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Dagelijks bestuur
L. Plug (Leendert), secretaris
Schijndelaarlaan 76
3772 PM Barneveld
Telefoon: 0342-849033
E-mail: dslplug@gmail.com
S. Freytag (Susanne), penningmeester
St Jorislaan 14
5611 PM Eindhoven
Telefoon: 06-43955283
E-mail: s.freytag@gmx.net
Overige bestuursleden
L. M. Aangeenbrug (Lennart)
Dorpsstraat 8
5325 XG Well
Telefoon: 073-5991217
E-mail: dominee@aangeenbrug.org
C.S. van Andel (Nienke)
Dorpsstraat 8
3991 BZ Houten
Telefoon: 030-6343369
E-mail: n.vanandel@noorderlichtgemeente.nl
P.L. van Asselt (Laura)
T. Siegenbeekstraat 17
2313 HA Leiden
Telefoon: 06-37525305
E-mail: plvanasselt@gmail.com
W. Bisschop (Wim)
Elise van Calcarstraat 23
4822 VK Breda
Telefoon: 076-5419603
E-mail: wjbisschop@ziggo.nl
M.E.J. den Braber (Marieke)
Leibeek 2
3772 SZ Barneveld
Telefoon: 06 27 15 29 46
E-mail: mejdenbraber@gmail.com
M. van Duijn (Marius)
(In Between)
Bernadottelaan 94
3527 GB Utrecht
Telefoon: 06-39768140
E-mail: m.v.duijn@ziggo.nl
A.P. van der Maas (Arie)
Dorpsstraat 63
4424 CW Wemeldinge
Telefoon: 0113-621321
E-mail: apvdmaas@zeelandnet.nl
P. van der Waal (Paul)
Ophoviuslaan 96
5212 AR Den Bosch
Telefoon: 073 642 17 51
E-mail: p.vd.waal@hccnet.nl
L.H. Westra (Liuwe)
Waaksenerwei 2
8823 SX Lollum
Telefoon: 0517 - 469245
E-mail: liuwe.westra@mensa.nl

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.

Beroepsorganisatie

Pleitbezorger
voor Predikanten

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 gedragsregels
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 Remonstrantse
Broederschap, de Evangelische Broedergemeenten, en ook uit de
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Vrijzinnigen Nederland,
de Unie van Baptistengemeenten, 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 contracten 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 2017, vastgesteld in de
Protestantse Kerk

Voorgaan in ‘gewone’ diensten: € 124,00. Zie voor bijzonderheden:
https://predikanten.nl/vragen/
Uurbedrag voor incidentele hulpdiensten: € 30,92.
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van Schlingensiepen

Jubileum
100 jaar BNP

We kijken terug op een geslaagd jubileum:
100 jaar Bond van Nederlandse Predikan
ten in de Utrechtse Geertekerk op
maandag 9 april. Het werd een feestelijke
dag die in alle rust begon met bezinning,
gedachtenis, gebed, stilte en lofprijzing.
Daarop volgde een boeiend academisch
betoog van Miroslav Volf. Er kwamen felicitaties van collega’s uit Europa, het werd
lachen met dominee Gremdaat, en forumleden werden uitgedaagd de toekomstige
predikant te schetsen. Onze speciale
verslaggever Dick Vos geeft een impressie
van de dag, de foto’s zijn van Lennart
Aangeenbrug. De lezing van Volf verschijnt in het volgende nummer in
Nederlandse vertaling.

16 | Pool onder de loep
Bundel Preektijgers, pastores,
19 | Gesignaleerd
21 | Interview Rinze Marten Witteveen
24 | Margreet de Heer

exemplaar meenemen, overige leden en
vaste relaties krijgen de bundel toegezon
den. Mocht u de bundel niet ontvangen
hebben, stuur dan een mail naar bnp@
predikanten.nl.
ALV 2018

Dit jaar heeft het bestuur ervoor gekozen
de ALV digitaal te laten plaatsvinden. Een
ALV was niet goed in te passen in de opzet
van de jubileumviering. De vergaderstukken zijn per mail en op de website
beschikbaar gesteld. Dat is echt als uitzondering op de regel, we vergaderen volgend
jaar weer als gebruikelijk. En als tenminste
25 leden daarvoor een goede reden hebben
kan er ook eerder al vergaderd worden. In
dit nummer vindt u een korte toelichting
op de jaarstukken, en stellen de twee
nieuwe bestuursleden Marieke den Braber
en Paul van der Waal zich aan u voor.

pioniers

Ook werd de jubileumbundel ‘Preek
tijgers, pastores, pioniers. Predikantschap
in de 21e eeuw’ gepresenteerd. Leden en
deelnemers aan de dag konden een

De pool onder de loep

De mobiliteitspool voor proponenten in de
Protestante Kerk is nu vijf jaar in werking.
Ook voor hun belangen wil de Bond
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opkomen, al is ons nog geen plek gegund
aan de onderhandelingstafel. Hoe ervaren
de poolpredikanten deze nieuwe vorm van
predikantswerk? Wat betekent dit voor het
ambt van predikant, en hoe zit het met hun
rechtspositie? We nodigden poolers uit
voor een rondetafelgesprek. Nienke van
Andel doet verslag.
Kringvieringen met lekenvoorgangers

Wilt u een complete kerkdienst aanleveren
met toelichting ten behoeve van kerkdiensten op kleine schaal met lekenvoorgangers? Het betreft een pilot voor een nieuwe
kerkvorm. Een van onze leden kreeg deze
vraag, en vroeg hoe het bestuur erover
denkt. Al snel bleek dat het om meer gaat
dan een leesdienst nieuwe stijl: hier liggen
belangrijke vragen rond kerkvormen, predikantschap en liturgie in de nabije toekomst. We nodigen leden uit hierin mee te
denken: reacties zijn welkom.
Vacature op het Bondsbureau

Menne Menninga heeft laten weten dat het
zijn voornemen is per 1 januari 2019 zijn
werkzaamheden voor de BNP op te
schorten teneinde van de levensloopregeling gebruik te kunnen maken. Er ontstaat
binnen afzienbare termijn dus een vacature
bij de Bond. Zodra meer bekend is zal dit
op de website worden geplaatst.
Vacature commissie Permanente
Educatie (PKN).

De BNP benoemt twee leden van de commissie Permanente Educatie van de PKN.
Deze commissie adviseert de dienstenorganisatie bij de organisatie van de PE.
De plaats van Andreas Wöhle is ingenomen
door bestuurslid Susanne Freytag. Pieter
Huiser beëindigt nu zijn deelname, en
daarmee komt opnieuw een plaats vrij in
de commissie, die wij graag zien ingevuld
door een van onze leden, buiten het
bestuur. Hebt u interesse, of wilt u een
ander aanbevelen, stuur dan een bericht
naar bnp@predikanten.nl.
Nieuwe privacywetgeving

Als dit meinummer verschijnt is er nieuwe
privacywetgeving van kracht: de Algemene
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Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Nog niet in dit nummer, maar P&S zal er
ook aandacht aan besteden. Elke kerkenraad en predikant dient alert te zijn op het
publiek maken van persoonlijke gegevens
in de kerkdienst, het kerkblad en op de
website. Praktisch informatie is o.m. te
vinden op https://www.protestantsekerk.nl/
actief-in-de-kerk/besturen/privacy/
privacy-algemeen.

En we attenderen emeriti nu al op de
komende emeritidag op woensdag 14
november die dit jaar ook in het teken zal
staan van 100 jaar BNP: verhalen en
beelden van vroeger, en trends in de kerk
van nu.

Herder en Coach

Bonhoefferbiografie en Gesignaleerd

Met de serie Herder en coach willen we
oriëntatie bieden in het brede aanbod van
begeleiding voor predikanten, die sinds
vorig jaar ook deel uitmaakt van de verplichte permanente educatie. Predikanten
krijgen begeleiding, en begeleiden zelf weer
anderen. Op beide terreinen kun je je ontwikkelen. David van Veen ging in gesprek
met de predikant-opleiders Kees Bregman
en Annette Melzer over de vraag: wat betekent het voor een predikant om de opleiding contextueel pastoraat te volgen?

Van de in 2005 verschenen Bonhoeffer
biografie van Schlingensiepen verscheen
een Nederlandse vertaling. We vroegen
Hans Buurmeester, secretaris van het
Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlands
talig, om een meer dan gewone recensie.
Wat voegt deze vertaling toe aan het vele
dat over Bonhoeffer verschenen is, en hoe
komt het dat Bonhoeffer de laatste jaren
veel meer gelezen en gewaardeerd wordt in
reformatorische en evangelische kringen?
In de rubriek gesignaleerd treft u vertaalde
preken van de Lutherse theoloog Eberhard
Jüngel, de autobiografie van Wim
Verboom, en ‘ds in tbs’ van geestelijk verzorger Marius van der Sar.

Pensioenvoorlichting op dinsdag 9
oktober

De jaarlijkse pensioenvoorlichtingsdag is
dit jaar in Zeist, in het kantoor van PGGM,
de uitvoerder van het Pensioenfonds Zorg
en Welzijn, waarbij predikanten uit de PKN,
uit andere kerken en geestelijk verzorgers
zijn aangesloten. Predikanten – voor zover
ons bekend – geboren in het jaar 1954
krijgen een persoonlijke uitnodiging. Maar
ieder die interesse heeft is welkom. Op het
programma staan onder meer PFZWdirecteur Peter Borgdorff en verhalenverteller en theatermaker Kees Posthumus. In
het augustusnummer volgt nadere
informatie.
Rinze Marten Witteveen en de KEP

In de reeks gesprekken met emeriti sprak
Elly Bakker met Rinze Marten Witteveen.
Zijn biografie is verweven met de geschiedenis van de Bond. Zowel vader als zoon
Witteveen zaten in het bestuur. Hij bleef
actief als president van de KEP, het verband
van predikantenverenigingen in Europa,
tot aan de komende conferentie die van
15 t/m 19 juni gehouden wordt in Admont

(Oostenrijk). Wie daarvoor interesse heeft
kan informeren bij het bureau.
Emeritidag 2018

