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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	zorgverzekeringen	kunt	u	terecht	bij	Dominass	Assurantiën	
tel	0344-642404 (www.dominass.nl).	Dit	is	ook	het	aanspreekpunt	
indien	u	gebruikt		maakt	van	de	collectiviteitskorting	van	Zilveren	
Kruis	(onder	nummer	205210082).	

De	BNP	verleent	rechtsbijstand	aan	leden	(volledig	lidmaatschap)	in	
kerkelijke	zaken	m.b.t.	het	predikantschap.	Voor	overige	zaken	kunt	
u	zelf	een	rechtsbijstandverzekering	afsluiten.	Dominass	biedt	een	
rechtsbijstandspolis	inclusief	dekking	voor	zaken	m.b.t.	het	
predikantschap.	

Vergoedingen per 1 januari 2016, vastgesteld in de 

Protestantse Kerk

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

Beroepsorganisatie 

Pleitbezorger
voor Predikanten

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

W
BNP 100 jaar met Miroslav Volf: 

9 april 2018

Op	gezamenlijke	uitnodiging	van	de	BNP 
en	de	PThU	komt	Miroslav	Volf	op	9 april	
naar	Nederland.	Hij	houdt	een	lezing	en	
neemt	deel	aan	een	forumgesprek	met	
enkele	theologen,	kerkleiders	en	predi-
kant-pioniers.	Voor	de	PThU	geeft	hij	een	
masterclass	publieke	theologie.	Ter	intro-
ductie	schrijft	PThU	docent	Gé	Speelman	
in	dit	nummer	over	zijn	leven	en	theolo-
gisch	werk.	

Relatie ambt/gemeente op de 

werkgemeenschappen

De	jubileumbundel	100 jaar	BNP	zal	naast	
een	terugblik	op	de	geschiedenis	zicht	
bieden	op	actuele	ontwikkelingen	in	het	
beroep	en	ambt	van	predikant.	Het	
bestuur	nodigt	leden	uit	in	de	bijeenkomst	
van	hun	werkgemeenschappen	in	januari/
februari	2018 tijd	en	aandacht	te	vragen	
voor	een	gesprek	over	het	ambt.	Daartoe	
zal	eind	dit	jaar	aan	alle	leden	een	voorzet	
tot	een	gesprek	over	de	relatie	ambt/
gemeente	met	enkele	gespreksvragen	
worden	toegezonden.

Joost Röselaers

Wij	spraken	Joost	Röselaers,	de	nieuwe	
algemeen	secretaris	van	de	remonstranten,	
tot	voor	kort	verbonden	aan	de	Neder-
landse	kerk	in	Londen,	over	zijn	predi-
kantschap,	ontwikkelingen	in	zijn	
kerkgenootschap,	en	de	zichtbaarheid	van	
de	kerk	in	ons	land.	Hij	zal	ook	deel-
nemen	aan	het	forumgesprek	op	het	
eeuwfeest.	

Bestuurswisseling

Twee	bestuursleden	zijn	in	2018	aftredend	
en	niet	herkiesbaar:	Pieter	Huiser	en	Jasja	
Nottelman.	Voor	deze	vacatures	kunt	u	tot	
15	februari	2018	kandidaten	indienen	bij	
het	bestuur.

 Bijna vijftig jaar werkbegeleiding

Dit	jaar	eindigde	de	aanstelling	van	de	pre-
dikant-werkbegeleiders	in	de	Protestantse	
Kerk.	De	redactie	vindt	het	van	belang	
hieraan	aandacht	te	besteden	in	een	terug-
blik	en	een	blik	vooruit.	Wij	vroegen	de	
beide	predikant-werkbegeleiders	om	een	
bijdrage:	Nelleke	Boonstra	schrijft	hoe	de	
werkbegeleiding	is	ontstaan	en	zich	heeft	
ontwikkeld	in	de	loop	der	jaren.	André	
Drost	schrijft	over	ambt	en	ambacht	van	
predikant	vanuit	zijn	ervaringen	in	dit	
werkveld.	

Vocaal Theologen Ensemble tien jaar

Al	tien	jaar	lang	zingt	het	Vocaal	Theologen	
Ensemble	op	vele	plaatsen	in	het	land	(en	
daarbuiten)	onder	de	bezielende	leiding	
van	Hanna	Rijken.	Wij	spraken	haar	met	
het	oog	op	het	jubileumconcert	op	
zaterdag	18 november	in	de	Janskerk	in	
Utrecht,	en	peilden	enkele	koorleden	over	
hun	participatie	aan	het	VTE.		

Zorgverzekeringen 

Voor	predikanten	en	hun	gezinsleden	heeft	
de	BNP	afspraken	gemaakt	voor	collectieve	
korting	op	zorgpolissen	bij	Zilveren	Kruis.	
Daarin	treedt	verandering	op:	voortaan	is	
Dominass	Assurantiën	aanspreekpunt	voor	
wie	bij	Zilveren	Kruis	verzekerd	is.	Aan	de	
kortingen	en	polisvoorwaarden	verandert	
verder	niets.	Een	toelichting	vindt	u	in	dit	
nummer.	

Een jaar ziek

Wat	betekent	het	om	als	predikant	lang-
durig	en	ernstig	ziek	te	zijn?	Wim	Stougie	
schrijft	openhartig	over	zijn	persoonlijke	
ervaringen	en	gedachten,	in	de	hoop	colle-
ga’s	daarmee	van	dienst	te	zijn.		

Herder & Coach: Intervisie

Intervisie	is	in	de	PE	nieuwe	stijl	van	de	
PKN	een	optie	geworden	naast	andere	
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vormen	van	begeleiding.	In	de	serie	Herder	
&	Coach	schrijft	Tina	Geels	over	de	
Utrechtse	intervisiegroep	waarvan	zij	zelf	
deel	uitmaakt.

Predikantenbroederschap

Vanuit	de	Hezenberg	in	Hattem	ontstond	
in	1959 een	bijzondere	predikanten-
broederschap	die	collegialiteit	en	geeste-
lijke	discipline	beoefende.	Elizabeth	de	
Haan-Roelse	vertelt	de	geschiedenis	en	wat	
dit	voor	de	betrokkenen	tot	op	vandaag	
heeft	betekend.	

De binnenkant van het ambt en de 

slag om het hart

Twee	boekbesprekingen:	predikant-geeste-
lijk	verzorger	Richart	Huijzer	promoveerde	
op	een	onderzoek	naar	de	ambtsbeleving	
bij	geestelijk	verzorgers,	en	geeft	een	toe-
lichting	bij	zijn	onderzoek	en	conclusies.	

Redactielid	Sophie	Hofstee	bespreekt	‘De	
slag	om	het	hart’	van	Herman	Paul	waarin	
secularisatie	anders	belicht	wordt	dan	
gebruikelijk.

Afscheid genomen maar niet uitgediend

In	de	vaste	reeks	gesprekken	met	emeriti	

treft	u	Elly	Bakker	in	gesprek	met	Nine	
Meynen	over	haar	gevulde	agenda	en	haar	
theologie	die	nog	steeds	in	ontwikkeling	is.

Gesignaleerd

Er	zouden	meer	memoires	van	predikanten	
moeten	verschijnen,	zei	onlangs	een	kerk-
historicus.	Onder	Gesignaleerd	treft	u	er	
drie:	Wende	–dominee	Christian	Führer,	
rooie	dominee	Martinus	van	der	Ende	en	
gemeenteopbouw-dominee	Marius	
Noorloos.	

Stripmaker des 

Vaderlands

Onze	felicitaties	voor	
Margreet	de	Heer:	zij	is	
verkozen	tot	Stripmaker	
des	Vaderlands!			u

 

Voor de jubileumbundel van de BNP 
schreef ik een artikel onder de titel: Ik 
werk alleen op zondag. Hier een klein 
voorproefje: Een jongen van 14 vraagt 

me: “kunt u leven van het werk als dominee? U werkt toch alleen op 
zondag, en zo’n preek haal je zo van internet.” Ik vertel hem wat ik 
allemaal doe. En hoe langer mijn opsomming wordt, hoe beroerder ik 
me voel. Is dit het nu? Mensen bezoeken, vergaderingen bijwonen/
leiden. Gesprekskringen opzetten en leiden. Bidden en bijbellezen. En 
nog zoveel meer. Maar geen enkele opsomming raakt de kern van 
wat ik doe en wie ik ben als predikant. Ik ben mezelf aan het verde
digen. Ten opzichte van deze jongen, maar net zo goed tegen het 
bestuur van de kerk. Want kennelijk is het niet vanzelfsprekend dat 
er een predikant is: In een pastorale brief aan predikanten stelt de 
vorige scriba van het moderamen, Arjan Plaisier, naar aanleiding 
van het bekende boek  ‘De dominee gaat voorbij’: “Toch zijn jullie er 
nog en zolang je er bent mag je werk verrichten dat met niets te ver
gelijken is.”1 … Zolang je er bent… Wat roept zo’n zinsnede bij u op? 
Als predikant word ik ermee in de verdediging gedrongen. Kennelijk 
ziet het bestuur van de kerk een toekomst voor zich zonder predi
kanten. En zo zijn er meer van dit soort omineuze zinnetjes te 
vinden in de beleidsstukken van de kerk.

Als je je wilt verdedigen ben je geneigd je te voegen naar de vanzelf
sprekendheden van de ander, of van dit tijdsgewricht: predikanten, 
en geestelijk verzorgers nog meer, moeten duidelijk maken dat hun 
activiteit nodig is voor bijvoorbeeld een meetbaar welbevinden van 
de mensen voor wie je werkt. Je moet laten zien wat je doet. 
Natuurlijk, ik doe van alles, maar het wezenlijke is dat ik er ben. Ik 
woon in de pastorie, ik heb een telefoonnummer, een email adres, ik 
ben beschikbaar voor een gesprek, om samen te bidden. Ik maak deel 
uit van de gemeente en ik representeer die gemeente ook. Net zoals 
de kerk in het dorp de dorpsgenoten altijd herinnert aan het feit dat 
er een gemeenschap is van mensen die iets met God hebben, zo her
inner ik veel mobieler mensen eraan dat er die gemeenschap is van 
mensen met God. Mag dat voor de kerk, en vooral voor het bestuur 
van de kerk, de synode, en het moderamen van de synode belangrijk 
genoeg zijn om te stoppen met het impliciet ter discussie stellen van 
het predikantschap? Dit is niet alleen goed voor de predikanten maar 
komt uiteindelijk de geloofwaardigheid van de hele kerk zeer ten 
goede.   u

1Zeven	brieven	over	het	ambt:	Aan	de	predikant	d.d.	5 juni	2014,	mijn	cursivering.	https://

www.protestantsekerk.nl/themas/gemeenteopbouw/het-ambt/brief-predikant	

(Geraadpleegd	op	28-08-2017)

 de      oorzitterV
Door Pieter J. Huiser

Hezenberg, kapel, (bijzondere predikanten
broederschap)
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Bruggenbouwer

Theologie	gaat	over	het	hele	leven,	dus	ook	
over	de	bestaande	sociale	en	culturele	
praktijken	en	over	de	politiek.	Dat	is	de	
diepste	overtuiging	van	publieke	theologen	
als	Miroslav	Volf.	Hij	staat	in	een	traditie	
van	theologen	die	profetisch-kritisch	
reflecteren	op	samenlevingsvragen,	zoals	
Johann	Baptist	Metz,	Jürgen	Moltmann,	of	
in	de	Verenigde	Staten	Reinhold	Niebuhr	
en	Stanley	Hauerwas.	
Volfs	theologische	werk	gaat	altijd	samen	
met	maatschappelijk	engagement.	Hij	is	op	
veel	terreinen	een	bruggenbouwer:	tussen	
Marxisten	en	christenen,	Pinksterkerken	
en	de	Rooms-Katholieke	kerk,	christenen	
en	moslims,	orthodoxe	en	liberale	gelo-
vigen.	Veel	van	zijn	theologische	werk	
komt	voort	uit	de	reflectie	op	actuele	en	
dringende	sociale	en	politieke	vragen.	
Daarnaast	zijn	veel	van	zijn	talrijke	boeken	
(twaalf	monografieën	naast	talloze	geredi-
geerde	bundels	en	artikelen)	het	resultaat	
van	zijn	gevarieerde	onderwijspraktijk.	

Afkomst en studie

Volf	werd	in	1956 geboren	in	de	
Kroatische	stad	Osijek,	die	toen	nog	deel	
uitmaakte	van	de	republiek	Joegoslavië.	
Toen	hij	vijf	was	verhuisden	zijn	ouders	
naar	de	Servische	stad	Novi	Sad.	In	beide	
plaatsen	behoorde	het	gezin	waarin	Volf	
opgroeide	tot	een	geminachte	minderheid.	
Zijn	vader	was	voorganger	van	een	kleine	
Pinkstergemeente.	Hoewel	de	kerk	niet	
actief	vervolgd	werd,	was	er	toch	sprake	
van	sociale	uitsluiting	en	discriminatie.	
Volf	was	de	enige	christen	op	zijn	middel-
bare	school.	In	vrijwel	al	zijn	boeken	
schrijft	Volf	over	de	onvergetelijke	lessen	
die	hij	van	zijn	ouders	en	zijn	kinderoppas	
heeft	geleerd	over	de	christelijke	levens-
praktijk.	Ze	zijn	blijvende	morele	bakens	

Trinitarische ecclesiologie

Tegelijk	was	Volf	vanaf	1985 betrokken	
geraakt	bij	de	dialoog	tussen	het	Vaticaan	
en	de	Pinksterkerken.	Centraal	in	de	
dialoog	stond	het	verschil	in	opvatting	
over	de	ecclesiologie.	Immers,	Pinkster-
kerken	hebben	een	meer	individualisti-
sche,	vrije	kerkopvatting.	Hierover	gaat	
Volfs	Habilitation,	het	in	Duitsland	ver-
eiste	‘tweede	proefschrift’.	In	dit	boek	
schetst	Volf	een	ecclesiologie	verankerd	in	
de	triniteit.	Volf	benadrukt	dat	er	binnen	
de	personen	van	de	triniteit	geen	sprake	is	
van	hiërarchie.	Ze	zijn	één	in	perfecte	
liefde	en	gemeenschap.	In	hun	pericho-
rese,	hun	opgaan	in	elkaar	zonder	met	
elkaar	te	versmelten,	creëren	ze	een	grote	
openheid	naar	de	schepping	en	de	wereld.	
De	kerk	als	gemeenschap	gaat	van	de	tri-
nitarische	God	uit	en	is	op	Hem	gericht.	
Dat	betekent	onder	meer	dat	een	kerkge-
meenschap	waar	sprake	is	van	hiërarchie	
(Volf:	een	kerk	waar	de	Ene	centraal	staat)	
bekritiseerd	mag	en	kan	worden	vanuit	
een	kerkopvatting	waar	alle	gelovigen	aan	
elkaar	gelijk	zijn	en	ieder	zijn	of	haar	
eigen	gaven	mag	inbrengen.	Volfs	tweede	
dissertatie	Trinität	und	Gemenischaft:	
Eine	Ökumenische	Ekklesiologie	ver-
scheen	in	1996.	

in	zijn	theologische	reflectie.	Als	tiener	las	
Volf	veel	filosofie	en	theologie.	Hij	verdiepte	
zich	in	critici	van	het	geloof	als	Marx,	
Feuerbach	en	Nietzsche.	Maar	ook	
Kierkegaard	was	een	belangrijke	gespreks-
partner.	Daarnaast	las	hij	de	boeken	van	
C.S.	Lewis,	Barth,	Pannenberg	en	Joseph	
Ratzinger.	
Na	een	theologiestudie	op	het	Evangelisch-
Theologische	seminarie	in	Zagreb	ging	Volf	
twee	jaar	naar	Fuller	Theological	Seminary	
in	Pasadena.	Daar	behaalde	hij	zijn	master	
theologie,	wat	hem	in	staat	stelde	om	met	
een	studiebeurs	naar	Tübingen	te	gaan	om	
daar	onder	Jürgen	Moltmann	te	promo-
veren.	Vanaf	1979 combineerde	Volf	zijn	
studie	met	het	docentschap	dogmatiek	op	
zijn	Evange	lische	Seminarie	(dat	in	1985 
naar	Osijek	verhuisde).	Daarnaast	doceerde	
hij	van	1991-1997 bij	Fuller.	In	1998 werd	
hij	hoogleraar	op	Yale	Divinity	School	in	
New	Haven.	

Arbeid als charisma

In	de	periode	waarin	Volf	bij	Moltmann	
promoveerde	was	hij	vooral	geïnteresseerd	
in	de	marxistische	opvatting	van	arbeid.	
Zijn	proefschrift,	uit	1985,	leidde	uiteinde-
lijk	tot	een	nieuwe	doordenking	van	het	
begrip	arbeid	in	de	christelijke	theologie.	
Waar	in	het	Calvinistische	en	Lutherse	
denken	vanouds	arbeid	verbonden	is	met	
‘roeping’,	maakte	Volf	een	verbinding	met	
het	begrip	‘charisma’,	en	reflecteerde	hij	op	
arbeid	vanuit	een	eschatologisch	en	pneu-
matologisch	perspectief.	Dit	perspectief	
wordt	nader	uitgewerkt	in	zijn	boek	Work	
in	the	Spirit:	Toward	a	Theology	of	Work	
(1991).	Daarnaast	was	Volf	mede-opsteller	
van	een	oecumenische	doordenking	van	
economie	en	arbeid:	The	Oxford	
Declaration	on	Faith	and	Economics,	die	in	
1990 verscheen.

