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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	nummer	van	Zilveren	Kruis	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	bij	het	Zilveren	kruis	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.
Mattheüs 4:19.
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 erk in uitvoering
 Door Sjaak Verwijs

W
BNP 100 jaar met o.m. Miroslav Volf

Het 100-jarig	jubileum	van	de	BNP	zal	
plaatsvinden	op	maandag 9	april,	precies 
100	jaar	na	de	oprichtingsvergadering.	
De	voorbereidingen	voor	een	feestelijke	
viering	zijn	in	volle	gang.	De	internatio-
naal	befaamde	theoloog	Miroslav	Volf	
heeft	toegezegd	onze	gast	en	hoofdspreker	
te	zijn.	Locatie	is	de	historische	Geertekerk	
in	Utrecht.	En	er	verschijnt	een	jubileum-
bundel.	In	het	volgende	nummer	kunt	u	
meer	informatie	verwachten.

Naar een cultuur van mobiliteit

De	generale	synode	van	de	Protestantse	
Kerk	heeft	in	april	het	rapport	‘Naar	een	
cultuur	van	mobiliteit’	aanvaard.	Het	
akkoord	tussen	de	BNP	en	de	kerkrent-
meesters	(VKB)	uit 2016	heeft	hierbij	een	
belangrijke	rol	gespeeld.	Een	toelichting	
treft	u	in	dit	nummer,	met	aandacht	voor	
de	vervolgstappen	die	nu	op	de	agenda	
staan.	

Pensioenvoorlichting: 10 oktober

Elk	jaar	organiseren	wij	een	Pensioen-
voorlichtingsdag	die	in	een	behoefte	blijkt	
te	voorzien.	Het	Pensioenfonds	PFZW	ver-
leent	medewerking	in	de	persoon	van	
directeur	Peter	Borgdorff,	en	van	pensioen-
voorlichter	Jan	Breunesse.	We	besluiten	de	
dag	met	een	bijzonder	optreden	van	ver-
teller	Peterine	Kooijmans.	Predikanten	die,	
zover	ons	bekend,	in	aanmerking	komen	
sturen	wij	een	persoonlijke	uitnodiging,	
eenieder	die	interesse	heeft	is	na	aanmel-
ding	evenzeer	welkom.	

Nieuwe bestuursleden

Drie	nieuwe	bestuursleden,	gekozen	op	de	
ALV	in	het	voorjaar,	stellen	zich	aan	u	voor:	
Nienke	van	Andel,	Wim	Bisschop	(eme-
ritus)	en	Marius	van	Duijn	(als	vertegen-
woordiger	van	InBetween).

Emeritus Pro Deo: 8 november

Meestal	staan	op	de	Emeritidag	de	vensters	
naar	de	wereld	wijd	open,	zoals	vorig	jaar	
met	de	kerken	in	het	Midden-Oosten.	Dit	
jaar	zijn	de	emeriti	zelf	onderwerp	van	
gesprek	onder	het	motto	‘Emeritus	pro	
Deo’.	Moet	de	kerk	een	beroep	doen	op	de	
inzet	van	emeriti,	of	die	inzet	juist	
beperken?	Wat	doe	je	betaald,	wat	doe	je	
onbetaald?	Het	onderwerp	zal	van	ver-
schillende	kanten	belicht	worden:	zakelijk,	
spiritueel	en	creatief.	

Lutherse bijdrage aan de beleving van 

het avondmaal

Steeds	meer	protestantse	theologen	zijn	
voorstander	van	een	frequentere	viering	
van	het	avondmaal.	Op	de	Predikantendag	
van 9	mei	werd	de	Maaltijd	van	de	Heer	
besproken	én	gevierd,	volgens	de	Lutherse	
liturgie.	Prof.	Leo	Koffeman	leidde	de	dag	
in	met	‘Een	Lutherse	bijdrage	aan	de	bele-
ving	van	het	avondmaal?’.	Een	weergave	
van	zijn	inleiding	vindt	u	in	dit	nummer.	

PE nieuwe stijl/ Supervisie

In	september	gaat	voor	predikanten	in	de	
Protestantse	Kerk	de	permanente	educatie	
nieuwe	stijl	van	start.	Informatie	hierover	
stond	in	een	rondzendbrief	van 12	mei	aan	
predikanten	die	u	mogelijk	hebt	gemist.	
Nieuw	is	een	verplicht	traject	van	
coaching,	supervisie,	geestelijke	begelei-
ding	of	begeleide	intervisie.	In	de	rubriek	
Herder	&	Coach	informeren	wij	sinds	
november 2015	over	de	verschillende	
soorten	van	begeleiding.	In	dit	nummer	
schrijft	Aart	van	Veldhuizen	over	
supervisie.

Vrolijk orthodox in Groningen

Vertelde	in	het	vorige	nummer	Wim	
Moehn	over	zijn	bijzondere	leerstoel	in	
Amsterdam,	nu	is	het	woord	aan	Edward	
van	’t	Slot	als	bijzonder	hoogleraar	namens	
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de	Confessionele	Vereniging	in	Groningen	
over	de	achtergrond	van	deze	leerstoel,	de	
verhouding	tussen	pastorie	en	academie,	
en	wat	hem	in	het	bijzonder	bezig	houdt:	
de	kerk	bij	Bonhoeffer.	

Ontvouwen: Protestantse prediking in 

de praktijk (2) 

Op	het	verslag	van	het	symposium	in	
februari	waarop	‘Ontvouwen’	werd	gepre-
senteerd,	volgt	nu	een	bespreking.	Wat	is	er	
nieuw	aan	dit	boek?	Wat	valt	ons	op	bij	
lezing	ervan?	En	wat	heb	je	eraan	bij	het	
maken	en	houden	van	je	preek?	

Jaargesprekken kerkenraad/predikant (2)

Hoe	ervaren	predikanten	de	jaargesprek-
	ken	met	de	kerkenraad.	In	het	vorige	
nummer	stond	een	verslag	van	een	peiling	
onder	onze	leden.	In	dit	nummer	gaan	we	
in	op	het	ongemak	dat	velen	erbij	ervaren.	
Hoe	komt	dat,	en	hoe	kunnen	we	hierin	
verbetering	brengen?

Afscheid genomen niet uitgediend

Als	zevende	in	de	reeks	gesprekken	met	

emeriti	door	Elly	Bakker	treft	u	een	dubbel	-
interview	met	het	emeritus	echtpaar	Jaap	
Doolaard	en	Geertien	Morsink.	Voor	
beiden	heeft	de	betekenis	en	beleving	van	
liturgie	in	de	loop	der	jaren	aan	belang	
gewonnen.

Boekbespreking en Gesignaleerd

Een	korte	bespreking	van	de	nieuwe	publi-
catie	van	onze	striptekenaar	Margreet	de	
Heer:	‘Liefde	in	Beeld’,	en	van	een	studie	en	
naslagwerk	over	de	Lutherse	predikantsop-
leiding	door	Arno	Fafié.	In	de	rubriek	
Gesignaleerd	twee	boeken:	‘Back	to	basics’	
door	Nynke	Dijkstra-Algra	en	Sake	
Stoppels	met	zeven	cruciale	vragen	over	
missionair	kerk-zijn.	En:	‘Een	veilige	kerk’,	
waarin	John	Lapré	pleit	voor	acceptatie	van	
seksuele	diversiteit	binnen	de	christelijke	
geloofsgemeenschap.	

De memoires van Marius Noorloos

Biografie	en	theologie	en	hun	onderlinge	
verwevenheid	was	het	thema	van	de	
Predikantendag	in 2016.	Marius	Noorloos	
schreef	in	aansluiting	daarop	(P&S 2016-4)	

over	biografie	en	zijn	eigen	levenswerk:	
gemeenteopbouw,	en	kondigde	daarbij	zijn	
memoires	aan.	Op	donderdag 12	oktober	
vindt	in	Kampen	een	symposium	plaats	
met	een	presentatie	van	zijn	memoires	
ofwel	geestelijk	testament:	‘Gaandeweg	
verder’.	Meer	informatie	op	 
pepredikanten.nl/gaandeweg	en	 
weetwatjegelooft.nl/gaandeweg.

Vraag en antwoord

De	rubriek	‘Vraag	en	aanbod’	staat	niet	
meer	in	P&S,	maar	wel	op	de	website.	Op	
dit	moment	treft	u	er	theologische	woor-
denboeken,	toga’s,	een	vraag	uit	Brazilië,	en	
een	reeks	vakantiewoningen	van	
collega’s.		u

 

Veel wordt er van een predikant ver-
wacht in de sfeer van: spiritualiteit, 
communicatie, creativiteit, empathie. 
Steeds hogere eisen worden er gesteld 

aan de persoon van de predikant. Vroeger hadden veel predikanten het 
gevoel dat het ambt je draagt, tegenwoordig lijkt dat wel omgekeerd: de 
persoon van de predikant draagt het ambt. Dat gaat vaak goed. Maar 
wanneer de persoon van de predikant zo belangrijk wordt, zou je ver-
wachten dat de kerk de predikant mogelijkheden geeft om ergens vrij 
over vreugde en verdriet in het ambt te spreken. Over de momenten dat 
het goed gaat, en over de momenten dat je de neiging moet onder-
drukken om het bijltje er maar bij neer te gooien, of het geloof in het 
instituut kerk en gemeente verliest. Een plek waar je professioneel kunt 
mopperen, je falen kunt bespreken. Een veilige plek. Die plek was er: de 
werkbegeleiding. Predikanten die letterlijk pastores pastorum waren, 
herders voor de herders. Die zijn op zo’n manier wegbezuinigd dat de 
synode daar nauwelijks zicht op kon hebben. Nu lijkt die taak 

overgenomen te worden door de regiopredikant: In het profiel van de 
regiopredikant staat dat hij/zij zich moet bekommeren om ‘het welbe-
vinden en vruchtbaar functioneren van de predikant’. Tegelijkertijd 
heeft deze ambtsdrager de mogelijkheid de betreffende predikant tijde-
lijk vrij te stellen van werkzaamheden, en een losmaking in gang te 
zetten. Niet echt, of beter: echt niet een veilige plek om je hele hebben en 
houden aan toe te vertrouwen. In het verleden hebben predikanten deze 
vergissing nog weleens gemaakt ten aanzien van visitatoren, die ook een 
‘pastoraal’ bezoek kwamen brengen. Vervolgens werd datgene wat een 
predikant in vertrouwen had gezegd in een losmakingsprocedure tegen 
hem/haar gebruikt. Juist door zijn ‘doorzettingsmacht’ kan de regiopre-
dikant in elk geval één van zijn/haar taken niet echt vervullen: Hij/zij is 
op zijn best een human resource manager, maar pastor? Misschien moet 
je ook zeggen dat zijn opdracht een vierkante cirkel is.  u

(Met dank aan de blog d.d. 16 november 2016 van dr. Klaas-Willem de 
Jong, www.blog.kerkenrecht.nl)

 de      oorzitterV
Door Pieter J. Huiser

Het lidmaatschap van de BNP loopt 

per kalenderjaar. Wanneer u uw 

lidmaatschap in het jaar 2018 wilt 

wijzigen of opzeggen dient dit te 

gebeuren vóór 1 december 2017. 
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Het rapport van de werkgroep

Over	de	gedachtenvorming	binnen	de	
werkgroep	en	het	besluitvoorstel	aan	de	
synode	is	geschreven	in	eerdere	nummers	
van	dit	blad.	Het	bestuur	van	de	Bond	is	
gelukkig	met	de	wending	die	de	discussie	
over	de	mobiliteit	van	predikanten	heeft	
genomen.	Aanvankelijk	werd	het	als	een	
probleem	van	predikanten	gepresenteerd,	
dat	door	sturing	van	predikanten	zou	zijn	
op	te	lossen:	stel	een	maximale	termijn	in	
van	twaalf	jaar	en	ze	komen	allemaal	wel	
in	beweging.	Alsof	het	aan	de	instelling	
van	predikanten	–	en	hun	partners	en	
gezinnen	–	ligt	dat	het	beroepingswerk	
stagneert.	Dat	speelt	zeker	een	rol,	maar	de	
krimpende	arbeidsmarkt	voor	predikanten	
is	de	belangrijkste	factor.	Het	besluitvoor-
stel	van	het	rapport	gaat	uit	van	een	geza-
menlijke	verantwoordelijkheid	van	
gemeenten	en	predikanten,	en	vormt	een	
samenhangend	pakket	van	maatregelen	
om	mobiliteit	te	bevorderen.	Het	rapport	
is	te	vinden	op	onze	website	www.predi-
kanten.nl	.

Onmisbare vervolgstappen

Nu	moeten	er	wel	vervolgstappen	worden	
gezet,	zodat	het	komt	tot	uitwerking	en	
uitvoering	van	de	voorgestelde	en	aan-
vaarde	maatregelen.	Flexibiliteit	van	
gemeenten,	en	mobiliteit	van	predikanten	
zal	de	kerk	een	zorg	moeten	zijn	en	

insolvabiliteitsregeling.	De	regionale	
classis	en	het	college	voor	beheerszaken	
dienen	er	bij	werktijdvermindering	van	de	
predikant	gezamenlijk	op	toe	te	zien	dat	
deze	plaats	vindt	in	samenhang	met	
andere	maatregelen	die	de	voortgang	van	
de	plaatselijke	gemeente	stimuleren.	
Verruiming	van	de	insolvabiliteitsregeling	
zal	wel	leiden	tot	een	toename	aan	wacht-
geldkosten	(besluitvoorstel	onderdeel 8).	

Mogelijkheden van tijdelijke dienst

Gemeenten	zijn	ook	eerder	bereid	een	
predikant	te	beroepen	wanneer	het	kan	in	
tijdelijke	dienst,	aldus	het	rapport.	Schep	
dus	meer	en	betere	mogelijkheden	voor	
tijdelijke	dienst.	Volgens	de	kerkorde	is	tij-
delijke	dienst	nu	een	uitzondering,	en	
geldt	de	voorwaarde	dat	er	sprake	moet	
zijn	van	een	project.	In	de	kerkelijke	prak-
tijk	worden	intussen	allerlei	constructies	
bedacht	voor	tijdelijke	aanstellingen,	vaak	
ten	koste	van	de	rechtspositie	van	de	pre-
dikant.	Een	ander	knelpunt	vormt	de	kerk-
ordebepaling	dat	na	tijdelijke	dienst	de	
tijdelijke	aanstelling	niet	verlengd	mag	
worden	met	opnieuw	een	tijdelijke	aan-
stelling.	Dat	kan	zowel	voor	de	gemeente	
als	voor	de	predikant	ongewenst	zijn.	De	
kerk	is	immers	ook	gebaat	bij	continuïteit.	
Ook	een	verruiming	van	de	tijdelijke	
dienst	brengt	extra	kosten	aan	wacht-
gelden	met	zich	mee:	die	zullend	de	vraag	
afremmen,	maar	anderzijds	niet	moeten	
frustreren	(besluitvoorstel	onderdeel 9	en 
10).

Ontheffing met wederzijds 

goedvinden

De	termijn	van	twaalf	jaar	komt	eenmaal	
in	het	rapport	aan	de	orde:	bij	het	voorstel	
tot	een	extra	losmakingsprocedure.	Het	
kan	zijn	dat	predikant	en	gemeente	na	een	
dienstverband	van	vele	jaren	tot	de	con-
clusie	komen	dat	voortzetting	niet	langer	
gewenst	is.	Een	predikant	kan	altijd	zelf	

blijven.	Dat	vraagt	om	vertaling	in	aan-
passingen	van	een	aantal	kerkordelijke	
bepalingen.	Het	besef	van	urgentie	kan	
wegzakken:	dan	blijft	het	bij	de	goede	
voornemens.	Dat	verwacht	ik	niet,	want	de	
mobiliteitsdiscussie	heeft	een	eigen	dyna-
miek	op	gang	gebracht	in	de	richting	van	
een	cultuur	van	mobiliteit.	Dat	het	
bespreekbaar	is	geworden	zie	ik	als	winst	
mits	het	niet	wordt	opgehangen	aan	een	
termijn	van	twaalf	jaar.	De	synode	consta-
teert	in	een	motie	bij	het	rapport	dat	er	
geen	significant	probleem	van	langdurige	
verbintenissen	is,	en	dat	problemen	tussen	
predikant	en	gemeenten	niet	alleen	voort-
komen	uit	het	aantal	jaren	dat	een	predi-
kant	aan	een	gemeente	verbonden	is.	Voor	
bevordering	van	een	cultuur	van	mobiliteit	
zijn	in	het	rapport	verschillende	instru-
menten	geschetst,	waarvan	ik	er	vier	
toelicht.

Verruiming van de insolvabiliteits-

regeling 

Gemeenten	zijn	terughoudend	in	het	
beroepingswerk	vanwege	de	verplichtingen	
die	voor	onbepaalde	tijd	worden	aange-
gaan.	Daaraan	valt	tegemoet	te	komen	
wanneer	bij	financiële	tekorten	eerder	aan	
de	predikant	werktijdvermindering	kan	
worden	opgelegd,	en	niet	pas	als	alle	
andere	middelen	van	bezuiniging	zijn	uit-
geput,	zoals	het	toegaat	in	de	huidige	

Naar een cultuur van mobiliteit
De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op vrijdag 21 april 2017 
het rapport ‘Naar een cultuur van mobiliteit’ van de Werkgroep Mobiliteit 
aanvaard. Bij de presentatie zei scriba De Reuver dat de toenadering tussen 
BNP en VKB in de zomer van 2016 voor dit nieuwe rapport van beslissende 
betekenis was. In moties bij de besluitvorming benadrukt de synode dat 
mobiliteit van predikanten hand in hand dient te gaan met een flexibele 
opstelling van gemeenten ten aanzien van de inzet van predikanten en 
samenwerking in de regio. 

Door Sjaak Verwijs
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ontheffing	vragen,	maar	heeft	dan	geen	
recht	op	een	wachtgelduitkering.	
Voorgesteld	is	nu	om	een	procedure	voor	
ontheffing	met	wederzijds	goedvinden	te	
ontwikkelen,	na	een	verbintenis	van	ten-
minste	twaalf	jaar.	De	gemeente	hoeft	dan	
niet	aan	te	tonen	dat	de	predikant	haar	niet	
langer	met	stichting	kan	dienen.	Voor	wie	
de	synodediscussies	gevolgd	heeft:	het	is	
een	variant	op	Scenario	B	uit	de	nota	‘Kerk 
2025:	een	stap	verder’.	De	regeling	is	uit-
drukkelijk	niet	bedoeld	als	vroegpensioen:	
slechts	een	beperkte	groep	zal	ervoor	in	
aanmerking	komen	(besluitvoorstel	onder-
deel 13).