Gratis af te halen: over Lutherse en
Franse predikanten

Vanouds kent de BNP de rubriek vraag en
aanbod als ledenservice, de laatste jaren
niet meer in P&S, nog wel op de website. Af
en toe kun je een toga gratis af komen
halen. Zolang de voorraad strekt zijn op
het bureau van de Bond twee boeken gratis
af te halen. Als eerste het boek ‘Opleiden
tot Luthers predikant’ door Th. A. Fafié
(besproken in P&S van augustus 2017),
beschikbaar gesteld door de Lutherse
Uitgeverij en Boekhandel. Als tweede een
congresbundel uit 2017 van de Franse predikantenvereniging. Naar aanleiding van
het reformatiejaar vond in Parijs een
wetenschappelijk congres plaats over 500
jaar protestantse predikanten. Naast theologen leverden ook historici en sociologen
een bijdrage: ‘Les pasteurs. Acteurs avec les
temps. Une profession en constante évolution’,
onder redactie van Evert Veldhuizen. u

Predikantschap in de 21ste eeuw

Laat de vreugde ons úit het huis voeren
Het predikantschap is een geschenk voor de maatschappij die het
ontbreekt aan aandacht en vreugde. In wezen pionieren we vandaag de
dag allemaal, laten we de barricaden beklimmen tegen het negativisme.
Die geluiden klonken tijdens de jubileumviering van de bond die mede in
het teken van de toekomst van het predikantschap stond.
Door Dick Vos
Een honderdjarig bestaan is niet zomaar
iets, bleek op de Predikantendag op 9 april
in de Geertekerk in Utrecht. Met een kleine
vierhonderd aanwezigen was de belangstelling drie keer zo groot als gewoonlijk voor
de jaarlijkse bijeenkomsten. ‘Zo’n jubileum
mogen we uiteraard vieren’, stelt scheidend
BNP-voorzitter Pieter Huiser. ‘Maar we
beginnen met stil worden; met zingen en
bidden en luisteren naar God.’ Nutteloze
bezigheden? Integendeel, legt Huiser uit
aan de hand van het verhaal van de ongelovige Thomas (Joh. 20: 24-31). Wat vroeg
Jezus aan Thomas? Niet om iets te gaan
doen, maar om te kijken, te zien en te
voelen. Het draait om aandacht. ‘Als predikanten zijn wij er om te doen wat weinig
anderen doen: er zijn in falen en in ziekte,
daar waar leven hard en onmogelijk is.

Omdat we geloven dat er in en door het
lijden toekomst is.’ De predikant, die doet
wat niet meetbaar of zichtbaar is, is
daarmee een vreemde in een maatschappij
waar je succesvol moet zijn, en tegelijk een
groot geschenk voor die maatschappij,
aldus Huiser.
‘O come, ye servants of the Lord, and
praise his holy name’ zingt het Vocaal
Theologen Ensemble onder leiding van
Hanna Rijken, ‘Zing voor de Heer een
nieuw gezang’ zingen alle aanwezigen. De
namen van degenen die het afgelopen jaar
overleden worden genoemd, er wordt
gebeden voor de kerk en voor de wereld.
Miroslav Volf, hoogleraar theologie op Yale
Divinity School in New Haven en speciale
gast deze dag, is onder de indruk. In de
Verenigde Staten zou het ondenkbaar zijn

zoveel tijd te nemen voor zoveel blokjes
namen, afgewisseld met het refrein van
‘Koester de namen die wij hier gedenken’
(LB 199).
Het goede leven

Wat heeft de kerk, het christelijk geloof, de
wereld te zeggen in deze tijd? De wetten
van de markt drukken overal hun stempel
op, alles draait om presteren tegenwoordig
en mensen gaan daaraan kapot. We zijn het
eigenlijke doel van het leven, het goede
leven zelf, uit het oog verloren, aldus Volf.
We stoppen al onze energie in het streven
naar meer en meer brood - het is een verslaving - maar onze honger blijft. Al onze
aandacht richt zich op die ene boom waar
we net niet bij kunnen en we zijn kennelijk
niet in staat te genieten van het mooie en
goede dat ons omringt op weg naar het
paradijs. We proberen het bestaan te vullen
met plezier (fun), maar missen de ware
vreugde (joy). Juist die vreugde is een
gevoel dat we niet kunnen kopen, dat is
iets dat als gave tot ons komt. Het is de
enige parel die echt van waarde is, en naar
het zoeken daarvan moeten we ons streven
verleggen. Dát is het evangelie, en dát
geloven en uitdragen in alles, daar gaat het
om. En dat is dus zeker de taak van de
predikant.
Of we voldoende invloed hebben om als
minderheid iets te bewerkstelligen in de
wereld? We horen niets anders dan dat
alles met alles samenhangt in de wereld.
Een kleine wijziging op de ene plek is van
grote invloed op processen elders, brengt
Volf in herinnering. Waarom zou dat niet
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gelden voor wat de kerk en wat de individuele gelovige doet?
Gideon van Dam, voormalig werkbegeleider van predikanten en kerkelijk
werkers, toont zich tijdens de lunch
tevreden over de ochtend. ‘Mooi om
zingend te beginnen samen, verkwikkend
om in een kerk die marginaliseert een
enthousiast verhaal te horen over naar
buiten treden. Het creëren van plekken van
vreugde: laat dat een bijdrage van de kerk
zijn.’ Saskia van Meggelen vindt het fascinerend hoe Volf het brede palet van de theologie wist toe te spitsen op het thema
vreugde. ‘Als synodepreses (PKN) zie ik het
ook zeker als mijn taak de vreugde op de
agenda te houden.’ Iemand ziet parallellen
met het gedachtegoed van Jonathan Sacks,
een ander met dat van Charles Taylor.
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Spiegel

Na de pauze presenteert de voorzitter de
jubileumbundel Preektijgers pastores pioniers. Predikantschap in de 21ste eeuw.
Door middel van persoonlijke verhalen
wordt daarin gereflecteerd op het predikantschap in verleden, heden en toekomst.
Om de breedte waarvoor gekozen werd te
symboliseren wordt de bundel uitgereikt
aan een van de oudste aanwezigen, emeritus predikant Mechteld van der WeideDouwes (1939) en aan een van de jongsten,
predikant in opleiding Douwe de Roest
(1991). Het is een boek geworden over hoe
er binnen en buiten de kerk tegen het ambt
aangekeken wordt en wat het met mensen
doet, aldus Huiser. Een impressie van de
mogelijkheden en de ruimte die het ambt
biedt voor wat elders geen plaats krijgt of
geen plaats kan krijgen. Een hedendaagse

spiegel ook van de diversiteit in de plekken
waar predikanten werken en een document
waarin het ambt op alle mogelijke
manieren wordt doordacht en beschreven.
Felicitaties

Onder het mom van ‘wie jarig is trakteert’, overhandigt Huiser vervolgens een
check van 25.000 euro aan Rinze Marten
Witteveen, oud-voorzitter van de BNP
maar nu aanwezig als voorzitter van de
Konferenz Europäischer Pfarrvereine
(KEP). Het bedrag, afkomstig uit de
reserves van de BNP, is bedoeld ter ondersteuning van predikanten in oostelijk
Europa ‘wier inkomen stukken kariger
is dan het onze’, aldus Huiser. Witteveen
geeft aan dat het bedrag via de zogeheten
Partnerhilfe zijn weg zal vinden, een route
die maakt dat de KEP niet zelf bij hulp

betrokken raakt. Dat kan een gelijkwaardige relatie tussen de partnerkerken namelijk onder druk zetten. Hij is dankbaar dat
de bond die in Nederland zorgdraagt voor
goede materiële omstandigheden, op het
moment dat deze dat viert ook denkt aan
de collega’s die het minder goed hebben.
Witteveen vervolgt met het lezen van een
groet en de gelukwensen van Andreas
Kahnt, voorzitter van de overkoepelende
predikantenvereniging in Duitsland. De
taak van een bond in deze tijd is om het

predikantschap naar voren te brengen als
theologisch beroep dat in kerk en samenleving onmisbaar is, volgens Kahnt. De in
Nederland opgegroeide Evert Veldhuizen
feliciteert de bond vervolgens namens en
als voorzitter van de Franse predikantenbond die 98 jaar oud is en direct de gelegen
heid te baat neemt voor een uitnodiging
voor een tegenbezoek over twee jaar. Géza
Sógor doet datzelfde ten slotte als gedelegeerde vanuit de bond van reformatorische
Hongaarse predikanten in Roemenië.
Sógor studeerde zelf enige tijd in Neder
land en nodigt ieder uit eens deel te nemen
aan de nascholing die met enige regelmaat
in Roemenië georganiseerd wordt voor
Nederlandse en Hongaarse predikanten
gezamenlijk.
Verkondigen

Niet alleen was er plaats voor dominees,
ook voor mensen die dat niet zijn maar die
zich wel dominee voelen. Zo positioneerde
ds. Gremdaat zich tenminste in zijn ‘preek’.
Uiteraard was Gremdaat - de predikants
karikatuur van Paul Haenen die ook op
onnavolgbare wijze de draak weet te steken
met het preekgenre - uitgenodigd ten
behoeve van enig vermaak tijdens de jubileumdag. De neiging tot het negativisme

lijkt steeds sterker te worden, zeker op
radio en televisie, had een jonge, predikante hem toevertrouwd tijdens een treinreis van Utrecht naar Groningen. ‘We
moeten als bond van predikanten daarom
media-aandacht opeisen’, zei ze. ‘Het wordt
tijd voor mensen die het beste met de
samenleving voor hebben, we moeten de
barricaden op.’ De vrouw sprak zo
bevlogen dat iedereen in de treincoupé z’n
oren spitste’, vervolgt Gremdaat.
‘Sommigen klommen zelfs op de banken
om de blonde vrouw te kunnen aanschouwen. De vrouw zag het, ging staan en
profeteerde verder: ‘het wordt tijd voor de
predikanten.’ En de mensen in de coupé
herhaalden dat in koor… Daar gaat het om:
niet dat benauwde fluisteren, maar luid en
duidelijk de boodschap verkondigen. Niet
in stilte afwachten, maar op het juiste
moment assertief zijn - misschien zelfs
demagogisch… Kent u dat gevoel?’
Aftershave

