	hun	
verantwoordelijkheid	te	nemen	om	in	
te	spelen	op	deze	ontwikkeling.

7.	Vraag	het	moderamen	om	te	onder-
zoeken	in	hoeverre	en	onder	welke	
voorwaarden	het	mogelijk	is	de	mobili-
teit	van	predikanten	te	bevorderen	door	
een	financiële	compensatie	te	ver-
strekken	aan	predikanten	die	een	

Generale Synode over mobiliteit en het 
vervolg van Kerk 2025
De generale synode van de Protestantse Kerk vergadert op 21 april 
opnieuw over de mobiliteit van predikanten. De synode van april 2016 
wees het voorstel om alle beroepingen van predikanten aan een termijn 
van 12 jaar te binden af, en gaf een werkgroep opdracht om met nieuwe 
voorstellen te komen. Daarnaast staat deel twee van ‘Kerk 2025 in 
kerkordelijke voorstellen’ op de agenda.
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predikantsvacature	scheppen	door	te	
muteren	naar	een	plaats	met	een	lagere	
werktijd.	

8.	Wijzig	de	kerkordelijke	bepalingen	voor	
werktijdvermindering	bij	insolvabiliteit	
van	de	gemeente,	zodat	niet	meer	
alleen	naar	financiële	criteria	gekeken	
kan	worden,	maar	ook	naar	beleids-
matige.	Beschrijf	daarbij	expliciet	de	
initiërende	rol	van	de	gemeente,	de	
toet	sende	en	bestuurlijke	rol	van	de	
classicale	vergadering	en	het	regionaal	
college	voor	de	behandeling	van	
beheerszaken	en	de	rol	van	de	kleine	
synode	bij	het	opstellen	van	de	
toetsingscriteria.	

9.	Wijzig	de	kerkordelijke	bepalingen	
inzake	de	tijdelijke	dienst	van	predi-
kanten,	zodat	de	classicale	vergadering	
en	het	regionaal	college	voor	de	behan-
deling	van	beheerszaken	gezamenlijk	
de	bevoegdheid	krijgen	toestemming	te	
geven	voor	het	uitbrengen	van	een	
beroep	in	tijdelijke	dienst,	waarbij	een	
evenwichtige	toets	wordt	toegepast	op	
de	gerechtvaardigde	belangen	van	de	
gemeente	enerzijds	en	de	gerechtvaar-
digde	belangen	van	de	predikant	
anderzijds.	

10.	Laat	de	Beheercommissie	centrale	kas	
predikantstraktementen	een	voorstel	
voorleggen	met	betrekking	tot	de	
financiering	van	het	wachtgeld	na	
afloop	van	een	tijdelijke	dienst,	zodat	
bij	een	passende	uitvoeringspraktijk	
een	optimaal	evenwicht	wordt	
gevonden	tussen	individuele	en	collec-
tieve	financiering.

11.	Laat	de	Dienstenorganisatie	een	onder-
zoek	instellen	naar	de	mogelijkheden	
van	de	aanstelling	van	ambulante	pre-
dikanten.	Het	onderzoek	richt	zich	op	
de	kansen,	de	risico’s	en	de	finan	cie-
rings	mogelijkheden.

12.	Laat	de	Dienstenorganisatie	in	samen-
spraak	met	belanghebbende	partijen	
een	onderzoek	instellen	naar	de	diverse	

regimes	voor	het	aanstellen	van	een	
predikant	of	kerkelijk	werker	die	in	tij-
delijke	dienst	de	werkzaamheden	van	
een	predikant	verricht.	Het	onderzoek	
richt	zich	op	de	werking	van	de	
arbeids	markt,	de	toepassing	van	het	
ambt,	de	arbeidsrechtelijke	positie	en	
de	arbeidsvoorwaarden.	Specifiek	moet	
onderzocht	worden	in	hoeverre	sprake	
is	van	ongelijke	behandeling	in	gelijke	
gevallen.	Op	basis	van	het	onderzoek	
moeten	voorstellen	worden	gedaan	tot	
eventuele	aanpassing	van	de	regelingen	
waardoor	de	mobiliteit	van	predikanten	
kan	worden	bevorderd.

13.	Vul	de	kerkordelijke	bepalingen	inzake	
de	ontheffing	van	werkzaamheden	
zodanig	aan	dat	het	generaal	college	
voor	de	ambtsontheffing	op	gezamen-
lijk	verzoek	van	gemeente	en	predikant	
en	na	advies	van	de	classispredikant	de	
predikant	van	de	werkzaamheden	kan	
ontheffen,	nadat	de	predikant	minstens	
12	jaar	aan	de	gemeente	verbonden	is	
geweest.	Het	verzoek	kan	niet	worden	
ingediend	als	de	predikant	binnen	een	
periode	van	de	voor	hem	geldende	
maximale	wachtgeldduur	plus	twee	
jaren	de	pensioenleeftijd	bereikt.	De	
predikant	kan	een	wachtgeld	aanvragen	
onder	aanvaarding	van	de	re-integratie-
verplichtingen.	De	gemeente	draagt	
volgens	een	vaste	formule	bij	in	de	
kosten	van	het	wachtgeld.	Na	de	ont-
heffing	van	de	werkzaamheden	
behoudt	de	predikant	de	bevoegdheid	
tot	de	bediening	van	Woord	en	sacra-
menten	en	krijgt	hij	de	status	van	
beroepbaar	predikant.	De	nieuwe	rege-
ling	kan	voor	het	eerst	worden	toege-
past	twee	jaar	nadat	de	kerkordelijke	
regeling	voor	de	classispredikant	van	
kracht	is	geworden.

14.	Verzoek	de	regionale	colleges	voor	de	
behandeling	van	beheerszaken	bij	hun	
toezichthoudende	taak	de	gemeenten	te	
houden	aan	hun	plicht	om	een	ambts-
woning	aan	te	bieden,	zowel	bij	predi-
kanten	in	deeltijd	als	bij	voltijds	
predikanten.	Bij	de	afgifte	

van	solvabiliteitsverklaringen	wordt	
rekening	gehouden	met	de	kosten	die	
een	gemeente	moet	maken	voor	het	
aanbieden	van	een	ambtswoning.