Miroslav Volf,  
een publieke theoloog

Door Gé Speelman

Miroslav Volf
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Verzoening in Exclusion and Embrace

Inmiddels	was	in	Volf ’s	thuisland	
Joegoslavië	een	verwoestende	burger-
oorlog	uitgebroken,	die	in	verschillende	
fases	van	1991 tot	1999 duurde.	In	1993 
gaf	Volf	een	lezing	in	Berlijn,	waarin	hij	
theologisch	reflecteerde	op	de	oorlog.	
Deze	lezing	werd	uitgewerkt	tot	wat	waar-
schijnlijk	zijn	meest	invloedrijke	boek	is:	
Exclusion	and	Embrace.	A	Theological	
Exploration	of	Identity,	Otherness,	and	
Reconciliation	(1996).	
Volf	begint	bij	de	oorzaak	van	de	oorlog:	
de	‘identity	politics’	van	de	verschillende	
bevolkingsgroepen,	die	moeite	hebben	‘de	
ander’	tot	hun	ruimte	toe	te	laten.	Liever	

dan	te	bespreken	welke	sociale	arrange-
menten	de	oplossing	zijn	voor	deze	pro-
blemen	(moeten	we	de	nadruk	leggen	op	
universele	waarden	en	zo	de	verschillen	
relativeren,	moeten	we	juist	nadruk	leggen	
op	de	particulariteit	van	verschillende	cul-
turen,	of	moeten	we	het	gedifferentieerde	
en	gefragmenteerde	zelf	postmodern	
omhelzen?)	kiest	Volf	ervoor,	zich	af	te	
vragen	wat	voor	soort	zelf	we	nodig	
hebben	om	verzoening	tussen	verschillen	
mogelijk	te	maken.	Hoe	kunnen	sommige	
mensen	komen	tot	verzoening	met	de	vij-
andige	ander,	in	plaats	van	de	ander	uit	te	
sluiten?	Volf	begint	zijn	antwoord	op	deze	
vraag	bij	de	gekruisigde	Christus.	In	een	

gepubliceerd	werd:	A	Common	Word	
Between	You	and	Us	(www.acommon-
word.com).	In	de	brief	wordt	gesteld	dat	
christenen	en	moslims	veel	met	elkaar	
gemeen	hebben.	In	beide	religies	staat	
namelijk	de	liefde	voor	God	en	de	liefde	
voor	de	naaste	centraal.	Deze	overeen-
stemming	biedt	kansen	voor	het	bouwen	
aan	een	betere	verstandhouding	tussen	
christenen	en	moslims,	stellen	de	moslim	
schrijvers	van	de	brief.	
De	centrale	vraag	in	Allah.	Het	antwoord	
van	een	christen	is	dan	ook	of	er	tussen	
christenen	en	moslims	inderdaad	sprake	is	
van	dezelfde	God,	en	of	er	een	overlap	is	
tussen	de	centrale	waarden	die	beide	reli-
gies	uitdragen.	Volf	start	in	de	kerkge-
schiedenis.	Nicolaas	van	Cusa	(1401-1464)	
en	Maarten	Luther	(1483-1546)	hadden	
weliswaar	een	totaal	verschillende	theolo-
gische	benadering	van	moslims,	maar	
waren	het	op	één	punt	eens:	de	God	van	
de	moslims	is	dezelfde	als	die	van	de	chris-
tenen.	Vervolgens	reflecteert	Volf	op	wat	
we	bedoelen	als	we	zeggen	dat	iets	‘het-
zelfde’	is	als	iets	anders.	De	conclusies	die	
hij	uit	deze	filosofische	bespiegeling	trekt	
zijn:	1.	Om	naar	dezelfde	zaak	te	verwijzen	
hoeven	de	omschrijvingen	van	God	niet	
exact	hetzelfde	te	zijn	(want	dan	zouden	
ook	christenen	die	naast	elkaar	in	de	kerk-
bank	zitten	een	‘verschillende’	God	aan-
bidden)	en	2.	Om	naar	dezelfde	zaak	te	
verwijzen,	kunnen	de	omschrijvingen	van	
God	niet	radicaal	van	elkaar	verschillen.	
Volf	stelt	vast	dat	voor	christenen	én	
moslims	God	één	is,	dat	God	goed	is	en	
dat	God	ons	gebiedt	Hem	en	onze	naaste	
lief	te	hebben.	Nadat	hij	zo	argumenten	
heeft	aangevoerd	voor	de	veronderstelling	
dat	er	een	gemeenschappelijke	basis	
bestaat	voor	het	Godsgeloof	van	chris-
tenen	en	moslims,	gaat	Volf	ook	in	op	een	
aantal	belangrijke	verschillen.	In	gesprek	
met	moslims	laat	hij	zien	dat	het	christe-
lijke	geloof	in	de	drieëenheid	op	zichzelf	
niet	strijdig	is	met	een	strikt	monothe-
isme,	maar	dat	de	christelijke	opvatting	
over	de	economische	triniteit,	de	ene	God,	
die	in	de	trinitarische	perichorese	Zichzelf	
als	liefde	laat	zien,	toch	werkelijk	verschil	
maakt	ten	opzichte	van	het	meer	strikte	

genuanceerd	vertoog	laat	hij	zien	hoe	zelfs	
de	gekruisigde	nog	kan	worden	gebruikt	
door	christenen	als	wapen	om	anderen	uit	
te	sluiten,	als	pervertering	van	de	kern-
boodschap	van	de	christelijke	traditie.	
Tegelijk	schetst	hij	een	weg	van	verzoe-
ning,	startend	vanuit	de	triniteit:	de	weg	
van	de	omhelzing	van	de	ander.	In	de	
omhelzing	onderscheidt	Volf	vier	stappen:	
de	open	armen,	die	de	ander	zonder	voor-
waarden	vooraf	laten	weten	dat	hij/zij	
geaccepteerd	is	zoals	hij/zij	is,	het	wachten	
op	de	respons	van	de	ander	(die	niet	afge-
dwongen	kan	worden,	alleen	vrij	gegeven),	
de	omhelzing	zelf,	waarbij	de	ander	aange-
raakt	wordt,	terwijl	tegelijk	de	grenzen	
tussen	mijzelf	en	de	ander	niet	over-
schreden	worden	en	het	weer	openen	van	
de	armen	om	de	ander	in	vrijheid	te	laten	
gaan.	In	al	deze	stappen	trekt	Volf	para-
lellen	met	de	manier	waarop	God	met	ons	
omgaat	en	met	de	manier	waarop	Gods	
liefde	al	voor	de	schepping	zich	manifes-
teerde	in	de	triniteit.	In	de	omhelzing	
komen	twee	noties	samen:	de	generositeit	
waarmee	men	anderen	kan	vergeven	én	
het	niet	opgeven	van	het	zelf.	Beiden	zijn	
belangrijk.	Zonder	generositeit	heerst	
alleen	het	oog	om	oog,	tand	om	tand,	en	
dat	gaat	geen	einde	maken	aan	de	con-
flicten.	Maar	als	alles	op	de	kaart	van	de	
verzoening	gezet	wordt,	zonder	de	gerech-
tigheid	in	het	oog	te	houden	zal	verzoe-
ning	gelijk	staan	aan	de	capitulatie	van	het	
vermogen	tot	oordelen.	Veel	van	de	
thema’s	die	Volf	ter	sprake	bracht	in	dit	
boek	worden	ook	behandeld	in	zijn	boek	
Free	of	Charge	(2005),	dat	onder	de	titel	
Onbelast	in	het	Nederlands	is	vertaald.	

Het Godsgeloof van christenen en 

moslims

De	houding	van	omhelzing	komt	naar	
voren	in	Volf ’s	belangrijkste	publicatie	op	
het	terrein	van	de	ontmoeting	met	
moslims:	Allah,	a	Christian	Response	
(2011).	In	het	Nederlands	is	het	vertaald	
als	Allah.	Het	antwoord	van	een	christen	
(2012).	Volf	schreef	dit	boek	na	het	ver-
schijnen	van	een	open	brief	van	een	pro-
minente	groep	moslims	aan	alle	
christenen,	die	in	2007 op	internet	
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Dit	is	een	onbevredigend	boekje	voor	hen	
die	op	zoek	zijn	naar	het	antwoord	op	de	
vraag	hoe	de	kerk	een	dam	tegen	de	secula-
risatie	kan	opwerpen,	of	met	welke	missio-
naire	agenda	‘de	secularisatie’	tegemoet	
getreden	kan	worden.	In	dit	werk	wordt	
geen	eenduidige	oorzaak	voor	de	seculari-
satie	aangewezen	en	ook	geen	eenduidige	
‘oplossing’	geboden	voor	het	‘probleem’	van	
de	secularisatie,	zoals	vele	kerkgangers	dat	
in	onze	tijd	ervaren.	In	dit	werk	zet	Herman	
Paul,	bijzonder	hoogleraar	secularisatiestu-
dies	aan	de	Rijksuniversiteit	Groningen,	
juist	vraagtekens	bij	hoe	wij	geneigd	zijn	om	
over	secularisatie	te	spreken,	hoe	wij	haar	
proberen	te	duiden	en	hoe	we	er	uit	alle	
macht	grip	op	proberen	te	krijgen.	
In	dit	boekje,	dat	bestaat	uit	een	bundeling	

essays	die	los	van	
elkaar	al	elders	
gepubliceerd	
werden,	herdefini-
eert	de	auteur	ons	
begrip	van	secula-
risatie	door	het	
begrip	weg	te	trekken	
uit	de	sfeer	van	cijfers	en	statistieken	over	
afnemend	kerkbezoek,	en	door	haar	te	
duiden	als	een	‘slag	om	het	hart’	waarbij	
menselijke,	vaak	tegenstrijdige	verlangens	
om	voorrang	strijden.	Secularisatie	vindt	
plaats	waar	ons	verlangen	naar	God	over-
schaduwd	wordt	door	verlangens	in	het	
‘saeculum’	zoals	status,	welvaart	en	geluk.	
Dit	betekent	dat	secularisatie	niet	alleen	
plaatsvindt	bij	kerkverlaters,	maar	dat	ook	

monotheïsme	van	moslims.	Dit	deel	is	het	
hart	van	het	boek	van	Volf.	Hier	exploreert	
hij	op	een	fijnzinnige	manier	de	werkelijke	
verschillen	tussen	de	gezaghebbende,	
representatieve	islamitische	godsleer	en	die	
van	de	mainstream	christelijke	traditie,	
zonder	overigens	de	variaties	binnen	de	
beide	gemeenschappen	uit	het	oog	te	ver-
liezen.	Het	hoeft	niet	te	verrassen	dat	zijn	
conclusie	is	dat	er	een	goede	gemeenschap-
pelijke	basis	is	voor	nauwe	samenwerking	
zonder	dat	moslims	en	christenen	hun	
identiteit	en	hun	werkelijke	verschillen	
hoeven	te	verloochenen.	

Christelijk geloof en cultuur

In	Yale	heeft	Volf	een	aantal	jaren	een	
interdisciplinaire	cursus	‘Faith	and	Globali-
zation’	gegeven.	Naar	aanleiding	hiervan	
heeft	hij	het	boek	A	Public	Faith	(2011)	
geschreven.	Hoe	kan	het	christelijke	geloof	
doorwerken	en	een	publieke	rol	hebben	in	
een	versplinterde,	diverse	cultuur,	waar	
sommige	seculiere	denkers	dat	geloof	het	

liefst	achter	de	voordeur	zien	verdwijnen?	
Volf	kiest	een	ander	type	antwoord	dan	dat	
van	de	cultuurchristenen	(vaak	van	RK	of	
orthodoxe	huize).	Hij	ziet	ook	niet	veel	in	
een	liberale	‘accommodatie’	benadering,	
maar	net	zo	weinig	in	separatistiche	
(doperse)	of	transformationistische	(neo-
calvinistische)	benaderingen.	Hij	ziet	de	
invloed	van	de	christelijke	gemeen-
schappen	als	‘zachte’	verschillen	‘van	bin-
nenuit’	in	de	cultuur.	Christenen	komen	
juist	goed	tot	hun	recht	in	een	minder-
heids	situatie.	

Publieke theologie en geleefd geloof

Volf	is	een	publieke	theoloog	die	een	geheel	
eigen	stem	heeft.	Die	eigen	stem	omvat	
klassiek-theologische	registers,	waarvan	
elementen	zijn:	de	drie-eenheid	zoals	die	
geschetst	werd	door	Griekse	vaders	als	
Gregorius	van	Nazianze,	en	weer	opge-
nomen	is	door	Barth	en	Moltmann.	In	de	
perichorese	wordt	duidelijk	op	welke	
manier	God	liefde	is.	Een	ander	terug-

kerend	en	zeer	vruchtbaar	element	in	zijn	
theologie	is	de	verzoeningsleer	van	de	
jonge	Luther,	met	name	de	notie	dat	
Christus	stierf	voor	de	goddelozen.	Daar	
voegt	Volf	vanuit	zijn	Pinkster	achtergrond	
een	pneumatologische	ecclesiologie	aan	
toe.	
Tenslotte	is	zijn	theologie	ook	altijd	een	
reflectie	op	geleefd	geloof.	Alle	vragen	die	
hij	theologisch	heeft	doordacht	hebben	
sterke	wortels	in	zijn	eigen	ervaringen	als	
bruggenbouwer.	Die	zijn	begonnen	in	het	
Joegoslavië	van	zijn	jeugd,	en	daar	komen	
ook	veel	van	de	verhalen	en	voorbeelden	
vandaan	die	constant	terugkomen	in	zijn	
boeken.	Het	zijn	de	ervaringen	van	diepge-
lovige	mensen	(zijn	ouders	en	hun	
vrienden)	die	werkelijk	de	liefde	van	God	
probeerden	te	belichamen	in	moeilijke,	
onderdrukkende	omstandigheden.			u 

Boekbespreking: De slag om het hart

Het ‘zingende zelf ’ 1

Een persoonlijk leesverslag door redactielid Sophie Hofstee

Herman Paul,
De slag om het hart. Over 

secularisatie van verlangen.
Boekencentrum, Utrecht.

157 p. €16,99.

wij	‘kerkgangers’	er	vatbaar	voor	
zijn.	In	die	zin	is	‘De	slag	om	het	
hart’	een	zelfkritisch,	confronte-
rend	en	daarmee	ongemakkelijk	
boekje	voor	mij	als	predikant.	
Want	hoe	zit	het	met	de	slag	om	
mijn	hart?	Welke	verlangens	
nemen	het	daar	tegen	elkaar	op,	

en	door	welke	verlangens	laat	ik	mij	leiden?	
Wat	zijn	de	voorwerpen	van	mijn	liefde	en	
de	objecten	van	mijn	toewijding?	2 

De	achtergrond	bij	deze	inzet	van	de	auteur,	
van	de	mens	als	verlangend	wezen,	en	de	
keuze	om	vanuit	dat	mensbeeld	de	seculari-
satie	te	duiden,	wordt	gevormd	door	het	
augustiniaanse	mensbeeld,	dat	de	mens	
voor	alles	als	een	verlangend	wezen	ziet,	een	
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animal desiderans.3 In	de	eerste	vijf	hoofd-
stukken	geeft	Paul	een	dieptepeiling	van	het	
begrip	secularisatie	vanuit	dit	uitgangspunt	
van	de	mens	als	verlangend	wezen,	waarbij	
Paul	benadrukt	dat	onze	verlangens	vatbaar	
zijn	voor	beïnvloeding,	manipulatie	en	ons	
zelfs	worden	aangepraat.	Hij	bespreekt	de	-	
in	zijn	ogen	haast	giftige	-	invloed	van	de	
secularisatieverhalen	die	wij	elkaar	in	de	
kerk	steeds	vertellen	en	de	invloed	op	onze	
verlangens	van	het	wijdverbreide	ideaal	van	
de	zelfontplooiing	tot	in	vrouwentijd-
schriften	als	de Libelle.

Waar	de	eerste	vijf	hoofdstukken	van	het	
boek	een	kritische	peiling	zijn	van	waar	het	
menselijk	hart	aan	bloot	staat,	en	een	diep-
tepeiling	van	de	secularisatie	willen	geven,	
staat	in	de	laatste	drie	hoofdstukken	van	het	
boek	de	zoektocht	centraal	naar	hoe	het	
verlangen	van	de	mens	naar	God	gevoed	
kan	worden.	In	deze	hoofdstukken	gaat	
Paul	te	rade	bij	verschillende	theologen,	en	
wijst	hij	een	drietal	verrassende	wegen	aan.	
Zo	besteedt	Paul,	wederom	in	Augustinus’	
voetspoor,	aandacht	aan	de	kracht	die	
uitgaat	van	(vroegchristelijke)	martelaren,	
waarbij	hun	kracht	voor	ons	niet	zozeer	
schuilt	in	hun	sterven	omwille	van	hun	
geloof,	maar	in	hun	‘gezindheid’.	Hun	ver-
langen	naar	God,	hun	toewijding	aan	Hem	
en	het	leven	met	Christus.	Kunnen	deze	
martelaren	ons	tot	voorbeeldfiguren	zijn	
voor	zover	zij	het	sursum corda	beli-
chamen?	Kunnen	zij	ons	leren	wat	het	wil	
zeggen	om	God	boven	alles	lief	te	hebben?	
En	kunnen	wij	in	onze	tijd	‘martelaren’	
tegenkomen	die	ons	uit	onze	comfortzone	
halen	en	ons	door	hun	toewijding	aan	
Christus	beschaamd	doen	staan?	Welke	
‘mimetic intermediaries’	plaatst	God	op	
onze	weg?4 

Daarnaast	geeft	Paul	in	zijn	andere	twee	
laatste	essays,	geïnspireerd	door	heden-
daagse	theologen,	een	aanzet	tot	een	peda
gogiek van verlangen	en	een	invulling	van	
discipelschap	als	improvisatie.	Deze	laatste	
hoofdstukjes	bieden	aanzetten	die	creatief,	
en	in	zekere	zin	ook	opmerkelijk	eenvoudig	
en	nederig	zijn	te	noemen.	Ze	bieden	geen	
ambitieuze	uitgewerkte	missionaire	agenda	

Want wij zijn zelf het instrument … 
Net als een viool die regelmatig 
gestemd moet worden, is het ook 
de predikant zelf die zich steeds 
weer moet afstemmen op het 
kostbare en kwetsbare werk 
waarvoor zij, hij is geroepen. 
Kritische en liefdevolle reflectie 
naast goede zelfzorg, geestelijk, 
psychisch en lichamelijk, hoort 
daarbij. Naast supervisie is de 
intervisie een mooi instrument om 
elkaar zogezegd bij de les te 
houden.

Door Tina Geels

Herder & Coach

Intervisie

voor	de	kerk,	maar	willen	handvatten	geven	
voor	hoe	wij	in	deze	overweldigende,	onze-
kere	tijd,5 ons	vertrouwen	op	God	kunnen	
stellen.	Ze	willen	ons	aanzetten	geven	voor	
de	juiste	rol	die	wij	kunnen	innemen.	We	
moeten	geen	rol	willen	spelen	in	ons	leven	
die	ons	niet	toekomt.	Niet	de	rol	van	de	
alwetende	verteller	past	ons,	maar	de	rol	
van	de	improvisator	die	leeft	‘in	the	midst	
of	the	drama’,	zonder	overzicht,	maar	met	
het	vertrouwen	dat	God	zijn	kerk	niet	in	de	
steek	laat.	Met andere woorden: krimp is erg, 
maar niet het ergste wat de kerk kan over
komen. Wat pas werkelijk erg is, is een kerk 
die door krimp zo uit het lood geslagen 
wordt, dat zij niet langer gelooft dat God 
haar ‘tot aan de voltooiing van deze wereld 
nabij zal zijn (Mat. 28,30).6

Om	dit	godsvertrouwen	te	wekken	en	te	
voeden,	ziet	Paul	een	belangrijke,	zo	niet	
cruciale	rol	weggelegd	voor	de	christelijke	
gemeenschap.	Voeden	onze	woorden	angst	
voor	de	toekomst	of	vertrouwen	op	God?	
Het	is	in	deze	gemeenschappen	dat	ons	ver-
langen	naar	God	wordt	gewekt	en	gevoed.	
Door	het	zingen	van	psalmen	bijvoorbeeld	
worden	wij	bevrijd	uit	ons	zelf,	en	zingen	
wij	het	verlangen	van	de	psalmist	naar	God	
te	binnen.	Zo	kan	de	worrying self	plaats-
maken	voor	de	singing self.	En	dat	is	volgens	
Paul	nu	precies	de	roeping	van	de	discipel!	
De	discipel	van	Jezus	is	niet	het	kerklid	dat	
zich	zorgen	maakt	over	de	toekomst,	maar	
een	christen	die	uitbarst	in	gejubel	omdat	
Gods	goedheid	onuitputtelijk	is.7  
De	voornaamste	uitdaging	voor	de	kerk	is	
in	voor-en	tegenspoed	te	getuigen	van	Gods	
trouw.