Hoe stellen we ons het predikantschap in
de 21ste eeuw voor? Reagerend op een
aantal stellingen, geeft een forum van predikanten van diverse achtergrond er zijn
visie op. Maar niet nadat de deelnemers op
uitnodiging van dagvoorzitter Elsbeth
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Gruteke er iets over gezegd hebben naar
aanleiding van een symbool dat ze mee
moesten nemen. Pionier Janneke Nijboer
laat een slappe stoffen Jezuspop zien. Ideaal
om speels en met humor op ongedachte
plekken in gesprek te komen over Jezus
met mensen die dat niet gewend zijn. PKNscriba René de Reuver heeft een kaars mee.
Dat hij deze kaars van een groep jongeren
kreeg, symboliseert voor hem dat het
kwetsbare licht van de kerk niet stuk kan.
Gerard van Zanden, predikant op Urk,
heeft de Bijbel mee, want uiteindelijk gaat
het toch om het Woord waar veel zekerheden wegvallen. Het ei van Mechteld
Jansen, rector van de Protestantse
Theologische Universiteit, staat voor
leiding geven aan de geloofsgemeenschap:
stevig vasthouden om het niet verloren te
laten gaan, maar ook niet knijpen want dan
gaat het stuk. De meest diverse gerechten
zijn er ook mee te bereiden, geeft ze aan.
Joost Röselaers, algemeen secretaris van de
remonstranten, was het naar eigen zeggen
’s ochtends bij het scheren duidelijk
geworden dat een goede predikant is zoals
z’n aftershave: verlicht onmiddellijk, versterkt de weerstand, voorkomt irritaties en
is bovenal sensitief.
De stelling dat slogans als ‘Back to basic’
(PKN) en ‘Mijn God gelooft in mij’ (remonstrants) tekenend zijn voor een kerk die
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zich terugtrekt op het eigen erf, leidt tot
een gesprek over de vraag of en hoe de kerk
zich in de media moet presenteren. Is het
niet genoeg om gewoon zoutend zout te
zijn, vraagt Van Zanden zich af. Inderdaad
zijn we niet pas relevant als we op tv
komen, vindt De Reuver. Nijboer, eerder
predikant van mijnkerk.nl, wijst erop dat
we tegenwoordig allemaal de social media
tot onze beschikking hebben. Röselaers,
die regelmatig voor NRC Handelsblad
schrijft, wendt zich direct tot het publiek
omdat hij weet: ‘mensen zitten echt te
wachten op verhalen van u!’. De behoefte

aan een verhaal is groot, weet ook iemand
uit het publiek. De kerk moet proberen de
negativiteit die er heerst ten aanzien van
het instituut om zien te bouwen.
Overal pionieren

Is het het begin van het einde van de kerk
wanneer het predikantschap in toenemende mate wordt verknipt tot deeltijdbaantjes? De Reuver legt de nadruk op
diversiteit in de uitoefening van het beroep.
Er zijn tegenwoordig verschillende soorten
hamers nodig om te spijkeren in de kerk;
we zouden de samenleving tekort doen als
we alles zouden laten zoals het was. Van
Zanden begrijpt niets van het ‘deeltijdding’ voor predikanten. Als er geen echt
vrijgestelden meer zijn, is dat een slechte
zaak voor de kerk. Hij voegt eraan toe dat
het een groot goed is dat daar mensen
beschikbaar zijn die Schriftuurlijk goed
onderlegd zijn. Hij oogst er applaus mee.
Anderen stellen dat er binnen de kerk veel
bekwame mensen zijn die allerlei taken die
de predikant traditioneel doet, minstens zo
goed kunnen. Laat de dominee zich bezighouden met de dingen waarin hij of zij zich
onderscheidt. Röselaers onderkent de problemen van de deeltijdpredikant: je bent al
blij als je het hoogst noodzakelijke gedaan
hebt in je 40 procent. Tegelijk maakt de
praktijk dat het goed is na te gaan denken
over ondernemerschap, voegt hij eraan toe:
hoe kunnen we als predikanten ons eigen

geld verdienen? Die uitspraak volgde mede
op de opmerking vanuit het publiek dat
veel pioniersplekken zichzelf nooit zullen
kunnen bedruipen.
Het was tevens een brug naar een laatste
stelling: met al die aandacht voor pioniers
plekken miskent de kerk het gewone predikantswerk. Het blijkt een stelling die veel
losmaakt. Ook op traditionele plekken is
de predikant constant bezig om nieuwe
wegen te vinden om mensen bij kerk en
geloof te betrekken, klinkt het tot onder de
borrel na afloop. Op zoveel plekken is het
tegenwoordig stevig watertrappen om het
hoofd boven water te houden. Is gewoon
door het dorp lopen en de buren vragen
hoe het gaat niet ook een vorm van pionieren, vraagt Van Zanden zich af. De
Reuver wil de discussie helder houden: bij
pioniersplekken die als zodanig aangewezen zijn, gaat het om plekken waar niets
was en om het bereiken van nieuwe doelgroepen. Het gaat gewoonlijk ook om
plekken waar de predikant niet meer als
zodanig herkend wordt.

Het is de uitdaging om de kerk te laten
profiteren van de bevindingen van
pioniers, vindt Röselaers, en de pioniers
plekken tegelijk in te brengen in de kerk als
geheel. Zeker in het Westen staan we middenin het secularisme, stelt Jansen. Op een

bepaalde manier pionieren we dus allemaal
en dat is nodig ook. Laten we ervoor
oppassen dat we doen als de oudste zoon
en pissig worden als het gemeste kalf
geslacht wordt voor de jongste die verderop
aan het pionieren is.  u

Herder En Coach
In gesprek met Annette Melzer en Kees Bregman, opleiders contextueel
pastoraat en David van Veen, die de opleiding recent afrondde.

Waarvoor staat de opleiding contextueel pastoraat?

Voluit hebben we het over ‘de contextuele
benadering in pastoraat en geestelijke verzorging’. Context betekent hier het weefsel
van diepe verbondenheden tussen mensen
die existentieel met elkaar verbonden zijn,
heel kort gezegd: familie. We maken een
visie op hulpverlening aan families bruikbaar voor professionals die mensen begeleiden bij zin- en levensvragen. In
persoonlijke relaties gaat het om vertrouwen en betrouwbaarheid. Dat is een
ethisch principe. Hoe je zoiets aanvoelt,
breng je mee uit je eigen gezin van herkomst. Familiegeschiedenis is een

belangrijke indicator. “Mijn vader was een
vluchteling,” vertelt Annette Melzer. “Hij
moest zijn bestaan opbouwen uit het niets.
Dit had invloed op zijn vaderschap en verklaart veel over zijn beperkte mogelijkheden om ons op te voeden. Toch heeft
mijn scholing in de contextuele benadering
mij de ogen geopend voor zijn enorme vertrouwen in de toekomst; terwijl hij alle
reden had om na geweld en oorlog geen
hoop te houden.”
Contextueel kijk je in familieverhoudingen
naar sporen van vertrouwen, naar mogelijkheden voor nieuwe dialoog. Dat vraagt
soms veel geduld. In de opleiding scholen
we deelnemers in deze andere manier van

kijken, zowel in hun eigen gezin van herkomst als in hun pastorale werk.
David van Veen, predikant in Gouda, heeft
in maart zijn opleiding afgerond en zegt:
“Je leert eigenlijk een nieuwe taal. Dat is in
het begin even lastig, maar je maakt het je
snel eigen. Zo wordt er bijvoorbeeld
gesproken over het ‘ethische’ maar dat
betekent wat anders dan ‘moraliteit’.
Tijdens de opleiding vatte een deelnemer
het mooi en eenvoudig samen in het beeld
van een appeltaart.
Zij zei: Het contextuele denken schetst vier
dimensies als manieren van kijken naar de
relationele werkelijkheid. Deze dimensies
doen altijd alle vier mee in de relatie.
Vervolgens illustreerde ze de dimensies aan
de hand van het verhaal van een appeltaart.
Een gezin heeft een feest te vieren. De
dochter brengt een appeltaart mee:
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1e dimensie (feiten): de dochter brengt een
zelfgebakken appeltaart mee.
2e dimensie (belevingen): de appeltaart
geeft ieder een eigen gevoel van
feestvieren.
3e dimensie (interactie): volgens de ongeschreven familiecode hoort bij een feest
een appeltaart. Degene die ‘m bakt bewijst
de familie een grote dienst.
4e dimensie (relationeel-ethisch): de
anderen zien hoeveel moeite het de dochter
gekost heeft om de appeltaart te maken en
waarderen haar inspanning: bedankt voor
je moeite! Door relationeel-ethisch te
kijken zie je wat er op het spel staat in de
relaties. Geven valideert: je wint aan betekenis voor je leven en in je relaties.”
Waarom is deze opleiding waardevol
voor predikanten?

Als opleiders zijn wij beiden ook predikant
in de PKN. Kerk2025 betekent forse veranderingen. We zien dat er een groot appel
wordt gedaan op predikanten. ‘Back to
basics’ vraagt om nieuwe competenties in
leiden en begeleiden. Wij trainen collega’s
in een attitude die hen helpt stevig én verbindend te staan tussen de generaties in de
kerk. Een belangrijke vraag is hoe we tegelijk recht doen aan de inzet van mensen in
het verleden, hoe zij gebouwd hebben aan
de gemeente van Christus, én hoe we

www.contextueelpastoraat.nl
De opleiding 2018-2020 start in
september 2018 in het Dominicanen
klooster te Huissen.
Contactgegevens:
Ds. drs. Annette Melzer,
M 06 54296396
E dsmelzer@gmail.com
Ds. dr. Kees Bregman,
M 06 17256544
E kees.bregman@solcon.nl
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betrouwbaar zijn voor een jongere generatie, die voor heel andere uitdagingen
staat. Kernwoord in de opleiding is
‘dialoog’. Hierbij laten we ons inspireren
door Buber en Levinas, en door moderne
filosofen als Svenja Flasspöhler. We trainen
‘meerzijdig gerichte partijdigheid’ als basis
voor dialoog. Deelnemers brengen brede
casuïstiek in: van individuele pastorale
gesprekken tot conflicten in de gemeente.
Steeds weer is het kompas dat we zoeken
naar bronnen van vertrouwen. Hoe kunnen
we die aanboren en waar kunnen we
mensen, zo verschillend als ze zijn, in de
kracht van verbinding en dialoog zetten?
David vult aan: “Dat samen zoeken naar
die bronnen van vertrouwen maakt deze
methode ook heel ontspannend. Het hangt
daarin niet zo zeer van jou als predikant af.
Tevens sta je weer fris in je eigen pastorale
handelen en is het wonderlijk om mee te
maken hoe gesprekken zich opeens anders
verdiepen dan voorheen. “
Hoe past deze opleiding in de
permanente educatie?