15.	Verzoek	het	Georganiseerd	Overleg	
Predikanten	een	regeling	te	treffen	voor	
de	vergoeding	van	de	vervoerskosten	
van	de	predikant,	die	met	instemming	
van	de	kerkenraad	buiten	de	grenzen	
van	de	gemeente	woont.	

Het	bestuur	van	de	Bond	heeft	kennisge-
nomen	van	het	rapport	en	staat	er	positief	
tegenover.	Het	is	nu	aan	de	synodeleden	
om	tot	besluitvorming	te	komen.

Kerk 2025 in kerkordelijke voorstellen 

deel twee

De	synode	van	november	2016	behandelde	
het	eerste	deel	van	de	kerkordelijke	voor-
stellen	bij	Kerk	2025.	De	classicale	vergade-
ringen	hebben	tot	1	mei	de	tijd	om	hun	
consideraties	in	te	zenden.	De	vaststelling	
in	tweede	lezing	zal	in	het	najaar	van	2017 
plaatsvinden.	Deel	een	handelde	over	de	
classicale	vergaderingen	nieuwe	stijl	en	de	
classispredikant,	de	visitatie	en	de	gemeen-
tevormen	waarin	de	kerk	present	wil	zijn.	

De mobiele wijkpredikant

Deel	twee	van	de	kerkordelijke	voorstellen	
bij	Kerk	2025	handelt	over	wie	tot	de	
gemeenschap	van	een	gemeente	behoren,	
de	verkiezing	van	ambtsdragers,	kerken-
raden,	vermogensrechtelijke	aangelegen-
heden,	en	de	kerkelijke	colleges.	Bij	de	
rechtspositie	van	predikanten	stelt	het	
college	voor	de	kerkorde	voor	om	de	alge-
mene	kerkenraad	de	bevoegdheid	te	geven	
om	in	overleg	met	de	betrokken	wijkker-
kenraden	en	predikant(en)	een	predikant	
ook	in	een	andere	wijkgemeente	werkzaam	
te	doen	zijn.	Om	aan	te	sluiten	bij	het	
begin:	hier	doet	de	mobiele	wijkpredikant	
intrede.	u

Een verslag van de besluitvorming van 

de generale synode van november 2016 

over de classispredikant, de permanente 

educatie en de werkbegeleiding is te 

vinden op www.predikanten.nl. 
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Biografie en theologie

Met	zijn	eerste	alinea	wist	de	schrijver	mij	
meteen	te	boeien.	Deze	biografie	biedt	wat	
je	verwachten	mag:	een	toegankelijke	ken-
nismaking	voor	wie	Miskotte	niet	kent,	en	
die	nieuws	bevat	voor	wie	meer	van	en	over	
hem	gelezen	en	gehoord	heeft.	Schrijver	is	
de	historicus	Herman	de	Liagre	Böhl	die	
eerder	een	biografie	schreef	over	Herman	
Gorter.	Hij	koos	voor	een	verhouding	van	
1/3	theologie	en	2/3	biografie,	en	maakte	
volop	gebruik	van	Miskottes	dagboeken,	
die	bij	elkaar	15.000	pagina’s	beslaan,	en	
waarvan	een	deel	is	gepubliceerd.	Het	levert	
verrassende	verbanden	–	en	contrasten	–	
op	tussen	de	man	en	zijn	theologie.	
De	schrijver	is	geen	theoloog,	en	was	niet	
vertrouwd	met	kerkelijk	en	theologisch	
jargon.	Af	en	toe	merk	je	dat,	maar	het	
stoort	niet.	Hij	veronderstelt	het	niet	alle-
maal	als	bekend,	en	weet	intussen	moeilijke	
theologische	teksten	helder	samen	te	vatten.	

Theoloog in de branding

Waarom	theoloog	in	de	branding?	Omdat	
hij	in	Zandvoort	trouwde,	waar	zijn	vrouw	
was	opgegroeid?	Of	om	het	gedicht	van	
Willem	Barnard:	“Zo	staat	ge	te	boek,	
Miskotte:	als	een	waaghals,	een	schaaldier,	
denkparelmoer...	”	Een	toespeling	op	‘In	de	
Waagschaal’	het	tijdschrift	voor	theologie,	
cultuur	en	politiek	waarvan	Miskotte	de	
eerste	hoofdredacteur	was.	De	waaghals	die	
al	in	1932	hamerde	op	het	gevaar	van	de	
nazi-ideologie,	en	moedig	vooropliep	in	het	
kerkelijk	verzet	in	de	oorlog.	Het	schaaldier	
om	zijn	geslotenheid	als	persoon,	ver-
borgen	in	zijn	dagboeken.	Kenmerkend	

voor	Miskotte	is	de	grote	sensitiviteit	voor	
de	wereld	waarin	hij	leefde,	voor	literatuur,	
filosofie	en	kunsten,	en	het	opkomend	soci-
alisme,	voor	de	wereldoorlogen,	nazisme	en	
antisemitisme,	en	voor	het	atheïsme	en	
nihilisme.	Hij	was	zijn	tijdgenoten	ver	
vooruit,	staande	in	de	branding.

Het waagstuk der prediking

Miskotte	was	achtereenvolgens	predikant	
in	Kortgene,	Meppel,	Haarlem	en	
Amsterdam	en	besloot	zijn	loopbaan	als	
kerkelijk	hoogleraar	in	Leiden.	Zijn	beste	
tijd	en	plaats	als	predikant	had	hij	in	
Amsterdam.	In	de	Zwijgerkerk	hield	hij	
‘diensten	voor	buitenkerkelijken’,	en	orga-
niseerde	hij	debatavonden,	cursussen	en	
conferenties:	een	pioniersplek.	In	zijn	
eerste	gemeenten	kon	men	zijn	preken	
moeilijk	waarderen,	het	ging	over	de	
hoofden	heen.	Dat	viel	hem	zwaar,	meer-
malen	overwoog	hij	om	uit	het	ambt	te	
treden.	In	Meppel	heeft	hij	een	keer	echt	
geweigerd	om	te	preken.	Hij	verklaarde	dat	
het	hem	die	keer	niet	lukte,	sprak	zijn	
zegen	uit,	liet	nog	wat	zingen	en	liep	de	
kerk	uit.	Overigens	had	hij	als	predikant	
die	vooral	preekte	veel	vrije	ruimte	in	zijn	
werkweek	om	te	lezen	en	te	studeren.	
Preken	was	trouwens	ook	preken	tegen	
zichzelf:	tegen	zijn	natuurmystiek	die	hem	
vooral	in	zijn	jonge	jaren	in	de	greep	hield.	
En	hij	preekte	ondanks	zijn	ongeloof,	
waarover	hij	zich	in	zijn	dagboeken	uitlaat,	
en	waaraan	hij	geleden	heeft.	In	zijn	
preken	en	dagboeken	gaat	een	modern	
levensgevoel	samen	met	een	authentieke	
bevindelijkheid.	