Vergoeding van woon-werkverkeer

Steeds	meer	predikanten	wonen	niet	meer	
in	de	pastorie,	en	ook	niet	binnen	hun	
gemeente.	Dure	pastorieën	worden	ver-
kocht,	predikanten	werken	in	deeltijd	en/of	
in	meerdere	gemeenten	tegelijk,	of	hebben	
een	eigen	huis.	De	beschikbaarheid	van	een	
ambtswoning	is	gunstig	voor	de	mobiliteit	
van	predikanten,	maar	het	is	vaak	niet	
meer	de	praktijk.	Volgens	de	bestaande	

regels	heeft	een	predikant	geen	recht	op	
vergoeding	van	woon-werkverkeer.	Je	kunt	
wel	individueel	onderhandelen,	maar	dat	
kan	weer	een	hindernis	vormen	in	het	
beroepingswerk.	Vergoeding	van	woon-
werkverkeer	staat	nu	op	de	agenda	van	het	
Georganiseerd	Overleg	Predikanten	
(besluitvoorstel	onderdeel 15).

Een mobiele kerk: naar elf classes

Ook	de	bestuurlijke	organisatie	van	de	kerk	
wordt	‘gemobiliseerd’.	De	synode	heeft	
vorig	jaar	o.m.	besloten	tot	een	vergaande	
reductie	van	het	aantal	classicale	vergade-
ringen:	van 75	naar 11.	Op 22	september	
a.s.	zal	de	synode	een	groot	aantal	kerkor-
devoorstellen	(Kerk 2025	deel 1)	in	tweede	
lezing	behandelen,	aan	de	hand	van	de	
door	de	classicale	vergaderingen	inge-
zonden	consideraties.	Naast	de	classicale	
reorganisatie	en	wat	daarmee	samenhangt	
gaat	het	over	de	kerkelijke	presentie,	en	de	
gemeentelijke	organisatie.	De	kerkorde-
wijzigingen	zijn	in	de	consideratieronde	
onderwerp	van	gesprek	geworden	op	de	
classicale	vergaderingen,	en	riepen	erg	veel	

vragen	en	bezwaren	op.	Om	enkele	punten	
te	noemen:	geen	rechtstreekse	afvaardiging	
meer	van	alle	gemeenten	in	de	classis,	een	
sleutelrol	voor	de	voorzitter/classispredi-
kant,	en	afschaffing	van	de	gewone	visitatie.	
Ook	voor	de	plaats	en	het	werk	van	predi-
kanten	in	de	kerk	hebben	deze	wijzigingen	
gevolgen,	het	meest	door	de	nieuwe	figuur	
van	de	classispredikant	die	bevoegdheden	
krijgt	om	bij	problemen	in	de	gemeente	
voorlopige	maatregelen	te	nemen.	Deze	
maatregelen	zullen	vaak	predikanten	per-
soonlijk	betreffen,	en	een	voorlopige	maat-
regel	blijkt	meestal	de	eerste	stap	naar	een	
definitieve	maatregel.	Het	is	aan	de	synode	
in	september	om	de	ingediende	vragen	en	
bezwaren	grondig	te	bespreken	en	heldere	
keuzes	te	maken.	Informatie	is	te	vinden	
op	www.protestantsekerk.nl	onder	de	kop:	
Kerk 2025.	

Mobiele predikant-werknemers

Naast	de	gemeentepredikanten	die	in	het	
rapport	‘Naar	een	cultuur	van	mobiliteit’	
centraal	staan,	kent	de	kerk	predikanten	in	
algemene	dienst,	met	een	aanstelling	als	
kerkelijk	medewerker.	Te	denken	is	hierbij	
aan	de	interim-predikanten	in	dienst	van	
de	landelijke	kerk	die	tijdelijk	in	plaatse-
lijke	gemeentes	werken.	En	aan	de	jonge	
predikanten	die	via	de	mobiliteitspool	aan	
de	slag	kunnen,	en	een	of	meer	tijdelijke	
aanstellingen	krijgen.	Volgens	het	beleids-
plan	van	het	Dienstencentrum	‘Dicht	bij	
het	hart’	is	het	de	bedoeling	dat	deze	pool	
de	komende	jaren	in	omvang	toeneemt.	
Voor	hen	gelden	andere	arbeidsvoor-
waarden	dan	voor	predikanten	voor	
gewone	werkzaamheden,	terwijl	ze	vaak	
hetzelfde	werk	doen.	Het	is	de	vraag	in	
hoeverre	verschillen	terecht	zijn.	Gelijke	
behandeling	in	gelijke	gevallen	mag	toch	
ook	in	de	kerk	als	uitgangspunt	gelden.	
Deze	groep	predikanten	is	in	het	
Georganiseerd	Overleg	tot	nu	niet	verte-
genwoordigd:	een	verzoek	van	de	BNP 
daartoe	is	in	behandeling.		u

Permanente educatie

In september gaat de permanente educatie nieuwe stijl van start. Over de praktische 

uitwerking is op 12 mei 2017 een brief verzonden aan alle gemeenten, predikanten en 

kerkelijk werkers. Het kan zijn dat de brief u is ontgaan. De belangrijkste wijzigingen 

zijn:

- De nascholing zal voortaan bestaan uit twee delen (i.p.v. drie): de aangestuurde 

nascholing en het studieverlof onder eigen regie. Er komt meer ruimte voor de 

invulling van het studieverlof onder eigen regie. 

- De administratieve last wordt verlaagd door de afschaffing van de punten-registratie 

en de accreditatie van cursussen. De predikant/kerkelijk werker houdt zelf een 

portfolio bij van de studieverrichtingen.  

- Het aangestuurde deel omvat voortaan ook de individuele begeleiding zoals 

supervisie, coaching, geestelijke begeleiding en begeleide intervisie. 

De regeling voor de financiering van de voortgezette nascholing blijft ongewijzigd. De 

kosten van de aangestuurde cursussen en (tot een bepaald maximum) de aangestuurde 

begeleiding komen, met inachtneming van de bestaande voorwaarden, voor rekening 

van de landelijke kerk. Er is ook een overgangsregeling getroffen. Uitgebreide 

informatie is te vinden op : protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-

educatie.
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Op dinsdag 10 oktober a.s. vindt de 
jaarlijkse Pensioenvoorlichting voor 
a.s. emeriti plaats in de Brugkerk in 
Amersfoort. Een dag over emeritaat 
en pensioen, en voor ontmoeting 
met leeftijdgenoten, met actuele 
informatie van het Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn en een ontroerende 
voorstelling. 

Door Sjaak Verwijs

Emeritaat in zicht

De	dag	is	bestemd	voor	a.s.	emeriti	en	hun	
partners.	Van	het	adressenbestand	van	de	
PKN	ontvingen	wij	een	selectie	van	predi-
kanten	geboren	in 1953,	die	wij	samen	met	
adressen	uit	ons	eigen	bestand	gebruikten	
voor	persoonlijke	uitnodigingen.	Ook	
andere	kerken	hebben	de	pensioenvoor-
ziening	ondergebracht	bij	PFZW,	en	veel	
geestelijk	verzorgers	zitten	bij	PFZW.	Ook	
wanneer	u	niet	meer	dienstdoend	predi-
kant	bent	en	een	wachtgeld	of	arbeidsonge-
schiktheidsuitkering	ontvangt,	gaan	er	

zaken	voor	u	veranderen.	Wanneer	u	geen	
uitnodiging	kreeg	maar	wel	interesse	hebt	
bent	u	dus	ook	welkom.	Of	wanneer	u	zich	
al	wat	vroeger	wilt	oriënteren,	of	een	
tweede	keer	op	prijs	stelt.	De	belangstelling	
en	waardering	van	deelnemers	van	deze	
dagen	is	voor	ons	een	aanmoediging	ermee	
door	te	gaan.	

Pensioenopties bij emeritaat

PFZW-directeur	Peter	Borgdorff	spreekt	
over	actuele	ontwikkelingen	bij	en	rond	de	
pensioenfondsen.	In	klare	taal	belicht	hij	
ingewikkelde	zaken,	en	geeft	hij	antwoord	
op	uw	vragen.	Pensioenvoorlichter	Jan	
Breunesse	van	PFZW	informeert	u	uit-
voerig,	deskundig	en	lichtvoetig	over	pen-
sioenen,	vooral	over	keuzemogelijkheden	
die	u	hebt	bij	het	aanvragen	van	uw	eigen	
pensioen:	vroeger	of	later,	uitruil	van	
ouderdomspensioen	en	partnerpensioen,	
en	de	zogeheten	hoog-laag	opties.	Juist	het	
partnerpensioen	krijgt	aandacht,	omdat	
veel	predikantspartners	weinig	eigen	pen-
sioen	hebben	opgebouwd.	Tijdens	en	na	de	
presentatie	kunt	u	vragen	wat	u	wilt.	U	
kunt	uw	vraag	ook	vooraf	opsturen	naar	
bnp@predikanten.nl,	dan	krijgt	u	zeker	
antwoord.	Daarnaast	krijgt	u	informatie	

over	uw	kerkelijke	positie	als	emeritus.	En	
hoe	kun	je	als	emeritus	een	bijdrage	blijven	
leveren	aan	kerkenwerk	en	vrijwilligers-
werk?	Tijdens	de	koffiepauzes	en	de	lunch	
kunt	u	bijpraten	met	collega’s	van	dezelfde	
jaargang.

Spelenderwijs verkennen

Wie	zich	vast	wil	oriënteren	op	het	pen-
sioen	kan	spelenderwijs	de	mogelijkheden	
verkennen	met	de	Pensioenplanner	van	
PFZW.	U	maakt	een	account	aan,	of	logt	in	
met	uw	DigiD,	en	kunt	aan	de	slag.	Ook	als	
u	nog	een	aantal	jaren	te	gaan	hebt	voor	
het	pensioen	doet	u	er	goed	aan	eens	te	
kijken	hoeveel	pensioen	u	hebt	opge-
bouwd,	en	wat	u	te	zijner	tijd	kunt	ver-
wachten.	De	Pensioenplanner	van	PFZW 
heeft	(nog)	wel	een	beperking:	u	kunt	de	
varianten	verkennen	bij	vervroegd	pen-
sioen,	maar	niet	bij	uitgesteld	pensioen.	U	
kunt	het	pensioen	overigens	ruim	van	
tevoren	aanvragen,	zes	tot	vier	maanden:	
dan	weet	u	op	tijd	waar	u	aan	toe	bent.	

Verteller Peterine Kooijmans

Als	afsluiting	van	de	dag	is	er	een	optreden	
van	verteller	Peterine	Kooijmans,	begeleid	
door	een	violist.	Peterine	vertelt	het	aan-
grijpende	verhaal	van	haar	tante	Ien.	Een	
tante	van	wie	zij	alleen	maar	wist	dat	zij	
erge	dingen	had	meegemaakt	in	de	oorlog.	

Pensioenvoorlichting voor a.s. emeriti 
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Peter Borgdorff

Peterine Kooijmans
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• Ik zou wel een wending aan mijn loopbaan willen 
geven, maar ik weet niet hoe.

• Hoe houd ik het vol als het met de kerkenraad niet 
lekker loopt?

• Mijn energievreters zijn groter dan mijn energiegevers.
• Mijn kerk krimpt en de druk op mij wordt alleen 

maar groter.
• Hoe ga ik om met de steeds veranderende eisen 

die aan mij gesteld worden?

Zijn er één of meer situaties herkenbaar? 
Dan kan een coachgesprek een passende oplossing zijn.

Het oriënterende gesprek is gratis

Vraag een gesprek aan en ervaar mijn coaching
www.hermanekenhorst.nl of bel met 06-50423338

(Emeritus-) Predikanten…

Wat doet u met uw overcomplete theologische- en 
liturgische boeken? 
Verdwijnen ze, bijv. naar een Kringloop, Bazaar, bij 
het oude papier?

Laat uw boeken niet verloren gaan.
Ik wil ze bewaren en koesteren… ook naar de toekomst 
gezien.
Maar ook om andere mensen weer te helpen.
Mijn motto is dan ook: “Mensen helpen Mensen”.

Uw boeken vinden een goede en dankbare 
herbestemming

Wilt u meer informatie: Henk Bosch, B.Th.
 Tel.: 073-6429992
 b.g.g.: 06-15286907
 E-mail: henk.bosch@xs4all.nl

Ze	zat	in	het	verzet,	en	bewaarde	het	
verslag	in	een	kartonnen	doos,	weggestopt	
in	de	la	van	een	kast.	De	doos	werd	door	
haar	kinderen	gevonden	na	haar	over-
lijden	in 2002.	Meer	over	de	voorstelling	
en	de	verteller	vindt	u	op:	www.peterine-
kooijmans.nl

Pensioenopbouw bij wachtgeld

Predikanten	van	de	Protestantse	Kerk	die	
na	een	gedwongen	losmaking	van	hun	
gemeente	een	wachtgelduitkering	ont-
vangen	blijven	pensioen	opbouwen.	
Onder	het	voormalige	Pensioenfonds	
Predikanten	liep	de	opbouw	van	pensioen	
door	over	de	volledige	wachtgeldperiode,	
naar	rato	van	het	wachtgeldpercentage.	
Deze	praktijk	is	voortgezet	bij	de	overgang	
naar	het	pensioenfonds	PFZW	in 2012.	Dit	
bleek	in	strijd	met	het	pensioenreglement	
van	PFZW.	Voor	wie	niet	meer	in	actieve	
dienst	is	kent	PFZW	alleen	de	mogelijkheid	
van	‘vrijwillige	voortzetting’	voor	een	
maximale	periode	van	drie	jaar.	Dit	terwijl	
de	wachtgelduitkering	maximaal	zeven	
jaar	kan	zijn.	Met	PFZW	is	overeenge-
komen	dat	voor	lopende	gevallen	een	

‘hersteloperatie’	
wordt	uitgevoerd.	
Het	nieuwe	regime	
gaat	in	per 1	januari 
2017.	Vrijwillige	
voortzetting	bete-
kent	allereerst	dat	je	
als	predikant	de	
keuze	hebt	al	of	niet	
de	pensioenopbouw	
naar	rato	van	het	
wachtgeldpercentage	
voort	te	zetten.	Ook	
kun	je	ervoor	kiezen	
de	pensioenopbouw	
voor 100%	voort	te	

zetten:	in	dat	geval	draagt	de	kerk	het	vol-
ledige	‘werkgeversdeel’	van	de	premie.	
Voor	ieder	geldt	echter:	na	drie	jaar	
eindigt	de	mogelijkheid	van	vrijwillige	
voortzetting	van	pensioenopbouw	bij	
PFZW.

Boekenwurm Henk Bosch

In	P&S	van	augustus 2012	stond	een	

Pensioenvoorlichting BNP/PFZW

Datum:  10 oktober 2017

Plaats: Brugkerk 

 Schuilenburgerweg 2 

 3816 TB Amersfoort

Route: zie www.predikanten.nl

Tijd: 10.30 – 15.30 uur

Zaal open: 09.45 uur

Aanmelden:  tot uiterlijk 27 september 

 bnp@predikanten.nl

Kosten: leden met hun partners 

 gratis, niet-leden € 25,00



interview	met	‘boekenwurm’	Henk	Bosch.	
Sindsdien	is	hij	vaste	gast	op	onze	pensi-
oenvoorlichtingsdagen.	Ook	op 10	oktober	
kunt	u	hem	verwachten.	Hij	geeft	boeken	
een	nieuwe	bestemming	onder	het	motto	
‘Mensen	helpen	mensen’.	Emeritaat	gaat	
vaak	samen	met	verhuizing	naar	een	klei-
nere	woning,	waar	voor	boeken	minder	
ruimte	is.	Of	het	moment	komt	dat	je	
besluit	je	bibliotheek	weg	te	doen,	al	
houden	velen	die	boeken	liever	als	een	
‘wolk	van	getuigen’	om	zich	heen.	Henk	
Bosch	haalt	boeken	op,	of	ze	nu	gedateerd	
zijn	of	splinternieuw.	Hij	biedt	vervolgens	
de	boeken	voor	een	luttel	bedrag	aan	op	
marktplaats.nl	en	heeft	zo	een	dagtaak	die	
hij	met	plezier	vervult.	Het	leidt	ook	tot	
mooie	persoonlijke	contacten.	In	de	vraag	
naar	boeken	ziet	hij	golfbewegingen:	voor	
Kuitert,	Sölle	en	Berkhof	is	momenteel	
geen	interesse,	maar	de	belangstelling	voor	
een	theoloog	kan	ook	opeens	toenemen.	
Theologische	boeken	zijn	en	blijven	
welkom	bij	hem!

Lid blijven van de Bond

Wanneer	u	met	emeritaat	gaat	kunt	u	uw	

lidmaatschap	omzetten	in	dat	van	eme-
ritus-lid.	Dat	kost	maar	een	derde	van	de	
gewone	contributie.	U	moet	dat	wel	voor 
1	december 2017	aan	ons	opgeven.	Meestal	
blijft	men	lid,	toch	horen	we	regelmatig:	
waarom	zou	ik	lid	blijven	wanneer	ik	niet	
meer	als	predikant	werkzaam	ben?	Wel:	er	
zijn	emeriti	die	nog	hulpdiensten	ver-
richten	en	voor	wie	het	werk	niet	voorbij	
is.	Ook	afgezien	daarvan	kunt	u	als	eme-
ritus	betrokken	blijven.	De	Bond	werkt	ook	
voor	gepensioneerden.	Sinds 2014	is	de	
BNP	collectief	lid	van	de	belangenvereni-
ging	pensioengerechtigden	PFZW:	de	BPP,	
vereniging	van	gepensioneerden	in	de	
gezondheidszorg.	Daarnaast	is	er	binnen	
de	Bond	een	pensioencommissie	(met	des-
kundigheid	vanuit	het	voormalige	Pensioen-
fonds	Predikanten)	die	het	bestuur	van	de	
Bond	adviseert	in	pensioenvragen.	 
Verder	organiseren	wij	jaarlijks	een	
Emeritidag	(zie	elders	in	dit	nummer).	Lid	
blijven	is	ook	een	kwestie	van	solidariteit:	
het	werk	van	de	Bond	steunen	voor	jonge	
collega’s.	En	voor	collega’s	die	nog	weleens	
uit	preken	gaan	of	hulpdiensten	verrichten:	
de	contributie	blijft	fiscaal	aftrekbaar!