De opleiding is geaccrediteerd als specialisatie. In goed anderhalf jaar doe je alle PE
voor een cyclus van vijf jaar. In het eerste
jaar verdiepen we ons in de theorie van de
contextuele benadering aan de hand van
teksten van Ivan Boszormenyi-Nagy en de
toepassing daarvan op pastoraat en geestelijke verzorging door Hanneke MeulinkKorf en Aat van Rhijn. Daarnaast
bespreken we de eigen gezinnen van herkomst, niet therapeutisch, maar om zicht te
krijgen op de doorwerking van vertrouwen
en betrouwbaarheid. Familie is een
gevoelig thema. Hóe gevoelig, leer je aan je
eigen context. In het tweede jaar maken we
de vertaalslag naar het werk van pastoraal
en geestelijke verzorging.
“Ja,” zegt David, “één van de grote voordelen vond ik dat je PE niet zo versnipperd
raakt, maar dat je echt intensief met één
opleiding bezig bent die je daarna ook op
je cv kan zetten. Door het aanvragen van

David van Veen
fondsen kom je ook nog eens bijna uit alle
kosten.”
Dus naast college is er ook intervisie
en supervisie?

Naast intervisie werken we in het tweede
jaar ook met supervisie. We zijn blij dat de
PKN dit sowieso in de PE heeft opgenomen.
Supervisie helpt je te reflecteren over je
positie in de driehoek van ambt, persoon
en professie. In een veilige omgeving kun je
nieuwe gedragsmogelijkheden exploreren.
De relationeel-ethische benadering levert
een extra competentie op die zeker bijdraagt aan de verdere professionalisering
die het predikantschap nodig heeft. In
supervisie kun je reflecteren over je eigen
plek in de gemeente en in de landelijke
kerk. Maar minstens zo belangrijk is dat je
ontdekt waar jouw eigen kracht schuilt, en
hoe je kunt groeien naar een predikantschap dat jou past. De contextuele blik
helpt om te zien welk erfgoed je vanuit je
gezin van herkomst meebrengt. Aan wie
doe je recht door te kiezen voor een specifieke richting in je werk als predikant of
geestelijk verzorger? Mens worden we
immers in relatie!  u

Algemene Ledenvergadering
De 100e ALV vond digitaal plaats: het jubileum vroeg alle aandacht. Twee dingen
moesten beslist gebeuren: de verkiezing
van nieuwe bestuursleden en de goedkeuring van de jaarrekening over 2017 en de
begroting voor 2018. Via P&S, de mail en
de website hebben we ons ingespannen de
nodige informatie te verspreiden.

vol en speelden in P&S een prominente rol.
De nieuw geïntroduceerde column van de
voorzitter wedijverde met de strip van
Margreet de Heer als meest gelezen bijdrage. Jasja Nottelman droeg als redactielid
bij aan een levendig ledenblad, en zet het
redactiewerk voort.
Rekening 2017 en begroting 2018:

Bestuurswisseling: even voorstellen

meer risico nemen?

Tegen de voorgestelde kandidaten zijn geen
bezwaren ingebracht: Marieke den Braber
en Paul van der Waal heten we welkom in
het bestuur, zij stellen zich aan u voor. We
namen afscheid van Pieter Huiser en Jasja
Nottelman, met dank aan hun grote inzet
voor de Bond. Zij maakten twee termijnen

Rekening en begroting laten een tekort
zien, en daarover kregen we vragen van
leden. De structurele uitgaven vertonen
een daling, maar de inkomsten lopen hard
terug. Het ledental neemt af in een tempo
dat in verhouding staat tot de afname van
het totale aantal predikanten. Met ons

Door Sjaak Verwijs
jubileum hebben we veel aandacht
getrokken en publiciteit gekregen, en dat is
goed voor de Bond. We hopen dat het ook
nieuwe leden oplevert. Het beste middel is
wanneer leden nieuwe leden werven: collega’s attenderen op het belang bij een sterke
Predikantenbond. De daling van inkomsten is vooral te wijten uit het gebrekkig
rendement uit vermogen, dat tot een
minimum is gedaald. Veilig sparen en
beleggen – wat in het verleden goed rendeerde - levert vrijwel niets meer op. Het
bestuur heeft daarom besloten de mogelijkheden van meer risico in het vermogensbeheer te verkennen. Wanneer het op
besluiten aankomt zullen de leden daar
uiteraard in gekend worden.

Even voorstellen… Paul van der Waal
‘Topsyturvy’ vind ik een fraai Amerikaans woord; het betekent zoiets

met prachtige eeuwenoude rituelen

als: op zijn kop, onderste boven. Het is een woord, ja zelfs een

en liturgie. Boeiend om daar mee in

beweging die bij mij hoort. Verhalen uit de bijbel kunnen je

aanraking te komen.

gedachten of geloofsleven danig op zijn kop zetten. Je leert vanuit
een creatief perspectief opeens anders kijken. Wapens worden tot

Binnen het bestuur BNP zou ik graag

ploegen gesmolten, het lam huist bij de wolf. Een profetisch

een lans willen breken voor de

perspectief geboden. Met nieuwe ogen kijk je naar je dagelijkse

belangen van predikanten c.q.

leventje, naar je geloofsleven of naar jezelf. Je moet er wel tegen

geestelijk verzorgers in het

kunnen, want het brengt een lichte vleug van onrust met zich mee.

categorale pastoraat. Denk
bijvoorbeeld aan de collega’s in de

Het zijn vooral de activiteiten in mijn vrije tijd die mijn dagdagelijkse

gezondheidszorg, justitie en

werk van krijgsmacht-predikant op de vliegbasis Gilze-Rijen kleur

defensie. Een gemiste kans dat in de vele beleidstukken van de PKN

geven. Defensie is een klein wereldje met een eigen cultuur en een

(en de BNP!) geen enkel woord wordt gewijd aan dit belangrijke

eigen taal. En een eigen pak, een uniform - ook de geestelijk

werk. Het proefschrift van collega dr. Richart Huijzer (‘De binnenkant

verzorger doet mee in tenue. En ik ben mee op uitzending geweest,

van het ambt. Een grounded-theory onderzoek naar de beleving en

in Afghanistan en in Jordanië. Vanuit de PKN heb ik een zending

levensbeschouwelijke identiteit van protestantse pastores in

ontvangen om het pastoraat onder militairen ter hand te nemen.

zorginstellingen, in dialoog met Paul Ricoeur’, Eburon 2017 – zie ook

Inspiratie om het binnen het hek vol te houden vind ik bij de

P&S november 2017) kan een prima aanzet hiertoe zijn. Er kan zo

theologische werkgroep Kerk en Vrede. Vrede en gerechtigheid - dat

veel meer over en weer, doorstroom van gemeentepredikanten en

koninkrijk, komt daar nog wat van?

dit werkveld zou een belangrijke dynamiek kunnen geven aan de

Verder ben ik nauw betrokken bij een gespreksgroep rondom

inhoud van het ambt en het beroep van predikant.

oudchristelijke teksten uit de Oosters Orthodoxe traditie. Het lijkt
dikwijls saaie droge kost; niets is minder waar: de teksten zijn

Sinds 1988 predikant te IJlst, Curaçao, Gouda en ’s-Hertogenbosch.

bijzonder beeldend en bieden enorm veel ruimte voor omdenken.

Vanaf 2007 krijgsmacht-predikant o.a. op de Vredepeel, Weert,

We hebben in ons land heel veel gelovigen uit het Midden-Oosten,

Leeuwarden en nu Luchtmachtbasis Gilze Rijen.
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Kringvieringen met lekenvoorgangers
“Wilt u een complete kerkdienst aanleveren met een toelichting ten
behoeve van kerkdiensten op kleine schaal met lekenvoorgangers? Het
betreft een pilot voor kerkdiensten zonder predikant.” Een van onze leden
kreeg deze vraag, en vroeg hoe het bestuur erover denkt. Al snel
constateerden we dat bij deze vraag meer aan de orde is dan een leesdienst
nieuwe stijl: hier liggen belangrijke vragen rond oude en nieuwe
kerkvormen, predikantschap, liturgie en verdienmodellen in de nabije
toekomst. De pilot plaatst ons voor een aantal dilemma’s die in deze
bijdrage worden geschetst. We nodigen leden uit hierin mee te denken:
reacties zijn welkom.
Door Sjaak Verwijs
De pilot

Begin 2015 is een werkgroep aan de slag
gegaan met een initiatief/gedachte van Paul
van der Harst om kleine geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk in
Nederland ruimte te gunnen hun geloofsgemeenschap ook zonder vaste voorganger
en met een kleine kerkenraad invulling te
geven. Deze groep heet de ‘projectgroep
kringgemeente’. Er is een pilot opgesteld in
samenwerking met Preekwijzer.nl om één
keer per maand met materiaal voor deze
lekenvoorgangers te komen. Dit houdt in:
een volledig uitgewerkte dienst, inclusief
gebeden, handreikingen voor de beamer,
gesprekje met de kinderen en een volledig
uitgeschreven preek. Daarnaast dienen
gemeenteleden te worden opgeleid om
voor te gaan in de eredienst (zoals er nu al
cursussen zijn voor het voorgaan in rouwdiensten). Zij kunnen dat doen in
gemeenten die te klein geworden zijn om
nog een predikant/gastvoorganger te
bekostigen en fungeren dan als een soort
preeklezer.
Het motief: een nieuwe weg inslaan of
doorgaan op de oude voet?

Wat is het motief voor deze pilot? Gaat het
om de ontwikkeling van nieuwe kerkvormen, of om met bestaande, steeds
kleiner wordende gemeenten, zo lang
mogelijk door te kunnen gaan, in hetzelfde
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kerkgebouw, met eenzelfde eredienst, ook
als je geen predikant meer kunt (of wilt)
betalen?
In zijn artikel in Woord & Dienst van
november 2015 denkt Paul van der Harst
aan die tweede groep. Hij sluit aan bij de
nota Kerk 2025 die de waarde van de plaatselijke gemeente en de lokale presentie van
de kerk onderstreept. Kerk 2025 ziet - waar
het kerkelijk leven niet langer op de oude
voet mogelijk is - kansen voor de vorming
van huisgemeenten. Maar de huisgemeente
ligt voor Van der Harst teveel in de privésfeer. Liever ziet hij bestaande kleine
gemeenten publiekelijk samenkomen, als
kringgemeente: publieker en steviger. “In
termen van de maakindustrie: ze hebben
een te grote fabriekshal, gebruiken te veel
energie, maken een produkt waar steeds
minder vraag naar is (...) is dat een reden
om de hele werkplaats op te heffen?”
Het produkt: confectie of maatwerk?