Bijbels ABC 

Het	Bijbels	ABC,	de	eigen	taal	en	structuur	
van	de	Schrift,	was	voor	Miskotte	–	die	zijn	
leven	lang	worstelde	met	zijn	somberheid	–	
een	onuitputtelijke	bron	van	inspiratie	en	
troost.	Hij	was	vaak	onbegrepen	om	zijn	
eigenzinnige	stellingnames.	En	hij	werd	
zwaar	op	de	proef	gesteld	door	‘de	cata-
strofe’:	de	dood	van	zijn	vrouw	en	tweede	
dochter	in	1946	als	gevolg	van	een	voed-
selvergiftiging.	Het	zijn	aangrijpende	pas-
sages	uit	zijn	dagboeken.	Dat	Bijbels	ABC 
loopt	als	een	rode	draad	door	de	biografie	
en	theologie	van	Miskotte.	Vanaf	zijn	
jeugd,	in	een	omgeving	waar	Kohlbrugge	
geliefd	was	(“wie	de	Thora	kent,	kent	de	
hele	Bijbel”),	naar	zijn	proefschrift	over	de	
Joodse	Religie	(begonnen	als	een	zijspoor	
in	een	Kohlbruggestudie),	via	zijn	‘verzets-
boek’	Edda	en	Thora,	naar	zijn	magnum	
opus:	Als	de	goden	zwijgen.			u

Boekbespreking:

Miskotte- Theoloog in de branding 
Door Sjaak Verwijs

 

Herman de Liagre Böhl

Miskotte. Theoloog in de branding, 

1894-1976

Uitgeverij Prometheus

359 p., € 35,00.

Midden in Overijssel, in de streek Salland, ligt het boerenerf ‘Miskotten’. 
Waarschijnlijk stond er op dat stuk land een schuur of kot, namelijk een 
schaapskooi, waar de mis gevierd werd voor een belangrijk deel van de 
dorpelingen die na de invoering van de Reformatie aan de oude roomse 
religie vasthielden. Het erf ‘Miskotten’ lag afgelegen ten opzichte van de 
dorpskom, waardoor het een schuilplaats kon zijn voor ‘illegale activiteiten’. 
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Tijdens	de	ochtend	van	de	emeritidag	op	
9	november	2016	van	de	Bond	van	Neder-
landse	Predikanten	maakten	de	deelnemers	
bij	monde	van	bisschop	Polycarpus	(1963)	
kennis	met	enkele	verborgen	parels	(Mt	
13,45)	van	de	rijke	Syrisch-Orthodoxe	the-
ologische	en	liturgische	traditie.	Het	woord	
Syrisch	verwijst	naar	een	universele	bijna	
2000	jaar	oude	kerk	met	leden	in	vijf	conti-
nenten,	in	zevenentwintig	bisdommen.	
Deze	kerken	zijn	verenigd	in	een	wereld-
bond	van	Oriëntaals-Orthodoxe	kerken.	
Ook	op	cultureel	terrein	zijn	deze	chris-
tenen	goed	georganiseerd.	Wie	Syrisch	
spreekt	bedoelt	met	Suroyo	het	land	Syrië	
en	met	Suryoyo	de	taal	en	cultuur.	Deze	
taal	wordt	aan	enkele	Europese	universi-
teiten	gedoceerd.	

Levende traditie

Polycarpus	sprak	in	het	Nederlands,	want	
de	leden	van	zijn	kerk	zijn	sedert	hun	
immigratie	Nederlandse	christenen.	De	in	
Princeton	gepromoveerde	bisschop	volgde	
in	2007	Mor	Julius	Çiçek	op,	die	op	24	juni	
1979	in	Hengelo	werd	gewijd	tot	aarts-

bisschop	voor	Midden-Europa.	Op	7-8	juli	
1984	werd	in	Glane/Losser	tijdens	Çiçek’s	
episcopaat	een	klooster	geopend,	ver-
noemd	naar	de	dichter	en	denker	St	
Ephrem	(306-377).	In	Zuid-India	waar	
zeven	miljoen	Syrisch-Orthodoxe	chris-
tenen	leven,	werd	een	studiecentrum	naar	
St	Ephrem	genoemd.	De	Zweed	Tor	
Andrae	meende	sporen	van	zijn	preken	aan	
te	treffen	in	de	Koran	(612-632).	Het	
klooster	in	Glane	is	het	kloppend	hart	van	
de	Syrische	kerk	in	Nederland,	met	ruim	
twaalf	duizend	leden	en	verder	kerken	in	
Amsterdam,	Enschede,	Hengelo,	Oldenzaal	
en	Rijssen.	Het	eigen	tijdschrift,	Qolo	
Suryoyo,	bevat	bijdragen	in	klassiek	
Syrisch,	Duits,	Arabisch,	Turks	en	Neder-
lands.	De	eigen	uitgeverij	is	genoemd	naar	
de	geleerde	Bar	Hebraeus	(1226-1286)	die	
ook	uit	Arabische	moslimbronnen	putte.*)	
Kloosters	waren	vaak	hoeders	van	cultuur,	
met	name	in	tijden	van	crisis.	Zo’n	crisis	
was	er	in	1915	toen	ook	deze	kerk,	evenals	
de	Armeense,	deels	ten	prooi	viel	aan	mas-
samoorden	in	Oost-Turkije.	Migratie	in	de	
zestiger	jaren	vanwege	Koerdische	
opstan	den	en	oorlogen	in	Irak	en	Syrië	ver-
oorzaakten	een	exodus	naar	het	Westen	en	
Australië.	Protestanten	en	Rooms-Katho-
lieken	hielpen	hen	met	name	in	Amerika,	
Duitsland,	Nederland	en	Zweden,	nieuwe	
kerkelijke	centra	te	stichten.