Huisvesting

Anders	dan	in	andere	beroepen	moet	een	
predikant	die	met	pensioen	gaat	(meestal)	
ook	verhuizen.	Daarover	moet	je	op	tijd	
plannen	maken,	want	het	is	niet	eenvoudig	
een	geschikte	en	vooral	betaalbare	woning	
te	vinden.	Wie	ruim	voor	zijn	emeritaat	
verhuist	loopt	wel	de	verhuiskostenvergoe-
ding	mis:	het	recht	op	vergoeding	is	er	(in	
de	PKN)	pas	vanaf	één	jaar	voor	de	datum	
van	het	emeritaat.	

De wandelgangen

Naast	het	officiële	programma	kennen	deze	
dagen	een	officieus	programma:	in	de	wan-
delgangen.	Er	worden	tips	uitgewisseld	over	
praktische	zaken	als:	hoe	kom	je	aan	een	
geschikte	woning,	wat	doe	je	met	je	boeken	
als	je	je	bibliotheek	gaat	inkrimpen?	En	je	
merkt	dat	er	verschillend	gedacht	wordt	
over	doorwerken	na	de	AOW-gerechtigde	
leeftijd.	Sommigen	kunnen	het	werk	niet	
loslaten,	anderen	doen	het	omdat	ze	anders	
financieel	niet	rondkomen.	Maar	ik	hoor	
vooral:	je	moet	van	ophouden	weten.		u

Mijn naam is Marius van Duijn, 53 jaar, opgegroeid aan de Katwijkse 

kust. Sinds 1988 ben ik getrouwd met Henriëtte. Samen hebben we 

4 kinderen, die inmiddels uitgevlogen zijn en een tweetal klein-

kinderen. Sinds maart 2014 ben ik werkzaam op Kanaleneiland in 

Utrecht als predikant (50%) voor het missionaire project De Haven 

(PGU), een zogenoemde pioniersplek. Een mooie ervaring om met 

een kleine groep te ontdekken wie we in de wijk ontmoeten en wat 

we voor elkaar kunnen betekenen (http://www.dehaven-

kanaleneiland.nl). Voor die tijd ben ik met plezier op diverse plekken 

in het land werkzaam geweest. Met veel interesse in de vraag hoe de 

gemeente(leden) zich verhoudt tot de omgeving en de vragen van 

alledag.

Van 2013-2015 deed ik de Opleiding Interimpredikant, ik was in die 

periode tijdelijk predikant in Ameide-Tienhoven, daarna interim-

predikant in Bennebroek en Den Haag Laak-Moerwijk. Ik vind het 

mooi om samen met een gemeente op te trekken in tijden van 

verandering. Dat kan soms spannend zijn, maar spanning geeft ook 

altijd weer veel energie om samen verder op pad te gaan. En 

onderweg te genieten van wat je in de ander gegeven wordt. Sinds 

1 april ben ik voor 50% werkzaam op 

het Landelijk Dienstencentrum als 

verbindend specialist Missionaire 

Projecten en Gemeenten.

Begin 2017 ben ik bestuurslid 

geworden van InBetween, het 

netwerk van interim-predikanten in 

Nederland. En met die pet op, doe ik 

mee met het bestuur van de BNP. 

Geen onbekend terrein, want van 

1997-2005 was ik ‘gewoon’ bestuurslid. 

De vragen naar de manier waarop het 

predikantschap kan functioneren zijn 

er intussen uitdagender op geworden. 

‘n Kennismaking kan nooit zonder de 

‘heb-je-nog-hobby’s-vraag?’ Een gezonde agenda laat daar altijd een 

beetje tijd voor over. Dus als het lukt dan houd ik me bezig met 

Saab&sleutelen, muziek luisteren van Bach-Beatles, literatuur lezen, 

en steden bezoeken.

Even voorstellen…       Marius van Duijn 
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van	dienstdoende	predikanten	verrichten	
(afgezien	van	het	voorgaan	in	eredien-
sten).	Door	de	verhoging	van	de	AOW-
gerechtigde	leeftijd	en	de	afschaffing	van	
VUT-regelingen	blijven	predikanten	nu	al	
jaren	langer	werkzaam	dan	in	het	recente	
verleden.	Minder	inzet	van	emeriti	zou	
helpen	plaats	te	maken	voor	de	volgende	
generatie.	In	die	zin	sprak	de	generale	
synode	van	de	Protestantse	Kerk	in	mei 
2017	zich	uit	bij	de	behandeling	van	het	
rapport	over	de	mobiliteit	van	predi-
kanten.	De	synode	vroeg	om	onderzoek	
naar	de	activiteit	van	emeriti	en	‘voor-
stellen	die	dit	zo	nodig	kunnen	beperken’.	
Hoe	de	vraag	naar	predikanten	en	de	
instroom	van	nieuwe	predikanten	zich	
zullen	ontwikkelen	laat	zich	overigens	
moeilijk	voorspellen.

Spiritualiteit en verhalen

De	thematiek	zal	ook	van	andere	kanten	
worden	belicht.	In	een	korte	bijdrage	zal	
collega	Suurmond	het	thema	op	zijn	wijze	
belichten,	vanuit	een	spirituele	invalshoek.	
Suurmond	is	o.m.	bekend	van	zijn	
columns	in	Trouw.	Over	de	ouderdom	
schreef	hij	onder	de	titel	´Meer	geluk	dan	
grijsheid´.	In	het	middagprogramma	zal	

Inzet van emeriti: stimuleren of 

beperken?

In	de	protestantse	kerken	gingen	de	afge-
lopen	jaren	veel	predikanten	met	emeri-
taat,	de	generatie	van	de	naoorlogse	
geboortegolf.	Dat	zal	ook	de	komende	
jaren	gebeuren,	in	elk	geval	tot 2025.	Er	is	
een	groot	aantal	emeritus-predikanten,	die	
met	hun	ervaring	de	kerk	kunnen	dienen.	
De	vraag	is	hoe	dat	op	een	goede	manier	
kan	gebeuren.	En	ook	in	hoeverre	het	
wenselijk	is.	We	hebben	Haaije	Feenstra,	
directeur	van	de	Dienstenorganisatie	van	
de	Protestantse	Kerk	gevraagd	zijn	visie	te	
geven	op	deze	vragen.	Het	beleidsplan	
voor	de	Dienstenorganisatie 2017-2020 
met	de	titel	‘Dicht	bij	het	hart’	werd	in	mei 
2016	door	de	synode	aanvaard,	en	bevat	de	
volgende	passage	over	emeriti:	“In	de	
komende	jaren	zal	een	grote	groep	predi-
kanten	vanwege	hun	leeftijd	met	emeritaat	
gaan.	Zij	blijven	echter	predikant	van	de	
kerk	en	bevoegd	tot	de	bediening	van	
Woord	en	sacrament.	Ook	hebben	zij	een	
schat	aan	ervaring,	die	waardevol	is	om	te	
worden	ingezet	ten	behoeve	van	de	
gemeenten	of	hun	jongere	collega’s.	
Daarom	zal	een	pool	van	emeriti	gevormd	
worden	met	predikanten	die	beschikbaar	
willen	blijven	voor	werk	in	de	gemeente	
en/of	coaching.	Zij	kunnen	bijvoorbeeld	
worden	gekoppeld	aan	gemeenten	die	
vanwege	de	krimp	genoodzaakt	zijn	om	
naar	een	andere	vorm	van	gemeente-zijn	
over	te	gaan.	De	Dienstenorganisatie	zal	de	
emeriti	de	ondersteuning	bieden	die	hen	
aangesloten	houdt	bij	nieuwe	
ontwikkelingen.”	
Daartegenover	staat	de	roep	van	verschil-
lende	kanten	om	de	inzet	van	emeriti	juist	
te	beperken,	althans	wanneer	zij	het	werk	

Emeritidag 2017: emeritus pro deo

Emeritidag 2017

Datum:  8 november 2017

Locatie: De Schakel te Nijkerk 

  Oranjelaan 10

Opening: 11.00 uur

Zaal open: 10.00 uur

Sluiting: 15.00 uur, thee en fris - 

  drank na afloop

Opgave: Tot uiterlijk 1 november 

  bnp@predikanten.nl

Bijdrage: Leden en partners € 10,00 

   p.p., Niet-leden € 25,00

Overmaken: NL13INGB0000064000

Jean-Jacques Suurmond

Kees Posthumus

Blijf je als emeritus actief in de kerk, in een al of niet betaalde functie? Hoe 
lang ga je door? Moet je van ophouden weten, en plaats maken voor de 
jongere generatie? Of is langer doorwerken juist aan te bevelen? Dat is het 
thema van de Emeritidag op woensdag 8 november 2017.
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verhalenverteller	Kees	Posthumus	ingaan	
op	het	thema	van	de	dag	met	verhalen,	
fabels	en	liedjes.	

Van harte welkom

Op	de	Emeritidag	verwachten	we	niet	
alleen	de	emeriti,	hun	partners	zijn	even-
eens	van	harte	welkom.	Ook	nieuwe	
emeriti	die	zich	wellicht	nog	wat	jong	
voelen	in	dit	gezelschap	zijn	welkom,	net	
als	dienstdoende	collega’s	met	belangstel-
ling	voor	het	thema.	De	dag	wordt	zoals	in	
de	vorige	jaren	gehouden	in	gebouw	De	
Schakel	in	Nijkerk,	dat	zowel	met	de	auto	
als	de	trein	goed	te	bereiken	is.			u

In 1982 werd ik, mijn naam bescheiden eer aandoend, geboren in 

Andel (Noord-Brabant). Ik woon inmiddels al 13 jaar in Houten, 

samen met mijn man en onze twee kinderen van 7 en 5. Na mijn 

studie theologie in Utrecht heb ik als AIO bij de PThU gewerkt aan 

een promotiestudie over het Liedboek (2013). In 2015 heb ik mijn 

proefschrift verdedigd. Eveneens in 2015 ben ik bevestigd als 

predikant in algemene dienst (PKN). Via de mobiliteitspool ben ik 

uitgezonden naar Zeist, waar ik voor 4 jaar en 20 uur per week de 

NoorderLichtgemeente dien. Ik doe dat met groeiende 

verwondering over wat voor rol je als predikant soms mag spelen in 

het leven van mensen en het leven van een gemeente. Behalve 

moeder en predikant, ben ik eindredacteur van De Eerste Dag en 

geef ik het vak liturgiek bij theologische vorming voor 

gemeenteleden in Amsterdam.

Mijn proefschrift kende een discursieve benadering. Dat wil zeggen 

dat mijn basisaanname was dat de betekenis van allerlei begrippen 

(zoals ‘geschiedenis’, ‘liturgie’, ‘gender’, ‘liedboek’, enzovoort) nooit 

vastligt, maar in interactie binnen een bepaalde groep van betekenis 

wordt voorzien. Ik heb tientallen opnames van vergaderingen van 

de liedboekredactie geanalyseerd om te bepalen wat centrale 

begrippen waren en hoe hieraan in de vergaderingen voorlopige 

betekenis werd gegeven. Dat was spannend om te doen, omdat dit 

binnen de theologie (nog) geen algemeen gedeelde benadering 

was. Ook heeft het me gevoelig(er) gemaakt voor de kracht van taal, 

met name – maar niet alleen – in de vorm van woorden.

Deze benadering hoop ik ook te gebruiken als bestuurslid van de 

BNP. Neem termen als ‘mobiliteitspool’, ‘flexibilisering’ en ‘pionieren’. 

Wat voor werkelijkheid creëren zij? Wat voor beeld van kerken, van 

gemeente, van ambt wordt hiermee ge/bevestigd? Vragen waar ik 

graag over meedenk – ook vanuit een binnenperspectief als 

forenzende deeltijddominee voor bepaalde tijd.

Even voorstellen…
Nienke van Andel

Haaije Feenstra
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Geen vies oor 

Supervisor	is	een	woord	dat	misverstanden	
oproept.	Onze	kinderen	dachten	aanvanke-
lijk	dat	ik	als	supervisor	een	super	vies	oor	
had.	In	de	medische	en	commerciële	
wereld	is	een	supervisor	een	ervaren	kracht	
bij	wie	de	eindverantwoordelijkheid	ligt	en	
‘onder	wiens	supervisie’	de	ander	werk-
zaam	is.	Supervisie	waar	de	kerk	op	doelt,	
is	heel	wat	anders.	In	het	begin	van	de 20e	

eeuw	ontstond	het	zowel	binnen	de	bewe-
ging	van	Social	Work	in	Amerika	als	in	
kringen	van	de	dieptepsychologie	in	
Europa.	Supervisie	wordt	in	ons	land	al	
jaren	ingezet	als	een	krachtig	instrument	in	
de	opleiding	en	nascholing	van	hoogopge-
leide	professionals	die	beroepsmatig	met	
mensen	werken.	Het	richt	zich	op	het	punt	
waar	je	professie	en	je	persoonskant	elkaar	
raken.	Daarmee	bevindt	het	zich	tussen	
coaching	en	therapie.

Je bent je eigen instrument

Waar	ooit	het	ambt	de	persoon	droeg	en	er	
hoog	tegen	de	dominee	werd	opgekeken,	is	
het	in	onze	tijd	de	persoon	die	het	ambt	

moet	dragen.	De	kerk	is	aan	de	rand	van	
het	leven	komen	te	staan.	De	dominee	
daarmee	ook.	Je	moet	als	voorganger	van	
veel	markten	thuis	zijn	en	op	zijn	minst	
een	inspirerende	persoonlijkheid	zijn	(en	
blijven!),	naast	een	schaap	met	vijf	poten.	
Terwijl	je	als	pastor	vaak	nog	wel	moet	
wonen	op	de	plek	waar	je	werkt,	is	het	niet	
de	bedoeling	dat	je	daar	langer	dan	tien	
jaar	blijft	zitten.	In	combinatie	met	een	

samenleving	die	alsmaar	individueler,	plu-
riformer	en	mondiger	wordt,	legt	dit	een	
steeds	grotere	druk	op	de	persoonskant	van	
de	pastor.	Inmiddels	zijn	ook	nog	eens	de	
vroegere	werkbegeleiders	predikanten	ver-
dwenen.	Het	is	daarom	een	goede	zaak	dat	
de	Protestantse	Kerk	begeleidingstrajecten	
zoals	supervisie	in	het	verplichte	deel	van	
de	Permanente	Educatie	heeft	geplaatst	en	
dit	ook	wil	faciliteren.	Want	meer	dan	ooit	
komt	de	persoon	van	de	pastor	onder	druk	
te	staan.

Supervisie versus coaching.

Supervisie	heeft	de	persoon	in	de	werksitu-
atie	als	focus	en	dat	maakt	het	bijzonder	

nuttig	voor	de	situatie	waarin	de	pastor	
verkeert.	Je	leert	systematisch	te	reflecteren	
op	wat	er	in	je	werk	op	je	af	komt	en	jou	als	
persoon	raakt.	Doel	van	supervisie	is	dat	je	
leert	om	van	je	werkervaringen	te	leren,	
zodat	je	in	de	toekomst	in	nieuwe	omstan-
digheden	zelfstandig	verder	kunt.	Daarom	
heeft	supervisie	noodzakelijkerwijs	iets	van	
een	omweg.	Het	gaat	meer	om	‘tot	welk	
inzicht	over	jezelf	brengt	deze	gebeurtenis	
je’	dan	om	‘hoe	kun	je	dit	of	dat	het	beste	
aanpakken’.	Supervisie	heeft	dus	een	
langere	adem	dan	coaching.	Waar	een	
supervisor	vooral	trage	vragen	inzet,	helpt	
een	coach	je	eerder	om	een	situatie	handig	
aan	te	pakken.	Supervisie	is	dieper	maar	
breder.	Coaching	steekt	minder	diep,	maar	
is	specifieker	gericht	op	(delen	van)	je	werk	
en	werkt	sneller.	Voor	supervisie	zijn	meer	
sessies	nodig	dan	voor	coaching.	Klassiek	
zijn	vijftien	supervisiebijeenkomsten	
(alleen	of	in	een	kleine	groep)	om	de	paar	
weken	standaard.	Uiteraard	wordt	dit	
aantal	in	overleg	passend	gemaakt.	

Het supervisietraject.

‘Ik	wil	graag	een	tijdlang	met	een	ander	
naar	mijn	werk	te	kijken.’	‘Ik	zit	wat	vast	en	
ik	weet	niet	goed	hoe	dat	komt.’	‘Ik	vraag	
me	af	of	de	plek	waar	ik	werk	wel	goed	
voor	mij	is.’	‘Ik	word	zo	opgeslokt	door	het	
werk,	het	put	me	uit	en	ik	kom	er	niet	meer	
los	van.’	‘Ik	ben	op	zoek	naar	de	flow	die	ik	
had	en	het	vuur	dat	in	me	brandde.’	‘Ik	wil	
gewoon	leren	en	me	verder	ontwikkelen.’	
‘Ik	wil	nadenken	over	waar	ik	werkelijk	
voor	sta.’	De	supervisor	vraagt	verheldering	
en	stelt	een	werkwijze	voor.	Er	wordt	iets	
duidelijk	van	een	voorlopig	leerdoel	of	
leergebied.
Elke	bijeenkomst	kom	je	met	een	werk-
inbreng.	Het	maakt	niet	uit	of	het	een	nare	
of	een	prettige	gebeurtenis	betreft,	als	je	
maar	geraakt	werd.	De	supervisor	begeleidt	
je	reflectie-	en	leerproces.	Hij/zij	stelt	
vragen	en	blijft	zo	lang	mogelijk	de	onwe-
tende.	Op	systematische	wijze	word	je	uit-
genodigd	het	gebeuren	verder	te	verkennen.	
Je	bekijkt	het	van	alle	kanten	en	relateert	
het	tot	eerdere	gebeurtenissen	in	je	leven.	

Per 1 september 2017 vraagt de Protestantse Kerk aan predikanten/kerkelijk 
werkers om elke vijf jaar een begeleidingstraject aan te gaan met een 
supervisor, coach of geestelijk begeleider. De redactie van Predikant & 
Samenleving vroeg me om het eigene en de toegevoegde waarde van 
supervisie uiteen te zetten.