Het door Preekwijzer gevraagde product is
een volledig uitgewerkte dienst of bouwstenen voor een volledige dienst, aan te
leveren drie maanden voor de beoogde
roosterzondag, waaronder een preek van
maximaal 1000 woorden, met een toelichting bij de rode draad van de dienst en de
gemaakte exegetische keuzes (aldus de bijgeleverde auteursinstructie). Daarnaast
dient de predikant die meewerkt in de

week voorafgaand aan deze dienst beschikbaar te zijn voor ondersteuning en vragen
van gebruikers per mail of telefoon.
Deze instructie laat het dilemma zien
tussen confectie en maatwerk, tussen algemene toepasbaarheid enerzijds, en
geschiktheid voor een specifieke context
anderzijds. Enige toelichting en ondersteuning van de predikant blijkt toch wel
gewenst. Maar als de rol van de predikant
intact blijft is ook een ander model denkbaar: een predikant die aan meerdere
kleine gemeenten verbonden is stelt zijn/
haar teksten voor diensten beschikbaar
voor de plaatsen waar hij/zij op die
bepaalde zondag niet voorgaat. Dan is er
bekendheid over en weer: van de predikant
met de gemeente, en van de gemeente met
de predikant.
De liturgie: voor een kerk of voor
een kring?

De pilot vraagt van predikanten liturgischen preekmateriaal voor een kleinschalige
kringviering als frequent én gelijkwaardig
alternatief voor een kerkdienst met een predikant. Dat is wat anders dan de uitgave van
prekenseries voor een leesdienst zoals
‘Menigerlei Genade’, etc., te gebruiken bij
afwezigheid van een predikant. Het is ook
wat anders dan zangdiensten en jongerendiensten, die geleid worden door lekenvoorgangers, maar dan wel door hen zijn
voorbereid in overleg met een predikant. Dat
zijn noodvoorzieningen of incidentele varianten die een gewone kerkdienst met een
predikant als grondpatroon veronderstellen.
Maar past bij een kringviering wel een
liturgie die is ingesteld op een gemeente
van grotere omvang? Vraagt een kleinschalig samenkomen niet om andere liturgische taal, teksten en vormen dan de
traditionele kerkdienst?
De predikant: onmisbaar of
vervangbaar?

De pilot veronderstelt een ambtsvisie die
past bij het concept van de kringgemeente:

een kerkelijke praktijk met een groep van
acht lekenvoorgangers die door de week en
op zondag in de dienst voorgaan (aldus het
artikel in W&D). Als deze lekenvoorgangers feitelijk de dienst uitmaken, zullen ze
dan ook zelf niet de diensten willen samenstellen? Welke rol spelen predikanten hier
nog? De pilot hinkt op twee gedachten: een
dienst zonder predikant, met materiaal dat
is voorbereid en aangeleverd door een
predikant.
Met het wegvallen van de predikant komen
de taken neer op de schouders van de
overige ambtsdragers en werkers in de
kerk. De hbo-theoloog komt in deze pilot

niet eens meer aan bod. Het kerkenwerk
wordt vrijwilligerswerk: zijn er dan wel
genoeg vrijwilligers te vinden, die voldoende capaciteiten hebben, en hoe zullen
ze worden toegerust?
Verdienmodel: tentmaking ministry?

Tenslotte: de pilot reduceert de rol van de
predikant tot onbetaald leverancier van
digitale diensten. Het verdienmodel van
deze pilot van ‘Preekwijzer’ roept weerstand op: ‘De dienst moet je toch houden’,
wordt er gezegd. Maar wie de bijgeleverde
sjablonen en bouwstenen doorleest, ziet
dat er een hoop extra werk aan zit. Om nog

maar te zwijgen over het auteursrecht van
de predikant, terwijl de predikant in de
instructie gemaand wordt om de auteursrechten van dichters en componisten in
acht te nemen En dat terwijl het materiaal
gepubliceerd wordt via www.preekwijzer.
nl, een website waar een verdienmodel
achter zit (de gebruikers, dus ook de lekenvoorgangers, betalen 99 Euro per jaar) en
waar je, als je er als predikant een preekschets voor schrijft, wel een klein honorarium krijgt. Zal het ontwikkelen van
kringvieringen op deze manier niet leiden
tot een versneld verdwijnen van het predikantschap als betaald beroep? u

Even voorstellen… Marieke den Braber
Ik voelde me, geboren (1980) in een domineesgezin, altijd op mijn

op een onderzoek naar de

gemak in de kerk. Bewust koos ik dus in 1998 voor een simplex-ordo

exegetische methodes van Graeme

opleiding aan de ThUK in Kampen om vanaf het begin de theorie en

Auld en Nicolai Winther-Nielsen,

praktijk van het predikantschap te verbinden. Maar tot mijn

toegespitst op Jozua 5-6.

verrassing vond ik de theorie veel leuker dan verwacht. En zo kwam
het dat ik al in het tweede jaar van mijn studie om me heen keek.

In 2010 werd ik ook als predikant in

Met een beurs van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël

algemene dienst bevestigd. Dat wat

mocht ik een zomer ‘Talmudica’ aan de Hebrew University in

ik altijd al met hart en ziel deed,

Jerusalem studeren. En een paar jaar later vertrok ik voor een jaar

voorgaan in erediensten, en

naar the University of Edinburgh om daar Oude Testament te

waarnemen voor mijn collega in

studeren bij Graeme Auld, en Ugaritisch bij Nicholas Wyatt. Ik

Bergambacht, mocht ik nu ook met

ontmoette daar een internationale gemeenschap van studenten, en

een bevestigde roeping doen. En

woonde en leerde met studenten afkomstig uit bijvoorbeeld Tonga,

daarmee werd duidelijk dat mijn hart toch bij het predikantschap

India, Ghana en Praag. We leerden minstens zoveel van elkaar als van

lag. In 2012 verliet ik de Dienstenorganisatie en ging ik aan de slag

de colleges aan de universiteit.

als predikant in Bleiswijk. Van hieruit deed ik ook een
managementopleiding aan de Hogeschool Rotterdam, waar ik veel

Terug in Nederland vervolgde ik mijn studie onder meer met

aan heb in het gemeentewerk, omdat het mij veel inzicht gaf in

colleges in Utrecht en aan de VU in Amsterdam. In Utrecht liep ik

veranderingsprocessen, maar ook hoe financiën doorwerken op een

waar mogelijk ook mee met de opleiding Psychologie, omdat het

organisatie, en hoe je een groep mensen op een goede manier kunt

mijn interesse had, maar ik daar ook nog wel wat meer van wilde

leiden en begeleiden. Na 4 jaar verliet ik Bleiswijk, om te trouwen en

weten voordat ik als predikant aan de slag zou gaan. Uiteindelijk

met mijn man in Barneveld te gaan wonen. Van daaruit ben ik sinds

studeerde ik nog gewoon in Kampen af, op een scriptie over Jozua 6.

september 2016 predikant in Amersfoort – Schothorst. Een

Maar de wetenschap had mij ook gegrepen. En zo besloot ik om na

wijkgemeente in een stad, die zoekt naar manieren om kerk te zijn in

mijn afstuderen in 2005 door te gaan als extern promovenda, aan de

deze tijd. Heldere taal en gebruik van social media zijn daarin vaste

Vrije Universiteit. Ondertussen was ik in 2003 gaan werken op het

elementen. Uitdagingen zijn het zoeken naar verbinding met elkaar

Protestants Landelijk Dienstencentrum. Kerk en Israël was een

als gemeente, en naar de wijk toe. Kortom: ik ben nog steeds blij met

constante, maar ik ontwikkelde me ook als gemeenteadviseur met

mijn studiekeuze van toen, en vind het mooi om al mijn ervaring tot

landelijke specialisaties (categoriaal pastoraat), stond als organisator

nu toe, ook te mogen inbrengen in het bestuur van de BNP.

vanuit de Protestantse Kerk aan de wieg van de Passion, en werd
uiteindelijk beleidsmedewerker. In 2010 promoveerde ik aan de VU
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Bonhoefferbiografie
van Schlingensiepen

Recensie:

Betrouwbaar, en te ‘behappen’, en leesbaar als een trein. In deze drie
aanduidingen voor de Nederlandse vertaling van de Bonhoefferbiografie
van Ferdinand Schlingensiepen ligt het antwoord opgesloten op de vraag
of er nog plaats is voor een nieuw boek na de verschijning van de
Nederlandse vertalingen van twee Amerikaanse biografieën over het leven
van de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer.
Door Hans Buurmeester
Schlingensiepen schreef in 2005 een veelgeroemde biografie die al snel daarna werd
vertaald in het Frans en in het Engels.
Sinds november 2017 is er nu dus ook een
Nederlandse vertaling beschikbaar. Het
was de in november vorig jaar overleden
Prof. Gerard Dekker (emeritus-hoogleraar
godsdienstsociologie aan de VU) die voor
deze vertaling het initiatief nam nadat hij
op 30 oktober 2015 in het Nederlands
Dagblad de bespreking door Prof. Gerard
den Hertog (emeritus-hoogleraar systematische theologie aan de Theologische
Universiteit Apeldoorn) van de kort daarvoor verschenen biografie van Charles
Marsh had gelezen. Met name de passage
waarin Gerard den Hertog inging op de
vraag waarom de biografie van Schlingen
siepen nog nooit in het Nederlands vertaald was en waarom Metaxas (2009) zo’n
furore gemaakt had en Marsh (2014) ook
meteen werd vertaald, deed Gerard Dekker
‘aanslaan’, om het maar oneerbiedig te
zeggen. Het is met name de nieuwe belangstelling voor Bonhoeffer in delen van de
kerk die ooit vooral bedenkingen tegen
hem hadden die Dekker inspireerden om
voor hen een betrouwbaar, te behappen en
leesbare biografie van Schlingesiepen in
het Nederlands beschikbaar te willen
hebben.
Bonhoeffer in evangelische en
reformatorische kringen