De slag om het hart	is	een	aanrader	voor	
ieder	die	niet	bang	is	zijn	of	haar	eigen	hart	
te	peilen,	en	vanuit	een	doordachte	en	leer-
zame	reflectie	op	onze	tijd,	te	zoeken	naar	
wegen	om,	zoals	Paul	met	Augustinus	zegt,	
onze	liefde	te	verplaatsen.8  u

1.	Herman	Paul,	de	slag	om	het	hart,	p.	152.
2.	Herman	Paul,	de	slag	om	het	hart,	p.	122.
3.	Herman	Pau,	de	slag	om	het	hart,	p.	11.	
4.	Zie	hoofdstuk	8.
5.	Zie	bespreking	in	hoofdstuk	9.
6.	Herman	Paul,	de	slag	om	het	hart,	p	150.	
7.	Herman	Paul,	de	slag	om	het	hart,	p	152.
8.	Herman	Paul,	de	slag	om	het	hart,	p.	132.
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Intervisiemodel

De	intervisiegroep	vrouwelijke	predikanten	
in	en	rond	Utrecht	bestaat	al	heel	wat	jaren.	
We	zijn	in	de	jaren	negentig	overigens	
gemengd	van	start	gegaan.	We	werken	met	
zes	tot	acht	vrouwen,	gemeentepredikanten	
en	geestelijk	verzorgers.	Per	keer	bekijken	
we	vooraf	of	we	met	een	duidelijke	casus	
en	methode	willen	werken	of	dat	het	vrije	
groepsgesprek	de	ruimte	moet	krijgen.	
Acute	problemen	gaan	altijd	voor.	Als	we	
een	ochtend	methodisch	werken	doen	we	
dat	nog	steeds	met	het	intervisiemodel	(I)	
van	supervisor	Kees	Waardenburg	(deze	
methode	is	te	vinden	op	de	website	van	de	
protestantse	kerk	als	‘Brochure	intervisie	1’,	
red.).	Later	heeft	Kees	dit	oorspronkelijke	
model	bijgewerkt	maar	voor	ons	is	de	
authentieke	sobere	werkwijze	nog	steeds	
doeltreffend.

Werkwijze 

We	komen	elke	zes	weken	bij	elkaar	bij	een	
van	de	deelnemers	thuis.	Vooraf	stellen	we	
vast	wie	van	ons	de	dagvoorzitter	zal	zijn	
en	wie	iets	belangrijks	in	wil	brengen.	De	
inbrenger	van	een	casus	of	verbatim	
(woordelijk	verslag	van	een	gesprek)	deelt	
haar	materiaal	pas	op	de	ochtend	zelf	met	
de	groep,	liefst	op	schrift	met	een	A4tje.	
De	inbreng	is	direct	of	indirect	gerelateerd	
aan	de	werk	situatie.	
We	werken	altijd	op	een	ochtend.	Het	
eerste	half	uur	gebruiken	we	om	aan	te	
komen,	een	korte	afstemming	van	even	
samen	stil	zijn	kan	helpen.	Hoe	zit	je	hier,	
wat	neem	je	mee	en	wat	wil	je	voor	deze	
ochtend	achter	je	laten?	Geen	discussie,	
het	gaat	erom	jezelf	beschikbaar	te	maken	
voor	de	ochtend	intervisie.	De	inbrenger	
legt,	in	geval	er	voor	een	ochtend	metho-
disch	werken	is	gekozen,	de	casus	voor	aan	
de	groep.	De	dagvoorzitter	leidt	de	
ochtend. 

Feedback en reflectie

Na	een	informatieve	ronde,	krijgt	de	
inbrenger	in	een	eerste	feedbackronde	
reacties	van	de	andere	vrouwen	op	de	
vraag	die	zij	heeft	neergelegd.	Er	is	geen	
discussie,	de	inbrenger	zwijgt	zogezegd.	
Hierna	wordt	de	vraag	door	de	inbrenger	
zelf	aangescherpt	en	steken	we	vaak	af	naar	
dieper	vaarwater.	Dat	kan	uitlopen	op	
reflectie	op	een	theologisch,	persoonlijk,	
relationeel	of	ander	thema.	Soms	emotio-
neel	waar	diepe	lagen	van	de	inbrenger	
worden	aangeraakt.	De	inbrenger	is	ook	in	
een	tweede	ronde	feedback	steeds	zelf	het	
kompas.	De	dagvoorzitter	begeleidt	het	
proces.	Zij	kan	wel	meedoen	in	de	feed-
back.	Na	deze	tweede	ronde	feedback	–	
reageert	de	inbrenger.	Waar	sta	ik	nu	en	
wat	kan	mij	verder	brengen?	

Veilige omgeving

De	groepsleden	geven	ten	slotte	in	een	
laatste	ronde	tips	en	tools	mee.	Dat	kan	
pittig	zijn	maar	is	vaak	ook	een	warm	
advies	van	meeleven.	De	inbrenger	heeft	
hierop	het	laatste	woord	en	de	dagvoor-
zitter	sluit	door	samen	terug	te	kijken	op	
de	ochtend	en	op	en	het	proces	zelf.	We	
maken	afspraken	voor	een	volgende	keer.	
We	drinken	nog	een	laatste	bak	koffie	en	
gaan	weer	uiteen	ieder	naar	haar	eigen	
(werk)	plek.	We	werken	een	lange	ochtend	
aaneengesloten	van	2.30 uur.	Uiteraard	
hanteren	we	ook	hier	ons	beroepsgeheim	
want	een	eerste	vereiste	is	een	volstrekt	
veilige	omgeving.	

Spiegel

De	waarde	van	deze	vrouwelijke	intervisie-
groep	is	allereerst	dat	de	groepsleden	zich	
vrij	voelen	om	hun	hart	te	openen,	juist	
dankzij	een	heldere	structuur	en	oprechte	
leiding	van	de	sessies.	We	helpen	elkaar	
door	het	maken	van	een	duidelijke	keuze,	

hoe	willen	we	de	eerstvolgende	keer	
werken.	
We	helpen	elkaar	ook	door	solidair	te	zijn.	
Het	kan	ook	over	de	dagelijkse	dingen	
gaan,	over	familie,	kinderen.	Een	persoon-
lijk	rondje	kan	dan	het	thema	van	de	
ochtend	zijn.	We	kletsen	bij	zogezegd.	
Wat	betekent	de	intervisie	voor	mijzelf?	Ik	
weet	dat	ik	met	een	probleem	dat	zich	
voordoet	in	mijn	werk	terecht	kan	bij	een	
integere	groep	vrouwelijke	collega’s.	Dat	
helpt	mij.	We	staan	als	een	schild	om	elkaar	
heen.	Ook	na	een	moeilijke	ochtend	neem	
ik	dit	gevoel	steeds	met	mij	mee.	De	
vrouwen	zijn	liefdevol	maar	ook	kritisch,	
soms	pijnlijk	confronterend	als	zij	menen	
dat	een	spiegel	mij	verder	kan	helpen.	Juist	
dan	is	de	heldere	structuur	van	de	ochtend	
waardevol	en	veilig.	We	staan	op	de	wind,	
zeker	als	vrouwelijk	vrijzinnig	predikant.

Geestelijk leiderschap

De	krimp	van	de	kerk	zet	door	als	we	de	
prognoses	volgen.	Geestelijk	leiderschap	is	
tegelijk	meer	nodig	dan	ooit.	Dat	vrouwe-
lijke	predikanten	hierin	een	eigen	bijdrage	
en	verantwoordelijkheid	dragen	is	voor	mij	
evident.	Zij	hoeden	en	bewaren	het	leven	
als	geen	ander.	Zij	dragen	als	een	schaal	
samen	met	de	anderen	de	geloofsgemeen-
schap.	Een	kwaliteit	die	van	nature	aan	
vrouwen	is	toevertrouwd.	Er	zijn	nog	meer	
soorten	van	geestelijk	leiderschap	maar	dat	
voert	nu	te	ver.
Er	is	nog	een	tweede	intervisie	groep	waar	
ik	deel	van	uitmaak.	Kortgeleden	vanuit	de	
Remonstrantse	predikanten	ingesteld.	Deze	
groep	is	gemengd	en	werkt	thematisch	
onder	de	vlag:	Mystieke	oriëntatie.	Ik	wens	
ons	als	kerk	een	netwerk	van	intervisie-
groepen	toe,	we	hebben	het	nodig	want	we	
staan	op	de	wind.			u
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Mentoraat, het begin en de Vijf 

Kolommen

Het	mentoraat	heeft	altijd	gesteund	op	het	
model	van	de	Vijf	Kolommen	dat	nog	
steeds	goed	functioneert:	Onderstaande	
kolommen	werden	op	een	A-4 ingevuld: 
I-	Welke	taak	geeft	je	energie	en	doe	je	
graag?	II-	Wat	vind	je	moeilijk,	kost	je	
energie?	III-	Wat	doe	je	maar	het	is	eigen-
lijk	niet	jóuw	taak	(je	vindt	het	leuk,	of,	
niemand	doet	het)?	IV-	Wat	doe	je	niet	en	
dat	frustreert	je?	V-	Wat	doe	je	niet,	je	kunt	
ook	niet	alles,	al	hoort	het	bij	je	werk,	het	
frustreert	je	niet?	

Deze	methode	is	ontwikkeld	voor	de	predi-
kanten	opdat	ze	een	overzicht	krijgen	over	
hun	werk,	in	hun	eigen	sterke	en	zwakke	
competenties,	en	op	een	positieve	manier	
naar	het	werk	kijken.	Deze	methode	is	bij-
zonder	goed	aangeslagen	en	heeft	al	de	
jaren	gediend	als	basis	voor	begeleiding	
van	beginnende	predikanten	en	kerkelijk	
werkers.	Na	de	eerste	persoonlijke	kennis-
making	vult	de	beginner	deze	kolommen	
in	met	de	eigen	taken.	Dit	leidt	tot	een	
gestructureerd	gesprek	tussen	de	mentor	
en	de	mentorant	om	inzicht	te	krijgen	in	
zijn/haar	werk	en	de	factoren	die	daarin	
een	rol	spelen.	
In	de	trainingen	van	mentoren	speelde	het	
model	een	belangrijke	rol.	Mentoren	zijn	

uit	ervaren	predikanten	geselecteerd	en	
trekken	een	jaar	op	met	de	beginnende	
predikant.	Met	veel	enthousiasme	vulden	
mentoren	de	vijf	kolommen	in	en	gingen	
ze	met	een	mede-mentor	in	gesprek.		Dit	
had	in	de	training	een	dubbel	doel:	oefenen	
van	het	model	ter	plekke,	en	oefenen	in	de	
houding	van	collegialiteit.	In	de	training	
kwamen	ook	thema’s	als	omgaan	met	tijd,	
preekbespreking	en	communicatieve	vaar-
digheden	aan	de	orde.	
Het	model	van	de	Vijf	Kolommen	is	ont-
wikkeld	in	het	begin	van	de	70er	jaren	
door	de	vakgroep	Praktische	Theologie	van	

de	VU	en	Kampen.	Het	is	in	de	
tijd	dat	de	werkbegeleiding	voor	
predikanten	is	begonnen.	
Predikanten	die	van	de	univer-

siteit	kwamen	waren	theologisch	geschoold	
maar	wisten	nog	niet	hoe	ze	dit	in	de	prak-
tijk	moesten	vormgeven.	Hieruit	werd	het	
mentoraat	ontwikkeld.	Een	ingenieus	
systeem	ontstond	door	predikanten	te	
trainen	en	hen	daarna	een	aantal	malen	in	
te	zetten	als	mentor.	De	werkbegeleiders	
zochten	de	juiste	mentor	bij	de	beginner.	
Voor	de	mentor	was	het	een	bovenplaatse-
lijke	taak	(onbezoldigd),	alleen	reiskosten	
werden	vergoed.	De	trainingen	waar-
borgden	de	kwaliteit	van	de	begeleidingen.	
De	mentoren	wisten	wat	er	van	het	mento-
raat	verwacht	werd,	de	opzet	was	duidelijk	
met	een	begin	en	afronding,	en	de	belang-
rijke	thema’s	kwamen	aan	de	orde.	Als	
neveneffect	hielpen	de	trainingen	de	

mentor-predikant	ook	in	het	eigen	werk,	
en	daagden	uit	tot	reflectie	op	het	eigen	
functioneren.	De	mentoren	gingen	na	de	
training	zorgvuldiger	met	hun	eigen	tijd	
om,	ook	met	hun	vrije	tijd.	Mentoraat	is	zo	
een	vorm	van	collegiale	consultatie.

Collegialiteit

Predikanten	en	kerkelijk	werkers	zijn	
ervaren	begeleiders.	Ze	zijn	zeker	in	staat	
ook	elkaar	te	begeleiden.	De	werkbegelei-
ding	heeft	door	de	jaren	heen	allerlei	
methodes	ontwikkeld	om	predikanten	met	
elkaar	in	gesprek	te	brengen	over	het	werk.		
Zo	zijn	telkens	nieuwe	impulsen	ontwik-
keld	om	collegiale	consultatie	te	stimu-
leren.	De	twee	effectiefste	vormen	van	de	
afgelopen	jaren	waren:	Teambegeleiding	
(zie	het	artikel	van	André	Drost)	en	
Intervisie.	
In	2000 werd	bij	de	werkbegeleiding	(Kees	
Waardenburg)	een	nieuwe	vorm	van	

Bijna 50 jaar heeft de werkbegeleiding vanuit de kerk gefunctioneerd voor 
het werk van predikanten en kerkelijk werkers. Mentoraat en individuele 
begeleiding waren de kerntaken. Trainingen over werksituaties werden 
ontwikkeld, en met de tijd mee kwamen Geestelijke Begeleiding, 
Teambegeleiding en Intervisie erbij. In dit artikel een korte schets. 

Door Nelleke Boonstra

Bijna 50 jaar werkbegeleiding voor 
predikanten en kerkelijk werkers: een schets

I- II- III- IV- V-

Van juli 1994 tot juli 2017 was Nelleke 

Boonstra predikant in algemene dienst 

voor de werkbegeleiding van 

predikanten en kerkelijk werkers bij de 

PKN. Door reorganisatie verviel de 

functie. Zij belicht in dit artikel de 

betekenis van de werkbegeleiding 

voor de Kerk.
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intervisie	ontwikkeld	die	duidelijk	geschikt	
is	voor	onderlinge	collegialiteit.	Deze	vorm	
heeft	als	bijzonderheid	dat	niet	alleen	de	
casus	wordt	besproken	maar	ook	komt	de	
focus	te	liggen	op	het	gesprek	in	de	bijeen-
komst	zelf:	Hoe	is	de	houding	van	degenen	
die	elkaar	bevragen?	Veel	groepen	hebben	
succesvol	met	deze	vorm	gewerkt	en	
werken	nog	met	deze	methode.	De	ont-
wikkelingen	zijn	verder	gegaan.	
Waarderende	Gemeenteopbouw	komt	in	
beeld.	Focus	komt	niet	zozeer	te	liggen	op	
de	problemen,	maar	op	de	kracht	van	de	
ander.	Welke	talenten	bezit	iemand?	
Vanuit	Waarderend	Onderzoeken	
(Appreciative	Inquiry	Method)	heeft	
Nelleke	Boonstra	(ikzelf)	in	de	afgelopen	3 
jaar	een	nieuwe	vorm	van	intervisie	ont-
wikkeld:	Waarderende	Intervisie.	
Predikanten	ontdekken	elkaars	talenten	en	
kwaliteiten	(competenties)	en	leren	die	in	
te	zetten	bij	moeilijke	omstandigheden.	
Dit	sluit	dan	weer	aan	bij	de	Vijf	
Kolommen.	De	eerste	vraag	die	een	collega	
stelt	als	hij	of	zij	de	ingevulde	kolommen	
van	de	ander	leest:	‘In	de	eerste	kolom	
staat	heel	veel,	dat	geeft	me	de	indruk	dat	
je	met	plezier	die	dingen	doet.	Vertel	er	
eens	iets	meer	over’.	Deze	vraag	leidt	tot	
een	gesprek	over	kwaliteiten.	Niet	focussen	
op	de	problemen,	maar	inzetten	op	

datgene	wat	de	ander	kan:	de	sterke	
competenties.	
 
Bijna 50 jaar werkbegeleiding vanuit

 de Landelijke Kerk

De	werkbegeleiding	was	ingebed	in	de	
Kerk.	In	de	70er	jaren	ontstaan	in	de	GKN,	
eind	80er	jaren	komt	ook	het	mentoraat	
op	in	de	NHK.	In	2000 werken	de	kerken	
helemaal	samen,	ook	met	de	ELK.	De	
werkbegeleiders	speelden	in	op	wat	in	een	
bepaalde	tijd	nodig	was.	Lag	de	nadruk	in	
de	70er	jaren	en	80er	jaren	op	de	beleving	
in	het	werk	en	het	ontwikkelen	van	com-
municatieve	vaardigheden	(de	commissie	
seksueel	misbruik	in	pastorale	relaties	is	
vanuit	de	werkbegeleiding	ontstaan,	en	de	
werkbegeleiding	stond	aan	de	wieg	van	
de	gedragscode	voor	predikanten	van	de	
BNP)	in	de	90er	jaren	kwam	het	persoon-
lijk	geloven	van	de	pastor	uitgebreid	aan	
de	orde.	Hieruit	is	in	het	begin	van	de	20e	
eeuw	de	opleiding	Geestelijke	Begeleiding	
ontstaan.	Gideon	van	Dam,	werkbege-
leider	van	1974 tot	2012,	is	daarvan	de	
geestelijk	vader.	In	2000 komt	ook	team-
begeleiding	in	beeld,	Kees	Waardenburg	
en	André	Drost	hebben	daarvoor	
modellen	ontwikkeld.	Ook	is	op	verschil-
lende	manieren	aandacht	geweest	voor	
de	werkdruk.	Persoonlijk	management,	

agendaplanning,	e-mail	beheer,	tijd-
schrijven	en	creëren	van	vrije	tijd	waren	
enkele	onderwerpen.	Trainingen	en	studie-
dagen	werden	hiervoor	ontwikkeld.	Deze	
werden	goed	bezocht.	
Dit	gebeurde	naast	de	hoofdtaak:	
Individuele	Begeleiding	voor	predikanten	
en	kerkelijk	werkers	op	verzoek.	De	
gesprekken	waren	vertrouwelijk,	de	predi-
kant	werd	begeleid	en	gestimuleerd	om	
eigen	oplossingen	voor	de	problematiek	te	
vinden.	Vanuit	de	begeleiding	hadden	de	
werkbegeleiders	veel	inzicht	in	de	proble-
matiek	in	het	werk	van	de	predikant	en	van	
de	kerkelijk	werker.	In	crises,	bij	herstel	na	
ziekte,	bij	dreigende	losmakingen,	de	werk-
begeleider	was	de	persoon	die	vanuit	de	
Landelijke	Kerk	aandacht	bleef	houden	
voor	de	collega	als	hij	of	zij	erom	vroeg.
Werkbegeleiding	vanuit	de	Kerk	is	er	niet	
meer.	Mijn	expertise	is	er	natuurlijk	nog	wel.	
De	komende	tijd	wil	ik	mij	meer	bekwamen	
in	het	Waarderend	Onder	zoeken	en	zal	ik	
zeker	nog	daarover	publiceren.	Waarderend	
coachen	en	waarderende	intervisie	hebben	
mijn	hart	en	deze	vorm	zal	haar	weg	vinden	
in	de	kerken.	Zie	bijvoorbeeld	bij	http://
www.met-andere-ogen.nl/	waar	binnenkort	
ook	waarderende	intervisie	aangeboden	
wordt.		u

Achtergrond 

In	de	afgelopen	jaren	heb	ik	heel	wat	predi-
kanten	en	kerkelijk	werkers	zowel	indivi-
dueel	als	in	teamverband	begeleid.	Ook	de	
komende	jaren	hoop	ik	dat	te	doen.	Ik	heb	
ontdekt	dat	ik	met	mijn	geloof	in	mogelijk-
heden	en	gerichtheid	op	het	benutten	
daarvan	mensen	verder	kan	brengen.	In	
mijn	begeleidingen	ga	ik	op	zoek	naar	wat	
de	ander	en	anderen	ten	diepste	bezielt	en	
beweegt.	Daar	stroomt	energie.	Daar	bruist	
het	van	verlangen.	Daar	borrelen	nieuwe	
ideeën	op.	De	kunst	is	om	dat	om	te	zetten	
in	een	concrete	aanpak.	Daar	ben	ik	op	

gericht	in	mijn	begeleidingen.	Ik	noem	een	
paar	dingen	die	mij	zijn	opgevallen.