Multimediamonument

Omdat	Mor	Polycarpus	zich	op	
9	novem	ber	moest	beperken	tot	enkele	
hoofdzaken,	schonk	hij	het	bondsbureau	
het	vierdelige	multimedia	standaardwerk	
The	Hidden	Pearl	over	de	Aramese	taal	
en	cultuur	en	geschiedenis	(Colofon	op	
volgende	pagina).	Deel	1	behandelt	de	
eerste	duizend	jaar,	deel	2	de	volgende	
twee	duizend	jaar	en	deel	3	de	huidige	
stand	van	zaken	wereldwijd.	Deel	4 
bevat	drie	films,	waarin	ook	kerkmuziek	
klinkt.	De	Groningse	hoogleraar	Syrisch	

Han	Drijvers	werkte	mee	aan	deel	4.	De	
fraaie	afbeeldingen	in	deel	1	tonen	vooral	
archeologische	vondsten,	zoals	kunstvoor-
werpen,	standbeelden,	munten,	oorkondes,	
monumenten	met	Aramese	opschriften,	
handschriften	uit	Qumran	en	foto’s	van	
ruïnes	van	eens	bloeiende	steden,	zoals	
Palmyra.	Intussen	“destroyed”	door	IS.	
Deel	2	illustreert	met	kerken,	iconen	en	
epigrafie	het	uitgebreide	missiewerk	van	
deze	en	andere	oosterse	kerken	in	het	
Zuiden	tot	Ethiopië	en	in	het	Oosten	tot	
Afghanistan,	India	en	China.	Deel	3	volgt	
de	Syrisch-Orthodoxe	kerk	in	haar	bewe-
ging	naar	het	Westen.	Het	toont	oude	en	
moderne	kerkgebouwen,	liturgische	voor-
werpen,	kerkelijke	kunst,	conferenties	en	
gemeentebijeenkomsten.	

Aramees 

Volgens	deel	1	verdringt	vanaf	1100	voor	
Christus	het	Aramees	geleidelijk,	blijkens	
tweetalige	tabletten,	het	Akkadisch	spijker-
schrift.	Het	schrijfmateriaal	van	Aramees	
was	niet	beperkt	tot	kleitabletten.	Vanaf	de	
8ste	eeuw	voor	Christus	werd	Aramees	de	
cultuur-,	handels-	en	bestuurstaal	tot	ver	
buiten	het	Midden-Oosten.	Onder	opvol-
gers	van	Alexander	de	Grote	en	de	
Romeinen	werd	het	koinè	Grieks	de	rijk-
staal	in	het	oosten.	Maar	het	Aramees	was	
in	Jezus’	dagen	nog	de	omgangstaal	van	het	
volk.	Het	schrift	van	het	oud-Hebreeuws	
werd	al	eerder	vervangen	door	22	Aramese	
letters.	Een	aantal	jongere	geschriften	van	
de	Tenach	werd	in	het	Aramees	geschre	ven,	
evenals	delen	van	de	Talmoed.	Eigen	lokale	
dialecten	van	het	Aramees	ontwikkelden	
zich	tot	volwaardige	talen.	Tot	de	2e	eeuw	
was	Aramees	de	officiële	taal	van	Armenië.	
Resten	gesproken	Aramees	worden	nog	
aangetroffen	in	enkele	dorpen	buiten	
Damascus,	zoals	Malula.	(Ik	sprak	daar	in	
oktober	1976	met	de	aanwezige	bisschop	
over	de	Wereldraad.)	In	1998	werd	de	
Syrische	patriarch	Ignatius	I	Zakka	

Drie duizend jaar Aramese taal en cultuur beschreven in The Hidden Pearl

Een monumentaal boekwerk
Door Jan Slomp 

Patriarch Ignatius Zakkai I
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gekozen	tot	een	van	de	zes	presidenten	van	
de	Wereldraad.	Van	de	vele	in	The	Hidden	
Pearl	beschreven	vormen	van	Aramees,	is	
alleen	het	Syrisch,	Suryoyo,	dankzij	de	
kerk,	een	bloeiende	taal	gebleven.	Suryoyo	
begon	als	de	lokale	taal	van	Edessa	(thans	
het	Turkse	Ulfa)	met	een	eigen	alfabet.	
Ook	toen	na	de	8e	en	9e	eeuw	het	Arabisch	
het	Aramees	en	het	Grieks	als	cultuurtalen	
geheel	had	verdrongen,	bleven	de	kerken	
van	Edessa,	Nisibis	en	elders	Syrisch	
gebruiken	voor	liturgie,	theologie,	filosofie,	
dichtkunst	en	verhalen.	

Culturele brugfunctie van 8ste tot 

10e eeuw 

Vele	Syrische	geleerden	beheersten	ook	het	
Grieks.	Toen	de	kaliefen	in	Bagdad	wilden	
profiteren	van	de	Griekse	wetenschap,	filo-
sofie	en	geneeskunde	vertaalden	christen-
geleerden,	onder	leiding	van	Hunayn	ibn	
Ishaq,	Griekse	teksten	eerst	in	het	
“Suryoyo”	en	vandaar	in	het	Arabisch.	
Toen	die	Arabische	werken	vervolgens	
door	Joden	en	christenen	in	Spanje	in	het	
Latijn	werden	overgezet,	zou	dit	in	de	mid-
deleeuwen	een	grote	stimulans	betekenen	
voor	West-Europese	geleerden.	Syrische	
christenen	vervulden	een	sleutelrol	in	de	
culturele	geschiedenis	van	Europa.