Nog niet zo lang geleden was het in
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evangelische en reformatorische kringen
een duidelijke zaak: Dietrich Bonhoeffer
was een modern theoloog met wiens theologie je je maar beter niet kon inlaten.
Waren het niet theologen als bijv. van
Buren, Altizer, Hamilton e.a. met hun
“God-is-dood-theologie” die zich op
Bonhoeffer beriepen?! En was het in die
tijd verschenen boek van John A.T.
Robinson Honest to God niet erg radicaalvrijzinnig?! In deze tijd ontstond een grote
reserve ten opzichte van Bonhoeffer in
orthodox-protestantse kring. Het had er
alles mee te maken dat de mainstream van
de Bonhoefferinterpretatie in ons land de
Bonhoeffer van Nachfolge en Gemeinsames
Leben als een vroegere fase in Bonhoeffers
leven en denken beschouwde, die hij in de
roemruchte gevangenisbrieven van voorjaar 1944 achter zich gelaten zou hebben.
Het had ook te maken met de diversiteit en
de complexiteit van Bonhoeffers nalatenschap en niet te vergeten de gefragmenteerdheid waarmee zijn werk uitkwam; in
1949 zijn Ethik, in 1951 een eerste bundeling van Bonhoeffers theologische brieven
en notities uit de gevangenis getiteld
Widerstand und Ergebung; beide werken
aanvankelijk nog niet in het Nederlands
verkrijgbaar, en in 1952 de Nederlandse
vertaling van de vijfde druk van
Gemeinsames Leben getiteld Leven met
elkander. Het aldus ‘bij stukjes en beetjes’
bekend worden van Bonhoeffers leven en
werk maakte het in de begintijd moeilijk

zicht te krijgen op het geheel van zijn
nalatenschap.
Toen in 1967 de biografie van Bethge verscheen kwam er meer zicht op Bonhoeffer
en in de jaren daarna groeide er ook meer
consensus over zijn theologische ontwikkeling. Bovendien ontstond in 1971 het
Internationale Bonhoeffer Gezelschap,
waarbij ook de Nederlandse theologen
Gerard Rothuizen en Jan Sperna Weiland
betrokken waren. Toen er vervolgens een
Engelse en Duitse taalsectie werden opgericht, met vanaf 1977 ook een Nederlands
talige sectie, ontstond er een wereldwijd
platform voor bestudering van Bonhoeffer
door middel van lezingen, conferenties
(één keer in de vier jaar een Internationaal
Bonhoeffer Congres; in 2016 de 12e in
Bazel), symposia en publicaties. Dankzij de
verschijning van een aantal diepgravende
monografieën over onderdelen van
Bonhoeffers werk verdiepte zich de kennis
van Bonhoeffers theologie in de jaren
zeventig aanzienlijk.
In de jaren tachtig en daarna kwam er
meer praktische aandacht voor Bonhoeffer
en kwam ook de vraag naar Bonhoeffers
spiritualiteit en zijn aandacht voor het
geheim van het geloof (‘Arkandisziplin’) in
de belangstelling. Kortom: vier decennia na
Bonhoeffers tragische dood is de kennis
over zijn nalatenschap enorm uitgebreid.
Toen er vervolgens nieuwe studies en tekstedities van zijn werk uitkwamen met o.a.
de 16-delige serie Dietrich Bonhoeffer
Werke zowel in het Duits (DBW) als in het
Engels (DBWE) kon men meer zicht krijgen
op de ‘hele Bonhoeffer’ en op de doorgaande lijn in zijn theologie (Teunard van
der Linden).
Door meer aandacht voor de christen
Bonhoeffer, mede door de uitgave van een
aantal nieuwe studies op dit terrein werd
Bonhoeffer in de jaren negentig ‘opnieuw’
ontdekt, als ‘radicaal’ en ‘bevindelijk’
geloofsgetuige, ‘kerkvader’ en theoloog.
Een naam die hierbij regelmatig opduikt is
die van Georg Huntemann met zijn Der
andere Bonhoeffer. Die Herausforderung des
Modernismus (1989). Dit boek kan opgevat

Schlingensiepen met dochter tijdens boek
presentatie in Kamp Amersfoort
worden als een protest tegen de linkse
annexatie van Bonhoeffer en een pleidooi
om hem niet alleen als een luthers maar
zelfs als een reformatorisch theoloog te
zien. Huntemann noemt Bonhoeffer ‘kerkvader van de toekomst’. Zijn boek over
Bonhoeffer kan gezien worden als een
wending in de benadering van Bonhoeffer.
Ook van conservatieve zijde bestaat
belangstelling voor Bonhoeffer, vanwege
zijn aristocratische achtergrond, burgerzin
en ethiek. Wat nu echter ontstaat is het
gevaar dat men in orthodoxe hoek
Bonhoeffer annexeert voor een nieuw soort
christocentrisch piëtisme (Wim Dekker).
Tegen deze achtergrond vond Gerard
Dekker het noodzakelijk de biografie van
Schlingensiepen in het Nederlands te vertalen zodat er een betrouwbaar, behapbaar
en goed leesbaar boek over leven en werk
van Bonhoeffer beschikbaar zou komen.
Omdat Dekker vond dat hij dit vertaalproject niet alleen aan zou kunnen heeft hij
van het begin af aan Den Hertog erbij
betrokken en zo hebben zij samen deze
vertaling tot stand gebracht, zo zei Den
Hertog bij de presentatie van de biografie
op 24 november 2017 in Herinnerings
centrum Kamp Amersfoort.
Betrouwbaar

Bij de aanduiding betrouwbaar ontkomen

we er niet aan de
bovengenoemde
Amerikaanse biografieën te noemen.
Volgens Schlingen
siepen was
Bonhoeffer zo sterk
betrokken bij de
kerkstrijd in
Duitsland dat
Bethges biografie
met haar 1080
pagina’s voor bijna
de helft een
geschiedenis is
geworden over deze
periode in het leven van de DEK (Deutsche
Evangelische Kirche) van 1933 tot 1940.
Wie deze periode inkort of de accenten
verschillend legt, moet de feiten goed
kennen, anders zal hij de effecten van de
Hitlertijd op Bonhoeffers leven verkeerd
weergeven en zijn houding niet juist interpreteren. Exact dit gebeurt in de boeken
van Metaxas en Marsh.
Inhoudelijk is de biografie van Schlingen
siepen meer in lijn met de gezaghebbende
biografie van Bethge dan de biografieën
van Metaxas en Marsh. Tel daarbij op dat
Schlingensiepen zeer goed bevriend was
met Bethge (toegang tot diens bronnen uit
de eerste hand) en dat hij als geen ander de
geschiedenis en ontwikkeling van de
Duitse theologie in het algemeen en die
van Bonhoeffer in het bijzonder kent en
het kan haast niet anders of je hebt een
betrouwbare biografie in handen.
Te behappen

Al bij het verschijnen van de biografie in
1967 had Eberhard Bethge de indruk dat
deze voor de meeste lezers te omvangrijk
zou zijn. Hij vroeg Schlingensiepen een
ingekorte versie te maken. Beiden werkten
destijds in Engeland, Schlingensiepen
vanaf 1954 als predikant in een Duitse
gemeente in Bradford, en Bethge in
Londen. Zij leerden elkaar kennen en
werden vrienden. Toen Schlingensiepen
1969 van baan veranderde moest hij het

werk aan de biografie afbreken.
In 1983 bij de verschijning van de vijfde
druk van Bethges biografie stelde deze in
zijn voorwoord de vraag of het niet tijd
werd ‘het in 1967 vastgelegde beeld’ te
herzien. M.a.w. of er i.p.v. een verkorte
versie van zijn biografie niet beter een
geheel nieuwe biografie kon komen.
Sindsdien is de noodzaak hiertoe alleen
maar toegenomen, nadat de briefwisseling
tussen Bonhoeffer en zijn verloofde Maria
von Wedemeyer in 1993 werd gepubliceerd
en in het Nederlands verscheen in 2003
(Bruidsbrieven uit de cel, 1943 – 1945) en
er ook uit andere bronnen veel meer materiaal beschikbaar kwam over Bonhoeffers
tijd in de gevangenis. Toch, ondanks de
toename van de bronnen, is het Schlingen
siepen gelukt de tekst van zijn biografie ‘te
behappen’ te houden tot minder dan 500
pagina’s.
Leesbaar als een trein

Hoewel de overeenkomst tussen de biografieën van Bethge en Schlingensiepen groot
is, is de taal van Schlingensiepen meer ontspannen en zeker niet zonder humor. In
die zin leest de biografie van Schlingen
siepen als een trein, waaraan ook de kwaliteit van de vertaling een zeer belangrijke
bijdrage levert. Op de vraag van de interviewer van het Nederlands Dagblad
(17-11-2017) wat hem zo sterk aanspreekt
in Bonhoeffer zegt Schlingensiepen: “Hij
heeft in zijn theologie en in zijn leven laten
zien wat het betekent in deze tijd getuige
van Christus te zijn.”
Is dit het niet waardoor Bonhoeffer tot op
de dag van vandaag nog zo actueel is? De
biografie van Schlingensiepen is wat dit
betreft een welkome aanvulling op het vele
dat in de loop der jaren reeds over
Bonhoeffer geschreven is. u

Drs. J.C. Buurmeester is emeritus
predikant in de PKN en secretaris van
het Bonhoeffer Werkgezelschap
Nederlandstalig.
Voor meer info:www.dbonhoeffer.nl
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Pool onder de loep

Terminologie

Preektijgers, pioniers, pastores … dominees zijn er in allerlei soorten en
maten. Misschien was er ooit wel een tijd dat de predikant altijd een man
was, die als full-timer kostwinner was, 24/7 beschikbaar voor de gemeente
en om de 6 à 7 jaar van standplaats wisselde. Dat beeld heeft inmiddels
aanvulling gekregen: ‘de’ predikant komt voor in allerlei hoedanigheden,
aanstellingen en invullingen. Voor de BNP is dit iets om rekening mee te
houden: de bond vertegenwoordigt de belangen van álle predikanten, in
heel die diversiteit die we tegenwoordig zien.
Nienke van Andel
Daarom constateert het algemeen bestuur
geregeld dat het zorgelijk is dat een groep
predikanten aan het zicht onttrokken blijft:
zij die zijn aangesteld via de mobiliteitspool van de PKN. Het gaat hier om een
groeiende groep van ongeveer 40 predikanten, die naar de aard van de zaak voortdurend van samenstelling wisselt. Zij zijn
arbeidsrechtelijk gezien medewerkers van
de dienstenorganisatie en het overleg over
hun arbeidsvoorwaarden wordt dus niet
gevoerd in het GOP, het georganiseerd
overleg predikanten. Hun cao daarentegen
wordt vastgesteld in het GOM, georganiseerd overleg medewerkers, en daarin is tot
op heden geen ruimte voor de BNP. Op
deze manier dreigen er twee ‘categorieën’
predikanten te ontstaan, die zowel in kerkelijk als in arbeidsrechtelijk opzicht van
elkaar verschillen. Naast de predikanten in
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dienst van een gemeente, zijn er predikanten in dienst van de dienstenorganisatie
én van de gemeente. Predikanten die hetzelfde werk doen maar niet gelijk worden
behandeld ten aanzien van traktementen,
inschaling, periodieken, verhuiskosten, de
pastorie, beroepskosten, etc...
Deze nieuwe manier van predikanten aanstellen is bovendien van invloed op
gedachten over kerk, gemeente en allen die
daarin betrokken zijn, zonder dat hierop
grondig en door alle betrokkenen gereflecteerd wordt. Deze bijdrage is een eerste
aanzet in die richting. De achtergrond
vormt een rondetafelgesprek van afgelopen
voorjaar tussen Sjaak Verwijs en Nienke van
Andel namens de BNP en een aantal poolpredikanten, in een poging om te voorkómen dat deze groep predikanten in de
dode hoek van de BNP terecht zou komen.