Door Aart C. Veldhuizen

Herder & Coach

Leren van de trage vragen
supervisie voor de dominee

De kerk is aan de rand van het leven komen te 
staan. De dominee daarmee ook.
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Het	geeft	je	inzicht	hoe	iets	bij	jou	werkt	en	
doet	je	beseffen	dat	er	dus	ook	alterna-
tieven	zijn.	Elke	keer	kijk	je	terug	op	de	
supervisiesessie	en	leg	je	vast	wat	het	met	
je	deed.	Gepaard	met	de	nieuwe	inbreng	
kan	ook	dat	werkmateriaal	zijn	voor	de	
volgende	bijeenkomst.	Op	gezette	tijden	
wordt	er	geëvalueerd.	‘Wat	is	nu	eigenlijk	
precies	het	leerdoel	waar	ik	aan	werken	
wil?’	‘Zijn	we	goed	bezig?’
Gaandeweg	komt	er	iets	bij	je	op	gang.	Je	
krijgt	meer	zicht	op	wat	er	met	jou	gebeurt	
en	wat	jouw	eigen	aandeel	in	de	werk-
setting	is.	Je	komt	vaker	met	een	inbreng	
die	rechtstreeks	met	jouw	leerdoel	te	
maken	heeft.	Dat	leidt	tot	een	heel	gerichte	
manier	van	leren.	Je	leert	je	eigen	gebruiks-
aanwijzing	steeds	beter	te	lezen.	
Uiteindelijk	ga	je	jezelf	de	vragen	stellen	
die	je	in	supervisie	kreeg,	waardoor	je	zelf-
standig	tot	reflectie	en	leren	komt.	Je	bent	
dan	je	eigen	supervisor	geworden.	

Eigen ervaring als supervisant.

Zelf	heb	ik	veel	aan	supervisie	gehad.	
Onvergetelijk	waren	sessies	tijdens	de	KPV-

training.	Tijdens	de	opleiding	supervisie-	
en	begeleidingskunde	stonden	(leer-)
supervisoren	me	twee	jaar	ten	dienste.	Juist	
in	de	periode	dat	ik	mijn	predikantswerk	
verruilde	voor	dat	van	geestelijk	verzorger	
en	docent	praktische	theologie	was	dat	erg	
behulpzaam.	Ik	heb	meer	oog	gekregen	
voor	mijn	dubbele	boodschappen,	interne	
behoeften,	valkuilen,	allergieën	en	kwali-
teiten.	En	ik	heb	geleerd	hoe	ik	daar	op	een	
andere	wijze	mee	om	kan	gaan.	Een	inter-
visiegroep	met	ervaren	supervisoren	houdt	
me	sindsdien	scherp.

Financiering.

De	PKN	geeft	voor	supervisie	of	een	ander	
begeleidingstraject	eenmaal	per	vijf	jaar	
een	vergoeding	van	maximaal 600	euro.	
Supervisoren	moeten	dan	wel	ingeschreven	
zijn	bij	de	Landelijke	Vereniging	voor	
Supervisie	en	Coaching	(www.lvsc.eu)	of	
de	Raad	van	de	KPV	(www.raadkpv.nl).	
Beide	organisaties	hebben	een	eigen	kwali-
teitsregister	en	de	leden	moeten	zich	voort-
durend	bijscholen.	Zelf	sta	ik	als	supervisor	
ingeschreven	bij	de	LVSC	en	studeer	ik	

daarnaast	bij	de	Raad	van	de	KPV.	Naast	
supervisor	werk	ik	als	gemeentepredikant,	
geestelijk	verzorger	en	leerbegeleider.			u

Mijn zoekvraag in het supervisietraject met Aart Veldhuizen 

betrof – achteraf gezien – vooral het leren omgaan met 

schaalvergroting van mijn pastoraat. Werkzaam in vier plaatsen 

merkte ik, dat ik eigenlijk geen stuur meer had in de enorme 

hoeveelheid werk die er op zo’n groot gebied te doen was. Ik 

wist niet meer hoe ik zinvol pastor kon zijn en betrokkenheid kon 

opbouwen bij de grote afstanden en het relatief geringe aantal 

contacten met gelovigen en geloofsgemeenschappen. Ook het 

stellen van prioriteiten en het maken van keuzes bij bv. 

individueel pastoraat hadden alle vanzelfsprekendheid verloren. 

Dit deed ook mij persoonlijk geen goed. Ik merkte, dat ik steeds 

ernstiger en zorgelijker werd en dat past eigenlijk niet bij mij. De 

creativiteit en de vreugde om wat ik als pastor voor mensen mag 

zijn in verband met God leken bijna helemaal weg.  Bovendien 

was ik er ook gewoon doodmoe van.

Paradoxaal genoeg, zeker gezien wat Aart hiernaast schrijft, 

begon mijn supervisie met het verminderen van mijn focus op 

zelfreflectie: ik heb nooit inbreng geleverd vanuit reflectie op de 

supervisie, Aart wou het niet hebben (al bleef ik voor mezelf 

natuurlijk wel schrijven). We werkten vrijwel helemaal vanuit 

casussen. Dat hielp mij om mijn feitelijk pastoraal handelen 

eerlijker te beoordelen en weer enig vertrouwen te ontwikkelen. 

Vooral ontdekte ik gaandeweg de windstreken van mijn eigen 

innerlijk kompas.

Er waren wel degelijk situaties waarin ik echt niet onthand was, 

en daarin kwam ik mijn eigen pastorale kernwaarden op het 

spoor:  een aantal krachtlijnen die me ook in de nieuwe 

omstandigheden eigen en behulpzaam zijn. Loyaliteit, strijdende 

loyaliteiten, en grenzen aan de loyaliteit bleek een rode draad te 

zijn, naast andere belangrijke thema’s. Daarin reikte Aart 

regelmatig analysemodellen of nieuwe manieren van benaderen 

aan voor bv. timemanagement, krachtenveldanalyses en 

pastorbeeld/Godsbeeld. Passend bij de casus-van-dienst en als 

een handig instrumentarium voor nu en nog eens.

Reactie van een supervisant

Aart C. Veldhuizen, Sneek 

www.uiteraart.nl
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altijd	een	heel	belangrijk	onderwerp	
geweest.	Ga	naar	de	website,	en	wat	lees	
je	dan	als	eerste:	voor	heel	de	kerk	en	
heel	het	volk.	Dat	zijn	woorden	die	
vandaag	misschien	een	beetje	oubollig	
klinken,	maar	in	de	geschiedenis	van	
deze	vereniging	spelen	ze	een	grote	rol.	
De	gereformeerde	belijdenissen	hebben	
een	streng	imago.	Maar	naar	de	overtui-
ging	van	de	confessionelen	zit	er	juist	
veel	ruimte	en	bevrijding	in	die	oude	
geschriften.	Juist	ook	voor	‘Jan	met	de	
pet’,	die	eigenlijk	niet	zo	veel	meer	met	de	
kerk	heeft.	Daar	wisten	ze	in 1864	al	alles	
van.	Hoe	stel	je	je	een	kerk	voor	die	
dichtbij	de	kern	van	de	belijdenis	blijft	en	
die	het	contact	met	Jan	met	de	pet	niet	
verliest?	Dan	moet	de	kerk	ook	een	
beweeglijk	lichaam	zijn.	Nou	ja:	dat	was	
toen	spannend,	en	dat	is	onverminderd	
spannend.	Vandaar	het	thema	van	mijn	
leerstoel:	systematische	theologie	en	kerk	
in	de 21e	eeuw.	Mijn	intuïtie	was,	en	is,	
dat	een	theoloog	als	Bonhoeffer	daar	nog	
verrijkende	inzichten	te	bieden	heeft.	En	
huiswerk.

Hebt u al mooie ontdekkingen gedaan 

op dat terrein?

Nou,	om	met	Bonhoeffer	te	beginnen:	
van	de	actualiteit	van	zijn	teksten	ben	ik	
alleen	maar	meer	doordrongen	geraakt.	
Als	beginnend	predikant	in	een	behoor-
lijk	verpauperde	en	geseculariseerde	wijk	
van	Berlijn	liep	hij	keihard	tegen	de	

Van de pastorie naar de academie: 

een grote stap?

Dat	valt	wel	mee	hoor.	In	mijn	geval	is	
het	allemaal	tamelijk	geleidelijk	gegaan.	
‘Mijn’	leerstoelenfonds	is	niet	erg	rijk:	
meer	dan	een	aanstelling	van 0,2	fte	zat	er	
niet	in.	Ik	heb	dat	drie	jaar	lang	gecombi-
neerd	met	een	gewoon	wijkpredikant-
schap	in	de	Protestantse	Gemeente	van	
Zwolle.	Een	mooie	combinatie:	het	predi-
kantschap	behoedt	je	ervoor	dat	je	theo-
logisch	gaat	droogzwemmen.	Dat	is	zeker	
met	mijn	onderwerp	–	de	kerk	–	ontzet-
tend	belangrijk.	En	sinds	twee	jaar	com-
bineer	ik	deze	aanstelling	met	een 
0,8-baan	aan	de	PThU,	waar	ik	als	semi-
nariumdocent	veel	met	beginnende	pre-
dikanten	werk.	Die	houden	me	ook	met	
beide	benen	op	de	grond.	Ik	vind	het	
trouwens	heel	belangrijk	dat	ik	ook	dit	
werk	als	predikant	doe,	als	dienst	aan	de	
kerk.	Ik	beleef	dit	werk	niet	als	minder	
ambtelijk.

De kerk als onderwerp? Wat moeten 

we ons daarbij voorstellen?

Mijn	promotie	is	nog	niet	zo	lang	geleden	
(2010).	Ik	kwam	er	tijdens	dat	traject	
achter	hoe	belangrijk	de	kerk	is	voor	
Bonhoeffer,	één	van	de	theologen	met	wie	
ik	veel	bezig	ben.	Daar	wilde	ik	weleens	
verder	over	doordenken.	Bovendien	is	de	
kerk	voor	de	Confessionele	Vereniging	

In 2012 werden de kaarten in theologisch Nederland opnieuw geschud. 
Theologische opleidingen verhuisden. Groningen en Amsterdam kregen 
een boost door de vestiging van de PThU. De Rijksuniversiteit Groningen 

heeft deze ontwikkeling willen 
verstevigen door een aantal 
bijzondere leerstoelen te creëren. 
Op de ‘confessionele’ leerstoel werd 
dr. Edward van ’t Slot benoemd. Een 
kennismaking.

Confessionele Leerstoel

Sinds 1864 bestaat de Confessionele 

Vereniging (CV). Zij ontstond in een 

roerige tijd van de Nederlandse 

kerkgeschiedenis; haar voornaamste 

doel was de kerk en haar leden te 

bewaren bij haar confessionele wortels. 

Vanwege de breedte van haar 

‘doelgroep’ raakte ze er al snel aan 

gewend op irenische toon te 

communiceren en zich niet al te sterk te 

profileren. De 19e -eeuwse predikant en 

hoogleraar Ph.J. Hoedemaker geldt 

daarbij als een van haar grote 

voorgangers. De laatste jaren werkt de 

CV steeds intensiever samen met haar 

vanouds synodaal-gereformeerde 

zusterorganisatie, het CGB.

De stichting die de vestiging van een 

confessionele leerstoel aan een 

theologische opleiding beoogt bestaat 

al langer dan een eeuw. Toch is Van ’t 

Slot de eerste die daadwerkelijk zo’n 

leerstoel bekleedt. De vestiging van een 

aantal bijzondere leerstoelen in 

Groningen bood daar voor het eerst in al 

die jaren een goed aanknopingspunt 

voor. De taak van de bijzonder 

hoogleraar bestaat onder meer uit het 

aanbieden van nascholingscursussen en 

het begeleiden van promovendi. 

Hoewel de hoogleraar door de stichting 

wordt betaald, is academische 

leervrijheid een voorwaarde. Van ’t Slot: 

‘Ik ervaar hier ook geen enkel probleem, 

ik voel de vrijheid om mijn gang te gaan.’

www.confessionelevereniging.nl

Edward van ’t Slot, confessioneel bijzonder hoogleraar

Vrolijk orthodox in Groningen
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noodzaak	aan	om	kritisch	over	de	kerk	
na	te	denken.	Mooie	theologische	ideeën	
over	de	kerk	is	één	ding,	maar	hoe	maakt	
de	kerk	dat	juist	in	het	contact	met	Jan	
met	de	pet	(daar	is-ie	weer)	waar?	Je	kunt	
wel	klagen	over	secularisatie	en	zo,	maar	
steek	eerst	de	hand	maar	eens	in	eigen	
boezem.	Ik	vind	het	fascinerend	wat	
Bonhoeffer	daarover	zegt	–	ik	hoop	er	
binnenkort	een	boekje	over	te	publiceren,	

Williams	aan	het	lezen.	Ook	zo	iemand.	
Fascinerend.

Tenslotte: het woord ‘oubollig’ viel al. 

Is dat woord niet heel toepasselijk als 

het gaat om een confessionele leer-

stoel?

Nee,	dat	vind	ik	niet.	Ik	hoop	ook	dat	ik	
dat	door	mijn	bezigzijn	genoeg	duidelijk	
maak.	De	traditie	waar	ik	in	sta	is	een	
traditie	met	potentie,	en	ik	merk	ook	dat	
ze	veel	jonge	predikanten	en	aanstaande	
predikanten	weer	aanspreekt.	Een	duide-
lijke	kern:	Christus	is	gekomen	om	te	
redden	en	te	vernieuwen.	Maar	vernieu-
wing	betekent	ook	een	zekere	losheid	en	
ontspanning	als	het	gaat	om	allerlei	
vormen,	in	liturgie	en	kerkstructuur.	
Vrolijk	orthodox,	zeg	maar.	En	met	die	
basis	kun	je	ook	met	openheid	het	
gesprek	aangaan,	binnen	de	kerk	en	daar-
buiten.	Loslaten	en	vertrouwen	op	de	
Geest,	dat	is	wat	we	elkaar	in	de	kerk	op	
het	moment	mogen	leren.	Hopelijk	kan	
ook,	of	juist,	deze	club	iets	betekenen	
voor	een	nieuw	elan	in	de	kerk.	Daar	
draag	ik	graag	mijn	steentje	aan	bij.			u

en	hopelijk	is	dat	meer	dan	alleen	mooie	
studeerkamertheologie.	Heel	verrassend	
vind	ik	ook	de	steeds	intensievere	kennis-
making	met	‘het’	Anglicaanse	denken	
over	de	kerk.	Dat	is	me	eigenlijk	over-

komen	sinds	ik	in	Groningen	ben.	
We	organiseerden	een	conferentie	
en	vroegen	Tom	Wright	om	vanuit	
zijn	Paulusonderzoek	licht	te	
werpen	op	kerk-zijn	vandaag.	Een	
groot	succes.	Je	zag	voor	je	hoe	
degelijke	theologie	handen	en	
voeten	kan	krijgen.	En	afgelopen	

jaar	hadden	we	een	vervolg,	en	haalden	
Samuel	Wells	naar	Nederland.	Zoiets	kun	
je	als	bijzonder	hoogleraar	dus	neer-
zetten.	En	opnieuw	was	het	zeer	inspire-
rend.	Wat	me	vooral	bij	deze	mensen	
opvalt,	is	hoe	organisch	de	kerk	deel	uit-
maakt	van	hun	theologische	basis.	Voor	
mij	als	protestantse	Nederlander	voelt	
‘kerk’	misschien	in	eerste	instantie	als	een	
problematisch	woord.	Daar	hebben	deze	
mensen	totaal	geen	last	van.	En	toch	
kunnen	ze	fris	over	de	betekenis	van	
‘kerk’	nadenken.	Op	het	moment	ben	ik	
met	studenten	teksten	van	Rowan	

Mijn wieg stond (in 1949) in het zuid-Drentse Elim, waar ik overigens 

nooit fonteinen of palmbomen ontdekte. Die streek is voor mij nog 

steeds een oase van rust en verstilling… Na de opleiding tot 

gymleraar (CALO, Arnhem) en twee jaar militaire dienst ben ik in 

Kampen begonnen aan de studie theologie in 1973. In datzelfde jaar 

trouwde ik met Jansje Goosensen, we kregen samen vijf kinderen en 

ondertussen ook al vier kleinkinderen.

In mijn studietijd werd ik student-assistent van Prof. Anton Honig en 

doordat destijds de verhouding Kerk-Israël was ingedeeld onder de 

Missiologie (!) maakte ik intensief kennis met de Israël-theologie van 

Karl Barth. Dat inspireerde mij tot een doctoraalscriptie over de 

Jezus-visie van David Flusser, hoogleraar NT aan de Hebreeuwse 

Universiteit van Jeruzalem én praktiserend orthodox Jood. Van 

1982 – 2015 ben ik als gemeentepredikant verbonden geweest aan 

de kerken van Bredevoort, Geleen-Beek-Urmond en Breda. In die 

periode was ik tien jaar kerkvisitator en gedurende vijf jaar was ik 

afgevaardigde naar de Generale Synode en de ‘kleine’ synode. Heel 

leerzaam en boeiend.

In verschillende perioden van 

studieverlof heb ik me verdiept in 

het gedachtengoed van de joodse 

filosoof Emmanuel Levinas. Het 

meest indrukwekkende studieverlof 

was voor mij de periode die ik mocht 

besteden aan een voettocht van 

Breda naar Assisi.

Nu ik met emeritaat ben, mag ik een 

poosje meedoen in het bestuur van 

de BNP. Uitdagend en spannend, 

denk ik. De financiële en economische crisis heeft ingrijpende 

gevolgen op o.a. de arbeidsmarkt (flex-contracten en ontslagrecht) 

en de pensioenwereld (dekkingsgraad en indexering).

Die ontwikkelingen werken direct en indirect ook door in de kerk. 

Het lijkt me erg boeiend om daar eigentijds en zakelijk over na te 

denken en positie te kiezen, juist ook om het bijzondere van het 

ambt en de kerk te bewaren.