Het ambt van predikant 

is een vak apart

Predikanten	zijn	geschoold	in	luisteren.	
Dat	betekent	dat	zij	bij	het	ontwikkelen	van	
beleid	nogal	eens	te	lang	wachten	voordat	
ze	spreken.	Wat	in	het	pastoraat	een	
belangrijke	vaardigheid	is,	wordt	een	
manco	bij	het	uitzetten	van	nieuwe	lijnen	
in	de	organisatie	van	het	gemeentewerk.	
Denk	aan	de	volgende	situatie.	De	finan-
ciële	mensen	(kerkrentmeesters)	komen	

met	een	plan	van	aanpak,	waar	de	predi-
kanten	zich	niet	in	kunnen	vinden.	
Volledig	te	goeder	trouw	zijn	cijfers	op	een	
rij	gezet	en	is	geconcludeerd,	dat	de	for-
matie	te	groot	is	en	dat	een	andere	wijkin-
deling	de	oplossing	is.	De	predikanten	
hadden	zoiets	wel	gehoord	in	vergade-
ringen,	maar	het	overvalt	hen	toch	wel.	
“Dat	gaat	zomaar	niet,	hoor!	Zo	simpel	is	
het	niet!”	Met	gezucht	van	de	direct	
betrokkenen	en	ingehouden	adem	van	
anderen	begint	dan	het	verdere	traject.
Het	is	een	wat	gechargeerde	casus,	maar	
het	gaat	mij	even	om	de	mechanismen	

Predikantschap: ambt en ambacht
Door André Drost
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erin.	Aan	de	éne	kant	hebben	predikanten	
behoefte	aan	erkenning	van	hun	specifieke	
deskundigheid	en	visie.	Aan	de	andere	kant	
nemen	ze	nogal	eens	een	afwachtende	
houding	aan	in	het	naar	voren	brengen	
daarvan.	Juist	het	eigene	van	het	ambt	van	
predikant	vraagt,	dat	je	als	predikant/pre-
dikanten	proactief	bent	in	het	uiten	van	je	
visie	en	in	het	inzichtelijk	maken	van	je	
deskundigheid.	
Mij	is	keer	op	keer	opgevallen,	dat	mede-
kerkenraadsleden	en	gemeenteleden	blij	
verrast	waren	als	hun	predikanten	kwamen	
met	een	duidelijke	visie	op	het	werk	en	
duidelijke	voorstellen	voor	de	aanpak	
ervan.	Hier	zit	meer	ruimte	dan	op	het	
eerste	gezicht	het	geval	lijkt	te	zijn.	Het	
vraagt	een	gezonde	kijk	op	het	unieke	van	
het	ambt	en	gerichtheid	om	daarover	te	
communiceren	in	verbinding	met	de	
bezorgdheid	en	verlangens	van	anderen.	

Part-time of full-time predikant?

Of	je	nu	als	predikant	een	fulltime	of	een	
parttime	dienstverband	hebt:	je	bent	zelf	
degene	die	al	dan	niet	te	veel	werkt.	Bij	
mijn	begeleidingen	voor	de	‘inrichting’	van	
het	werk	(prioriteiten,	planning,	afstem-
mingsoverleg)	is	dat	het	uitgangspunt.
Natuurlijk	kan	er	soms	een	opeenstapeling	
van	werk	zijn.	Maar	hoe	je	structureel	
omgaat	met	je	tijd:	dat	is	iets	van	jezelf.	
Hoe	duidelijker	je	voor	jezelf	weet	wat	je	
doet	en	waarom,	des	te	duidelijker	kun	je	
daar	werkafspraken	over	maken.	Mijn	
ervaring	is,	dat	ook	daar	meer	ruimte	voor	
is	dan	predikanten	geneigd	zijn	te	
benutten.	
Het	veronderstelt	twee	dingen.	Je	moet	bij	
jezelf	te	rade	gaan,	of	je	wellicht	een	onjuist	
(ongezond)	beeld	hebt	van	wat	je	allemaal	
zou	moeten	doen	om	een	goede	predikant	
te	zijn.	Daarnaast	moet	je	bespreekbaar	
maken	wat	de	achterliggende	zorg	is	van	
mensen	die	toch	graag	willen,	dat	je	‘al	het	
andere’	ook	blijft	doen.
Werken	aan	wederzijds	begrip,	zeker	in	
kerkenraadsverband,	vergroot	het	draag-
vlak	voor	aanpassingen	in	de	aanpak	van	
en	beschikbaarheid	voor	het	werk.	Wacht	
daar	niet	mee	tot	een	volgend	jaargesprek;	
doe	het	door	het	jaar	heen.	Door	regelma-
tige	evaluatie	en	goede	feedback	ontstaat	
meer	besef	van	gezamenlijkheid,	ook	in	het	
omgaan	met	de	werkdruk	van	jou	als	
predikant.

En als het niet loopt?

Helaas	loop	je	soms	tegen	grenzen	aan.	
Dan	wil	het	niet,	zoals	je	zou	wensen.	Vaak	
merk	je	al	een	hele	tijd	dat	het	niet	lekker	
loopt.	Het	is	van	groot	belang	om	die	tijd	
gericht	te	benutten.	Allereerst	voor	zelfre-
flectie	en	vervolgens	voor	grondige	afstem-
ming	met	je	medekerkenraadsleden.	Hoe	
tijdiger,	hoe	beter.	Ook	hier	is	nog	veel	
winst	te	behalen.
Zelfreflectie	vraagt	moed	om	anderen	te	
betrekken	bij	het	open	verkennen	van	wat	
jij	zelf	anders	zou	kunnen	doen.	Het	vraagt	
ook	van	die	anderen	moed,	om	niet	met	
eigen	oplossingen	te	komen,	maar	jouw	

perspectief	te	nemen	en	achter	je	emoties	
door	te	vragen.	Wat	is	je	behoefte	en	hoe	
kun	je	die	bespreekbaar	maken?
Soms	kun	je	voor	je	reflectie	veel	hebben	
aan	een	collega,	oud-studiegenoot	of	inter-
visiegroep.	Je	kunt	ook	een	coach	zoeken:	
iemand	met	een	buiten-perspectief.	Soms	
zijn	de	werkverhoudingen	of	persoonlijke	
omstandigheden	zo	belastend,	dat	het	goed	
is	om	met	een	pastor	voor	buitengewone	
omstandigheden	te	spreken.	
Visitatie	wordt	vaak	als	een	uiterste	middel	
gezien	en	komt	daardoor	vaak	te	laat	in	
beeld,	zo	heb	ik	de	afgelopen	jaren	ook	
gezien.	In	de	nieuwe	kerkelijke	PKN-
organisatie	(2018)	zal	de	visitatie	vooral	
nog	een	rol	kunnen	spelen	bij	spanningen	
en	conflicten,	verwacht	ik.	Laat	het	niet	
zover	komen.	Organiseer	je	eigen	onder-
steuning	en	begeleiding	om	uit	stagnaties	
en	spanningen	te	komen.

Doe wat je wilt – en doe dat samen!

Graag	daag	ik	predikanten	en	kerkelijk	
werkers	uit	om	te	doen	wat	ze	willen,	zowel	
individueel	als	in	teamverband.	Wat	wil	je	
–	ook	als	team	–	ten	diepste?	Wat	zie	ik	
jou/	jullie	dan	doen?	Met	wie?	Hoe?	Het	
gaat	om	het	inzetten	van	jouw	en	jullie	spe-
cifieke	talenten.	Juist	daarmee	kun	je	tot	
zegen	zijn.	
Zo	werken	en	samenwerken	is	een	geloofs-
stap:	je	doet	andere	dingen	niet	of	minder,	
zodat	het	eigene	tot	zijn	recht	komt.	Een	
duidelijke	focus	schept	ruimte:	je	kunt	
elkaar	aanvullen;	je	ontdekt	dat	niet	alles	
even	functioneel	is.	Door	te	werken	vanuit	
de	inhoud	(“dit	wil	ik/	willen	wij	heel	graag	
toevoegen”),	ontstaat	nieuwe	beweging	en	
rust	(“zo	kan	het	ook	en	het	werkt	
prima!”).	
Begeleiding	daarin	werkt	versnellend	en	
verdiepend.	Toch	begint	het	met	de	geza-
menlijke	wil	om	iets	tot	stand	te	brengen,	
elkaar	daarin	vast	te	houden	en	ruimte	te	
geven.	Vanuit	die	basis	en	met	wat	vrij-
moedigheid	om	samen	ongewone	dingen	
te	doen	(en	andere	dingen	gewoon	te	
laten!),	kom	je	een	heel	eind.	Ook	hier	zie	
ik	volop	ontwikkelruimte	in	de	kerk.	u

Tot 1 augustus jl. was André Drost 

predikant in algemene dienst voor 

werkbegeleiding bij de PKN. Door 

reorganisatie verviel zijn functie. Vanaf 

17 oktober jl. is hij verder gegaan 

als zelfstandig coach en teamcoach 

(Drost Consult & Begeleiding). Wat is 

hem in de afgelopen jaren opgevallen 

als predikant voor werkbegeleiding? 

Op verzoek van de redactie van P&S 

schrijft hij daarover.
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Einde intermediairsfunctie BNP

In	2015 kwam	het	collectieve	contract	tussen	
BNP	en	Zilveren	Kruis	onder	druk	te	staan	
door	ontwikkelingen	binnen	het	Achmea	
concern	(waarvan	Zilveren	Kruis	deel	uit-
maakt)	en	door	nieuwe	wetgeving	(waar-
onder	het	provisieverbod).	De	inkomsten	die	
de	BNP	ontving	in	het	kader	van	het	collec-
tieve	contract	dreigden	volledig	weg	te	vallen.	
Deze	inkomsten	gaan	terug	op	de	intermedi-
airsfunctie	die	de	BNP	jarenlang	daadwerke-
lijk	vervulde.	Medewerkers	op	het	
bondsbureau	hielden	de	polis-administratie	
bij,	inden	premies,	en	waren	vraagbaak	en	
bemiddelingsinstantie	voor	de	leden.	De	
werkzaamheden	op	het	bureau	stopten	
echter,	de	administratie	kwam	in	handen	van	
Zilveren	Kruis,	en	de	rol	als	vraagbaak	en	
bemiddelaar	werd	steeds	kleiner.	De	laatste	
twee	jaar	kon	de	BNP	nog	aanspraak	maken	
op	‘vergoeding	van	marketing-	en	communi-
catiekosten’.	Met	ingang	van	2018 ontvangt	
de	BNP	geen	vergoeding	meer	van	Zilveren	
Kruis.	Zo	werd	de	functie	van	de	BNP	als	
intermediair	geleidelijk	aan	tot	een	minimum	
gereduceerd.

Dominass is voortaan aanspreekpunt

Wie	al	sinds	jaren	naar	tevredenheid	bij	
Zilveren	Kruis	is	verzekerd	zal	dat	graag	zo	
houden.	Het	bestuur	van	de	BNP	wilde	
daarom	in	de	gewijzigde	omstandigheden	
voldoende	continuïteit	garanderen	aan	leden	
met	een	lopende	verzekering	met	collectivi-
teitskorting	bij	Zilveren	Kruis.	Na	uitvoerig	
overleg	en	met	instemming	van	betrokken	
partijen	heeft	de	BNP	de	intermediairsfunctie	
overgedragen	aan	Dominass	Assurantiën.	
Daarmee	wordt	Dominass	aanspreekpunt	

voor	onze	leden	die	een	zorgpolis	hebben	bij	
Zilveren	Kruis.	Nieuw	is	alleen	dat	wie	nu	
een	polis	heeft	bij	Zilveren	Kruis	met	vragen	
over	zorg	niet	meer	bij	Zilveren	Kuis	aan-
klopt,	maar	bij	Dominass.	Uiteraard	zullen	de	
betrokken	verzekerden	hierover	persoonlijk	
bericht	ontvangen	van	Zilveren	Kruis.	

Voor verzekerden bij Zilveren Kruis 

verandert verder niets

Leden	van	de	BNP	die	een	zorgpolis	hebben	
bij	Zilveren	Kruis	behouden	hun	polis,	met	
dezelfde	voorwaarden,	dezelfde	keuzes	voor	
aanvullende	verzekeringen,	dezelfde	premies	
en	kortingen,	en	dezelfde	incassering	als	tot	
nu	toe.	Dominass	wordt	aanspreekpunt,	maar	
verder	verandert	er	niets.	Leden	van	de	BNP 
blijven	recht	houden	op	de	collectiviteitskor-
ting	van	Zilveren	Kruis.	

Samenwerking met Dominass

Sinds	2016 biedt	Dominass	een	aantrekkelijk	
alternatief	voor	de	zorgpolis	bij	Zilveren	
Kruis.	Een	groot	aantal	BNP-leden	dat	verze-
kerd	was	bij	Zilveren	Kruis	stapte	over	naar	
Dominass	als	intermediair	voor	Avéro	
Achmea.	U	treft	sindsdien	beide	aan	in	het	
colofon	van	P&S.	Dat	blijft	zo,	alleen	is	
Dominass	nu	het	aanspreekpunt	voor	de	
zorgpolissen	zowel	bij	Zilveren	Kruis	
Achmea,	als	bij	Avéro	Achmea.		Zoals	gezegd	
stopt	Zilveren	Kruis	met	het	betalen	van	een	
vergoeding	aan	de	BNP.	Van	Dominass	ont-
vangt	de	BNP	sponsorgeld.	De	bedragen	zijn	
verminderd,	maar	gelukkig	is	de	BNP	daarvan	
niet	meer	afhankelijk	voor	de	eigen	exploi-
tatie.	De	betreffende	gelden	worden	al	sinds	
jaren	bestemd	voor	en	besteed	door	het	
Steunfonds.u

De kosten voor de gezondheidszorg zijn in het recente verleden sterk 
gestegen, en leggen beslag op een aanzienlijk deel van het nationaal 
inkomen en van ons persoonlijk inkomen. De BNP heeft vanouds met 
Zilveren Kruis afspraken kunnen maken over premiekorting voor zijn leden, 
sinds 2016 zijn er ook afspraken met Dominass Assurantiën. 

Door Sjaak Verwijs

Collectiviteitskortingen bij zorgverzekeringen 
blijven in 2018 van kracht

Lidmaatschap en 
contributies:  

Incasseringen en 

contributiebedragen:

Wij streven ernaar maandincasso’s 

rond de 26e van de maand vooraf te 

incasseren.

De jaarincasso’s zullen wij eind februari 

/ begin maart incasseren. 

(Bij een incasso ontvangt u geen 

factuur).

De contributiebedragen voor 2018 

zijn:

Volledig: € 161,00

Beperkt: €   78,00

Emeritus: €   54,00

Student: €   32,00

Gezinslid: €   23,00

Wijzigingen en opzeggingen:

Uw lidmaatschap van de Bond  van 

Nederlandse Predikanten geldt, zoals 

bepaald in statuten/huishoudelijk 

reglement, voor een heel kalenderjaar. 

Tussentijds wijzigen of opzeggen, leidt 

niet tot verrekening of restitutie.

Mocht u willen opzeggen dan vragen 

wij u dit in ieder geval te doen voor 

1 december van het lopende jaar, 

waarna opzegging januari daarop 

volgend ingaat.

Voor wijzigingen geldt ook dat u dit 

aangeeft voor 1 december. Uw 

wijziging gaat dan in vanaf het  

volgende jaar. De status op 1 januari is 

bepalend voor het lidmaatschap van 

het dan aangevangen jaar. Wij 

adviseren u z.s.m. aan ons door te 

geven als er een wijziging plaatsvindt.  

Wij ontvangen géén wijzigingen van 

kerkelijke instanties, waardoor we voor 

de berichtgeving van u afhankelijk 

zijn.
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Het begin

‘Het	VTE	is	eigenlijk	in	de	jaren	2005-
2007,	tijdens	de	kerkmuzieklessen	die	ik	
gaf	op	het	seminarie	Hydepark,	ontstaan.	
De	slotviering	aan	het	einde	van	het	drie-
weken-seminarie	in	juni	2007 werd	
gezongen	door	een	prachtig	koor	van	

gaan	managen	en	dus	kwam	er	een	‘VTE-
opstart-comité’.	We	bedachten	met	elkaar	
hoe	we	dit	projectkoor	van	theologen	
verder	zouden	gaan	opzetten:	uiteraard	
kwam	er	een	dropbox	waarin	we	een	
archief	opbouwden.	De	leden	van	het	
opstartcomité	(in	eerste	instantie	stu-
denten)	werden	verantwoordelijk	voor	
het	ledenbestand,	de	financiën,	de	PR	en	
per	project	was	er	een	projectleider	die	
de	gang	van	zaken	in	de	gaten	hield.	Toen	
we	hadden	gemerkt	dat	de	Protestantse	
Theologische	Universiteit	ook	belangstel-
ling	had	gekregen	voor	dit	initiatief,	
voerden	we	gesprekken	om	te	kijken	of	
we	wellicht	ook	gesponsord	zouden	
kunnen	worden.	Sinds	2008 is	het	VTE 
‘powered	by	PTHU’.	