Om te beginnen enkele opmerkingen over
het jargon dat wordt gebruikt. Deze
woorden zijn niet toevallig of onschuldig,
maar laten iets zien van de wereld die
opengaat met het bestaan van de pool.
Allereerst het woord ‘pool’ zelf. Voor wie er
niet mee bekend is, kan het woord ‘mobiliteitspool’ wellicht enige verwarring
oproepen. Het concept van een ‘pool’ suggereert dat er een bestand is van predikanten, die nu eens hierheen en dan weer
daarheen worden uitgezonden. Hun basis
is, bijvoorbeeld, het dienstencentrum en al
naar gelang de vragen ‘uit het land’ wordt
de juiste kandidaat uit het bestand gevist
en kan hij/zij aan de slag. Dit is hoe, naar
onze informatie, bijvoorbeeld de jeugdwerkerspool van JOP is opgezet.
De mobiliteitspool werkt echter anders. Als
er door bemiddeling van de organisatie, die
een gemeente een aantal kandidaten voordraagt, een match ontstaat tussen predikant en gemeente, wordt de predikant voor
bepaalde tijd beroepen door de generale
synode en aan het werk gesteld in de
bewuste gemeente. Als de afgesproken
termijn is afgelopen, is het contract afgelopen en gaat de predikant zelf op zoek
naar iets anders. Een nieuwe aanstelling via
de pool is dan niet mogelijk, in verband
met de wettelijke bescherming van werknemers tegen een opstapeling van tijdelijke
contracten. De pool is dus eigenlijk geen
pool. Uit gesprekken met predikanten die
nu via de pool aan het werk gesteld zijn,
bleek bovendien dat in veel gevallen het
contact tussen gemeente en predikant
voorafging aan de inschrijving bij de pool.
Het idee dat de pool een bestaande kaartenbak zou zijn met een diversiteit aan
kandidaten, wordt daarmee ook van enige
nuancering voorzien.
Behalve dat de mobiliteitspool geen pool is,
lijkt het er ook op dat de predikanten geen
predikant (mogen) zijn. In de communicatie en correspondentie worden zij voortdurend aangeduid als ‘beginnende
predikanten’. Het gaat inderdaad om predikanten in hun eerste gemeente, dat is een
van de uitgangspunten van deze pool. Het
wordt echter niet duidelijk waarom zij na

hun bevestiging in het ambt ‘beginnend’
blijven, terwijl collega’s die net zo lang aan
het werk zijn maar die ‘gewoon’ beroepen
zijn, dat adjectief missen. Voor predikanten, zowel diegenen die werken in de
pool als diegenen die met hen samenwerken, leidt dit tot ergernis en verwarring. Voor de eerstgenoemden omdat zij
niet voor vol worden aangezien terwijl zij
gewoon hetzelfde werk doen, voor de laatsten omdat zij niet goed kunnen inschatten
of hun collega’s in gemeente of werkgemeenschap wel ‘echte’ predikanten zijn.
Hoewel het onderscheid tussen ‘senior’ en
‘junior’ predikanten geen inbedding heeft
in de kerkorde, lijkt dit door de woordkeus
gepropageerd of althans gehanteerd te
worden.
De predikant als klusjesvrouw (m/v)

Het voor bepaalde termijn en vaak ook
voor beperkte werktijd ‘invliegen’ van een
predikant, versterkt het idee dat het predikantschap bestaat uit een opeenstapeling
van klussen. Tijdelijke (deeltijd-)contracten horen namelijk bij projectmatig
denken. In sommige gevallen zal dat wellicht ook wel aansluiten bij wat een
gemeente op dat moment nodig heeft. Uit
de praktijkverhalen van de poolers blijkt
echter dat de meeste gemeenten die een
predikant uit de pool betrekken, op zoek
zijn naar een ‘gewone’ dominee voor het
‘gewone’ werk. En dat werk, zo verwoorden
de poolers zelf, ‘kan je niet anders doen
dan in verbondenheid’. Een verbondenheid
die voortdurend onder spanning staat
omdat al bij aanvang van de verbintenis de
einddatum vastligt. Aanvankelijk werden
via de mobiliteitspool zeer kortlopende
contracten gesloten, van soms slechts twee
jaar. Dit bleek echt te kort te zijn, zowel
voor gemeentes als voor predikanten – die
niet eens hun primaire nascholing, verplicht voor een volgend beroep, konden
voltooien in deze periode. Het is positief
om te zien dat van deze ervaringen geleerd
wordt en de poolers nu vaker voor ten
minste vier jaar aan een gemeente worden
verbonden.
Hoe dan ook betekent de contractvorm dat
de predikanten via de pool een ‘zijns-

De mobiliteitspool is in 2013 gestart met een tweevoudige doelstelling. Ten eerste om
proponenten meer kans te bieden op een beroep. Het beroepingswerk stagneerde.
Gemeenten willen liever een predikant met ervaring dan een beginner. En doordat de
periodieken worden omgeslagen over alle gemeenten maakt het aantal dienstjaren
voor de bezettingsbijdrage geen verschil. Dat werkte in het nadeel van de
proponenten. Ten tweede komt de mobiliteitspool aan gemeenten tegemoet die geen
predikant meer konden betalen. Daar biedt de mobiliteitspool twee voordelen: de
predikant kost minder, en is beroepen voor bepaalde tijd. De aanstelling voor
onbepaalde tijd is nog altijd regel in de PKN. In de kerkelijke praktijk zijn aanstellingen
voor bepaalde tijd alleen toegestaan voor ‘projecten’. Voorstellen om alle beroepingen
te termineren tot 6 of 12 jaar hebben het in de generale synode niet gehaald. Wel
stemde de synode in met het rapport ‘Naar een cultuur van mobiliteit’ dat onder meer
voorstelt mogelijkheden van tijdelijke dienst van predikanten te verruimen. De
‘tijdelijke dienst’ komt terug op de agenda van de novembersynode van 2018.

beroep’ uitoefenen binnen de structuren
van een ‘tijd-vak’. De verbondenheid met
een gemeente heeft daardoor altijd een
voorwaardelijk aspect, meer nog dan bij
een ‘gewoon beroepen’ predikant die uiteindelijk ook voorbijganger is. Zeker in die
gevallen waarin niet duidelijk is wat er zal
gebeuren na afloop van de contracttermijn,
is het voor een predikant lastig om voortdurend te moeten ‘leuren om duidelijkheid’. Het vereist een bijzondere vorm van
koorddansen om als herder en leraar van
een gemeente tegelijkertijd zozeer afhankelijk te zijn van dezelfde gemeente.
Paradoxaal genoeg is het de vraag of dit
een kwaliteit is die verwacht mag worden
van ‘beginnende predikanten’.
Als positief gevolg van het werken met tijdelijke contracten kan genoemd worden
dat een gemeente c.q. kerkenraad hiermee
wordt gestimuleerd om (pro-)actief na te
denken over de toekomst: wat hebben wij
de komende jaren nodig en wie (wat voor
soort professional) kan ons dat bieden? Het
maakt een gemeente wellicht lichter en
flexibeler. Maar zou het niet ook juist de rol
van een predikant kunnen zijn om in dit
proces een weg te wijzen, zonder dat haar
eigen aanstelling daarbij in het geding is?
Daarbij komt dat tijdelijke contracten een
ander risico oproepen. Een gemeente kan
namelijk na afloop van het contract de predikant wel ‘houden’, maar dan moet hij
door de gemeente beroepen worden. Dat
dit in de praktijk gebeurt, soms zelfs voor

het aflopen van de contracttermijn, doet de
vraag rijzen of de pool niet wordt gebruikt
als een verkapte proeftijd voor een
predikant.
Goed werkgeverschap

Voor de predikanten die via de mobiliteitspool werken, fungeert de dienstenorganisatie als werkgever. Dat biedt als voordeel
dat de belastingaangifte redelijk eenvoudig
is1, en ook dat zaken als verlof bij zwangerschap en ziekte eenduidig geregeld zijn.
Een nadeel is voor sommigen dat de uren
wekelijks moeten worden bijgehouden en
doorgegeven, in een lastig te doorgronden
programma. Anderen zien dit juist als een
voordeel: weten hoeveel uur je daadwerkelijk werkt, geeft ook rust op momenten dat
je vrije tijd inplant voor jezelf.
Tegelijkertijd gaat werkgeverschap verder
dan ‘de papierwinkel’. In de begintijd van
de pool werd predikanten extra begeleiding
beloofd, zodat ze rustig en toegerust aan
het predikantschap konden wennen. In de
praktijk is daar weinig van terecht
gekomen en is de belofte inmiddels ook
niet meer terug te vinden op de website
van de PKN.
Goed werkgeverschap veronderstelt ook
dat de werkgever zich op de hoogte stelt
van de omstandigheden waarin de werknemer terecht komt. Is deze gemeente
inderdaad gebaat bij een tijdelijke predikant via de mobiliteitspool? Of is de situatie zodanig, dat een interim-predikant
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Bent u op zoek naar een goede hypotheek of een advies over uw lopende hypotheek?
Kies dan voor een onafhankelijke adviseur!
Kies voor een adviseur die vrij is in de keuze van een geldverstrekker.
Nootweg 15, 1231 CP Loosdrecht | Telefoon: 035 – 5826236 | E-mail: info@oudheusdengroep.nl | www.oudheusdengroep.nl

Een effectievere
intervisie groep met
collega-predikanten?
Wij bieden begeleiding waardoor de
groepsintervisie nog beter wordt.