Even voorstellen… Wim Bisschop

Van ’t Slots inaugurele rede is te 

vinden op de website van de RUG: 

http://www.rug.nl/ggw/news/events/

pdfs/hetzevendemaar.pdf
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Een opgedrongen rollenspel

Predikanten	–	en	ook	kerkenraadsleden	–	
ervaren	het	jaargesprek	vaak	als	een	opge-
drongen	rollenspel.	Het	gesprek	vindt	
eenmaal	per	jaar	plaats.	Dat	alleen	al	kan	
ertoe	leiden	dat	wat	kerkenraadsleden	
bezighoudt	of	dwars	zit	wordt	opgespaard	
voor	die	ene	keer.	Is	het	niet	beter	om	dat	
meteen	–	in	een	persoonlijk	gesprek	of	op	
de	volgende	kerkenraadsvergadering	–	aan	
de	orde	te	stellen?	En	hoe	zijn	de	rollen	
verdeeld?	Is	er	in	kerkenraden	voldoende	
besef	van	wat	de	gemeenschappelijke	
opdracht	is,	en	van	de	eigen	taken	van	elk	
ambt?	De	vorm	van	het	jaargesprek	zet	
kerkenraadsleden	al	snel	in	de	rol	van	
werkgever,	en	de	predikant	in	de	rol	van	
werknemer.	Want	in	die	vorm	kennen	ker-
kenraadsleden	zulke	gesprekken	uit	hun	
eigen	werksituatie.	 
Als	een	opgedrongen	rollenspel	zal	het	
trouwens	ook	ervaren	worden	wanneer	een	
kerkenraad	er	geen	behoefte	aan	heeft.	Of	
nauwelijks	weet	wat	het	dagelijkse	werk	
van	de	dominee	inhoudt.	Moet	je	dan	als	
predikant	het	initiatief	nemen?	Vaak	is	dat	
wel	de	praktijk.	Ook	veronderstelt	het	jaar-
gesprek	een	beleidsmatige	manier	van	
werken	in	de	kerkenraad.	Waar	die	ont-
breekt	kan	het	gesprek	versmallen	tot	
klachten	en	onvrede	met	de	kerkelijke	situ-
atie,	waarbij	de	predikant	het	moet	
ontgelden.	

Ambtsdragers tegenover elkaar

Men	zou	kunnen	zeggen	dat	de	gemeente	
allereerst	een	familiaire	organisatie	is.	De	
leden	van	de	gemeente	zijn	als	kinderen	
van	God	broeders	en	zusters	van	elkaar.	In	
sommige	geloofsgemeenschappen	spreek	je	
elkaar	daarom	ook	aan	als	broeder	en	
zuster.	Binnen	die	geloofsgemeenschap	
worden	er	mensen	geroepen	om	verant-
woordelijkheid	voor	het	wel	en	wee	van	de	
geloofsgemeenschap	te	dragen.	Als	ambts-
dragers	worden	ze	belast	met	ieder	een	
eigen	taakveld,	maar	nog	meer	geldt	dat	de	
ambtsdragers	in	gezamenlijkheid	de	ver-
antwoordelijkheid	voor	de	gemeenschap	
dragen.	“De	ambtsdragers	geven	in	de	uit-
oefening	van	hun	taken	op	een	zodanige	
wijze	uitdrukking	aan	hun	gemeenschap-
pelijke	verantwoordelijkheid	voor	de	
opbouw	van	de	gemeente	dat	de	bijzondere	
verantwoordelijkheid	van	elk	van	de	drie	
ambten	tot	haar	recht	komt.”	zo	omschrijft	
de	kerkorde	van	de	Protestantse	kerk	
(ordinantie 3-8-1)	het.	De	predikant	heeft	
binnen	die	gezamenlijke	verantwoordelijk-
heid	als	eigen	taakveld	het	present	stellen	
van	het	Woord	in	de	verkondiging	van	het	
woord	en	de	bediening	van	de	sacra-
menten.	Wat	bij	het	dienstwerk	van	de	pre-
dikant	genoemd	wordt	als	taakvelden	voor	
de	predikant	zijn	allemaal	verschillende	
momenten	van	de	verkondiging	van	het	
Woord:	voorgaan	in	diensten,	de	bediening	

van	de	sacramenten,	voorgaan	in	rouw-	en	
trouwdiensten,	de	catechese,	de	verkondi-
ging	in	de	wereld,	in	de	herderlijke	zorg.	
De	predikant	heeft	als	belangrijkste	taak	de	
gemeente	bij	de	geloofsinhoud	te	bepalen.	

De	predikant	is	vanzelfsprekend	een	van	
de	leden	van	de	kerkenraad	en	in	zijn	taak	
en	werk	volledig	ingebed	in	de	gemeente.	
Het	ongemakkelijke	van	het	opgedrongen	
rollenspel	ontstaat	daardoor	dat	het	lijkt	
alsof	in	het	zogenaamde	jaargesprek	de	
predikant	opeens	geen	deel	meer	uitmaakt	
van	de	kerkenraad	en	hierin	juist	tegenover	
de	kerkenraad	wordt	geplaatst.	Het	is	de	
kerkenraad,	waartoe	de	predikant	behoort,	
die	een	gesprek	met	de	predikant	voert.	De	
kerkenraad	wordt	zo	opeens	een	kerken-
raad	zonder	predikant	die	een	gesprek	met	
de	predikant	voert.	Er	wordt	hier	zij	het	
maar	voor	even	een	‘tegenover	elkaar’	
gecreëerd	waar	de	rest	van	het	jaar	een	
‘samen	met	elkaar’	het	uitgangspunt	is.	
Door	deze	veranderde	verhoudingen	heeft	
het	jaargesprek	iets	ongemakkelijks	en	iets	
onvoorspelbaars	omdat	het	niet	overeen-
komt	met	de	relatie	waarin	men	in	de	ker-
kenraad	samenwerkt.	Niet	voor	niets	stelde	
het	generale	college	voor	de	kerkorde	in 
2012	voor	om	de	verplichting	tot	het	
houden	van	jaargesprekken	niet	in	de	
kerkorde	op	te	nemen	omdat	de	inhoud	
van	de	jaargesprekken	volgens	hen	behoort	
tot	de	inhoud	van	het	gewone	
kerkenraadswerk.		

Hoge verwachtingen

Wat	was	het	doel	van	de	jaargesprekken	
toen	ze	werden	ingevoerd?	Bij	het	besluit	
tot	verplichte	invoering	in 2012	zag	de	
generale	synode	van	de	Protestantse	Kerk	
het	jaargesprek	als	“noodzakelijk	middel	
ter	bevordering	van	de	kwaliteit	van	
gemeente	en	predikant”	dat	“het	karakter	
heeft	van	een	open,	vertrouwelijke	en	
gelijkwaardige	dialoog,	waarin	alle	

In het aprilnummer van Predikant & Samenleving stond een impressie van 
de ervaringen die predikanten opdoen met jaargesprekken. In de 
Protestantse Kerk zijn ze sinds 2012 verplicht, in andere kerken zijn ze 
meestal ook verplicht of aanbevolen. Ze zijn bedoeld als instrument om de 
kwaliteit en vitaliteit van gemeenten en predikanten te bevorderen, en om 
taken onderling af te stemmen. We constateren dat de praktijk veel 
ongemak oplevert, zowel bij kerkenraden als bij predikanten. Waar ligt dat 
aan? 

Door Susanne Freytag en Sjaak Verwijs

Jaargesprekken als feedback
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betrokkenen	zich	ervoor	inzetten	om	posi-
tief-kritisch	te	reflecteren	op	eigen	en	
andermans	houding,	handelen	en	functio-
neren.”	Deze	woorden	geven	blijk	van	een	
hoge	verwachting.	Uitgangspunt	was	dat	
van	predikanten	“de	bereidheid	wordt	
gevraagd	om	rekenschap	af	te	leggen	van	
de	invulling	van	het	dienstwerk	en	aan-
spreekbaar	te	zijn	op	afspraken”.	Dat	mag	je	
van	dienaren	van	het	Woord	inderdaad	
verwachten.	Daar	staan	dan	tegenover	–	
aldus	de	synode	–		de	middelen	die	reeds	
worden	ingezet	tot	kwaliteitsbevordering	
“waaronder	de	opleiding,	de	permanente	
educatie,	de	werkbegeleiding	en	de	mobili-
teitsbevordering.”	Inmiddels	kunnen	we	
constateren	dat	de	permanente	educatie	
moest	worden	vereenvoudigd,	de	werkbe-
geleiding	is	afgeschaft,	en	mobiliteitsbevor-
dering	weerbarstig	is	gebleken.	De	
invoering	van	jaargesprekken	was	een	
onderdeel	van	dat	bredere	pakket.	Zat	
achter	de	invoering	van	de	verplichte	jaar-
gesprekken	–	en	de	andere	voorstellen	–	
niet	een	teveel	aan	maakbaarheids-denken,	
een	overschatting	van	sturingsmecha-
nismen,	ontleend	aan	de	reguliere	arbeids-
markt?	De	Brochure	Jaargesprekken	

gebruikt	minder	hooggestemde	bewoor-
dingen	en	stelt:	”Ze	zijn	bedoeld	om	in	
verband	met	ieders	inzet	voor	de	opbouw	
van	de	gemeente	tot	een	goede	afstemming	
te	komen.”	Dat	lijkt	me	een	bruikbare	en	
praktische	doelstelling:	wat	doen	wij	met	
elkaar,	en	met	ieders	inzet	voor	de	opbouw	
van	de	gemeente.	Hier	staat	niet	de	beoor-
deling	van	personen	centraal	maar	afzon-
derlijke	inzet	en	gezamenlijke	afstemming.	

Feedback in de gemeente

De	jaargesprekken	worden	gezien	als	het	
noodzakelijk	middel	om	de	kwaliteit	van	
gemeente	en	predikant	te	verbeteren.	Uit	
een	afstudeeronderzoek	dat	is	uitgevoerd	
binnen	de	Protestantse	Kerk	in	Nederland	
en	is	afgerond	in	mei 2014,	blijkt	dat	in	zes	
van	die	tien	gemeenten	jaarlijks	een	
gesprek	plaatsvindt	over	het	functioneren	
van	de	predikant.	Uit	het	onderzoek	blijkt	
echter	ook	dat	het	geven	van	feedback	aan	
elkaar	(te)	moeilijk	is:	in	slechts 30%	van	
de	gemeenten	geeft	men	feedback	aan	
elkaar.	Het	voldoen	aan	de	verplichting	van	
het	houden	van	een	jaargesprek	zelf	zegt	
nog	niets	over	de	kwaliteit	van	dit	gesprek.	
Een	ander	punt	is	dat	het	bij	de	jaarge-
sprekken	alleen	maar	gaat	om	een	gesprek	
tussen	een	klein	aantal	personen	op	één	
moment	in	het	jaar.	Er	zijn	meer	middelen	
om	daar	waar	mensen	samenwerken	de	
beleving	en	de	kwaliteit	van	dit	samen-
werken	te	bevorderen.	Feedback	is	daarbij	
een	onmisbaar	onderdeel	dat	bijdraagt	aan	
een	goede	onderlinge	afstemming.	
Nu	zijn	er	in	een	gemeente	veel	onbewuste	
vormen	van	feedback.	Zoals	het	gewoon	
wegblijven	bij	activiteiten,	bij	een	ander	
klagen,	een	vaste	handdruk	met	‘mooie	
dienst’	bij	het	verlaten	van	de	kerk	of	een	
‘dank	u	voor	de	boeiende	avond’.

Een cultuur van feedback

Willen	de	kerkenraad	en	de	predikant	de	
kwaliteit	van	de	gemeente	en	de	onderlinge	
samenwerking	verbeteren	dan	is	het	van	
belang	te	werken	aan	een	cultuur	van	feed-
back	die	verder	gaat	dan	een	ongemakke-
lijk	gesprek	per	jaar.	Wanneer	bij	voorbeeld	
iemand	zegt	‘mooie	dienst’	kan	een	predi-
kant	eens	terugvragen	‘Wat	maakte	het	tot	
een	mooie	dienst	voor	u?’.	De	antwoorden	
op	die	vraag	geven	inzicht	in	de	behoeften	
en	verwachtingen	van	mensen.	Dit	draagt	
bij	aan	de	afstemming	tussen	kerkganger	
en	predikant.	Zo	zijn	er	talloze	mogelijk-
heden	om	feedback	te	vragen	en	door	te	
geven.	Zo	zijn	er	kerkenraden	die	een	
agendapunt	‘Wat	in	de	gemeente	leeft’	
standaard	op	hun	agenda	hebben	staan,	
een	moment	waarop	de	kerkenraadsleden	
met	elkaar	kunnen	delen	wat	ze	aan	posi-
tieve	en	kritische	opmerkingen	van	
gemeenteleden	hebben	gehoord.	Een	
andere	kerkenraad	heeft	een	keer	per	
maand	een	soort	vragenuurtje	na	de	dienst.	
Dit	zijn	maar	een	paar	voorbeelden	hoe	
feedback	kan	bijdragen	aan	het	verbeteren	
van	de	afstemming	tussen	gemeente	en	
kerkenraad,	waarbinnen	de	predikant	met	
zijn	bijdrage	als	professional	een	duidelijke	
voorbeeldrol	en	eigen	aandeel	heeft.	In	een	
cultuur	van	feedback	vindt	er	continu	
afstemming	over	de	kwaliteit	van	het	
gemeenteleven	plaats	en	zoekt	men	het	
beste	in	elkaar	naar	boven	te	halen.	
De	doelstelling	van	het	jaargesprek	zou	ook	
gebaat	zijn	met	oefeningen	in	feedback	
voor	predikanten,	kerkenraden	en	gemeen-
teleden	in	het	kader	van	toerusting	en	per-
manente	educatie,	of	als	leervraag	aan	een	
coach.	Doeltreffend	en	respectvol	feedback	
geven	en	ontvangen	is	immers	ook	een	
kunst.			u

Brochure Jaargesprekken
www.protestantsekerk.nl
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Hoe is het als emeritus?

Jaap:	“Je	moet	het	ritme	in	je	leven	terug-
vinden.	Dat	was	een	grote	omschakeling,	
en	niet	leuk.	Even	werkte	ik	nog	door	in	
mijn	gemeente	in	Amstelveen	vanwege	per-
sonele	reorganisatie	en	verkoop	van	het	
kerkgebouw.	Doordat	een	aantal	dingen	nu	
aflopen,	nadert	het	moment	dat	ik	met	veel	
zaken	tegelijk	moet	gaan	stoppen:	daar	
moet	je	je	ook	mee	verhouden.	En	je	loopt	
tegen	het	ouder	worden	op:	ik	werk	op	een	
lager	pitje	en	heb	daar	al	de	handen	mee	
vol.	Om	kort	te	gaan:	In	de	bundel	“pro	
Memoria”	(uitgegeven	bij	het	sluiten	van	de	
PThU	Kampen)	schreef	ik	in 2011:	
‘Gepensioneerd	zijn	ervaar	ik	nu	als	een	

zoeken	naar	een	nieuw	evenwicht	tussen	
niets	doen	en	nuttig	bezig	zijn.’	”
Geertien:	“In	het	begin	merkte	ik	er	niets	
van.	Taken	liepen	door,	zoals	de	visitatie,	ik	
zat	in	het	bestuur	van	de	Stichting	Nieuw	
Liedboek,	dat	in 2013	uitkwam	–	het	
bestuur	moest	heel	veel	zelf	doen,	leuk	om	
aan	mee	te	werken.	In	die	tijd	werd	ik	ziek,	
daarbij	gaf	het	emeritaat	veel	ruimte:	ik	kon	
rustig	naar	de	bestralingen	toe.	Nu,	na	vijf	
jaar,	zijn	er	meer	lege	plekken	in	de	agenda.	
De	Voedselbank,	waar	ik	dit	jaar	mee	
begonnen	ben,	is	wel	weer	een	halve	baan!	
Maar	daarnaast	blijven	er	dagen	dat	niets	
hoeft.	Ik	kan	meer	in	huis	doen,	origami	
leren,	de	boel	schilderen,	de	tuin	

renoveren	–	voor	je	huis	zorgen	is	leuk	
werk!		Ik	ben	ook	veel	meer	thuis	–	hoewel,	
ik	was	altijd	meer	een	huismus	dan	Jaap.	
Ook	heb	ik	nooit	zoveel	gezongen	als	nu	in	
het	VTE	–	vroeger	kon	dat	vaak	niet	vanwege	
het	werk.	Jaap	zingt	ook	bijna	alle	projecten	
mee.	Zingen	in	deze	kleinschalige	vorm,	
met	de	liturgie	als	setting,	vind	ik	heerlijk.”

Wat mis je het meest? / 

wat mis je beslist niet? 

Geertien:	“Gemeentepredikant	zijn	is	heel	
intensief,	ik	ben	blij	dat	ik	de	eindstreep	
heb	gehaald…	Wat	ik	mis	is	het	omgaan	
met	de	groepen	–	voor	doopdiensten,	kin-
derkerk,	een	speciaal	doel	-,	dat	contact	
met	mensen	was	erg	leuk,	iets	waar	ik	met	
plezier	op	terugkijk.	Vooral	mis	ik:	de	film-
avonden	hier	in	Zeist!	Samen	een	film	
kijken	en	bespreken.	Gouden	formule	met	
rijke	oogst,	en	ik	heb	zoveel	mooie	films	
gezien!”
Jaap	mist	niets:	“Ik	heb	voldoende	aan	wat	
ik	nog	doe:	voorgaan,	besturen;	zit	ook	nog	
in	de	landelijke	werkgroep	Kerk	en	
Gezondheid.	En	wat	ik	beslist	niet	mis	is	de	
catechese:	ben	blij	dat	ik	die	niet	meer	hoef	
te	geven.	Ergens	raar:	ik	heb	nog	aan	een	
methode	voor	huiscatechese	meegewerkt…
Geertien:	“Juist	het	bestuurswerk	mis	ik	
dan	weer	niet.	Het	vergaderen	om	iets	te	
bereiken,	beleid	maken	–	niet	mijn	ding.”		
Jaap:	“Geertien	is	best	perfectionistisch	in	
haar	voorbereiding	–	ik	denk	weleens	‘doe	
toch	niet	zo	moeilijk’	maar	ik	schrijf	
gemakkelijk,	Geertien	heeft	meer	moeite	
om	iets	te	formuleren.”	
Geertien:	“Na	mijn	emeritaat	ben	ik	het	
preekwerk	meer	gaan	waarderen.	Vroeger	
zwoegde	ik	de	hele	zaterdag,	zondag.	Nu	is	
het	zo,	dat	je	met	het	rooster	al	heel	veel	
tijd	wint.	En	je	staat	niet	meer	zo	onder	
druk.	Ik	vind	het	zo	leuk	om	al	die	
gemeenten	te	zien	–	zij	trouwens	omge-
keerd	ook	(meestal).”	