Samenwerking in het Midden-Oosten

De	vier	kerkelijke	hoofdstromen,	oosters-
orthodox,	oriëntaals-orthodox,	rooms-
katholiek	en	protestant	vormen	sedert	1974 
samen	de	Middle	East	Council	of	
Churches.	Deze	MECC	is	bedoeld	voor	
hoognodige	onderlinge	samenwerking.	
Want	de	nationale	staten	gaven	christenen	
wel	dezelfde	rechten	als	moslims,	maar	als	
minderheid	genieten	ze	vaak	minder	
bescherming	dan	onder	de	oude	islamiti-
sche	wetgeving	en	het	Ottomaanse	millet-
systeem.	Twee	interne	struikelblokken	
hinderden	deze	samenwerking:	(1)	dogma-
tische	verschillen	sedert	het	concilie	van	
Chalcedon	in	451	en	(2)	proselitisme	van	
Rooms-Katholieken	en	protestanten	uit	
Europa.	Eerdere	pogingen	om	deze	hinder-
nissen	weg	te	nemen	mislukten.	De	
Koptische	paus	Shenouda	III	slaagde	er	
sedert	1971	in	om	met	alle	partijen	tot	
gemeenschappelijke	verklaringen	te	komen	
over	de	persoon	en	het	werk	van	Christus	
en	wederzijdse	veroordelingen	op	te	heffen.	
Men	erkent	thans	ieders	recht	op	een	eigen	
theologische	benadering	van	het	mysterie	
van	de	incarnatie.	Een	oecumenische	door-
braak.	Aldus	Christianity A History in the 
Middle East,	MECC,	Beirut,	2007,	933	blz.		

*) Bar Hebraeus Verlag publiceerde ook: Jaap van Slageren, Wijzen 
uit het Oosten, uit zo verren land . Oriëntaals-Orthodoxe Kerken in 
Nederland (2016).  

Sebastian P.Brock (Oxford), editor, with 

David G.K. Taylor

All photographs by Riccardo Grasetti

The Hidden Pearl, Volume 1, The 

Syrian Orthodox Church and its Ancient 

Aramaic Heritage

pp.201, waarvan 82 foto’s en 21 tabel-

len; Ewa Balicka-Witkowski, Sebastian 

P. Brock, David G.K. Taylor, Witold 

Witakowskt

 

Volume 2, The Heirs of the Ancient 

Aramaic Heritage

pp.265, waarvan 94 foto’s en 9 tabellen

 

Volume 3, Sebastian Brock and David 

Taylor, The Syrian Orthodox Church 

and its Ancient Aramaic Heritage

pp.262, waarvan 74 foto’s en 22 tabel-

len. 

Giacomo Pezzali, editor

 

Volume 4 , 1 DVD en 3 VHS

Part 1 The Heritage of a People, Part 

2 Traditions and Customs, part 3 The 

Diaspora and India, produced by Trans 

World Film, Roma, Italia, 2001 with 

Syrian Orthodox Church and Syrian 

Universal Alliance.

 

Alles in cassette 33 x 25 x 10 cm, €150 

exclusief verzendkosten.

Kerk in HengeloKerk in Kerala (India)
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Wie	weet	nog	wie	Kleijs	Kroon	was?	
Verzetsman	in	de	oorlog,	theoloog,	
markant	predikant	en	voorvechter	van	het	
gesprek	tussen	joden	en	christenen.	Kort	
na	zijn	komst	als	predikant	in	Amsterdam	
(hij	werkte	in	die	stad	van	1950	tot	1980)	
richtte	hij	het	Leerhuis	‘Tenach	en	
Evangelie’	op	-	het	Leerhuis	functioneert	
nog	steeds,	nu	met	de	naam	Leerhuis	
Amsterdam;	op	de	website	staat	nog	het	
oude	logo	van	Bekirbenoe.	
(zie	http://www.leerhuisamsterdam.eu/
actueel/over-ons	)
Roel	Pomp	kende	Kleijs	Kroon	zeer	goed,	
hij	zat	jarenlang	onder	zijn	gehoor.	Niet	in	
Amsterdam,	maar	in	IJmuiden,	waar	
Kroon	maandelijks	kwam	spreken	voor	
een	kring	van	geïnteresseerde	mannen	en	
vrouwen	die	in	allerlei	functies	werkzaam	
waren	bij	de	Hoogovens.	Roel	Pomp	was	
in	die	tijd	industriepredikant	bij	
Hoogovens	en	lid	van	deze	kring.	Hij	
maakte	(door	Kroon	na	lezing	goedge-
keurde)	verslagen	van	de	bijeenkomsten.	
Bij	een	verhuizing	vond	hij	deze	aanteke-
ningen	op	zolder	in	een	doos	terug	en	
werkte	ze	uit	tot	dit	boekje.	
Het	bevat	twee	delen.	Het	eerste	deel	gaat	
over	wat	Kroon	noemde	‘de	meerwaarde	

van	het	Oude	Testament’.	Aan	de	hand	van	
door	Kroon	geformuleerde	stellingen	en	
op	basis	van	diens	gedachtegoed,	schetst	
de	schrijver	de	geschiedenis	van	het	Oude	
Testament	van	het	begin	tot	en	met	de	
eerste	eeuw	van	onze	jaartelling	-	ook	het	
Nieuwe	Testament	komt	daarmee	ter	
sprake.	
In	het	tweede	deel	worden	aan	de	hand	
van	de	Hebreeënbrief	en	met	name	hoofd-
stuk	11	daarvan,	de	voorgangers,	‘vaders	
en	moeders’	van	de	gelovigen	van	nu,	
behandeld.	Wie	waren	zij	en	hoe	hoorden	
zij	de	stem	van	God?	Het	doel	van	de	
schrijver	is	dat	wij	ons	in	deze	‘ouden	van	
toen’	herkennen,	door	hen	worden	geïn-
spireerd	in	onze	weg	van	geloven	nu.	Bij	en	
door	alle	woorden	en	verhalen	heen	klinkt	
de	echo	van	Kroon’s	stem.	De	vragen	die	
hij	stelde,	zegt	Pomp,	komen	ten	diepste	
samen	in	deze	ene	vraag:	is	ons	Messias-
geloof	wel	bijbels?	(Op	de	Uitkijk	pag.	8).	
‘Op	de	uitkijk’	is	een	bevlogen	boek,	geïn-
spireerd	door	de	gedachten	en	woorden	
van	een	gedreven	theoloog,	wiens	gedach-
tegoed	het	méér	dan	waard	is	om	ook	
vandaag	gehoord	en	doorgegeven	te	
worden.	Ik	citeer	Kick	Bras,	die	de	inlei-
ding	schreef:	“Dit	boek	zouden	mensen	

niet	alleen	moeten	lezen	maar	elkaar	
moeten	voorlezen.	Dan	gaat	er	iets	
gebeuren.	Daar	ben	ik	zeker	van.”
Zie	ook:	http://www.kleijskroon.nl/	u

 

Op de Uitkijk. Messiaans geloven

Roel Pomp

Uitgeverij Narratio, 2016

138 p., € 15,00.