Veelzijdig aanbod

‘Het	is	ongelofelijk	om	te	zien	na	tien	jaar	
wat	we	allemaal	gedaan	hebben.	We	
hebben	regelmatig	meegewerkt	aan	
vespers,	vaak	in	de	vorm	van	Evensongs.	
In	de	tijd	dat	het	Liedboek	van	2013 ont-
stond	hebben	we	regelmatig	gezongen	
tijdens	zangavonden	in	het	land.	De	afge-
lopen	jaren	hebben	we	een	drietal	
dubbel-CD’s	‘Met	hart	en	ziel’	bij	het	
Liedboek	opgenomen	en	een	cd	bij	‘Het	
liefste	lied	van	overzee’.	Ook	hebben	we	
medewerking	verleend	aan	de	
Psalmentour	en	de	Luthertour,	geïniti-
eerd	door	de	Protestantse	Kerk	in	
Nederland.	In	de	Advent	hebben	we	een	
aantal	keren	een	Festival	of	Lessons	and	
Carols	gezongen.	Een	spin-off	van	het	
VTE	is	de	Vrouwenschola.	Zij	heeft	een	
aantal	liederen	van	Hildegard	van	Bingen	
op	het	repertoire	en	wordt	steeds	vaker	
gevraagd	een	concert	te	verzorgen.	
Zoveel	mooie	projecten!	Het	is	al	met	al	
teveel	om	op	te	noemen.	Op	de	website	
van	de	PThU	hebben	we	een	eigen	pagina	
en	daar	staan	heel	veel	projecten	op	
genoemd.	Op	die	pagina	is	ook	infor-
matie	te	vinden	over	de	CD’s.’

Zingen verbindt

‘Het	is	mooi	om	te	zien	dat	het	VTE	is	uit-
gegroeid	tot	een	grote	groep	van	theolo-
giestudenten	en	medewerkers	van	

studenten,	die	tot	de	conclusie	kwamen	
dat	het	jammer	was	dat	ze	na	deze	weken	
nooit	meer	met	elkaar	samen	zouden	
zingen.	Op	31 oktober	2007 werd	de	
boekpresentatie	georganiseerd:	‘Wij	zijn	
OOK	katholiek’.	Ik	werd	gevraagd	om	met	
een	koor	te	komen	zingen,	dacht	toen	aan	
de	theologiestudenten	en	dat	was	het	
begin	van	het	Vocaal	Theologen	
Ensemble.’

Empowered by PThU

‘En	toen	ging	het	snel.	We	werden	
gevraagd	om	in	januari	2008 bij	de	
Oecumenelezing	te	zingen	en	andere	uit-
nodigingen	volgden.	Ik	had	al	wel	in	de	
gaten	dat	ik	dat	niet	in	mijn	eentje	moest	

Een gesprek met ds. Hanna Rijken is nooit saai. Ze is musicus en theoloog 
en altijd met honderd- en-één dingen bezig vol vuur en enthousiasme. Het 
Vocaal Theologen Ensemble is een van haar ‘kinderen’. Het lijkt erop dat als 
ze iets ruikt van initiatief en enthousiasme er binnen afzienbare tijd iets 
ontstaat. Zo ook dit Ensemble, dat ruim tien jaar geleden is geboren.

Door Jasja Nottelman

Zingen verbindt, dwars door kerkmuren heen!

Het Vocaal Theologen 
Ensemble bestaat 10 jaar 

ds Hanna Rijken is musicus en 

theoloog en werkte als promovenda 

liturgiewetenschap aan de Protestantse 

Theologische Universiteit in Amsterdam. 

Ze promoveert binnenkort op een 

proefschrift over de Choral Evensong 

in Nederland, getiteld ‘‘My Soul 

Doth Magnify’ The Appropriation of 

the Anglican Choral Evensong in the Netherlands’. Ze is nu werkzaam als docent 

Liturgiek aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) en als predikant in algemene 

dienst van de Protestantse Kerk in Nederland ten dienste van de Protestantse 

Gemeente Utrecht met een bijzondere opdracht voor de interkerkelijke pioniersplek 

die ze initieerde: Wekelijkse Choral Evensong & Pub op donderdagavond in de 

Utrechtse binnenstad. Ook ze is initiator, dirigent en artistiek leider van het Vocaal 

Theologen Ensemble (VTE) en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht (BKU).’
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verschillende	universiteiten,	predikanten	
en	geestelijk	verzorgers.	Zouden	we	dis-
cussiëren	over	theologische	onder-
werpen,	dan	zouden	we	het	niet	eens	
worden.	Het	zingen	verbindt,	je	stemt	je	
op	elkaar	af.	Er	is	adem,	spiritus,	de	Geest	
gaat	waaien,	dwars	door	kerkmuren	
heen!	In	de	pauze	en	na	de	repetitie	
wordt	er	druk	gepraat	en	genetwerkt.	We	
leven	met	elkaar	mee,	er	worden	kaartjes	
gestuurd,	even	een	telefoontje	gepleegd.	
Het	is	een	mengelmoes	van	studenten	en	
afgestudeerden,	van	mensen	die	aan	het	
begin	van	hun	(kerkelijke)	carrière	staan	
en	mensen	die	al	heel	veel	ervaring	
hebben.’	‘Als	je	zingt	worden	woorden	
werkelijkheid.	Je	bent	betrokken	met	alles	
wat	in	je	is.	Er	gaat	een	enorme	power,	
wilskracht	van	uit.	Het	is	verkondigend	
zingen!	Het	verbindt	hemel	en	aarde	en	
de	mensen	en	dat	wordt	ervaren.’

Toekomst van de kerk

‘Ik	ben	er	van	overtuigd	dat	muziek	
belangrijk	is	voor	de	toekomst	van	de	
kerk.	Als	muziek	goed	wordt	uitgevoerd	
dan	word	je	opgetild,	je	ervaart	dat	er	
meer	is.	Theologie	kan	niet	zonder	
muziek.	We	zijn	geroepen	om	God	lof	te	

dat	de	organisatorische	dingen	op	zich	
neemt	en	mij	ondersteunt.	Als	het	gaat	
om	het	aannemen	van	projecten	denkt	
het	bestuur	mee	en	zorgt	voor	de	finan-
ciële	afhandeling.	De	zangers	zijn	muzi-
kaal	ontvankelijk	en	ze	leren	snel.	Je	
moet	je	voorbereiden	thuis,	want	we	er	is	
meestal	weinig	repetitietijd.	In	korte	tijd	
studeren	we	prachtige	muziek	in.’			u

zingen.	Samen	zingen	verbindt	en	maakt	
dat	je	naar	elkaar	gaat	luisteren,	omdat	je	
dat	al	zingend,	doet.’

Theologen als koorzangers

	‘De	koorzangers	geven	in	hun	dagelijks	
werk	bijna	allemaal	leiding	aan	
gemeentes,	teams	etc.	Als	ze	zingen,	staan	
ze	echt	voor	wat	ze	zingen,	dat	is	bij-
zonder.	Ik	ben	blij	dat	er	een	bestuur	is	

André van der Stoel 
(27 jaar)
Waarom zing je mee in het VTE?
Een	dag	niet	gezongen	is	een	dag	niet	
geleefd.	
Wat brengt het je?
Zingen	is	een	belangrijke	drager	van	mijn	
spiritualiteit.	Ik	zing	mij	het	geloof	te	
binnen.	Daarbij	geniet	ik	ook	van	de	
schoonheid	van	de	muziek,	de	uitdaging	
omdat	we	in	korte	tijd	veel	nieuwe	dingen	
moeten	leren,	de	gezelligheid	als	theologen	
onderling
Waarom vind je het VTE van belang?
Het	VTE	kan	laten	zien	hoeveel	plezier	
zingen	geeft,	en	welke	rijkdom	er	in	de	
christelijke	zangtraditie	aanwezig	is.	
Daarbij	is	het	ook	een	middel	om	zang	
onder	voorgangers	te	ontwikkelen.	

Welk optreden staat je nog goed bij?
Ik	heb	heel	erg	genoten	van	het	inspiratie-
festival	op	Terschelling.	Zingen	in	een	oud	
kerkje	bij	kaarslicht,	het	enthousiasme	van	
het	publiek,	de	gezelligheid	in	de	huisjes	
waar	we	verbleven.	
Heb je een favoriet lied?
Ik	zing	erg	graag	het	Magnificat	en	het	
Nunc	Dimittis	uit	de	Evensong,	in	allerlei	
zettingen.	Het	zijn	zulke	prachtige	teksten!

Roel Bosch (59 jaar)
Waarom zing je mee in het VTE?
Ik	ga	de	uitdaging	graag	aan:	muziek,	
mensen	om	me	heen	die	hetzelfde	anders	
zingen,	samen	werken	aan	een	koorklank	
die	eenheid	vertoont,	teksten	die	gedragen	
worden	door	me	heen	laten	gaan,	voldoe-
ning	en	zingvreugde,	verbazing	over	wat	

toch	mogelijk	bleek	-	en	soms	wat	stress.
Waarom vind je het VTE van belang?
Een	mooie	manier	om	theologen	van	
diverse	achtergronden,	leeftijden,	werk-
velden,	zangvelden	tegen	te	komen.
Welk optreden staat je nog goed bij?
Psalmentour,	vooral	de	uitvoering	in	
Groningen,	
Heb je een favoriet lied?
Psalm	114 uit	Amsterdam	Chazzanoet

Marloes Meijer (39 jaar)
Waarom zing je mee in het VTE
Omdat	het	VTE	de	muziek	laat	klinken	
zoals	die	bedoeld	is.	Dan	klinkt	in	de	geza-
menlijkheid	van	de	stemmen,	soms	zomaar	
even	Gods	stem	mee.
Wat brengt het je?
Zangplezier,	inspiratie	en	een	breed	

Het Vocaal Theologen Ensemble
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netwerk.
Waarom vind je het VTE van belang?
Tussen	alle	soorten	eigentijdse	en	klassieke	
muziek,	heeft	de	kerkmuziek	een	eigen	
plek.	Ik	vind	het	belangrijk	dat	theologen	
daar	kennis	en	ervaring	mee	opdoen.	Voor	
mij	voor	mijn	eigen	inspiratie	en	om	mijn	
keuzes	in	de	dienst	beter	te	kunnen	onder-
bouwen.	Bovendien	worden	hier	je	theolo-
gengrappen	begrepen.	
Welk optreden staat je nog goed bij?
Het	avondgebed	in	de	oude	kerk	op	
Terschelling.	Heel	veel	mensen,	kaarslicht,	
gerichtheid	op	Wie	ons	overstijgt.
Heb je een favoriet lied?
Dat	wisselt	per	project.	

Emsi Hansen (26 jaar)
Waarom zing je mee in het VTE?
Het	repertoire	van	het	VTE	is	lekker	gevari-
eerd	en	doordat	het	een	projectkoor	is,	
ontmoet	je	telkens	weer	nieuwe	mensen.	
Het	is	heel	lekker	om	ook	op	deze	manier	
met	theologie/spiritualiteit	bezig	te	zijn.	En	
de	bevlogenheid	van	dirigente	Hanna	
Rijken	is	aanstekelijk.

Wat brengt het je?
Bij	het	VTE	kan	ik	op	een	andere	manier	
met	theologie	bezig	zijn	dan	in	de	college-
banken	of	achter	mijn	bureau.	Er	komt	een	
stukje	beleving,	een	stukje	spiritualiteit	bij	
kijken.	Tegelijkertijd	is	het	een	fijne	manier	
om	midden	in	de	hectiek	even	te	‘aarden’:	
als	je	zingt,	moet	je	goed	doorademen	en	je	
concentreren	-	dat	laat	geen	ruimte	voor	
piekergedachten	of	stress.	Heerlijk!	
Waarom vind je het VTE van belang?
Theologie	en	muziek	kunnen	niet	zonder	
elkaar.	Voor	mij	is	zingen,	ook	in	een	kerk-
dienst,	ook	een	manier	van	liturgie	
beleven.	Even	iets	anders	dan	alleen	met	je	
hoofd	bezig	zijn.	Het	VTE	biedt	daar	gele-
genheid	voor.	Een	mooie	bonus	is	dat	je	
allerlei	andere	theologen	ontmoet	en	er	af	
en	toe	van	die	heerlijke	theologen-humor	
om	de	hoek	komt	kijken.	
Welk optreden staat je nog goed bij?
Een	van	mijn	eerste	optredens	met	het	VTE 
was	een	Evensong	in	de	kathedraal	van	
Antwerpen,	ter	ere	van	het	10-jarig	
bestaan.	Dat	is	nog	eens	met	je	neus	in	de	
boter	vallen!	De	Engelse	koormuziek	

spreekt	mij	sowieso	erg	
aan,	en	dat	dan	in	zo’n	
statige	kathedraal	te	
mogen	zingen	was	wel	
echt	een	feestje!	Ook	
het	naborrelen	in	een	
echte	Belgische	kroeg	
was	heel	gezellig!	
Heb je een favoriet lied?
‘The	Lord	bless	you	and	
keep	you’	van	John	
Rutter	is	wel	echt	een	
van	mijn	favo’s.	
Prachtig	hoe	de	ver-
schillende	stemmen	zo	
gevoelig	samenkomen.	
En	qua	tekst	gaat	er	
niets	boven	‘Ga	maar	
gerust’	van	Sytze	de	
Vries	-	daar	kan	ik	de	
hele	dag	naar	luisteren.

Lieke Weima (24 jaar)
Waarom zing je mee in het VTE?
Samen	met	anderen	zingen	is	voor	mij	een	
van	de	belangrijkste	manieren	om	mijn	
geloof	te	beleven.	Dat	het	VTE	een	project-
koor	is,	maakt	het	praktisch,	contact	met	
collega’s	in	allerlei	fasen	is	verrijkend.	
Wat brengt het je?
Plezier,	zingen	in	de	mooiste	kerken	door	
heel	Nederland,	het	samen	beleven	van	
mooie	muziek	verrijkt	mijn	geloof.	
Daarnaast	pik	je	gaandeweg	een	heleboel	
kennis	op	over	kerkmuziek	en	heb	ik	een	
breed	scala	aan	kerkmuzikale	stijlen	leren	
waarderen.	
Waarom vind je het VTE van belang?
Ontmoeting	tussen	collega’s	op	een	ander	
vlak	dan	alleen	het	intellectuele.	Muziek	
kan	een	verbindende	schakel	zijn	tussen	
mensen	die	op	theologisch	vlak	misschien	
uiteen	liggen.	Ook	biedt	het	VTE	een	breed	
repertoire	aan	liederen	waar	je	als	voor-
ganger	ook	weer	uit	kunt	putten.	Dat	voor-
komt	dat	je	steeds	je	eigen	favorieten	kiest	
voor	een	dienst.	
Welk optreden staat je nog goed bij?
De	cd-opnames	vind	ik	steeds	weer	
opnieuw	een	feestje.	Het	vraagt	een	ander	
soort	concentratie	dan	een	concert,	omdat	
je	de	kleinste	afwijking	of	het	zachtste	
geritsel	van	je	bladmuziek	hoort	op	de	
opname.	We	zijn	de	hele	dag	als	team	‘aan	
het	werk’	en	dat	schept	een	sterk	wij-
gevoel.	Met	name	het	eerste	jaar	herinner	
ik	me	nog	goed:	hoe	soms	stukken	tien	
keer	over	moesten	omdat	er	steeds	wel	een	
bus	of	ambulance	langs	de	Janskerk	reed.	
“Opname	vijf	tellen	na	deze	bus!”	
Heb je een favoriet lied?
Oei,	zoveel!	Vaak	heb	ik	wel	een	of	twee	
liederen	die	een	tijdje	met	me	‘meegaan’.	
Nu	is	dat	bijvoorbeeld	‘Hoe	moeten	wij	u	
loven’,	uit	Het	Liefste	Lied	van	Overzee	
(deel	2),	dat	we	ook	op	cd	hebben	gezet.	
Een	beetje	bombastisch	misschien	qua	
tekst	en	melodie,	maar	zo	heerlijk	om	te	
zingen!
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Hoe was/is de overgang van Engeland

 naar Nederland?

‘Ik	kan	niet	anders	zeggen:	het	is	heerlijk	
voor	de	kinderen.	Je	kunt	overal	naartoe	
fietsen,	het	is	groen,	alles	is	bereikbaar.	Wij	
woonden	in	Engeland	buiten	de	stad	en	
daar	doe	je	alles	met	de	auto.	Ik	heb	nu	
zelfs	een	bakfiets	aangeschaft,	dus	dat	zit	
wel	goed!	De	kinderen	(4 en	5 jaar)	gaan	
naar	de	Vrije	School,	heel	wat	anders	dan	
het	strikte	schoolsysteem	in	Engeland,	nu	
leren	ze	spelenderwijs.’

En voor jezelf?

‘Ik	moet	eraan	wennen	dat	in	Nederland	
de	predikant	geen	centrale	rol	meer	speelt	
in	de	samenleving.	Dat	is	in	Engeland	

absoluut	anders.	Je	bent	daar	als	predikant	
een	vanzelfsprekende	aanwezigheid.	Je	
wordt	vaak	uitgenodigd	bij	belangrijke	bij-
eenkomsten.	De	predikante	bij	ons	in	het	
dorp	zat	regelmatig	in	de	pub	met	een	
boordje	om	en	was	daarmee	aanspreek-
baar	als	predikante.’	‘Nog	een	voorbeeld:	je	
bent	als	predikant	én	ambtenaar	van	de	
burgerlijke	stand	én	je	bent	de	predikant	
die	het	huwelijk	inzegent.	Dus	je	voltrekt	
het	huwelijk.’	‘In	Engeland	is	de	kerk	een	
vanzelfsprekendheid,	Nederland	is	vol-
strekt	geseculariseerd,	dat	betekent	ook	
meteen	een	uitdaging	om	de	zichtbaarheid	
en	de	aantrekkelijkheid	van	een	kerkge-
nootschap	als	de	Remonstranten	te	
vergroten.’

Waarom heb je op de functie van 

algemeen secretaris gesolliciteerd?

‘Ik	heb	me	bewust	de	vraag	gesteld:	ik	sta	
nog	voor	een	periode	van	30 jaar	om	pre-
dikant	te	zijn,	misschien	is	het	goed	om	
iets	anders	te	proberen.	Ik	wil	graag	mijn	
talenten	verbreden	en	verdiepen.	Wat	me	
aantrok	is	dat	je	een	duidelijke	manage-
menttaak	hebt:	beleidsplannen	maken,	
contacten	aangaan	en	onderhouden.	In	
Londen	had	ik	daar	al	veel	mee	te	maken.	
Ik	heb	daar	vormgegeven	aan	het	Dutch	
Centre	en	de	Nederlandse	City	Lunches	
(NCL)	in	Londen.	Door	deze	vernieuwende	
activiteiten	is	de	Nederlandse	Kerk	in	
Londen	geworden	tot	een	plek	van	ont-
moeting	en	zingeving	voor	alle	
Nederlanders	in	Londen	–	kerkelijk	of	niet.	
Ik	vind	het	leuk	om	met	dit	soort	dingen	
bezig	te	zijn	en	heb	er	zin	in	dit	in	te	zetten	
voor	de	Remonstranten.’	