Naam: G.W. Morsink (70), emeritus sinds september 2011.

was predikant te: Amstelveen (predikant met bijz. opdracht: 

pastoraat in VU-ziekenhuis), Amsterdam (GKN), Zeist (GKN /

PKN).

activiteiten: coördinator beoordelingen Voedselbank Zeist; 

- sopraan bij het Vocaal Theologen Ensemble;  

- visitator(tot 2018), via die lijn (landelijk) pastor pastorum 

voor losgemaakte predikanten. 

iets kenmerkends: draagt graag als tulband gedrapeerde sjaals om haar hoofd – “Lukt 

niet altijd meer sinds ik een bril draag.“ 

J.J.A. Doolaard (72), emeritus sinds januari 2011.

was predikant te: Wildervank en Veendam(GKN), Amsterdam(GKN), Amstelveen-Bui-

tenveldert (predikant met bijz. opdracht), Amstelveen – Buitenveldert (Bankraskerk/ 

Kruiskerk). 

activiteiten: zingen in het Vocaal Theologen Ensemble en (al 30 jaar) KCOV-Amsterdam; 

lid Generaal College Kerkvisitatie PKN; voorzitter Geref. Alg. Kerkenraad te Zeist alwaar 

gewerkt wordt aan de Protestantse Gemeente Zeist;  penningmeester van de Stichting 

Dr. O. Noordmans; gaf taalles aan buitenlanders bij het COA – nu nog taalmaatje van 

een Eritrese vluchteling.

iets kenmerkends: leest alles van bepaalde (literaire) schrij-

vers, w.o. Ian McEwan, Joseph Roth; houdt van Engelse detec-

tives: “Alles wat nieuw op het scherm komt wil ik zien (leve 

Netflix!).”

Beiden zijn medewerkers van De Eerste Dag: “Associatief 

en creatief met theologie bezig zijn”.

Afscheid genomen maar niet uitgediend 

Geertien Morsink en Jaap Doolaard
Door Elly Bakker
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Waar ligt nu het zwaartepunt van je

dagelijkse bezigheden?

Jaap:	“Ik	doe	wat	zich	op	de	korte	termijn	
voordoet	aan	‘klussen’:	schrijven	voor	
De	Eerste	Dag,	werk	voor	de	Noordmans-
stichting,	het	VTE.	Verder:	thuis	dingen	
doen,	zorgen	dat	het	huishouden	loopt,	wat	
‘keutelen’:	niet	altijd	vroeg	opstaan,	laat	
naar	bed.”
Geertien:	“Bij	mij	komt	elke	dag	de	voed-
selbank	wel	voorbij.	Het	werk	is	een	men-
geling	van	aandacht	voor	mensen,	maar	
tegelijk	zorgen	dat	je	de	aanvragen	goed	en	
eerlijk	behandelt.	Daarmee	waren	januari	
en	februari	helemaal	gevuld,	nu	is	het	beter	
verdeeld	en	krijg	ik	ook	hulp.	
Het	geeft	mij	zicht	op	een	deel	van	de	maat-
schappij	van	Zeist	waar	veel	mensen	niet	
van	weten.	Het	is	anders	dan	diaconale	hulp	
in	de	gemeente:	die	is	veel	incidenteler.	Het	
leuke	van	dit	werk	is	dat	je	met	enkel	vrij-
willigers	werkt	–	net	als	in	de	kerk!	Maar	
dan	een	heel	andere	soort	dan	ik	in	de	kerk	
kende:	pure	aanpakkers.	En	dat	moet	ook.”
Samen:	“We	hoeven	niet	op	kleinkinderen	
op	te	passen,	die	zijn 15	en 8;	ze	komen	wel	

logeren.	En	we	proberen	de	contacten	met	
de	kinderen	goed	te	onderhouden.”

Kijk je nu anders aan tegen kerk

geloof/theologie?

Jaap:	“Ik	zit	steeds	wel	op	dezelfde	lijn	in	
mijn	theologische	ontwikkeling.	Ben	veel	
vrijzinniger	geworden	dan	ik	ben	grootge-
bracht:	ik	kom	uit	een	orthodox	gerefor-
meerd	nest	en	ben	nu	toch	‘doorsnee	
PKN-dominee’:	midden–orthodox.	Maar	
mijn	preken	van	de	laatste	jaren	kan	ik	nog	
steeds	houden.		Eén	ding	is	wel	veranderd,	
of	beter:	ontwikkeld:	ik	heb	veel	meer	aan-
dacht	voor	liturgie	dan	vroeger.”	
Geertien:	“Bij	Jaaps 40-jarig	jubileum	in	
april 2011	haalde	hij	de	liturgie	tevoorschijn	
van	zijn	bevestiging	in 1977.	Dat	was	een	
ochtenddienst	op	Palmzondag,	maar	in	die	
bevestigingsdienst	ging	het	totaal	niet	over	
Palmzondag.	Niet	aan	gedacht;	ook	de	
bevestiger	en	de	kerkenraad	niet.”
Jaap:	“In	vergelijking	daarmee	ben	ik	nu	
wel 100%	anders,	en	vooral	ook	een	stuk	
rijker	van	geworden.	Liturgie	geeft	
zoveel…	het	Nieuwe	Liedboek	heb	ik 20 

jaar	te	laat	gekregen!”
Geertien:	“Mijn	eerste	reactie	is	dat	er	geen	
breuk	is	in	mijn	denken:	het	is	doorgegaan.	
Wel	deze	ontwikkeling:	net	als	bij	Jaap	is	
het	beleven	van	de	liturgie	veel	meer	een	
rol	gaan	spelen:	winst,	is	dat.	Maar	eigen-
lijk	zou	ik	de	vraag	willen	omdraaien:	hoe	
kijkt	die	kerk	tegen	mij	aan?	Toen	ik	op	
mijn 26ste	begon	was	ik	een	‘rare	species’.	
Een	van	de	eerste	gereformeerde	predi-
kanten	naast	Marja	Schenkeveld	en	Nora	
van	Egmond,	maar	die	waren	een	stuk	
ouder	dan	ik.	Nu	zijn	er	veel	meer	vrouwe-
lijke	predikanten,	het	bijzondere	van	je	
positie	is	weg	(of	er	toch	nog	wel?!).	De	
druk	is	van	me	afgevallen:	in	de	gemeente	
voelde	het	soms	alsof	het	van	mij	afhangt	
dat	de	kerk	doorgaat	–	je	kan	niet	ver-
zuimen.	Ik	hoef	ze	nu	niet	meer	bij	de	les	
te	houden…	Iets	waarover	ik	me	wel	
zorgen	maak	is	dat	ik	minder	kinderen	zie	
in	de	kerk	en	dat	de	generatie	van	twinti-
gers	en	dertigers	gemist	wordt.	Dat	is	mijn	
zondagse	waarneming	als	gastvoorganger.	
Maar	die	zorg	deel	ik	met	veel	gemeenten,	
heb	ik	in	het	visitatiewerk	gemerkt.”		u

Nynke Dijkstra-Algra,
Sake Stoppels.
Back to basics.
Zeven cruciale vragen 
rond missionair kerk-
zijn. Boekencentrum, 
Utrecht, 174 p., € 9,99.

Op	missionair	vlak	is	
binnen	de	kerken	veel	gaande.	Gemeentes	
nemen	allerlei	missionaire	initiatieven,	en	
er	komen	steeds	weer	nieuwe	pio-
niersplekken.	In	dit	boek	komen	zeven	
thema’s	uit	de	missionaire	praktijk	aan	de	
orde.	Thema’s	zijn	onder	meer:	visie	op	
Jezus,	‘zieltjes	winnen’,	de	kerk,	tellen	of	
wegen,	het	belang	van	de	context	en	de	rol	
van	de	predikant.	De	hedendaagse	predi-
kant	zou	zich	volgens	de	auteurs	op	twee	
functies	moeten	focussen.	Allereerst	is	de	
predikant	mystagoog:	degene	die	anderen	

inwijdt	in	de	geloofsweg.	Daarnaast	is	de	
predikant	coach	en	toeruster	van	gemeen-
teleden:	je	kunt	beter	‘vermenigvuldigen’	
(anderen	toerusten)	dan	‘vermeerderen’	
(zelf	steeds	meer	doen).	Predikanten	
zouden	ook	meer	voor	elkaar	en	met	elkaar	
moeten	bidden.	De	auteurs	willen	met	dit	
boek	het	inhoudelijke	gesprek	onder	predi-
kanten	en	andere	leidinggevenden	in	de	
kerk	stimuleren.

John Lapré, De veilige 
kerk. Acceptatie van 
seksuele diversiteit 
binnen de christelijke 
geloofsgemeenschap.
Ark Media, 
Amsterdam, 140 p., 
€ 16,95.

Hoe	kan	de	kerk	een	plek	zijn	waar	
iedereen,	ook	een	LHBT’er,	een	veilige	

haven	vindt?	John	Lapré,	werkzaam	bij	de	
Koninklijke	Marine,	vertelt	openhartig	zijn	
eigen	verhaal.	Zijn	coming-out	verliep	
heftig:	“Christenen	hebben	mij	beschadigd.	
Ik	heb	in	hun	theologische	revolvers	
gekeken.”	Hij	kreeg	psycho-pastorale	bege-
leiding	om	zijn	geaardheid	om	te	buigen,	
maar	zijn	identiteit	in	Christus	bleek	geen	
oplosmiddel	voor	zijn	homoseksuele	
gevoelens.	Hij	beschrijft	hoe	een	christe-
lijke	gemeente	kan	omgaan	met	de	ethische	
vragen	rond	homoseksualiteit.		Zijn	droom	
is	een	veilige	kerk,	waarin	ruimte	bestaat	
voor	verschillende	standpunten.	“Niet	
alleen	homo	’s	behoren	erkend	en	geaccep-
teerd	te	worden,	ook	de	personen	die	(in	
hun	beleving)	op	bijbelse	gronden	niet	tot	
deze	erkenning	en	acceptatie	komen.	We	
moeten	het	met	elkaar	zien	uit	te	houden.	
Wat	is	anders	het	christendom	nog	langer	
waard?”.

 esignaleerdG
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Een nieuwe homiletiek (1)

Vier,	vijf	jaar	terug	was	er	ophef	onder	
predikanten	over	een	onderzoek	van	beide	
auteurs	waarbij	zij	een	aantal	hedendaagse	
preken	–	van	verschillende	richtingen	
binnen	de	kerk	–	hadden	geanalyseerd.	
Gemeten	naar	de	relevantie	voor	het	dage-
lijks	leven	van	gemeenteleden	viel	het	
behoorlijk	tegen.	Het	maakte	verontwaar-
digde	reacties	los.	Wat	hebben	de	auteurs	
predikanten	te	bieden	nu	hun	nieuwe	
homiletiek	(eindelijk)	is	verschenen?
Het	boek	zit	boordevol	informatie	en	bevat	
een	veelheid	aan	invalshoeken.	Het	heeft	
iets	encyclopedisch,	en	laat	zich	moeilijk	
samenvatten.	Nieuw	is	dat	ze	elke	fase	van	
voorbereiding	en	uitvoering	belichten	
vanuit	vier	dimensies:	de	culturele	context,	
de	theologie,	de	spiritualiteit	van	de	pre-
diker,	en	de	praktijk	van	het	preken.	
‘Ontvouwen’	is	geschreven	door	twee	
auteurs	die	elkaar	goed	weten	aan	te	vullen.	
Allereerst	is	het	bedoeld	als	leerboek	in	de	
predikantsopleiding.	Een	impressie	van	
twee	predikanten	met	een	kortere	en	een	
langere	preekervaring.

Persoonlijke leeservaringen (2)

-	 	In	dit	boek	wordt	mij	niet	van	boven	af	
opgelegd	hoe	ik	moet	preken,	door	een	
geleerde	studeerkamertheoloog	die	het	
zelf	hoog	en	droog	bij	de	theorie	
houdt,	maar	wordt	op	een	existentiële,	
betrokken	wijze	over	de	prediking	
gesproken	door	predikers	die	net	als	ik	
met	hun	voeten	in	de	klei	staan.	De	
toon	van	het	boek	weet	me	daardoor	
direct	te	boeien.	

-	 	Ook	het	taalgebruik	van	de	auteurs,	
waarin	al	vanaf	de	eerste	pagina	hij/zij	
c.q.	hem/haar	consequent	wordt	

afgewisseld	als	het	over	de	prediker	
gaat,	maakt	dat	de	woorden	mij	als	
vrouwelijke	lezer	directer	aan-
spreken,	ik	hoor	er	letterlijk	van	op!

-	 	De	toon	wordt	aan	het	begin	van	
het	boek	al	gezet	door	aanspre-
kende,	herkenbare	voorbeelden	uit	
de	praktijk	van	het	preken.	Het	
gevoel	van:	‘hier	doe	ik	het	voor’	
als	mensen	door	je	preek	geraakt	zijn,	
tot	de	vertwijfeling	als	je	het	gevoel	
bekruipt	dat	je	woorden	niet	aan-
komen.	Het	acteren	op	de	grens-
vlakken	van	kerk	en	wereld,	het	
vervloeien	van	de	grenzen	van	binnen	
en	buiten,	de	situaties	waarin	je	als	pre-
diker	geen	‘gelovige	participatie’	meer	
kan	en	mag	veronderstellen,	en	de	
kwetsbaarheid	die	dat	voor	jezelf	met	
zich	meebrengt;	het	komt	me	maar	al	
te	herkenbaar	voor!	

-	 	Of	je	woorden	aankomen	heb	je	zelf	
niet	in	de	hand	stellen	de	auteurs	in	
hun	‘aanhef ’:	het	gaat	om	‘tegenwoor-
digheid	van	de	Geest’.	Daar	doen	we	
het	voor.	In	dit	soort	zinnen	wordt	dui-
delijk	dat	dit	boek	niet	alleen	een	theo-
retisch	leerboek	wil	zijn,	maar	zeker	
ook	een	geestelijk	en	spiritueel	karakter	
heeft.	Ik	word	niet	alleen	aangesproken	
op	mijn	kennis	en	kunde,	maar	ook	op	
mijn	geloof	en	ongeloof	als	prediker.

-	 	Dit	boek	is	geschreven	vanuit	de	over-
tuiging	dat	de	preek	nog	steeds	werkt.	
Ook	in	deze	veranderende,	laat-
moderne	cultuur	van	het	Nederlands	
protestantisme,	waarbinnen	al	het	
‘vanzelfsprekend	gezag	van	de	predi-
king	verschrompeld	is’.	Maar:	er	moet	
wel	fundamenteel	iets	veranderen	
volgens	de	auteurs.	In	de	kerk	moeten	

we	opnieuw	‘leren	delen’.	De	eenheid	
tussen	Woord	en	sacrament,	zoals	die	
in	de	Reformatie	beoogd	werd,	is	ver-
loren	gegaan.	Het	is	in	onze	tijd	nood-
zaak	dat	deze	eenheid	van	Woord	en	
Sacrament	wordt	hersteld.	

Protestants voorbij de vanzelfspre-

kendheid (3)

De	auteurs	weten	het	ongemak	van	de	
hedendaagse	prediker	trefzeker	te	ver-
woorden	(Hoofdstuk	I).	Zo	maken	ze	ver-
schil	met	leerboeken	homiletiek	van	de	
afgelopen	decennia.	Daar	zit	de	seculari-
satie	nog	niet	zo	dicht	op	en	zelfs	onder	de	
huid.	Het	blijkt	ook	uit	de	consequent	vol-
gehouden	inzet	van	elk	hoofdstuk	met	een	
peiling	van	de	cultuur.	We	hebben	allemaal	
te	maken	met	de	missionaire	context	van	de	
postmoderne	netwerksamenleving,	al	ver-
schilt	de	situatie	per	plaats	en	regio:	“De	
breuk	met	het	christelijk	geloof	als	collec-
tief	geheugen	van	de	Nederlandse	samenle-
ving	is	diep	en	definitief.	Die	breuk	ligt	
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achter	ons.	Een	weg	terug	is	niet	denkbaar	
en	niet	waarschijnlijk.”	De	prediker	zal	ook	
deze	nood	van	de	tijd,	de	sprakeloosheid	
over	God,	moeten	verwoorden	en	delen	met	
de	hoorders.	Niettemin	zoeken	de	auteurs	
uitdrukkelijk	aansluiting	bij	de	protestantse	
preektraditie.	Als	kenmerken	van	de	protes-
tantse	preek	noemen	zij	het	primaat	van	het	
individu	en	diens	persoonlijke	vorming	in	
geloof	en	leven	boven	de	gemeenschap,	en	
het	primaat	van	rationaliteit	of	verstand	
boven	gevoel.	Daarbij	tonen	ze	zich	uit-
drukkelijk	voorstander	van	‘preken	als	theo-
logie	in	de	publieke	ruimte’,	van	taal	die	de	
boodschap	in	vrijheid	verbindt	aan	het	
dagelijks	leven	van	gemeenteleden	en	de	
huidige	samenleving	en	cultuur.	

De vrijheid van de prediking (4)

De	ambachtelijke	kant	van	het	maken	van	
de	preek	(Hoofdstuk	III)	wordt	besproken	
zonder	de	spirituele	dimensie	–	wat	zich	aan	
maakbaarheid	onttrekt	–	uit	het	oog	te	ver-
liezen.	Ook	hier	laten	de	auteurs	een	brede	
opzet	zien.	Bij	de	ordening	van	de	stof	kun	
je	verschillende	wegen	bewandelen:	hanteer	
niet	altijd	hetzelfde	patroon!	En	het	verdient	
aanbeveling	in	type	preek	te	variëren:	heils-
bemiddeling	en/of	inwijding,	geloofsonder-
richt	en/of	geloofsverantwoording.	

Essentieel	is	de	vrijheid	van	de	Dienaar	van	
het	Woord,	nader	omschreven	als	de	vrij-
heid	voor	de	claim	van	de	tekst.	Een	opti-
male	vrijheid	van	de	prediker	vraagt	om	
volstrekte	onafhankelijkheid	van	mensen,	
overheden,	belangen	en	comfort.	Zijn	we	
wel	vrij	ten	opzichte	van	onze	eigen	bio-
grafie,	remmingen	en	beperkingen?	Om	
juist	in	die	vrijheid	God	en	mensen	te	
dienen.	De	kritiek	van	Nietzsche	en	
Kierkegaard	op	een	tandeloos	christendom	
wordt	in	een	sterke	passage	geactualiseerd	
aan	de	hand	van	risicofactoren:	dat	we	ons	
spreken	laten	bepalen	en	beperken	door	het	
heersende	immanente	wereldbeeld,	waar	
God	niets	aan	heeft	toe	te	voegen.	Of	dat	de	
eigen	gemeente	een	doel	wordt	in	zichzelf,	
zodat	alles	draait	om	het	comfort	van	de	
eigen	groep	en/of	het	bewaren	van	de	eigen	
identiteit.	Een	kritische	kanttekening:	over	
die	claim	van	de	tekst,	hoe	die	opkomt	
vanuit	de	exegese,	zich	ontwikkelt	en	
opdringt	aan	de	predikant	in	de	preekvoor-
bereiding,	vind	ik	weinig	terug	in	dit	boek.		