Boekbespreking:

Op de Uitkijk - Messiaans geloven 
Door Elly Bakker

Kardinaal 
Walter Kasper
Maarten Luther. 
Een oecumenisch 
perspectief. 
Berne Media, 
2017 | 77 p. 
€ 12,90.

Walter	Kasper	was	hoogleraar	dogmatische	
theologie	en	voorzitter	van	de	Pauselijke	
Raad	ter	Bevordering	van	de	Eenheid	van	
de	Christenen.	In	dit	essay	sluit	Kasper	
zich	aan	bij	katholiek	Lutheronderzoek	van	
de	twintigste	eeuw	dat	in	Luther	een	ver-
nieuwer	ziet	die	iets	oer-katholieks	heeft	
herontdekt.	Zijn	beroep	op	het	geweten	
was	een	belangrijke	stap	in	de	moderne	
geschiedenis	van	de	vrijheid.	De	breed-ker-
kelijke	hervormingsbeweging	waarin	

Luther	een	centrale	rol	speelde	leidde	tot	
gescheiden	confessionele	kerken.	Volgens	
Kasper	loopt	het	tijdperk	van	de	confessio-
nalisering	ten	einde.	De	wending	naar	een	
oecumenische	katholiciteit	in	de	twintigste	
eeuw	is	onomkeerbaar.	Luthers	belang-
rijkste	bijdrage	daaraan	is	zijn	uitgangs-
punt	bij	de	boodschap	van	de	goddelijke	
barmhartigheid.	Het	essay	is	een	herziene	
en	uitgebreide	versie	van	een	door	Kasper	
gehouden	lezing.	

 esignaleerdG
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Fiscale advisering
Met jarenlange ervaring is ons team werkzaam
op het gebied van fiscale advisering, 
belastingaangifte en controle 
voor cliënten in vrije beroepen, 
kleinbedrijf, particulieren, met name predikanten.

PreekWijzer is een online 
community die voorgangers helpt 
bij het maken van een preek of 
meditatie. Je vindt er direct al het 
materiaal rond één Bijbeltekst (of 
thema) op een rijtje.

PreekWijzer biedt online toegang tot 
duizenden pagina’s vakliteratuur:
• meer dan 2000 preekschetsen

• bijbels-theologische artikelen

• materiaal voor kindermomenten

• praktische informatie over preken

• boeken en artikelen over homiletiek 

• archieven van theologische tijdschriften

 Met wekelijkse aanvullingen!

Preekwijzer is een initiatief van Boekencentrum Uitgevers.

Preek
Wijzer

Ga naar www.preekwijzer.nl en maak een account aan om PreekWijzer een maand gratis te proberen.

Een goede preek maak je niet alleen…

F i s c a a l A d v i e s b u r e a u

Van der Kolk en Reyn
Postbus 655, 1200 AR Hilversum

Tel: (035) 623 32 78

e-mail: ah.reyn@planet.nl

Ik wil niet alleen een goede aangifte.  

Ik wil het hele jaar door goed advies.

Administratieve dienstverlening en belastingadvies

Samenstellen van jaarrekeningen 

Fiscale aangiften voor particulieren en predikanten

Fruitstraat 46 

4041 AJ Kesteren

t. 0488 - 48 42 88

f. 0488 - 48 41 1 3

e. info@verkerkadviseurs.nl

i. www.verkerkadviseurs.nl



Kwaliteitsinstrument

Bij	deze	peiling	neem	ik	de	uitgangspunten	
en	doelstellingen	van	het	jaargesprek	als	
maatstaf:	Werkt	het	jaargesprek	als	instru-
ment	om	de	kwaliteit	en	vitaliteit	van	
gemeenten	en	predikanten	te	bevorderen?	
Is	voor	kerkenraden	en	predikanten	duide-
lijk	dat	een	jaargesprek	iets	anders	is	dan	
een	functioneringsgesprek	met	een	werk-
nemer?	Vormen	het	beleidsplan	van	de	
kerkenraad	en	het	werkplan	van	de	predi-
kant	het	referentiepunt?	Zijn	de	gespreks-
deelnemers	vaardig	in	het	geven	en	
ontvangen	van	feedback?	

Eenmaal per jaar?

Is	de	concentratie	op	eenmaal	per	jaar	wel	
gelukkig?	Een	collega	schrijft:	“Toen	ik	hier	
predikant	werd	is	er	besloten	om	geen	jaar-
gesprek	te	doen.	Als	belangrijkste	reden	
werd	daarvoor	het	volgende	genoemd.	Wat	
mensen	bezighoudt/dwarszit	richting	pre-
dikant	stapelen	ze	op	tot	het	jaargesprek	er	
is.	In	het	jaargesprek	komt	alles	er	in	één	
keer	uit.”	Zij	vervolgt:	“Wat	misschien	nog	
wel	belangrijker	is,	is	het	volgende.	We	
hebben	afgesproken	om	-	wanneer	ons	iets	
bezighoudt	of	iets	dwarszit,	en	dat	weder-
zijds	(kerkenraad	richting	predikant	en	
omgekeerd)	dat	meteen	aan	de	orde	te	
stellen.	Niet	altijd	op	hetzelfde	moment	-	
dat	is	ook	niet	altijd	verstandig	-	maar	wel	
op	een	eerstvolgende	vergadering.”	Een	
ervaren	collega	schrijft	dat	er	de	afgelopen	

twaalf	jaar	slechts	tweemaal	–	op	zijn	
verzoek	–	een	jaargesprek	plaats	vond.	Zijn	
indruk	is	dat	de	kerkenraad	er	zich	mee	
verlegen	voelt.	“Alsof	men	het	ook	een	
beetje	gênant	vond.	Hier	is	de	mentaliteit:	
als	je	niks	hoort	gaat	het	goed.	En	als	er	
wat	is	dan	zeggen	we	het	wel.”