Ben je al bezig met plannen maken?

‘We	gaan	in	ieder	geval	door	met	de	cam-
pagne.	Maar	het	moet	niet	blijven	bij	een	
postercampagne;	we	moeten	als	
Remonstranten	ook	een	breed	aanbod	
hebben	voor	mensen	die	zich	willen	ver-
diepen.	Daarbij	gaan	we	ook	een	onder-
zoek	doen	naar	de	landelijke	leden:	wat	
willen	zij?’
‘Daarnaast	zijn	we	bezig	met	het	opzetten	
van	vier	plekken	waar	een	predikant	
(bijna)	voltijds	aan	het	werk	gaat	(dat	is	
best	uniek	voor	de	Remonstranten).	Het	
worden	aanstellingen	waarbij	predikanten	
40 a	50%	gaan	werken	in	en	voor	de	
gemeente	en	40%	aan	vernieuwing	werken.	
Dat	betekent	dat	ze	ook	echt	de	ruimte	
hebben	om	nieuwe	dingen	te	proberen.	
Deze	predikanten	zullen	begeleid	worden	
vanuit	het	seminarie	door	Christa	Anbeek	
om	zo	de	inhoud	te	bewaken	en	momenten	
van	reflectie	in	te	bouwen.’	‘Dit	zal	wellicht	
ook	een	andere	soort	predikant	vragen.	We	
zien	dat	het	aantal	studenten	aan	het	semi-
narie	groeit,	het	zijn	er	nu	zestien!,	en	we	
hopen	hen	ook	een	behoorlijk	perspectief	
te	kunnen	bieden.’

Aan het woord is ds Joost Röselaers, sinds januari 2017 algemeen secretaris 
van de remonstranten en vanaf september 2017 predikant van Vrijburg in 
Amsterdam. Hij heeft nog een tijdje gependeld tussen Nederland en 
Engeland, omdat hij tot 1 juli van dit jaar nog predikant was van de 
Nederlandse kerk in Londen.

Door Jasja Nottelman en Sjaak Verwijs

De predikant(e) is onmisbaar 
voor de samenhang

Wie is Joost?

Joost Röselaers (1979) groeide op in het 

buitenland, eerst in Genève, later in Dakar. Na 

de Vrije Hogeschool in Driebergen studeerde 

hij theologie in Leiden en Kaapstad. Tijdens zijn 

studie was Joost bestuurslid bij de vereniging 

Jonge Vrienden van het Concertgebouw. Joost 

studeerde af op het verzoeningsproces in Zuid-

Afrika.

Naast zijn werkzaamheden als predikant is Joost 

actief in de politiek en in verschillende besturen 

(o.a. van de Preek van de Leek in Amsterdam en 

van een aantal fondsen), en gaat hij jaarlijks met 

de Johanniter Hulpverlening mee met een vakantieweek voor mensen met een 

lichamelijke handicap. In 2012 verscheen zijn eerste publicatie, ‘Het vrije woord: theologen 

en opiniemakers in domineesland’. 

Zie ook zijn website: www.roselaers.nl
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Veel Remonstrantse predikanten zijn

 lid van de BNP, wat zie jij als de taak 

van de Bond?

‘Het	is	belangrijk	dat	de	Bond	van	
Nederlandse	Predikanten	er	is.	Nu	de	aan-
stellingen,	ook	in	de	Protestantse	Kerk	in	
Nederland,	steeds	kleiner	worden	is	het	
belangrijk	op	te	komen	voor	de	centrale	
rol	die	predikanten	hebben.	De	
predikant(e)	is	onmisbaar	voor	de	samen-
hang.	Je	verbindt	mensen	met	elkaar	
binnen	een	gemeente	en	bent	ook	degene	
die	de	contacten	buiten	de	kerk	kan	behar-
tigen.	Het	is	goed	dat	binnen	het	
Algemeen	Bestuur	van	de	Bond	de	
Remonstranten	vertegenwoordigd	zijn.	De	
ontwikkelingen	binnen	ons	kerkgenoot-
schap	kunnen	de	discussie	in	het	bestuur	
wellicht	inspireren	of	corrigeren.	We	zien	
dat	er	een	trend	is	geweest	bij	de	remon-
strantse	gemeenten	dat	alle	predikants-
werk	werd	opgeknipt	in	deeltaken:	de	
samenhang	viel	weg.	Die	zorg	om	verbrok-
keling	en	versnippering	delen	we	met	de	
Bond.

Wat zijn jouw bespiegelingen over de

 ‘hot topics’: mobiliteit en permanente

 educatie?

‘Nou,	ik	ben	zo’n	beetje	het	toppunt	van	
mobiliteit,	ik	ben	nu	37 en	heb	in	
Nieuwkoop	als	predikant	gewerkt,	toen	in	
Amsterdam	vanaf	2009,	in	2013 vertrok	ik	
naar	Londen	en	nu	ben	ik	weer	terug	in	
Amsterdam	en	daarnaast	dus	aan	het	werk	
op	het	landelijk	bureau.	Maar	of	dat	nou	
optimaal	is…	Het	is	allemaal	erg	kort	
geweest,	ik	denk	dat	zeven	jaar	op	zijn	
minst	beter	is,	dan	heb	je	meer	tijd	om	
echt	iets	op	te	bouwen.	Ik	ben	blij	dat	ik	in	
Vrijburg	nu	weer	verder	kan	werken,	na	
een	tussenperiode	van	4 jaar’
‘Als	het	gaat	om	permanente	educatie	kijk	
ik	toch	ook	weer	naar	het	Engelse	systeem.	
Je	kunt	daar	bijvoorbeeld	ook	een	MBA 
Management	volgen	als	onderdeel	van	je	
PE,	dat	kan	heel	nuttig	zijn!	Het	hoeft	niet	
allemaal	theologie	te	zijn	wat	de	klok	
slaat.’			u

1. Een goede kerkenraad is goud waard

Op	de	avond	dat	definitief	duidelijk	was,	
dat	ik	ziek	was	en	snel	geopereerd	zou	
worden	kwam	de	voorzitter	van	de	kerken-
raad	langs.	Ze	wist	dat	er	slecht	nieuws	zou	
komen	en	had	een	kladblok	bij	zich	met	
daarop	de	dingen	die	geen	uitstel	konden	
lijden.	Om	half	acht	‘s	avonds	checkte	ze	
die	lijst	met	ons	en	ze	ging	erop	uit.	Half	
tien	was	ze	terug	en	bespraken	we	bij	een	
glaasje	sinaasappelsap	dat	alles	geregeld	
was.	Zelden	heb	ik	sterker	de	kracht	van	de	
gemeente	gevoeld.
 
2. Sluit een vervangingsverzekering

Onze	gemeente	is	verzekerd	om	2 jaar	lang	
voor	mij	een	invaller	te	kunnen	aanstellen.	
Wat	een	rust	geeft	dat.	Kost	een	paar	
centen,	maar	het	is	het	zo	waard.
 
3. De waarnemer is niet de pastor van

 het gezin

Op	de	eerste	avond	van	mijn	ziek-zijn	
vroegen	we	een	pastor	voor	ons	gezin.	
Criterium:	zij	of	hij	moet	ook	een	evt.	
begrafenis	kunnen	leiden.	Een	grote	zegen	
dat	zij	er	is	-	juist	nu	er	meer	tijd	is	-	en	dat	
zij	geen	loyaliteit	voor	onze	gemeente	hoeft	
te	hebben.	Daar	redt	de	waarnemer	zich	
wel	mee.	

4. Regel de zorg voor je gezin

Wij	hebben	puberkids.	Sommige	scholen	
hebben	hun	zaken	goed	voor	elkaar,	bij	

anderen	zakt	je	de	broek	af	….	We	maken	
het	allebei	mee.	Hoe	dan	ook:	wij	kunnen	
niet	zonder	hulp!

5. Wie zorgt er voor je partner 

(zeker als die ook je collega is …)

Met	mijn	vrouw	deel	ik	het	werk	in	de	
gemeente.	Er	komt	meer	op	haar	neer,	hoe	
goed	iedereen	ook	zijn	best	doet	haar	te	
ontzien,	ze	heeft	zelfs	meer	werktijd	
gekregen!	De	pastorie	blijft	een	plek	waar	
de	lijnen	samen	komen.	Op	goede	
momenten	is	dat	een	zegen.

6. Ga nooit parttime werken 

Vanaf	2009 werk	ik	parttime	(samen	
hebben	we	1 fulltimer	plek).	De	overwe-
ging	daarvoor	was	helder:	om	3 uur	‘s	
middags	kan	ik	getroost	het	werk	aan	de	
kant	leggen	en	taxi	spelen	voor	muziekles	
en	sport	(we	wonen	op	het	Friese	platte-
land).	Om	8 uur	‘s	avonds	ga	ik	dan	weer	
aan	de	slag.	Dat	was	leuk	tot	ik	ziek	werd.	
Want	70 %	van	67 %	als	ziekte-uitkering	is	
ook	met	een	dubbele	baan	voor	mijn	
vrouw	kwetsbaar	om	een	gezin	met	pubers	
mee	op	te	voeden.	

7. Wat doen bedrijfsartsen eigenlijk?

 Tijd voor een onderzoek!

Ik	heb	nog	geen	collega	gehoord	over	de	
zegen	van	bedrijfsartsen.	Mijn	eigen	erva-
ring	is	een	beetje	van	dit	en	dat:	vriendelijk	
en	begripvol,	maar	weinig	sturend	en	

Een jaar ziek-zijn
Ervaringen en waarnemingen (en mogelijk een paar 
tips!) 

In april 2016 bleek dat ik darmkanker had met uitzaaiingen naar de lever. 
Inmiddels ben ik ruim een jaar verder, en in de palliatieve fase (ik word niet 
meer beter, maar er lijkt nog tijd te zijn). Ik heb een aantal ervaringen 
opgedaan, die de moeite van het delen waard zijn. Samen met mijn vader 
(hij is accountant en betrokken kerklid en hij heeft meegelezen en 
geschreven (punt 11/12)) vertel ik daarover.

Door Wim Stougie
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weinig	deskundigheid	op	het	gebied	van	de	
specifieke	regelgeving	in	de	PKN.	Dat	voor-
gespiegelde	riante	invaliditeitspensioen	is	
zo	bijzonder	niet	….	En	als	je	als	arts	
opschrijft	dat	een	predikant	nog	10 uur	in	
de	week	kan	werken,	dan	hoort	daar	wel	
re-integratie	bij!

8. Houd rekening met meer dan één 

perspectiefwissel

In	oktober	2016 bleek	de	kanker	terugge-
komen	na	twee	grote	operaties.	Wat	
slechter	nieuws	was,	was	dat	er	geen	gene-
zing	meer	mogelijk	was.	In	plaats	van	
opbouwen	(energie	winnen	na	de	opera-
ties)	werd	het	tijd	proberen	te	kopen.	Ik	
heb	deze	zomer	een	second	opinion	aange-
vraagd,	en	die	zegt	juist:	u	bent	pas	aan	het	
begin	van	de	route,	beter	wordt	u	niet,	tijd	
is	er	nog	wel.	M.a.w.	ik	ben	weer	terug	bij	
het	opbouwen	en	proberen	te	werken.	
Voorlopig	ga	ik	er	maar	vanuit	dat	deze	
perspectiefwissel	nog	wel	eens	gaat	
gebeuren.	

9. Kanker wordt steeds meer een

 chronische ziekte

In	de	situatie	van	veel	patiënten	is	er	een	
groot	grijs	gebied.	De	regelmatige	Pet-scan	
kan	in	mijn	geval	elke	3 maanden	voor	een	
perspectiefwissel	zorgen:	het	spijt	ons,	het	
is	over.	Tegelijk	kan	het	ook	zomaar	lang	
goed	gaan.	De	buitenkant	van	een	zieke	(je	
ziet	er	zo	goed	uit)	correspondeert	niet	met	

zijn	binnenkant,	het	lichaam.	Het	vast-
stellen	van	wat	kan,	het	overzien	van	de	
tijd,	de	horizon	in	tijdsbeleving,	gaat	
daarom	steeds	over	een	korte	tijdsspanne.	
Het	lastige	daarbij	is	dat	de	kerkorde	na	2 
jaar	eigenlijk	amper	meer	een	uitweg	biedt:	
u	bent	ziek	en	moet	weg	of	u	bent	beter.	
Maar	zo	duidelijk	is	het	niet.	Ik	wil	wel	
wat,	maar	kan	niet	meer	alles.	Een	duide-
lijke	weg	in	het	oerwoud	van	regelgeving	
heb	ik	nog	niet	gevonden.	Laat	staan	een	
zinvolle	folder	van	onze	kerk	(de	formele	
regeling	van	de	Aegon	is	me	bekend	…).	

10. Met wie ga je (niet) in zee 

(tips van alle kanten)

Dit	voorjaar	keek	ik	naar	een	stapel	liefde-
volle	maar	ook	lastige	adviezen	van	
gemeenteleden,	vrienden	en	soms	vol-
slagen	onbekenden.	Sommigen	wilden	mij	
naar	de	gebedsgenezers	hebben,	maar	voor	
meer	dan	de	Charismatische	
Werkgemeenschap	Nederland	sta	ik	niet	
open.	Anderen	kwamen	met	de	“hande-
laren	in	hoop”	uit	het	alternatieve	circuit:	
met	als	uitschieter	een	handelaar	in	wiet-
olie	die	elke	vorm	van	kanker	kon	genezen	
(als	je	de	wietolie	maar	overvloedig	
gebruikt.).	Ook	exit.	Uiteindelijk	heb	ik	
gekozen	voor	de	reguliere	weg	en	mogelijk	
voor	trials	(experimentele	behandeling).	
Op	mijn	beurt	heb	ik	daar	immers	ook	veel	
aan	te	danken.	

11. Wat heb je aan de landelijke kerk

Het	eerste	bericht	uit	Utrecht	ging	over	
mijn	traktementskorting	na	een	jaar.	Daar	
stond	een	hartelijke	groet	onder.	En	daar	
zal	het	wel	bij	blijven.	De	kerk	dat	zijn	de	
werkgemeenschap-collega’s,	de	eigen	
gemeente,	de	classis	(!),	de	studiegenoten	
van	de	missionaire	specialisatie,	de	collega’s	
die	ook	ziek	(geweest)	zijn.	Zij	zijn	zo	
betrokken.	Met	andere	woorden:	de	
afstand	tussen	de	plaatselijke	predikant	en	
de	landelijke	kerk	is	te	groot	en	de	lande-
lijke	kerk	heeft	daardoor	onvoldoende	zorg	
voor	haar	langdurig	zieke	predikanten	met	
hun	gemeenten.	

12. De uitkeringspercentages en 

regelingen van de kerk zijn zuinig 

De	arbeidsvoorwaarden	voor	predikanten	
kennen	een	70 %	uitkering	in	het	tweede	
ziekte	jaar.	Er	zijn	cao´s	met	in	het	tweede	
jaar	ook	een	100 %	uitkering.	In	mijn	geval	
ga	ik	terug	van	bruto	66,66 %	naar	bruto	
46,6 %	op	jaarbasis.		Netto	is	dit	een	ach-
teruitgang	van	ongeveer	13 %	per	maand,	
na	aftrek	van	belastingen	en	zorgverzeke-
ringwet.	Doordat	vele	kosten	niet	gerela-
teerd	zijn	aan	het	inkomen,	dalen	deze	niet	
en	door	het	ziek	zijn	ontstaan	er	extra	
kosten.	Het	nettobedrag	is	per	saldo	geen	
13 %	maar	ongeveer	20 %	minder.		Met	
andere	woorden	er	ontstaan	geldzorgen,	
welke	met	behulp	van	familie	etc.	geheel	of	
gedeeltelijk	worden	opgelost.	

13. De dood blijft de laatste vijand 

Een	laatste	persoonlijke	waarneming.	Toen	
van	een	collega	zijn	vrouw	overleed,	zei	hij:	
“Nu	komt	het	erop	aan.	Dat	ik	leef,	wat	ik	
anderen	heb	voorgehouden”.	Ik	ben	het	
nooit	vergeten.	Nu	komt	het	erop	aan.	
Mijn	vertrouwen,	mijn	geloof	is	er.	Maar	
dat	loslaten	(ooit),	een	kwetsbaar	proces	is,	
dat	leer	ik	nu,	met	vallen	en	opstaan.	u
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Waaraan denken we bij het ambt van

 de predikant?

Als	predikant	‘heb’	je	een	ambt.	Dat	is	voor	
alle	predikanten	een	gegeven.	Dat	ambt	
heeft	o.a.	een	kerkrechtelijke	betekenis,	die	
te	maken	heeft	met	begrippen	als	bevoegd-
heid	en	volmacht.	Dat	is	een	onomstreden	
gegeven	in	de	reformatorische	traditie.		De	
namen	van	grote	hervormers	als	Luther,	
Calvijn,	Bucer	en	Zwingli	klinken	mee	in	
alle	denken	over	het	ambt	dat	de	reforma-
torische	kerken	hebben	voortgebracht.	Het	
ambt	wordt	de	predikant	verleend	door	de	
kerk.	Iemand	kan	zich	niet	zonder	meer	
predikant	noemen.	Het	is	de	kerk	die	aan	
hen	die	titel	verleent	na	een	lang	traject	van	
opleiding	en	toetsing.	Predikanten	worden	
geacht	zich	te	houden	aan	de	orde	van	de	
kerk,	zoals	vastgelegd	in	de	kerkorde	en	de	
ordinanties.	Het	ambt	van	predikant	heeft	
dus	o.a.	een	institutionele,	kerkjuridische	
dimensie.	Een	predikant	is	gehouden	aan	
de	kerkorde,	de	uitspraken	van	de	ambte-
lijke	vergaderingen	en	het	kerkrecht.	
Buiten	het	instituut	kerk	kan	hij	geen	pre-
dikant	zijn.	Zijn	legitimatie	en	bevoegd-
heid	ontleent	hij	aan	de	kerk.	Naast	
‘bevoegdheid’	zijn	noties	als	‘gemeenschap’	
en	‘traditie’	en	‘contextualiteit’	van	belang.		
Ambtsdragers	doen	hun	werk	niet	in	isole-
ment	maar	zijn	verbonden	aan	een	con-
crete	gemeenschap	en	de	daarmee	
verbonden	andere	gestalten	van	de	kerk,	
zoals	de	classis	en	de	synoden.	Daarnaast	
zijn	zij	verbonden	met	de	traditie	waaruit	
de	hedendaagse	kerk	is	voortgekomen.	De	
ambtsdrager	ziet	zichzelf	geplaatst	in	een	
lange	rij	van	al	degenen	die	hem	
voorgingen.