De eenheid van Woord en Sacrament 

(5)

Hoe	stimuleer	je	de	gelovige	participatie	die	
de	kerkdienst	beoogt?	Binnen	het	geheel	
van	de	liturgie	en	daaromheen,	moeten	

momenten	gecreëerd	worden	van	delen	of	
toe-eigening	van	de	prediking	(Hoofdstuk	
VI).	De	kerkdienst	op	zondag	is	bij	uitstek	
de	plaats	en	het	moment	waar	geloof	
gedeeld	wordt	en	zij	zal	in	deze	tijd	ook	
steeds	belangrijker	worden	als	voedings-
bodem	voor	gelovig	leven.	Er	is	in	deze	tijd	
een	gedeelde	‘spiritualiteit	van	de	veer-
kracht’	nodig,	tussen	prediker	en	gemeente;	
de	kracht	om	weerstand	te	bieden	tegen	de	
verleiding	om	het	erbij	te	laten	zitten.	De	
auteurs	stellen	dat	het	functieverlies	van	de	
preek,	zoals	dat	in	deze	tijd	ervaren	wordt,	
te	maken	heeft	met	het	functieverlies	van	
het	sacrament.	‘Wat	wij	nodig	hebben	is	een	
nieuw	zicht	op	de	eenheid	van	Woord	en	
sacrament	met	het	oog	op	het	delen	als	toe-
eigening	van	de	prediking.’	In	de	eerste	
plaats	zijn	we	ontvangers,	maar	met	het	doel	
om	ook	actieve	deelnemers	te	worden.	De	
preek	is	gericht	op	meedoen.	Dit	delen,	van	
het	heil	in	Christus,	krijgt	bij	uitstek	gestalte	
in	de	viering	van	de	Maaltijd	van	de	Heer.	

Kritische kanttekeningen (6)

Ik	mis	in	deze	paragraaf	kritische	observa-
ties	en	overwegingen	van	de	auteurs	bij	de	
geloofsbeleving	van	gemeenteleden	en	van	
de	prediker	zelf(!)	bij	de	viering	van	de	
Maaltijd.	De	beleving	ervan	zal	zeer	per-
soonlijk	en	divers	zijn.	Is	er	bij	de	viering	
van	de	Maaltijd	wel	een	gedeeld	kader?	Veel	
mensen	weten	niet	precies	wat	ze	met	deze	
Maaltijdviering	aan	moeten.	Maak	je	door	
een	wekelijkse	viering	van	dit	sacrament	de	
kerkdienst	niet	juist	nog	minder	toeganke-
lijk	dan	zij	voor	velen	al	is?	Wat	voor	mis-
sionaire	implicaties	heeft	de	viering	van	de	
Maaltijd?	Juist	de	vormgeving,	teksten	en	
rituelen	rond	die	viering	zijn	voor	gasten	en	
niet-	of	randkerkelijken	vaak	niet	te	volgen.	
Een	wekelijkse	viering	van	het	Avondmaal	
verhoogt	wellicht	zelfs	de	drempel	om	naar	
de	kerkdienst	te	komen,	niet	alleen	voor	
gasten	maar	ook	voor	doorgewinterde	kerk-
gangers.	Er	is	een	kritische	bezinning	nodig	
op	hoe	je	de	Maaltijdviering	vormgeeft.	Het	
vieren	van	de	Maaltijd	van	de	Heer	zonder	
kritische	reflectie	en	inwijding	van	gemeen-
teleden	in	dit	sacrament	van	de	kerk,	kan	
–vrees	ik-	leiden,	niet	tot	verdieping,	maar	
tot	uitholling	ervan.
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Een pastorale toon (7)

In	Hoofdstuk	VI,	vooral	onder	paragraaf	C.	
Spiritualiteit-	Preken	in	tijden	van	sprake-
loosheid,	raakt	me	de	pastorale	toon	die	de	
auteurs	hier	aanslaan.	Eerlijk	en	onom-
wonden	wordt	de	existentiële	vertwijfeling,	
aanvechting	en	de	ervaring	van	‘contact-
loosheid’	beschreven,	die	de	prediker	
zomaar	kan	overvallen.	Vragen	die	elke	
dominee	vast	herkent,	maar	niet	hardop	
durft	uit	te	spreken	worden	hier	naar	voren	
gehaald:	Is	het	evangelie	een	vergissing?	
Richt	het	iets	uit,	al	dat	preken,	al	die	
woorden?	Wat	is	erdoor	veranderd	in	de	
wereld?	Ook	de	vervreemding	en	eenzaam-
heid	die	je	als	predikant	kan	ervaren	in	deze	
tijd,	waarin	het	christelijk	geloof	vaak	wordt	
beschouwd	als	iets	uit	een	andere	wereld,	
wordt	benoemd.	Om	met	deze	vormen	van	
‘sprakeloosheid’	om	te	gaan,	geven	de	
auteurs	zeven	diepzinnige	handreikingen,	
zoals	het	samen	met	de	gemeente	lijden	aan	
de	kerk	en	het	uithouden	bij	de	afgrond.	
Maar	ook	Godstrouwen	heeft	een	plaats,	als	
ook	het	vrij	en	weerbaar	worden,	waarbij	
verwezen	wordt	naar	Maarten	Luther.	

Een behulpzame gids (8)

De	auteurs	maken	je	bewust	van	wat	er	alle-
maal	komt	kijken	bij	het	maken	en	houden	
van	een	preek.	Daar	sta	je	niet	altijd	bij	stil,	
gelukkig	maar,	en	het	is	ook	de	kunst	van	
een	preek	om	je	te	focussen	en	te	beperken.	
Het	kan	intussen	gebeuren	dat	homiletische	
regels,	inzichten	en	invalshoeken	bij	je	zijn	
vervaagd	of	verdwenen.	Dan	kan	deze	
homiletiek	je	een	spiegel	voorhouden,	
opfrissen,	bemoedigen	en	nieuwe	perspec-
tieven	bieden.	Of	je	alert	maken	op	blok-
kades	en	blinde	vlekken	bij	jezelf.	Er	is	veel	
recente	vakliteratuur	in	verwerkt	voor	
nadere	studie.	En	door	de	veelzijdige	bena-
dering	van	het	hele	preekproces	kan	het	
boek	ook	het	gesprek	over	de	preek	met	de	
hoorders	ten	goede	komen.  u
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Na	bijna 25	jaar	stilte	op	dit	front	besloot	
de	Raad	van	Kerken	in	Nederland	in 
2013	het	gesprek	over	de	maaltijd	des	
Heren	te	hervatten,	nu	vanuit	het	aspect	
van	de	beleving	van	dit	sacrament.	Het	
project	omvatte	mede	een	enquête	die	in 
2014	via	het	netwerk	van	de	Raad	werd	
uitgezet.	Een	van	de	vragen	luidde:	“Kunt	
u	zich	voor	de	geest	halen	welk	onderdeel	
van	een	recente	viering	van	het	avond-
maal/eucharistie	u	het	meest	getroffen	
heeft?”.	Velen	verwijzen	in	hun	beant-
woording	naar	sfeerelementen:	de	stilte,	
de	zilveren	bekers,	de	wierook,	de	
muziek,	en	dergelijke.	Anderen	noemen	
hier	concrete	momenten	in	de	viering,	
zoals	de	vredesgroet,	of	heel	specifieke	
ervaringen	in	een	bepaalde	viering.	De	
enquête	had	overigens	geen	academische	
pretenties.	

Leer – liturgie – beleving

Is	deze	insteek	bij	de	beleving	van	de	
maaltijd	des	Heren	zinvol?	De	relatie	
tussen	kerkelijke	leer	en	liturgie	is	op	het	
eerste	gezicht	eenvoudig.	In	de	liturgie	
wordt	immers	de	kerkelijke	leer	tot	uit-
drukking	gebracht:	zo	is	de	nadruk	op	het	
moment	van	de	consecratie	in	de	katho-
lieke	eucharistie	even	kenmerkend	voor	
de	kerkelijke	leer	in	die	traditie	als	het	
sursum corda	dat	is	voor	de	calvinistische	
traditie.	Maar	fundamenteler	is	de	omge-
keerde	beweging,	traditioneel	verwoord	
in	het	adagium	lex orandi lex credendi:	de	
liturgie	is	uiteindelijk	de	bron	van	alle	
kerkelijke	leer,	en	gaat	daaraan	princi-
pieel	vooraf.	
Maar	welke	rol	speelt	in	dit	krachtenveld	
de	persoonlijke	beleving?	Enerzijds	

veronderstelt	de	liturgie,	met	daarachter	
de	kerkelijke	leer,	dat	degene	die	deel-
neemt	aan	de	viering	van	de	maaltijd	des	
Heren	deze	viering	op	een	bepaalde	wijze	
ervaart.	Tegelijk	laat	beleving	zich	niet	zo	
makkelijk	sturen:	menigeen	beleeft	soms	
niets	aan	een	maaltijdviering,	om	wat	
voor	reden	dan	ook.	Zou	dat	de	liturgie,	
en	daarachter	de	kerkelijke	leer,	iets	te	
zeggen	moeten	hebben?	Niet	onmiddel-
lijk,	lijkt	mij.	Maar	de	liturgie	beweegt	
wel	mee	met	de	tijd,	en	daarin	mede	met	
de	feitelijke	beleving	van	degenen	die	aan	
de	vieringen	deelnemen.	
Ik	moet	me	beperken	tot	mijn	vakgebied,	
en	houd	me	dus	primair	bezig	met	de	
kerkelijke	leer	zoals	die	aan	de	orde	is	
binnen	de	oecumene,	in	het	bijzonder	
met	betrekking	tot	de	maaltijd	des	Heren	
in	de	lutherse	traditie.	

Van Conflict naar Gemeenschap

In 2013	verscheen	een	boekje	ter	voorbe-
reiding	op	een	gezamenlijke	luthers-
katholieke	herdenking	van	de	Reformatie,	
onder	de	veelzeggende	titel	From Conflict 
to Communion.	Voor	onze	thematiek	is	
vooral	hoofdstuk	IV	van	belang.	Dat	
behandelt	vier	thema’s	uit	Luthers	theo-
logie	die	in	het	bijzonder	controversieel	
zijn	gebleken.	Een	van	die	thema’s	is	de	
eucharistie.	Twee	kernpunten	in	de	dis-
cussie	worden	aangewezen,	nl.	de	kwestie	
van	de	werkelijke	aanwezigheid	van	
Christus	in	de	viering	van	de	maaltijd	des	
Heren	en	die	van	het	offerkarakter	van	de	
eucharistie.	
In 1978	was	al	vastgesteld	dat	beide	tradi-
ties	het	ten	diepste	eens	zijn	over	de	pre-
sentie	van	de	levende	Heer:	“Katholieken	
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en	lutheranen	zeggen	derhalve:	‘De	ver-
heven	Heer	is	door	het	woord	van	belofte	
aanwezig	in	de	Maaltijd	des	Heren	in	zijn	
door	hem	gegeven	lichaam	en	bloed,	met	
zijn	goddelijkheid	en	zijn	menselijkheid,	
in	de	gaven	van	brood	en	wijn	in	de	
kracht	van	de	heilige	Geest,	om	door	de	
gemeente	te	worden	aangenomen’”	(par. 
155).	
Op	het	tweede	punt	wordt	toenadering	
(‘convergentie’)	vastgesteld:	
“Desalniettemin	zag	Luther	een	offerele-
ment	in	de	mis,	het	offer	van	dankzegging	
en	lof.	Het	is	daadwerkelijk	een	offer	voor	
zover	iemand	die	dankzegt	beseft	dat	hij	
of	zij	de	gift	nodig	heeft	en	dat	zijn	of	
haar	situatie	alleen	zal	veranderen	door	
de	gift	aan	te	nemen.	Het	ware	ontvangen	
in	geloof	bevat	dus	een	actieve	dimensie	
die	niet	onderschat	mag	worden”	(par. 
148).	De	katholieken	willen	echter	vast-
houden	aan	de	realiteit	van	het	offer	in	de	
eucharistie.	Samen	kan	men	dan	wel	weer	
zeggen:	‘Katholieken	én	lutheranen	ver-
werpen	zowel	het	idee	van	een	ruimtelijke	
of	natuurlijke	aanwezigheid	als	de	opvat-
ting	van	het	sacrament	als	slechts	een	
vorm	van	gedachtenis	of	symboliek’.
Hoe	wordt	het	offer	van	Christus	voor	de	
zonden	van	de	wereld	dan	werkzaam	te	
midden	van	de	gemeente?	Door	een	geza-
menlijke	herontdekking	van	het	concept	
van	de	gedachtenis,	de	anamnesis,	kon	
ook	deze	vraag	worden	opgelost:	“Door	
tijdens	de	dienst	aan	Gods	heilsdaden	te	
gedenken,	worden	die	daden	zelf	aan-
wezig	in	de	kracht	van	de	heilige	Geest	en	
wordt	de	vierende	gemeente	verbonden	
met	de	mannen	en	vrouwen	die	de	heils-
daden	eerder	mochten	ervaren”	(par. 
158).	Onderliggende	overeenstemming	
wordt	gevonden	in	het	concept	real 
remembrance.

Luthers – gereformeerd

Ook	de	Lutherse	Wereldfederatie	en	de	
Wereldgemeenschap	van	Gereformeerde	
Kerken,	publiceerden	met	het	oog	op	
het	Reformatiejaar 2017	een	gezamen-
lijk	document,	Communion: On Being 
The Church.	Het	rapport	stemt	volledig	
in	met	wat	eerder	bijvoorbeeld	al	in	de	

Konkordie	van	Leuenberg	(1973)	werd	
bereikt.	Daarin	is	de	maaltijd	des	Heren	
een	van	de	drie	centrale	thema’s.	Immers,	
ook	lutheranen	en	gereformeer	den	
konden	elkaar	hierin	niet	vasthouden.	
In	art.	X	van	de	(Onveranderde)	
Augsburgse	Confessie	van 1530	wordt	een	
bepaalde	(Zwingliaanse)	interpretatie	van	
de	gereformeerde	avondmaalsleer	afge-
wezen:	“Over	de	maaltijd	van	de	Heer	
wordt	geleerd,	dat	lichaam	en	bloed	van	
Christus	waarlijk	aanwezig	zijn	en	worden	
uitgedeeld	aan	hen	die	deelnemen	aan	de	
maaltijd	van	de	Heer;	en	afgewezen	
worden	die	anders	leren”.	Het	gaat	hier	
om	de	bepaling	van	de	mensheid	van	
Christus	na	de	hemelvaart,	en	om	het	ver-
staan	van	de		in	theologische	zin.	De	
lutherse	ubiquiteitsleer	staat	tegenover	
een	gereformeerde	nadruk	op	de	zuivere	

geestelijkheid	van	het	geloof,	waarin	de	
presentia spiritualiter	gedacht	wordt	(vgl.	
het	sursum corda	in	het	avondmaalsfor-
mulier).	De	menselijke	natuur	van	
Christus	bevindt	zich	na	de	hemelvaart	in	
de	hemel	(het	extra calvinisticum).	De	
wederzijdse	afgrenzing	wordt	afgerond	in	
de	lutherse	Formula Concordiae	(1577).
De	Konkordie	van	Leuenberg	maakt	een	
einde	aan	deze	wederzijdse	afwijzing	in	
leerveroordelingen.	In	een	eerste	stap	
wordt	beschreven	wat	er	sinds	de	tijd	van	
de	Reformatie	in	denken	en	leven	is	ver-
anderd.	De	tweede	stap	is	essentieel	voor	
de	methodiek:	overeenstemming	in	de	

zuivere	leer	van	het	Evangelie	moet	
worden	vastgesteld.	Inzet	is	de	concen-
tratie	op	het	gemeenschappelijk	getui-
genis,	dat	het	Evangelie	de	mens	Gods	
reddende	daad	in	Jezus	Christus	toezegt.	
De	fundamentele	inhoud	daarvan	ligt	in	
de	boodschap	van	de	rechtvaardiging	van	
de	zondaar	voor	God,	alleen	uit	het	geloof	
en	omwille	van	Jezus	Christus.	In	de	
derde	stap	(par. 18-20)	worden	de	conse-
quenties	getrokken	voor	de	wederzijdse	
veroordelingen	die	sinds	de	tijd	van	de	
Reformatie	tussen	beide	betrokken	tradi-
ties	hebben	gestaan.	Conclusie:	de	ver-
werpingen	van	toen	zijn	nu	niet	meer	aan	
de	orde.