Met wie voer je het gesprek?

Volgens	de	Handreiking	Jaargesprekken	
van	de	Werkbegeleiding	uit	2012	is	het	
raadzaam	het	jaargesprek	niet	met	de	leden	
van	het	moderamen	te	voeren	maar	met	
andere	leden	van	de	kerkenraad.	Zo	wordt	
het	in	de	praktijk	ook	ervaren:	“De	jaren	
dat	ik	dit	gesprek	voerde	met	een	com-
missie	die	niet	bestond	uit	kerkenraads-
leden	ging	het	goed	en	kon	ik	er	punten	uit	
meenemen	naar	de	kerkenraad.	De	com-
missie	ervoer	ik	als	steunend.	Daarna	
vormden	voorzitter	en	scriba	mijn	com-
missie,	onder	protest	van	mijn	kant,	zij	
begrepen	mij	onvoldoende,	waardoor	ik	me	
minder	gedragen	voelde	in	mijn	werk.”	Het	
verdient	dus	aanbeveling	om	de	spelregels	
van	de	Handreiking	te	volgen:	“Enkele	
jaren	geleden	besloot	mijn	kerkenraad	de	
Jaargesprekken	te	gaan	voeren	conform	de	
Handreiking	voor	het	Jaargesprek	van	de	
PKN.	Toen	had	ik	één	keer	een	jaargesprek	
met	mede-kerkenraadsleden	(geen	mode-
ramenleden)	die	zich	degelijk	in	die	
Handreiking	voor	het	Jaargesprek	en	in	
mijn	jaarverslag	hadden	verdiept.	Dit	was	

die	éne	keer	dat	mijn	jaargespreksgenoten	
zich	niet	opstelden	als	mijn	werkgevers.”

Gebrek aan kennis en wederkerigheid

Zijn	de	gesprekspartners	wel	voldoende	op	
de	hoogte	van	het	werk	van	een	predikant,	
en	in	staat	om	het	te	beoordelen?	“Mijn	
gesprekspartners	tijdens	de	jaargesprekken	
weten	over	het	algemeen	erg	weinig	van	
het	werk	van	de	predikant	en	van	de	ker-
kenraad,	van	afspraken	en	kerkorde	en	
waar	welke	verantwoordelijkheden	liggen.”	
Een	ander	schrijft:	“Over	het	algemeen	valt	
het	jaargesprek	erg	tegen:	er	zit	weinig	
diepgang	in,	zelden	komt	er	iets	uit.	
Gelukkig	merk	ik	de	laatste	jaren	wel,	dat	
het	jaargesprek	gaat	leven	en	er	soms	
betere	vragen	worden	gesteld,	waardoor	we	
echt	een	gesprek	hebben	–	dat	laatste	is	ook	
mede	dankzij	meer	kader	in	de	kerkenraad.	
Inmiddels	ben	ik	ook	zover,	dat	de	ouder-
lingen	een	jaarverslag	inleveren.”	Veelal	
ontbreekt	het	aan	wederkerigheid,	aan	
gesprek	over	het	functioneren	van	de	
(andere)	kerkenraadsleden.	Een	enkele	
keer	meent	een	jaargesprekcommissie	
voornamelijk	als	klachtencommissie	te	
moeten	fungeren.	

Functioneringsgesprek met de 

werkgever

De	figuur	van	het	jaargesprek	lijkt	op	een	
functioneringsgesprek	met	werknemers,	
zoals	kerkenraadsleden	dat	uit	eigen	erva-
ring	kennen,	vaak	zittend	op	de	stoel	van	
de	werkgever.	Zo	wordt	het	nogal	eens	
ervaren:	“Mijn	gesprekspartners	hebben	
zich	tot	nog	toe,	op	één	keer	na,	altijd	
gedragen	als	mijn	werkgevers.	Dat	ging	
zover	dat	ik	ooit	een	verslag	thuisgestuurd	
kreeg	dat	ik	zonder	commentaar	moest	
ondertekenen.	Dat	heb	ik	niet	gedaan.”	Het	
jaargesprek	kan	onbedoeld	een	gezagsver-
houding	oproepen	die	strijdig	is	met	de	

Sinds 2012 is in de Protestantse Kerk een jaargesprek tussen kerkenraden 
en predikanten verplicht. Op het bureau van de Bond krijgen we regelmatig 
vragen rond het jaargesprek, en horen we dat het soms leidt tot spanningen 
en conflicten. In het vorige nummer van P&S vroeg ik naar de ervaringen 
van lezers. De reacties daarop leveren – samen met andere berichten en 
ervaringen die wij in het afgelopen jaar noteerden – dertig impressies op bij 
de jaargesprekken. 

Jaargesprekken tussen kerkenraad 
en predikant: een peiling

Door Sjaak Verwijs
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De historisch lage hypotheekrente biedt kansen!

Droomt u wel eens van een eigen woning?

Of hebt u al een eigen woning, maar zou u graag willen verhuizen?

Bent u al eigenwoningbezitter, maar vindt u de rente van uw hypotheek te hoog?

Dan is het nu tijd om contact met ons op te nemen!
Financiële Adviesgroep Oudheusden adviseert u bij
de aankoop en de financiering van uw eigen woning.

Maar ook bij het tussentijds aanpassen van uw 
huidige hypotheekrente.

Onze contactgegevens:

Telefoon: 035 – 5826236     |     E-mail: info@oudheusdengroep.nl     |     www.oudheusdengroep.nl

Bezoekadres: Nootweg 15, 1231 CP Loosdrecht



gezamenlijke	verantwoordelijkheid	van	de	
verschillende	ambtsdragers.	