Berkhof	merkt	op	dat	in	de	protestantse	
geloofsleer	meestal	weinig	aparte	aandacht	
wordt	geschonken	aan	de	traditie	na	en	

naast	de	Schrift.	Toch	is	het	nodig	dat	men	
zich	van	de	traditie	bewust	is.	De	verbon-
denheid	met	de	traditie	is	een	dimensie	
van	het	ambt.	Dit	hangt	samen	met	het	
bewustzijn	van	de	contextualiteit	van	het	
ambt.	Elke	predikant	staat	voor	de	taak	in	
de	eigen	tijd	en	context	het	evangelie	te	
bemiddelen	en	daarin	voor	te	gaan.	Dat	
kan	men	echter	niet	goed	doen	zonder	de	
eigen	traditie	te	kennen	en	zich	daartoe	te	
verhouden.	Daarom	is	kennis	van	de	tra-
ditie	een	essentiële	dimensie	van	het	ambt.	
Al	deze	dimensies	van	het	ambt	bespreek	
ik	(naast	andere	dimensies	die	ik	hier	in	de	
beperkte	ruimte	die	ik	heb	niet	kan	
noemen)	in	mijn	recent	verschenen	
proefschrift.	

Wat betekent het ambt eigenlijk voor 

de predikant zelf?

In	mijn	onderzoek,	een	kwalitatieve	empi-
rische	studie,	heb	ik	verkend	wat	het	ambt	
voor	een	predikant	zelf	betekent.	Raakt	het	
aan	zijn/haar	identiteit?	Men	‘heeft’	of	
‘draagt’	wel	een	ambt	–	met	alle	daarmee	
verbonden	connotaties,	waarvan	ik	er	hier-
boven	een	paar	heb	beschreven.	Maar	is	
dat	ambt	voor	hen	ook	een	levende	werke-
lijkheid?		En	zo	ja,	hoe	dan?	Wat	heeft	men	
er	aan?	Dat	wilde	ik	weten.	Om	het	onder-
zoek	werkbaar	en	afgebakend	te	houden	is	
het	toegespitst	op	een	specifieke	groep	pre-
dikanten,	allen	lid	van	de	Protestantse	Kerk	
in	Nederland,	die	als	geestelijk	verzorger	
werkzaam	zijn	in	een	Nederlandse	zorgin-
stelling.		Deze	predikanten	werken	niet	op	
het	‘kerkelijk	erf ’	maar	hebben	dagelijks	te	
maken	met	een	andere	werkomgeving,	de	
wereld	van	de	zorg.	Naar	de	wijze	waarop	
deze	predikanten	hun	ambt	in	de	buiten-
kerkelijke	werkomgeving	van	de	zorg	
beleven	was	nog	niet	eerder	onderzoek	
gedaan.	De	conclusies	van	mijn	onderzoek	

zijn	ook	relevant	voor	alle	predikanten,	
want	voor	elke	predikant	is	het	belangrijk	
om	te	beseffen	‘wat	het	ambt	met	hem	doet’	
en	‘wat	hij	met	het	ambt	doet’.	

Balanceren tussen attestatie en 

adaptatie

In	mijn	boek	laat	ik	zien	dat	predikanten-
geestelijk	verzorgers	die	werkzaam	zijn	in	
de	zorg	de	‘oriëntatie	op	mensen’	van	groot	
belang	vinden.	Dat	is	een	belangrijke	taak	
in	een	wereld	waarin	het	al	gauw	zo	is	dat	
iedereen	vraagt	‘hoe	het	met	je	been	is’	
terwijl	niemand	vraagt	hoe	het	met	jou	
gaat.	Predikanten-geestelijk	verzorgers	
geven	die	oriëntatie	op	mensen	vorm	door	
binnen	de	zorginstelling	‘oog	en	oor	te	zijn	
voor	spiritualiteit	en	existentie’,	en	zien	dat	
als	hun	taak.	In	mijn	boek	toon	ik	aan	dat	
een	predikant-geestelijk	verzorger	zich	om	
die	taak	te	kunnen	waarmaken	moet	
bewegen	binnen	een	krachtenveld	van	twee	
onafhankelijke	eisen,	die	zich	voortdurend	
tot	elkaar	verhouden.	Aan	de	ene	kant	
moet	de	predikant	‘adapteren’.	Zeker	in	de	
seculiere	setting	van	de	zorginstelling	is	dit	
essentieel.	Niemand	zit	op	de	predikant	te	
wachten.	Binnen	een	zorginstelling	is	hij	
geen	vanzelfsprekende	figuur,	zoals	artsen,	
verpleegkundigen	en	paramedici	dat	wel	
zijn.	De	predikant	moet	zich	tot	die	wereld	
verhouden.	Hij	moet	de	taal	van	de	instel-
ling	kunnen	spreken,	moet	weten	wat	
andere	zorgverleners	doen	en	moet	met	
hen	samenwerken.	Dat	gaat	niet	vanzelf.	
Dat	vereist	het	vermogen	tot	adaptatie,	
inspelen	op	de	omgeving	waar	je	werkt.	
Zoals	een	respondent	het	zei:	

“Ik	zit	in	allerlei…	ja…	overleggen	en	acti-
viteiten…	ik	doe	mee	met	de	introduc-
tiedag	voor	nieuwe	medewerkers,	al	een	
aantal	jaren.	Dat	is	ontstaan	omdat	ik	veel	
met	cliënten	werk	en	ook	levensverhalen	
voor	cliënten	heb	gemaakt,	met	hen	samen,	
en	twee	cliënten	presenteren	hun	levens-
verhaal	op	de	introductiedag…	en	ik	ben	
ook	al	jaren	bezig	met	de	visie	van	de	orga-
nisatie,	dus	het	deel	van	de	visie	dat	op	de	
introductiedag	aan	de	orde	komt	dat	heb	ik	
ook	mede	vormgegeven.”	

Boekbespreking:

De binnenkant van het ambt
Door Richart Huijzer
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Maar	adaptatie	bleek	niet	de	enige	eis	die	
nodig	is	om	het	werk	te	kunnen	doen.	
Predikanten-	geestelijk	verzorgers	moeten	
ook	voldoen	aan	de	eis	van	attestatie.	Het	
begrip	attestatie	heb	ik	ontleend	aan	
Ricoeur,	bij	wie	dit	begrip	staat	voor	
geloofwaardigheid.	Het	gaat	om	de	verze-
kering	‘wie’	wij	zijn.	Door	attestatie	breng	
ik	tot	uiting	‘wie’	ik	ben.	Ik	getuig	en	leg	
verantwoording	af	van	wie	ik	ben,	van	
waar	ik	voor	sta	en	maak	duidelijk	waar-
voor	ik	verantwoordelijk	kan	worden	
gehouden.	Mijn	‘zelf ’	laat	zich	zien	in	dit	
getuigende	gedrag.	De	betrokkene	–	in	het	
geval	van	ons	onderzoek	de	predikant-
geestelijk	verzorger	–	staat	ergens	voor.	
Dat	waar	hij	voor	wil	staan	is	de	onopgeef-
bare	vertaling	van	de	traditie	in	de	context	
van	de	omgang	met	patiënten.	Zoals	een	
respondent	het	zei:

	“Ik	zeg	met	hart	en	ziel	dat	ik	protestant	
ben.	Maar	daar	ligt	een	spirituele	kern	in	
die…	nou	die,	denk	ik	aanhaakt	aan	
Pasen…	en	daar	bedoel	ik	dan	mee	dat	ik	
in	de	Paasverhalen	en	ook	in	de	verbin-
ding	naar	Goede	Vrijdag	en	daarvoor,	de	
week	daarvoor,	zeg	maar,	de	essentie	
daarvan,	een	stuk	hoop	ontleen	aan,	eh,	
het	geloven	dat	wegen	ogenschijnlijk	
doodlopen,	maar	misschien	toch	ook	op	
een	wonderlijke	manier	niet	doodlopen,	zo	
zou	ik	het	woorden	willen	geven,	dat	voedt	
mij	en	draagt	in	mijn	werk.	Dus	het	niet	
willen	opgeven	van	perspectief.”	

De	ervaring	van	het	Heilige	in	zijn	werk	
met	patiënten	is	met	de	persoon	van	de	
predikant-geestelijk	verzorger	verbonden.	
Het	begrip	attestatie	verwijst	dus	primair	
naar	de	bron	van	waaruit	men	zijn	werk	
als	predikant-geestelijk	verzorger	doet.		
Attestatie	is	niet	alleen	‘bewijs’	dat	men	
ergens	voor	geacht	wordt	te	staan,	maar	
verwijst	ook	en	vooral	naar	ervaren,	door-
leefde	werkelijkheid.	

Zonder ambt kan ik mijn werk niet doen

De	innerlijke	betekenis	van	het	ambt	ligt	
voor	de	predikant-geestelijk	verzorger	
zowel	in	‘adaptatie’	als	in	‘attestatie’.		Om	
beide	eisen	te	kunnen	waarmaken	in	zijn	

Richart Huijzer, 

De binnenkant van het ambt: een 

groundedtheory-onderzoek naar 

de ambtsbeleving en levensbe-

schouwelijke identiteit van pro-

testantse pastores in zorginstellin-

gen in dialoog met Paul Ricoeur.

Uitgeverij Eburon, 

500 pag. € 39,50.

dagelijks	werk	heeft	hij	aan	een	formeel	
ambt	niet	genoeg.	‘Bevoegdheid’,	‘gemeen-
schap’,	‘traditie’,	‘contextualiteit’	etc.	zijn	
van	belang,	maar	vooral	gaat	het	om	de	
‘binnenkant’	van	het	ambt.	Identificatie	
met	het	ambt	moet	verinnerlijkt	zijn	om	je	
werk	te	kunnen	doen.	Die	‘binnenkant’	is	
ten	diepste	het	besef	gedragen	te	zijn	door	
de	geloofsgemeenschap,	de	kerk	maar	ook	
en	vooral	door	De	Eeuwige.	Of	zoals	een	
respondent	het	onder	woorden	bracht:

“Ik	vond	het	ambt	een	formaliteit,	zo	van:	
nou,	dit	is	wat	nodig	is,	dus	ik	doe	het.	
Formaliteit.	Tot	iemand	tegen	mij	zei:	
‘Geeft	het	je	ook	iets?’	En	toen	was	ik	heel	
lang	stil	en	toen	dacht	ik,	geeft	het	me	ook	
iets?	En	toen,	nou,	heb	ik	daar	een	poos	
over	nagedacht,	en	toen	dacht	ik,	eh…	wat	
het	me	geeft	is	dat	ik	het	allemaal	niet	
alleen	hoef	te	doen.	Het	is	gewoon,	het	is	
in	de	zorg	zo	veel,	en	het	is	de	hele	dag	
zoveel	gedoe	met	mensen	en	echt,	écht	
ellende.	Het	zijn	echt	levensverhalen	waar	
de	gemiddelde	filmmaker	van	zou	denken:	
nou	dit	is	zwaar	over	de	top.	Dat	kan	niet	
alleen.	Dat	is	te	veel.	En	het	is	heerlijk	om	
dat	ook	weer	van	je	af	te	kunnen	werpen.	
En	toen,	toen	snapte	ik	het	in	een	keer	
weer,	toen	dacht	ik	oké,	ja,	we	gaan	het	
doen”

Een taak voor kerk en beroepsgroep

Voor	zowel	de	Protestantse	Kerk	in	
Nederland	als	voor	de	beroepsvereniging	
van	geestelijk	verzorgers	liggen	er	kansen	
om	het	ambt	en	datgene	waar	het	ambt	
voor	staat	te	versterken.	Het	is	voor	de	
Protestantse	Kerk	in	Nederland	tijd	voor	
facilitering	van	het	inhoudelijke	debat,	
voor	herbronning,	voor	een	inhoudelijke	
doordenking	van	de	waarde	van	de	chris-
telijke	traditie	in	de	zorg,	en	voor	de	plaats	
die	het	ambt	daarbinnen	heeft.	Het	is	voor	
de	Protestantse	Kerk	in	Nederland	ook	de	
hoogste	tijd	om	voor	de	ruim	vierhonderd	
predikanten	die	werkzaam	zijn	als	geeste-
lijk	verzorger	in	de	zorg	een	professioneel	
kenniscentrum	en	aanspreekpunt	in	haar	
dienstenorganisatie	op	te	nemen.	‘Kerk	
2025’	biedt	een	uitgelezen	kans	om	ook	
voor	de	‘landelijke	regio’	van	de	geestelijke	
verzorging	in	de	zorg	een	categorale	clas-
sispredikant	voor	het	werkveld	van	de	zorg	
te	benoemen.	Voor	het	verbrokkelde	werk	
van	predikanten-geestelijk	verzorgers	ver-
spreid	over	zoveel	verschillende	zorginstel-
lingen,	die	wel	georganiseerd	zijn	op	het	
niveau	van	de	beroepsvereniging	maar	niet	
op	dat	van	hun	kerk,	zou	dit	zeer	onder-
steunend	zijn	bij	hun	werk	als	ambts-
drager.		u
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De Hezenberg en geestelijke 

discipline

Het	initiatief	kwam	van	deelnemers	aan	
predikantenconferenties	die	daar	vanaf	
1955 regelmatig	gehouden	werden	en	
vanuit	het	pastoraat	aan	pastores	dat	daar	
door	ds.	Wim	Plug	gegeven	werd.	Een	
aantal	predikanten	wenste	elkaar	meer	tot	
steun	te	zijn,	ook	tussen	de	conferenties	
door.	Sommigen	hadden	kennisgemaakt	
met	communiteiten	als	Taizé,	Grandchamp	
en	Pomeyrol	en	de	waarde	van	geestelijke	
discipline	ontdekt.	Maar	ook	was	de	
belangstelling	voor	het	thema	‘gebedsgene-
zing	in	die	tijd	actueel,	naast	‘concretise-
ring	van	het	koninkrijk	Gods’.	Gevoegd	bij	
de	achtergrond	van	het	pastoraat	op	de	
Hezenberg	vanuit	de	Möttlinger	beweging,	

waarin	sinds	de	19e	eeuw	intensief	pasto-
raat,	en	de	dienst	van	bevrijding	en	gene-
zing	een	plaats	had	gekregen.	
Zo	kwam	een	‘ordoieke’	predikantenbewe-
ging	op	gang	in	protestants	Nederland.	Er	
werd	een	grote	waarde	aan	gebed	en	voor-
bede	gehecht	en	men	was	bereid	een	weg	
met	Christus	te	gaan.	Wie	toetrad	nam	zich	
voor:	1.	Zich	dagelijks	opnieuw	toe	te	
wijden	aan	de	Heer.	2.	Voorbeden	te	doen	
volgens	een	dagelijks	rooster.	3.	Dagelijks	
tijd	te	nemen	voor	stille	overdenking	van	
een	bijbelgedeelte.	De	oprichters	ver-
wachtten	dat	predikanten	elkaar	tot	geeste-
lijke	steun	zouden	kunnen	zijn	en	met	
‘meer	vrucht’	hun	werk	zouden	kunnen	
doen.	Behalve	met	elkaar	wilde	men	zich	
verbonden	voelen	met	andere	gemeen-

schappen	als	Bossey,	Taizé,	Grandchamp,	
Pomeyrol	door	dezelfde	gebedsorde	te	
volgen.	De	vierde	belofte	die	leden	elkaar	
deden	was	de	jaarlijkse	retraite	bijwonen	in	
begin	september	vlak	voor	het	winterwerk	
zou	starten.	Maar	er	werd	geen	levensge-
lofte	afgelegd:	de	belofte	werd	jaarlijks	
vernieuwd.

Conferenties en retraites

Vanaf	het	eerste	uur	zijn	ondanks	de	naam-
geving	ook	vrouwen	lid	geweest,	en	de	
partners	waren	tevens	welkom	op	de	con-
ferenties.	De	jaarlijkse	retraites	waren	
alleen	voor	de	leden.	Door	maandelijkse	
rondzendbrieven	hield	men	elkaar	op	de	
hoogte	van	wel	en	wee	in	huis	en	gemeente,	
om	zo	concreet	mogelijk	voor	elkaar	te	
bidden.	Toegevoegd	werd	een	bij	toerbeurt	
geschreven	pastorale	brief	met	opbou-
wende	onderwerpen.	Na	enige	tijd	konden	
ook	partners	lid	worden	en	de	belofte	
afleggen.	Gedurende	de	jaren	‘70 en	‘80 
waren	er	tot	wel	90 leden	en	moest	de	
retraite	in	twee	groepen	plaatsvinden	met	
één	dag	overlap	voor	het	contact.	In	de	
jaren	‘90 vond	een	heroverweging	van	de	
beginselen	plaats.	Leden	werden	ouder	en	
vonden	soms	dat	ze	de	belofte	niet	meer	
konden	houden	terwijl	ze	wel	graag	bij	de	
gemeenschap	wilden	horen.	Zo	ontstond	
naast	het	lidmaatschap	het	bondgenoot-
schap.	Hierdoor	gingen	ook	meer	partners	
deelnemen.	Vanaf	de	start	waren	ook	zen-
dingswerkers,	hoogleraren	en	andere	

Hoofdgebouw Hezenberg

Het	zou	jammer	zijn	als	de	Gemeenschap	vergeten	zou	worden,	vinden	de	laatste	
deelnemers.	Want	het	heeft	veel	voor	hen	betekend	deel	uit	te	maken	van	deze	groep.	
Voor	twee	van	hen	zelfs	vanaf	1959 toen	de	Predikantenbroederschap	werd	opgericht	op	
Pastoraal	Centrum	de	Hezenberg	te	Hattem.

Door Elizabeth de HaanRoelse

Wim en Bats Plug

1959 tot 2016 tot ... Een Predikantenbroederschap
Sinds 1990: ‘Gemeenschap van Pastores en Partners KOINOS’
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professionals	in	de	kerk	lid.	Dus	ook	de	
naam	werd	aangepast:	“Gemeenschap	van	
predikanten”	en	nog	weer	later:	
“Gemeenschap	van	pastores	en	partners	
KOINOS”.	

Voorbede en zegening

Niet	alleen	op	conferenties	en	retraites	
maar	ook	op	regiodagen	in	voor-	en	najaar	
bij	iemand	aan	huis	ontmoetten	leden	en	
bondgenoten	elkaar.	Met	daarin	ook	de	
wezenlijke	onderdelen	als	een	bezinnings-
onderwerp	en	onderlinge	voorbede.	
Kenmerkend	voor	de	conferenties	en	
retraites	zijn	tot	de	dag	van	vandaag:	een	
voorbededienst	met	gelegenheid	voor	per-
soonlijke	voorbede	en	zegening	(handop-
legging)	en	een	viering	van	het	Heilig	
Avondmaal,	naast	uiteraard	de	behandeling	
van	een	conferentieonderwerp	of	de	retrai-
teonderdelen	met	veel	stilte-overdenking.	
De	aanwas	is	tot	stilstand	gekomen	toen	er	
andere	mogelijkheden	kwamen	voor	predi-
kanten	om	onderlinge	verbondenheid	en	
opbouw	te	ervaren.	Er	haakten	diverse	
mensen	af	omdat	ze	de	theologencursus	
Charismatisch	Pastoraat	gingen	doen	die	
ook	in	de	contactbehoefte	en	verbonden-
heid	voorziet,	maar	zonder	een	binding	
door	een	belofte.	Zo	werd	de	gemeenschap	
langzaamaan	kleiner	en	ouder	en	is	
begonnen	uit	te	sterven...