Presentia realis en de beleving van de 

maaltijd

Feitelijk	draait	het	dus	in	de	lutherse	
dialoog	met	de	katholieken	om	dezelfde	
vragen	als	in	die	met	de	gereformeerde	
traditie.	Naar	beide	kanten	wordt	over-
eenstemming	bereikt	die	gebaseerd	is	op	
de	presentia	realis,	het	gezamenlijk	
belijden	dat	Christus	zichzelf	als	de	
Gekruisigde	en	Opgestane	werkelijk	geeft	
in	de	maaltijd	des	Heren,	in	de	handeling	
van	het	eten	en	het	drinken.	Aandacht	
voor	de	wijze van	tegenwoordigheid	van	
Christus	in	het	avondmaal	die	afziet	van	
deze	handeling,	loopt	het	gevaar	de	bete-
kenis	van	het	avondmaal	te	verduisteren.	
Kan	nu	de	lutherse	traditie	in	dit	opzicht	
iets	betekenen	voor	de	bredere	protes-
tantse	visie	op,	vormgeving	van	en	bele-
ving	van	de	maaltijd	des	Heren.	Helpt	de	
typisch	lutherse	insteek	de	hele	
Protestantse	Kerk	in	Nederland	–	en	in	
het	bijzonder	haar	predikanten	–	verder	
in	de	bestaande	verlegenheid	rond	het	
heilig	avondmaal?	
In	hun	Christelijke Dogmatiek	staan	Van	
den	Brink	en	Van	der	Kooi	ook	kort	stil	
bij	deze	thematiek:	“Calvijn	blijft	bij	de	
opvatting	dat	er	[in	de	viering	van	het	
avondmaal]	sprake	is	van	een	werkelijke	
tegenwoordigheid	van	Christus	(presentia 
realis),	maar	hoe	die	precies	tot	stand	
komt,	ligt	volgens	hem	buiten	het	mense-
lijk	voorstellingsvermogen.	Hij	zegt	dat	
die	tegenwoordigheid	spiritualiter	gedacht	

Lucas Cranach:  Luther und Hus beim 
Abendmahl in beiderlei Gestalt
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3 november 2017
10:30 – 12.30  ochtendprogramma met sprekers
12.30 – 14.00  lunch
14.00 – 16.00  middagprogramma met workshops
16.00 – 18.00  receptie

Locatie
In de Driehoek
Willemsplantsoen 1-C
Utrecht

Aanmelden en meer informatie 
www.stichtingaanpakken.nl/jubileum
Er zijn geen kosten aan het symposium verbonden

Symposium
Inspiratie in een tijd van hectiek 
voor predikanten en kerkelijk werkers in de PKN

Waar vind je inspiratie, in een hectische parttime baan als predikant/kerkelijk werker? 
In een tijd waarin er zoveel verandert in kerk en samenleving, waarin er zoveel van je 

wordt verwacht en er geen vanzelfsprekende spirituele autoriteit meer is?

Poëzie
Marjoleine de Vos

Voor wat niet gezegd kan worden bestaat toch taal. Die taal is poëzie. Het 

ongrijpbare houdt zich in gedichten schuil; en toont zich, op een manier 

die buiten het gedicht niet kan bestaan.

 

Marjoleine de Vos is als redacteur verbonden aan NRC Handelsblad en 

publiceerde vier dichtbundels. De laatste, Uitzicht genoeg, verscheen in 

2013 bij uitgeverij Van Oorschot.

Time management volgens het kloosterritme
Anne Stael

Time management is de juiste dingen doen op het juiste moment. Time 

management volgens het kloosterritme gaat er van uit dat elke activiteit 

de moeite waard is om goed te doen of in hedendaagse termen: zelfs het 

kleinste schakeltje in de bedrijfsvoering is belangrijk en doet er toe.

Anne Stael is eigenaar advies bureau voor zingeving & zakelijkheid. www.

zienwatonzichtbaaris.nl

Provocatief pastoraat
Marieke Sillevis Smitt

In deze workshop leer je hoe een serieuze zaak als het begeleiden van 

mensen met een vrij en vrolijk hart beoefend kan worden. Oefenen met een 

houding van liefde, humor en uitdaging geeft verrassend resultaat. Zie ook 

www.onverwachtopgewekt.nl

Marieke Sillevis Smitt is predikante voor en met ongedocumenteerden in 

Utrecht en provokant bij Onverwacht Opgewekt

Burn-out, wat is het en hoe voorkom je het?
Yonda Poslavsky

In deze workshop leer je wat burn-out is en hoe het ontstaat. Maar vooral 

kijken we hoe je signalen bij jezelf kunt herkennen en wat je kunt doen om 

burn-out te voorkomen.

 

Yonda Poslavsky is registerpsycholoog NIP en verbonden aan Synerpsy. 

Zij werkt ruim 15 jaar in het veld van arbeid en gezondheid. www.synerpsy.

nl/onze-mensen

Ik heb woorden alleen
Marjoleine de Vos
Redacteur Kunst NRC

Wat als de bron opdroogt?
Dick Schinkelshoek
Theoloog en eindredacteur Nederlands Dagblad

Kerk, vindplaats van de hoop
René de Reuver
Scriba PKN

Stichting Aanpakken bestaat 100 jaar
Stichting Aanpakken geeft financiële steun aan predikanten en kerkelijk werkers van de PKN voor bij- en nascholing.
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moet	worden.	Zijn	lutherse	critici	legden	
dit	woord	uit	in	spiritualistische	zin.	De	
tegenwoordigheid	zou	dan	slechts	voor-
werp	zijn	van	herinneren	en	bedenken,	
dus	een	cerebrale	aangelegenheid.	Calvijn	
bedoelde	met	spiritualiter	dat	de	Geest	
garant	staat	voor	de	tegenwoordigheid.	
De	beleving	van	de	tegenwoordigheid	
gaat	voor	hem	voorop.	De	denkbaarheid	
blijft	daarbij	ver	achter.	Kerk-zijn	concen-
treert	zich	voor	hem	in	de	zichtbare	
avondmaalsgemeenschap”	(pg. 551).
Daarop	volgt	een	zorgwekkende	diagnose:	
“Dit	katholiserende	element	is	in	de	gere-
formeerde	spiritualiteit	echter	nagenoeg	
verdwenen.	Die	ontwikkelde	zich	in	
Zwingliaanse	zin”.	Daarmee	raken	Van	
den	Brink	en	Van	der	Kooi	mijns	inziens	
aan	de	kern	van	de	verlegenheid	rond	de	
maaltijd	des	Heren.
De	vraag	is	allang	niet	meer,	hoe	de	aan-
wezigheid	van	de	Heer	zich	denken	laat,	
de	vraag	is	veeleer	of	die	aanwezigheid	
zich	(vandaag	nog)	denken	laat.	Het	risico	
van	de	gereformeerde	traditie	met	betrek-
king	tot	het	avondmaal	is,	dat	–	tegen	de	
nadrukkelijke	bedoeling	van	Calvijn	in	–	
gedacht	wordt	vanuit	een	tegenstelling	
tussen	‘reëel’	en	‘spiritueel’.	Dan	zijn	
brood	en	wijn	‘reëel’,	want	materieel,	en	is	
de	presentie	van	de	Heer	een	‘spirituele’	
aangelegenheid.	Het	is	dan	slechts	een	
kleine	stap	naar	het	relativeren	of	zelfs	het	
irrelevant	verklaren	van	het	‘reële’.	Brood	
en	wijn	blijven	dan	wel	van	enig	(symbo-
lisch)	belang	in	de	maaltijdviering,	maar	
het	gaat	primair	om	de	beleving	van	de	
onderlinge	gemeenschap.	Of,	een	stapje	
verder,	het	sacrament	verliest	meer	en	
meer	zijn	betekenis	binnen	het	geheel	van	
het	kerk-zijn:	het	gaat	toch	om	iets	
anders,	om	de	gemeenschap,	de	missie,	of	
wat	dan	ook.	Of,	nog	een	stapje	verder,	de	
kerk	zelf	verdwijnt	uit	de	beleving	van	de	
gelovige,	van	de	(nog)	spirituele	mens.
Wat	de	lutherse	traditie	met	haar	grote	
nadruk	op	de	presentia realis,	samen	met	
de	katholieke	traditie,	wil	vasthouden,	is	
dat	God	verborgen	aanwezig	is in	het	
zichtbare,	in	de	tekenen	van	brood	en	
wijn,	in	de	viering	in	haar	volle	breedte	
van	Woord	en	teken,	in	de	kerk	die	

daarom	lichaam	van	Christus	mag	heten.	
Het	is	de	verborgenheid	van	Gods	mys-
terie	in	de	incarnatie	en	onder	het	kruis.	
We	staan	niet	voor	een	dilemma	van	meer	
nadruk	op	het	mysterie,	of	juist	op	het	
gewone:	de	uitdaging	is	juist	om	het	mys-
terie	in	het	gewone	te	ontwaren.	

Sacramentaliteit

Theologisch	gaat	het	om	een	nieuw	ver-
staan	van	de	sacramentaliteit	van	de	kerk,	
en	van	de	maaltijd	des	Heren.	Bij	protes-
tanten	kan	het	begrip	‘sacramentaliteit’	
weerstand	oproepen:	het	suggereert	wel-
licht	een	massief	kerkbeeld,	en	concen-
tratie	op	het	kerkelijk	instituut,	zonder	
enig	besef	van	de	kwetsbaarheid	ervan.	
Maar	om	te	beginnen	zouden	we	kunnen	
zeggen	dat	‘sacrament’	eenvoudigweg	
betekent:	het	gewone,	aardse,	betrekke-
lijke	en	kwetsbare	wordt	door	God	
gebruikt	om	zijn	plan	te	realiseren.	Dat	
wordt	primair	zichtbaar	in	de	liturgie,	in	
de	doop	die	alle	christenen	verbindt,	in	de	
viering	van	Schrift	en	Tafel,	waarin	brood	
en	wijn	dat	gewone	en	kwetsbare	bij	
uitstek	zichtbaar	maken.	Maar	het	zegt,	
noodzakelijkerwijs	in	het	verlengde	
hiervan,	ook	iets	over	het	ambt	van	hem	
of	haar	die	voorgaat:	ook	bij	de	ambts-
drager-voorganger	draait	alles	om	het	‘in	
dienst	genomen	zijn’.	En	het	kan	uit-
stralen	naar	heel	het	denken	over	de	kerk,	
in	een	sacramentele	ecclesiologie.	
Want	als	de	kerk	geen	sacrament	is,	wat	
dan?	Als	we	niet	mogen	hopen	en	ver-
trouwen	dat	onze	gemeenschap	door-
zichtig	is	op	Gods	bedoelingen,	zouden	
we	er	dan	maar	niet	mee	ophouden?	Daar	
ligt	vandaag	een	grote	uitdaging	voor	de	
kerken:	God	ter	sprake	brengen,	ook	in	de	
manier	waarop	wij	de	gemeenschap	
vormgeven,	open,	transparant,	en	tegelijk	
in	zekere	zin	‘geheim-zinnig’…	Want	er	is	
een	zin	van	het	bestaan,	een	
Levensgeheim.		

Opnieuw: leer – liturgie – beleving

Op	bovenstaande	theologische	overwe-
gingen	moet	een	stap	volgen,	naar	de	
liturgie.	Uiteindelijk	komt	het	erop	aan	
liturgische	taal	en	liturgische	vormen	te	

vinden	waarin	deze	presentie	kan	worden	
uitgedrukt	op	een	wijze	die	voor	een	con-
crete	geloofsgemeenschap	herkenbaar	is.	
Dat	raakt	ook	het	zelfbeeld	van	de	voor-
ganger.	Mij	gaat	het	er	niet	om	dat	deze	
het	eigen	ambt	pertinent	als	‘sacramen-
teel’	zou	moeten	willen	benoemen.	Maar	
van	belang	is	wel	dat	wat	ik	hierboven	
over	dat	sacramentele	heb	gezegd,	wordt	
herkend.	Ook	de	voorganger	weet	zich	als	
‘gewoon’	mens	geroepen	om	transparant	
te	zijn	op	Christus.	
En	het	raakt	de	maaltijdviering	in	het	bij-
zonder.	Het	vraagt	om	een	goed	even-
wicht	van	taal	en	teken.	Om	een	taal	die	
niet	primair	uitlegt,	maar	die	performatief	
is,	beeldend,	evocatief.	In	een	interview	in	
het	Kerstnummer 2016	van	dagblad	
Trouw	zei	cabaretier	Herman	Finkers:	
“Het	feit	dat	het	allemaal	te	begrijpen	
moet	zijn,	is	het	loslaten	van	de	katho-
lieke	gedachte	(…)	Centraal	in	de	rooms-
katholieke	kerk	staat	het	Mysterie.	Het	
leven	is	een	geheim.	Dat	is	een	wijsheid	
waar	niemand	aan	kan	tornen.	Nogmaals:	
ik	vind	protestanten	hartstikke	goed	en	
fijn.	Ik	heb	ook	weleens	deelgenomen	aan	
het	avondmaal	bij	protestanten.	Het	is	
voor	een	keertje	best	wel	leuk	–	het	zijn	
toch	geloofsgenoten	–	ze	drukken	het	
alleen	heel	anders	uit.	Ze	willen	er	wijzer	
van	worden,	iets	leren.	En	dat	is	natuur-
lijk	iets	anders	dan	het	eren	van	het	
Geheim	achter	alle	dingen”.
Het	lijkt	me	dat	hij	hier	een	punt	heeft:	
juist	de	protestantse	neiging	rituelen	uit-
voerig	uit	te	leggen	kan	dodelijk	zijn	voor	
de	beleving.	In	gebeden	en	liederen,	ver-
kondiging	en	avondmaalsliturgie,	maar	
ook	in	de	vragen	rond	de	concrete	vorm-
geving	van	de	viering,	staat	elke	voor-
ganger	–	met	zijn	of	haar	kerkenraad	
–	voor	de	uitdaging	de	traditie	op	een	
nieuwe	wijze	tot	spreken	te	brengen.	Dat	
lijkt	misschien	een	open	deur,	maar	juist	
over	die	uitdaging	moet	het	vandaag	weer	
gaan. u
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Bent u op zoek naar een goede hypotheek of een advies over uw lopende hypotheek?
Kies dan voor een onafhankelijke adviseur!

Kies voor een adviseur die vrij is in de keuze van een geldverstrekker.
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Dit	omvangrijke	boek	biedt	een	minu-
tieuze	beschrijving	van	de	Lutherse	
predikantsopleiding	aan	het	Evangelisch	-
Luthers	Seminarium	van 1816-1876.	Het	
mag	het	levenswerk	genoemd	worden	
van	drs.	Th.A.	Fafié,	Luthers	theoloog	
en	kerkhistoricus.	Hij	was	werkzaam	als	
docent	godsdienst,	maatschappijleer	en	
Latijn	in	het	voortgezet	onderwijs.	De	
studie	beschrijft	het	onderwijsplan	en	
de	organisatie	van	het	Seminarie,	hoog-
leraarsbenoemingen,	ontwikkelingen	in	
de	verhouding	kerk	en	staat,	spanningen	
tussen	rechtzinnigheid	en	moderniteit,	de	
studenten	en	de	bibliotheek.	De	betrok-
kenheid	van	alle	curatoren	en	hoogle-
raren	bij	de	opleiding	komt	aan	bod,	met	
bijzonder	veel	biografisch	materiaal.	Het	
hoofdstuk	‘Hoogleraren’	brengt	de	lezer	
bij	tal	van	theologische	thema’s.	Om	er	
enkele	te	noemen:	de	‘zedelijke	verede-
ling’	van	jonge	mensen,	pastoraat	aan	
rouwende	ouders,	de	Lutherse	visie	op	het	
avondmaal,	mensenrechten	en	slavernij,	
en	de	opstanding	van	Jezus.	Door	zijn	
nauwkeurige	weergave	laat	Fafié	je	als	het	
ware	meeluisteren	in	de	collegezaal.	Er	
waren	ook	spanningen	tussen	Seminarie	

en	Synode,	zoals	blijkt	uit	de	discussie	over	
de	vraag	of	de	proponentsbelofte	ruimte	
gaf	aan	een	vrije,	‘moderne’	evangelie-
verkondiging.	Een	boek	voor	liefhebbers	
van	kerkgeschiedenis,	hoewel	de	afstand	
in	tijd	betrekkelijk	is,	en	verschillende	
discussie	nog	steeds	voortgaan.	Zegt	dit	
hoofdstuk	kerkgeschiedenis	ook	iets	over	
de	huidige	theologiestudie	en	predikants-
opleiding?	Bij	de	boekpresentatie	vertelde	
kerkhistoricus	Gert	van	Klinken	dat	de	
theologiestudie	in	vroeger	eeuwen	meer	
en	breder	was	ingebed	in	de	universitaire	
studie.	In	de 19e	eeuw	moest	je	kandi-
daat	in	de	letteren	zijn	om	toegelaten	te	
worden	tot	een	studie	godgeleerdheid	of	
rechten.	Men	kreeg	een	brede	vorming,	
al	was	het	voor 80%	klassieke	kennis.	
Indrukwekkend	is	wat	predikanten	toen	
ondernamen	op	het	gebied	van	de	maat-
schappelijke	organisatie.	Dat	betreft	niet	
alleen	bekende	figuren	als	Ottho	Gerhard	
Heldring,	maar	ook	tal	van	predikanten	
met	plaatselijke	initiatieven.	Het	boek	is	bij	
de	Lutherse	Uitgeverij	en	Boekhandel	ver-
krijgbaar,	inmiddels	met	een	tweede	druk,	
voor	slechts	€ 10,00	(incl.	verzendkosten).	
Bovendien	stelt	de	Lutherse	Uitgeverij	een	

aantal	exemplaren	gratis	beschikbaar	voor	
liefhebbers	onder	de	lezers	van	dit	blad:	u	
kunt	zich	ervoor	aanmelden	op	bnp@pre-
dikanten.nl.		u

 

Drs. Th.A. Fafié.

Opleiden tot Luthers predikant

Het Evangelisch -Luthers Seminarium 

1816-1876.

Lutherse Uitgeverij en Boekhandel, 

’s-Gravenhage,

768 p., € 10,00.

Boekbesprekingen

Opleiden tot Luthers predikant 
Door Sjaak Verwijs

Van	onze	vaste	cartoonist	Margreet	de	
Heer	(‘dominee	de	Heer’)	is	een	nieuw	
stripboek	verschenen	met	de	titel	‘Liefde	
in	beeld’.	Verrukkelijke	lectuur,	en	beslist	
niet	alleen	voor	het	slapen	gaan	of	in	de	
vakantie!	In	een	aantal	hoofdstukken	
behandelt	zij,	uitgaande	van	de	‘7	year	itch’,	
op	haar	geheel	eigen	geestige	wijze	grote	
onderwerpen	als	de	ontwikkeling	van	het	
huwelijk	de	eeuwen	door,	de	verschillende	
soorten	liefde	die	filosofen	en	andere	

denkers	onderscheiden,	man-vrouwver-
houding,	de	Kama	Sutra,	de	functie	van	de	
Boeketreeks,	en	nog	veel	meer.	Niet	te	
missen:	de	IKEA-test!	Naar	mijn	
bescheiden	mening	verplichte	kost	voor	
alle	dominees	en	gewone	mensen,	ter	
lering	ende	vermaak,	en	een	dikke	pleister	
op	de	wonde	van	iedereen	die	zich	wel	
eens	vertwijfeld	afvraagt:	“Hoe	hou	je	het	
goed	samen?”

 

Margreet de Heer. – Liefde in Beeld

Meinema Utrecht, 128 p., € 16,99

Liefde in Beeld 
Door Elly Bakker
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