Werkverslag als startpunt

Veel	predikanten	maken	een	werkverslag,	
en	horen	dan;	“toch	goed	om	eens	te	horen	
wat	een	dominee	eigenlijk	allemaal	doet.”	
Maar	beperk	je	niet	tot	de	aantallen:	
“vooral	ingezet	op	mijn	beleving,	inzet,	wat	
ik	zinvol	vond	om	te	vertellen.	Om	ook	een	
indruk	te	geven	waar	ik	mij	(minder	zicht-
baar)	mee	bezig	houdt.”	Of	een	werkverslag	
ook	een	goed	gesprek	op	gang	brengt	is	iets	
anders:	“Bespreking	daarvan	in	de	kerken-
raad	levert	weinig	op,	behalve	compli-
menten	in	de	zin	van	‘wat	doe	jij	veel	zeg’,	
terwijl	ik	graag	zou	zien	dat	uit	de	

bespreking	dingen	naar	voren	komen	die	
mij	en	de	kerkenraad	en	daarmee	de	
gemeente	helpen	wat	ik	in	een	volgend	
seizoen	ga	doen	of	hoe	ik	juist	accenten	
zou	kunnen	verleggen.”	

Een tegengeluid

Een	emeritus	collega	schreef	een	vriende-
lijke	brief:	hij	vernam	in	mijn	oproep	om	
reacties	over	het	jaargesprek	sombere	
klanken	over	haperende	communicatie	
tussen	kerkenraden	en	predikanten,	en	laat	
graag	een	tegengeluid	horen.	Hij	ziet	in	
zijn	gemeente	een	nauwe	samenwerking	
tussen	predikante	en	kerkenraad,	die	inspi-
reert	tot	creatieve	vormen	van	viering,	ont-
moeting	en	bezinning,	waar	hij	blij	van	

wordt.	Dat	moet	ook	gezegd	worden:	op	
veel	plaatsen	verloopt	de	samenwerking	
goed.	Welke	rol	het	jaargesprek	daarbij	
speelt	is	moeilijk	te	zeggen.	

Tenslotte

Deze	bijdrage	is	bedoeld	als	een	peiling,	
niet	meer	dan	dat.	De	reacties	die	ik	
ontving	vertolken	wat	breder	leeft,	ze	laten	
ook	zien	hoe	de	positie	en	het	werk	van	
predikanten	verandert.	Een	conclusie	valt	
niet	te	trekken	of	het	moet	deze	zijn:	“Maar	
het	lijkt	me	op	zich	wel	zinvol	om	het	erin	
te	houden.	Al	lijkt	het	kerkordelijke	ver-
plichte	mij	wel	wat	al	te	streng	ingezet.	Het	
lijkt	me	voldoende	het	te	scharen	onder	
‘goede	aanbevelingen’.	”	  u

‘Jullie’	is	in	dit	geval	de	werkgroep	predi-
kanten	voor	buitengewone	omstandig-
heden.	Een	pastoraal	werker	zocht	steun	
omdat	hij	in	een	nare	situatie	terecht	was	
gekomen.	Een	situatie	die	hij	niet	goed	kon	
delen	met	anderen.	Want	de	anderen	die	in	
zo’n	geval	de	eerst	aangewezen	steunverle-
ners	zouden	zijn,	waren	nu	net	degenen	
met	wie	hij	om	allerlei	redenen	over	dit	
probleem	niet	kón	praten.	

Dat	komt	voor.	Helaas.	Soms	zijn	er	dingen	
waar	je	als	predikant	of	kerkelijk	werker	
niet	goed	met	anderen	bij	jou	in	de	buurt	
kunt	spreken.	Ze	staan	dan	net	iets	te	
dichtbij,	het	voelt	veiliger	om	je	verhaal	te	
delen	met	iemand	die	wat	verder	van	je	

afstaat.	Op	de	website	staat	het	kort	en	
bondig:
Een	predikant	kan	soms	behoefte	hebben	
aan	pastorale	zorg	die	buiten	de	eigen	
gemeente	wordt	gegeven:	bij	persoonlijke	
of	relatieproblemen	of	bij	een	conflict	met	
de	gemeente,	zeker	als	dit	ook	aan	eigen	
geloofszekerheid	raakt.	Daarom	zijn	er	spe-
ciale	pastores	beschikbaar,	die	aan	predi-
kanten	dit	pastoraat	in	buitengewone	
omstandigheden	kunnen	verlenen.	Wie	
graag	een	gesprek	met	een	van	hen	zou	
willen	hebben,	kan	contact	opnemen	met	
de	scriba	van	het	generale	college	voor	de	
visitatie:	ds.	Ferry	Buitink:
	f.buitink@pkn.nl	
Het	team	pastores	voor	buitengewone	

omstandigheden	heeft	nu	een	aantal	jaren	
ervaring	en	wordt	ook	gecoacht.	U	kunt	
zelf	contact	opnemen	met	het	team,	telefo-
nisch	of	per	email.	Ook	zijn	er	situaties	
waarin	een	contact	met	het	team	PBO	(pas-
tores	buitengewone	omstandigheden)	
actief	wordt	aangeboden,	bijvoorbeeld	
wanneer	er	ernstige	conflicten	zijn	waarbij	
de	visitatie	betrokken	wordt,	en	in	geval	
van	losmaking	of	ontheffing	uit	het	ambt.	

De	PBO’s	zijn	vrijwilligers.	Dat	betekent	dat	
zij	voor	hun	werk	niet	betaald	worden.	Van	
degenen	die	hulp	van	hen	ontvangen	wordt	
verwacht	dat	zij	zelf	hun	reiskosten	
betalen.	In	heel	bijzondere	omstandig-
heden,	waarin	zelfs	de	reiskosten	een	
onoverkomelijk	bezwaar	vormen,	komen	
we	wel	tot	een	passende	oplossing.	
Tenslotte	is	de	pastorale	zorg	een	kerntaak	
van	de	kerk,	ook	tegenover	voorgangers	en	
kerkelijk	werkers.	 u

De website van de Protestantse Kerk is uitgerust met een zoekmachine. 
Achter de woorden ‘Ik zoek’ kun je invullen waarnaar je op zoek bent. 
Handig, zo’n zoekfunctie. Een paar weken geleden werd ik door iemand 
gebeld die vertelde: ik zag dat staan en hoefde alleen maar in te vullen wat 
ik op dat moment echt zocht: steun. En zo kwam ik bij jullie terecht.

Ik zoek… steun

Pastoraat voor buitengewone omstandigheden
Door Ferry Buitink
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