Charismatische beweging

Er	zijn	in	de	loop	van	de	jaren	veel	opbou-
wende	conferenties	geweest,	waarbij	de	
thema’s	toch	wel	vaak	een	pastoraal	
karakter	droegen	ten	behoeve	van	de	pre-
dikant	of	ten	behoeve	van	de	zielzorg	in	de	
gemeente.	Ook	thema’s	als	ziekenzalving	en	
de	dienst	der	bevrijding	kwamen	aan	de	
orde.	
Een	aantal	leden	was	direct	betrokken	bij	
de	opkomst	van	de	Charismatische	
Beweging	in	Nederland.	Dat	viel	wel	bijna	
samen	met	het	ontstaan	van	de	
Broederschap.	Zo	waren	ds.	Wim	Verhoef	
en	ds.	Wim	van	Dam,	twee	voormannen	
van	de	CWN,		beiden	lid	van	de	
Broederschap.	Op	deze	wijze	is	de	
Möttlinger	Beweging	van	de	Blumhardts	
via	de	Broederschap	van	Predikanten	een	

van	de	wortels	van	de	Charismatische	
Beweging/Vernieuwing	in	Nederland.	Heel	
wat	leden	bezochten	de	Charismatische	
Conventies	tot	de	dag	van	vandaag.

Liefdevolle gemeenschap

De	Predikantenbroederschap	-later	
KOINOS-	was	bij	mijn	weten	een	uniek	
gezelschap	in	Nederland.	Toen	ik	er	als	
jonge	echtgenote	van	een	kerkelijk	werker	
mee	kennismaakte	in	1976,	werd	ik	opge-
nomen	in	een	warme	liefdevolle	gemeen-
schap	waar	iedereen	gelijk	was:	de	
dominee,	de	echtgenoot,	de	hoogleraar,	de	
kerkelijk	werker,	de	zendeling,	de	vrouw,	
de	man,	de	doopsgezinde,	de	gerefor-
meerde,	de	hervormde,	de	remonstrant,	de	
baptist:	een	voorbeeld	voor	de	hele	kerk	
van	Christus.	Waar	de	broodnodige	her-
kenning	was	van	het	werkzaam	zijn	in	de	
Kerk	met	zijn	mooie	en	weerbarstige	
kanten.	Waar	met	en	voor	elkaar	gebeden	
werd,	heel	persoonlijk,	en	je	een	zegen	
onder	handoplegging	ontving.	Die	tien-
tallen	lieve	mannen	en	vrouwen	-	de	
meesten	inmiddels	‘bij	de	Heer’	-	die	jouw	
zusters	en	broeders	of	vaders	en	moeders	
wilden	zijn,	waren	een	voorbeeld	voor	je	
positie	in	de	gemeente	thuis.	

De laatste keer

Het	was	een	tijdperk	en	de	gemeenschap	
KOINOS	zal	niet	meer	op	deze	manier	
voortbestaan,	want	de	zes	aanwezigen	op	
de	Ontmoetingsdag	in	april	2016 hebben	
besloten	dat	het	de	laatste	keer	was	dat	we	
elkaar	op	de	Hezenberg	hebben	ontmoet.	
Drie	leden	moesten	door	hoge	ouderdom	

thuisblijven,	voor	drie	ging	het	dit	keer	nog	
en	de	jongste	drie	hebben	toegezegd	de	
anderen	-verspreid	over	het	land	-	te	
bezoeken	als	ze	in	de	buurt	komen.	We	
kunnen	elkaar	eens	bellen,	de	KOINOS-
brieven	met	wel	en	wee	en	de	pastorale	
brief	blijven	nog,	eens	per	kwartaal.		De	
belofte	hebben	we	voor	het	eerst	niet	meer	
vernieuwd,	nu	zijn	we	allen	bondgenoten.	
We	besloten	ons	samenzijn	met:	voorbede	
en	zegen	onder	handoplegging	en	de	
viering	van	het	Heilig	Avondmaal	in	de	
kapel	van	de	Hezenberg,	als	vanouds...

De Geest gegeven

Dankbaar	heb	ik	gebruik	gemaakt	de	bro-
chure	van	Drs.	Gerard	Schwencke	(90),	die	
hij	in	2009 heeft	geschreven	bij	het	50-jarig	
bestaan,	over	de	geschiedenis	van	de	
gemeenschap.	Een	boekje	‘De	Geest	
gegeven,	ook	van	zijn	hand,	is	verschenen	
in	1999 als	‘bijdrage	vanuit	de	gemeen-
schap	KOINOS	voor	allen	die	zoeken	naar	
spiritualiteit’.	In	dit	boekje	zijn	de	thema’s	
van	een	aantal	conferenties	samengevat	
rondom	het	thema	spiritualiteit,	waaraan	
indertijd	Ds.	Piet	Suurmond	(toenmalig	
voorzitter	van	KOINOS),	ds.	Karel	Delbeek,	
Drs.	Schwencke,	Ds.	G.H.	Abma,	ds.	Luuk	
Deventer	en	anderen	hebben	meegewerkt.	
De	bijdragen	gaan	o.a.	over	de	doorwer-
king	van	de	Möttlinger	Beweging,	het	
gebed,	het	Godsrijk,	de	dienst	der	gene-
zing.			u

Elizabeth de Haan-Roelse (1947) is 

predikantsvrouw en teamlid van 

Koinos sinds eind jaren ‘80.

Hezenberg. In de bibliotheek (2015)
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PreekWijzer is een online community die 
voorgangers helpt bij het maken van een preek of 
meditatie. Je vindt er direct al het materiaal rond 
één Bijbeltekst (of thema) op een rijtje.

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

• bijbels-theologische artikelen

• materiaal voor kindermomenten

• praktische informatie over preken

• boeken en artikelen over homiletiek 

• archieven van theologische tijdschriften

 Met wekelijkse aanvullingen!

Preekwijzer is een initiatief van Boekencentrum Uitgevers.

Preek
Wijzer

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

Een goede preek 
maak je niet alleen…

• 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



Hoe is het als emeritus?

Ik	heb	het	werkverband	langzaam	afge-
bouwd.	In	2002 ben	ik	wegens	‘te	veel’	bij	de	
Lisidunahof	en	uit	Driebergen	weggegaan.	
In	Zeist	heb	ik	nog	lang	contact	gehouden,	
daar	ging	ik	ook	veel	voor,	o.a.	in	de	
Mirtehof	en	de	Looborch.	Maar	in	2007 was	
het	echt	tijd	om	te	gaan,	ik	was	toen	70 en	
7	jaar	bij	de	Thomaskerk	geweest,	4 jaar	bij	
de	Oosterkerk.	Als	er	vraag	is,	en	ik	gezond	
blijf,	ga	ik	nog	wel	voor	en	doe	ik	pastorale	
gesprekken.

Wat mis je het meest? 

Contact	met	collega’s,	bijvoorbeeld	over	de	
lezingen.	Dat	had	ik	alleen	tijdens	mijn	
leervicariaat,	niet	tijdens	mijn	werk.	In	
mijn	werk	als	verpleeghuispastor	had	ik	
geen	collegiaal	werkverband,	dat	miste	ik	
toen	al.	Als	je	zelf	veel	voorgaat	hoor	je	col-
lega’s	niet	vaak,	kom	je	ook	niet	zo	makke-
lijk	op	nieuwe	ideeën.	Daarom	ga	ik	graag	
naar	vespers	en	andere	diensten.	Die	
hebben	vaak	een	fijne	liturgische	formule,	
en	er	worden	soms	liederen	gezongen	die	
ik	niet	kende,	soms	krijg	ik	een	nieuwe	the-
ologisch	inzicht.		In	Driebergen	zit	ik	in	
een	clubje	van	inspirerende	theologen.	
Soms	bespreken	we	een	artikel	of	een	boek	

dat	net	is	uitgekomen,	over	de	gemeen-
schap,	over	de	toekomst,	over	onszelf.	Heel	
persoonlijk	en	waardevol.

Wat mis je in het geheel niet?

De	vergaderingen.	In	Zeist	maakte	ik	deel	
uit	van	de	kerkenraad;	ik	vond	die	vergade-
ringen	vervelend.	Zij	waren	ook	niet	altijd	
even	leuk	tegen	mij	–	er	was	verzet	omdat	
ik	werd	betaald	voor	mijn	pastoraat:	dat	
hoefde	niet,	vond	een	van	de	
kerkrentmeesters.	

Waar ligt nu het zwaartepunt van je

dagelijkse bezigheden?

De	agenda	staat	toch	nog	behoorlijk	vol:	
bijna	iedere	week	een	dienst	voorbereiden	
en	uitvoeren,	pastorale	bezoeken,	(ik	heb	
een	jaar	lang	in	de	Parklaankerk	het	pasto-
rale	werk	gedaan),	soms	een	uitvaart,	een	
studiedag	over	rituelen	of	over	Zin	in	de	
Ouderdom.

Kijk je nu anders aan tegen kerk

geloof/theologie?

Kerk:	ik	ben	de	enige	in	mijn	omgeving	die	
nog	naar	de	kerk	gaat.	Bijna	niemand	heeft	
er	iets	mee.	In	onze	jeugd	stond	alles	in	het	
teken	van	de	kerk,	we	kenden	geen	mensen	

die	niet	naar	de	kerk	gingen.	Dat	is	nu	180 
graden	omgedraaid.	Tijdens	de	eerste	
studie	theologie	viel	ik	van	dat	geloof	af,	en	
wist	ik	dat	ik	geen	dominee	kon	worden,	
ook	niet	vanuit	mijzelf.	Ben	lange	tijd	‘bui-
tenkerkelijk’	geweest.	Wel	altijd	met	theo-
logie	bezig	gebleven,	vooral	feministische.
De	liturgie	in	de	wijkkerk	waar	ik	officieel	
toe	behoor	vind	ik	mannelijk	en	traditio-
neel:	schertsend	denk	ik	dan	-	en	zeg	het	
ook	wel	hardop:	voordat	ik	mijn	mond	had	
opengedaan	had	ik	al	10 x	Heer	gezegd.	
Met	dogmatische	uitspraken	als	‘verzoe-
nend	bloed’	en	‘Heilige	Drie-eenheid’	kan	
ik	niets	meer.	Ik	houd	wel	van	kleine	
gemeenschappen	die	democratisch	werken:	
daarom	ben	ik	voorganger	en	lid	van	de	
Werkhofgemeenschap	(Werkhoven).	Die	
oecumenische	groep	heeft	zich	ontwikkeld	
los	van	de	kerkelijke	kaders,	maar	met	
behoud	van	belangrijke	elementen,	en	met	
een	grote	vrijheid	in	geloven	en	doen.	
Mijn	geloven	is	vrijzinnig	geworden.	Dat	
was	in	mijn	jeugd	een	vloek.	Theologisch	
ben	ik	daar	ook	mee	bezig:	wat	’vrijzinnig’	
inhoudt.	Dat	is	wat	anders	dan	‘wat	blijft	er	
over’!		Ik	heb/hou	het	gevoel	dat	ik	me	
moet	verantwoorden	-	tegenover	mezelf,	
zoals	ik	in	mijn	jeugd	geleerd	heb.	

Mijn	theologie	is	nog	steeds	in	ontwikke-
ling.	De	laatste	tijd	lees	ik	boeken	over	de	
persoon	van	Jezus;	ook	een	boek	van	mijn	
vader.	Ik	kom	er	niet	doorheen	en	tegelijk	
wil	ik	het	zo	graag	lezen	–	ik	wil	de	manier	
waarop	hij	over	Jezus	sprak	begrijpen.	Hij	
vond	het	niet	goed,	dat	ik	dominee	werd,	
dat	blijft	een	litteken…	Gelukkig	is	het	mij	
wel	door	anderen	gegund:	al	twintig	jaar	in	
pastorale	dienst:	liefst	met	kleine	woorden,	
niet	cerebraal	of	‘hoog’	theologisch.	Het	
grootste	compliment	dat	ik	na	een	
Bijbelkring	gekregen	heb	van	een	oudere,	al	
vergetende	vrouw	was:	‘U	kunt	het	zo	
zeggen	dat	we	het	allemaal	kunnen	
begrijpen’.			u

Naam: Nine Meynen (81), emeritus sinds 2007

Woonplaats: Utrecht.

Studie Theologie: Utrecht 1965 Doctoraal en Groningen 

1995 Kerkelijk examen.

Gediende gemeentes/werkkringen: 1965-1972: docent 

kennis v.h. geestelijk leven middelbare school Utrecht/ 

1972 - 1992: docent wijsgerige en levensbeschouwelijke 

oriëntatie en ethiek (HBO-V) Leusden.  1996 -2003: pastor 

verpleeghuis De Lisidunahof, Leusden (1997 bevestiging tot 

predikant). 1999 – 2002: pastoraat in Leeuwenberghkerk (Utrecht) en NPB Driebergen.  

2000-2007: pastoraat in Zeist.

Activiteiten: legpuzzels (op de gang van het appartementencomplex ligt een heel 

grote voor  alle bewoners, idee van Nine), pianospelen. 

Favoriet land:  Noorwegen (familiebezoek). 

Afscheid genomen maar niet uitgediend 

Nine Meynen
Door Elly Bakker
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Christian Führer.
Geloof laat een muur 
vallen.
Memoires van de 
Wendedominee.
Vertaald door Pieter 
Oussoren.
Skandalon, Vught.
392 p., € 24,95.

Vanuit	zijn	geloof	houdt	Christian	Führer	
(1943-2014)	als	predikant	van	de	Nicolai-
kirche	in	Leipzig	zijn	toehoorders	voor	dat	
wonderen	mogelijk	zijn,	en	roept	hij	op	tot	
geweldloos	verzet.	Met	vriendelijke	vastbera-
denheid	blijft	hij	de	boodschap	van	respect	
en	naastenliefde	uitdragen,	ook	naar	de	Stasi,	
die	altijd	bij	zijn	diensten	aanwezig	is.	Bij	de	
wekelijkse	vredesvespers	(vanaf	1982)	sluiten	
steeds	meer	mensen	zich	aan.	Uiteindelijk	
mondt	dit	uit	in	de	massademonstraties	die	
de	opmaat	vormen	voor	de	val	van	de	Muur.	
Een	indrukwekkend	persoonlijk	document	
bij	een	van	de	grote	politieke	omwentelingen	
van	de	vorige	eeuw.

Toekomstgericht diaconaat.
Verhalen over, voorbeelden van en tips voor 
het diaconale werk.
Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie.
Brochure, 20 p. op www.federatiediaconie.nl

Deze	brochure	bevat	de	vijf	hoofdconclusies	
van	een	onderzoek	uit	2017 naar	de	rol	van	
plaatselijke	diaconieën	met	het	oog	op	diaco-
nale	taken	in	de	komende	jaren.	De	conclu-
sies	zijn	voorzien	van	commentaar	van	
deskundigen	en	praktijkvoorbeelden.	Uit	dit	
nieuwe	onderzoek	blijkt	dat	de	trend	van	een	
groeiende	diaconie	doorzet,	ondanks	een	
kleiner	wordende	kerk.	Diaconie	laat	in	

toenemende	mate	zien	hoe	de	kerk	relevant	
kan	zijn	in	een	seculiere	samenleving.

Marinus van den Berg.
Nawerktijd. Toegewijd leven.
VBK media Utrecht.  142 p., € 14,99.

Marinus	van	den	Berg	ging	in	2016 op	
68-jarige	leeftijd	met	pensioen,	na	40 jaar	te	
hebben	gewerkt	als	geestelijk	verzorger.	Uit	
dagboekaantekeningen,	dagcolumns	en	
gedichten	ontstond	een	boek	over	de	erva-
ringen	van	zijn	eerste	jaar	zonder	betaalde	
arbeid.	Er	kwamen	mensen	en	gebeurte-
nissen	op	zijn	pad	die	zijn	tijd	en	aandacht	
vroegen,	en	hij	besloot	het	Westerborkpad	te	
gaan	lopen.	Een	wijs,	persoonlijk	en	univer-
seel	boek	voor	mensen	die	stoppen	met	
betaald	werk.	

Stevo Akkerman, Hans 
Alma, Abdelkader 
Benali e.a. 
Vrijheid. Essays over de 
moeilijkheid vrijheid te 
begrijpen.
Damon, Eindhoven.  
112 p., € 14,90.

Een	prachtig	boekje	
over	het	thema	‘Vrijheid’.	Verschenen	ter	
gelegenheid	van	het	symposium	op	25 
augustus	2017 ‘Luther	en	de	vrijheid:	moge-
lijkheden	en	grenzen	van	vrijheid	toen	en	
nu.’	Volgens	Luther	is	vrijheid	strikt	genomen	
een	goddelijke	eigenschap.	Zodra	wij	
nadenken	over	de	vrijheid	van	de	mens,	
komen	wij	talloze	belemmeringen	en	beper-
kingen	van	vrijheid	tegen	die	het	moeilijk	
maken	de	realiteit	van	vrijheid	in	ons	leven	
zomaar	te	veronderstellen.	Een	mooie	en	

interessante	collage	van	teksten	in	een	fraai	
uitgegeven	boek.	Onder	redactie	van	Markus	
Matthias.

Martinus van der Ende.
Tinus. Mijn leven als 
verhaal.
Uitgave in eigen beheer, 
414 p.
Informatie bij de 
redactie van P&S.

Het	levensverhaal	van	
Martinus	van	der	Ende	(1921)	is	een	interes-
sant	tijdsbeeld.	Als	hulppredikant	onder	de	
arbeiders	betrokken	bij	de	wederopbouw	in	
Zeeland,	later	als	voorganger	in	Middelbert,	
Graft	en	Diepenheim	en	daarna	geestelijk	
verzorger	bij	de	Stichting	Het	Hoogeland	in	
Beekbergen	noemt	hij	zichzelf	een	bruggen-
bouwer,	links	van	het	midden.	Het	is	vooral	
Banning	geweest	die	hem,	als	vrijzinnig	pre-
dikant	in	1944 beroepen	in	Naaldwijk,	sterk	
heeft	beïnvloed.	Zijn	verhaal	hierover	past	in	
Bannings	traditie	van	de	pastorale	sociologie.		
Een	pastorie	in	een	veranderende	wereld	met	
een	‘rooie	dominee’,	een	95-jarige	tuinders-
zoon	die	dankbaar	terugblikt	en	een	levend	
geloof	heeft	behouden.

Marius Noorloos.
Gaandeweg verder via 
leven uit de Bron. 
Memoires. 
Buijten en 
Schipperheijn, 
Amsterdam.
222 p., € 15,90.

Marius	Noorloos	(1931)	beschrijft	en	evalu-
eert	zijn	loopbaan	als	predikant	en	consu-
lent/docent	gemeenteopbouw:	hij	werd	
vooral	bekend	door	zijn	boek	Leven	uit	de	
Bron.	Noorloos	zoekt	de	verbanden	tussen	
biografie,	theologie	en	gemeenteopbouw.	In	
een	toegevoegd	hoofdstuk	gaat	hij	in	op	
vragen	van	jonge	en	oude	reisgenoten	over	
zijn	persoon	en	werk.	
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