• Samen werkgerelateerde situaties bespreken
• Je leert van de ideeën, oplossingen en adviezen
van anderen

• Een vertrouwelijke sfeer binnen de groep
• Goede begeleiding bij de sessies en later
zelfstandig als groep verder

Kijk voor meer informatie op
www.dedakkapel.nl

Riek van Haeringen
Herman Ekenhorst

hier op zijn plaats is, om de zaken vlot te
trekken en de gemeente weer rijp (en aantrekkelijk) te maken voor een nieuw te
beroepen predikant. Dat onderscheid is in
sommige gevallen niet voldoende gemaakt,
waardoor de vraag terecht is of de pool er
nu eigenlijk is voor de predikanten of voor
de gemeenten.
Balans

In de voorgaande bijdrage hebben wij de
opzet en invulling van de mobiliteitspool
van achtergrond en commentaar voorzien.
We concluderen dat er ongemerkt een

model van kerk-zijn is ontstaan waarbij
predikanten enerzijds lang beginner
blijven, terwijl anderzijds juist gevorderde
vaardigheden van hen gevraagd worden.
We constateren ook dat deze structuur bijdraagt aan een verzakelijking en een meer
projectmatige benadering van het predikantschap: de manier van aanstellen veronderstelt en bevordert een zakelijke
invulling van het zijnsberoep. Naast deze
ontwikkelingen op het gebied van kerk en
ambt, die wat ons betreft een nog veel
verdere doordenking vragen, zijn er voor
de predikanten persoonlijk ook voordelen

te noemen, zoals wanneer het gaat om de
sociale zekerheid die gegeven is met de
positie van een ‘gewone werknemer’. Ook
heeft de mobiliteitspool voor proponenten
de kansen op een beroep vergroot, en zijn
er sommigen die zelf de voorkeur geven
aan een tijdelijke en afgebakende
taakstelling.
1.

Tip voor predikanten in de pool: als je ook preekbeurten als gastvoorganger hebt, en je geeft dit op
als neveninkomsten, kan je hierbij de contributie
van de BNP als aftrekpost opvoeren!

G

esignaleerd

Eberhard Jüngel |
Lutherse preken
bij het Oude
Testament.
Ingeleid en ver
taald door Willem
Maarten Dekker.
Skandalon, Vught. | 160 p., | € 19,95
Een verzameling preken uit een ander taalen leefgebied is gediend met een inleiding.
Ds. Willem Maarten Dekker (Waddinx
veen) geeft deze inleiding op de preken van
Jüngel op een heldere en toegankelijke
manier. Zo leren we Eberhard Jüngel een
beetje kennen en dat helpt om zijn preken
te ‘verstaan’. Dekker heeft een selectie van
12 uit 55 oudtestamentische preken
gemaakt op basis van diversiteit in bijbelboeken en daarbinnen de keuze voor
‘lastige’ teksten; met name als het gaat om
het godsbeeld dat in de teksten naar voren
komt. In die zin dient Jüngel zelf als voorbeeld: hoe gaat hij om met deze moeilijke
teksten in het Oude Testament?
De preken zijn als teksten ook niet gemakkelijk, maar wel aansprekend. Eigenlijk zou
je ze hardop en met verve jezelf moeten
voorlezen. Dan hoor je de passie van Jüngel
in wat hij wil overbrengen, bijvoorbeeld in
de preek over 2 Samuël 6: ‘Voor God hoeft
niemand van ons een rol te spelen – zoals

anders voortdurend in het leven. Voor God
hoeft niemand iets voor te stellen – zoals we
voor andere mensen iets moeten voorstellen
en sommigen wellicht menen zelfs voor
zichzelf iets te moeten voorstellen.’
Een intrigerende verzameling preken: mooi
van taal en persoonlijk, met hier en daar een
verwijzing naar actuele gebeurtenissen in de
wereld, zonder dat je het gevoel krijgt dat
het gedateerd is.
Marius van der
Sar | Ds in tbs |
Narratio,
Gorinchem |
60 p., | € 8,00.

Marius van der
Sar was gemeentepredikant en
werd in 2003 predikant met bijzondere opdracht: geestelijk
verzorger onder tbs-gestelden in een
Forensisch Psychiatrisch Centrum. Hij
beschrijft hoe kerk en geloof zich laten
gelden in een dergelijke besloten situatie,
en hoe in deze context de eredienst wordt
gehouden. Het boekje bevat veel illustraties, de stijl is afwisselend meditatief,
poëtisch, anekdotisch en beschouwend.
‘Een dominee vertelt van God. Contact met
tbs-ers geeft wendingen aan dat verhaal.’

Wim Verboom |
Gouden oogst
Een halve eeuw
theoloog
in pastorie en
universiteit |
Boekencentrum,
Utrecht. | 271 p.,
| € 22,99

‘Gouden oogst’
stond op de
sigarendoos waarin Wim Verboom sinds
zijn proefpreek in de Utrechtse Jacobikerk
de bef van zijn toga bewaarde. In deze
theologische autobiografie beschrijft hij
zijn ontwikkeling van student via
gemeentepredikant tot hoogleraar prak
tische theologie in Leiden. De notie van het
verbond kreeg voor hem toenemende betekenis, en vormt de rode draad van het
boek. Catechese en (Heidelberger) catechismus hebben zijn bijzondere belangstelling. Hier is een catecheet aan het woord,
met een vriendelijke bevindelijkheid, die
zich in de kerk positioneert als irenischgereformeerd. Op grond van eigen ervaring
raadt hij dienstdoende predikanten af om
voor een tijd beroepen af te houden: met
een al te zakelijke instelling zou je onverwachte wendingen in je leven kunnen
blokkeren!
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Een goede preek maak je niet alleen…

Boekencentrum feliciteert de Bond van Nederlandse
Predikanten met het 100-jarig jubileum!
Speciaal aanbod voor BNP-leden:
ontvang gratis het nieuwe boek
van Gerrit Immink, ‘Over God
gesproken. Preken in theorie en
praktijk’, bij een jaarabonnement
op PreekWijzer.

Ga naar www.preekwijzer.nl, maak
een account aan en sluit een
jaarabonnement af. Als u in ‘mijn
profiel’ uw naam en adres invult
en achter uw naam ‘BNP’ vermeldt,
krijgt u het boek thuisgestuurd.

> Deze aanbieding geldt tot 1 juli 2018 en zolang de voorraad strekt.

>

Preek

Wijzer
Welkom bij PreekWijzer!
Uw digitale studeerkamer
met duizenden pagina’s
vakliteratuur: preekschetsen,
kindermomenten, bijbelstheologische en homiletische
artikelen en boeken. Met
wekelijks nieuw materiaal.

Afscheid genomen maar niet uitgediend

Rinze Marten Witteveen

Door Elly Bakker
“Ik heb tijdens mijn ambtsperiode nooit
behoefte gehad om ‘buitengaats’ te gaan en
vind het onzin om dat na mijn emeritaat
anders te doen. Je moet je zó lang van
tevoren vastleggen, een keurslijf waar ik
vanaf wilde – vind het ook hybris om voor
de verdere toekomst afspraken te maken.
En de overgang van predikant naar ‘gewoon’
gemeentelid in de kerk is prima gegaan.”
Wat mis je het meest?

Naam: Rinze Marten Witteveen (70), emeritus sinds 2013
Woonplaats: Haarlem
Gediende gemeenten: Winschoten, Haarlem
Activiteiten: Zingt sinds emeritaat in koor “Haarlemmerolie”
(meer) in vakliteratuur lezen (NT is hobby)
rondleider in Teyler’s Museum in Haarlem
Favoriete vakantieland: Zwitserland (echtgenote Rosmarie Neff is Zwitserse)

Hoe is het als emeritus?

“In het begin had ik moeite om mezelf te
ontspannen. Weliswaar ben ik heel geleidelijk via halftime naar volledig emeritaat
gegaan – ik heb na mijn 65e nog een jaar in
Haarlem Centrum doorgewerkt – en ook
had ik niet het gevoel dat de kerk niet
zonder mij kon, maar het was een vreemd
gevoel dat ik niets meer hoefde: ‘Dat kan
toch niet!’ Ik moest gewoon afkicken. Nu,
na enige tijd, ervaar ik het bestaan als zeer
relaxt, een ‘luxe’ leven!
Ik doe nog wel dingen binnen de kerk.
Onder andere ben ik president van de
Konferenz Europäischer Pfarrverbände.
De BNP is daar lid van, naast predikantenverenigingen uit Duitsland, Zwitserland,
Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije, Oostenrijk de Scandinavische
landen en Frankrijk. De opzet van de KEP
was destijds om het isolement van de OostEuropese collega’s te doorbreken – de eerste

conferentie was in 1983, in Eisenach (DDR).
Dit voorzitterschap vloeide indertijd voort
uit mijn functie als voorzitter van de BNP.
Na mijn emeritaat bleef ik ter wille van de
continuïteit, maar volgend jaar treed ik af.
Na mijn emeritaat ben ik ook regionaal
visitator geweest – die functie is nu afgeschaft door de kerk, helaas! – en als dienstdoend predikant heb ik in het toenmalige
hervormde College van Visitatorengeneraal en in het Generaal College voor
de visitatie van de PKN gezeten. Collega’s
die behoefte hebben aan pastorale aandacht kunnen zich melden bij het GCV.
Pastorale zorg voor collega’s vind ik in feite
een verantwoordelijkheid van de kerk, die
hoort niet bij het GCV. Maar ik zie een
lacune in zorgzaamheid, in hoe de kerk (de
synode) met predikanten omgaat. Dat
wordt ook wel opgevangen door de Bond,
die een luisterend oor biedt.”  
“Heel af en toe ga ik voor”(glimlachend).

“Ik mis niets, kijk met veel plezier terug.
Dat heeft alles te maken met hoe je terugkijkt – ik ben God en mijn naasten zeer
dankbaar voor wat ik in de kerk heb
kunnen doen.
Het is helder dat je tijd geweest is en ik vind
deze levensfase, zonder vast werk, heerlijk.
Het is ook heel leerzaam te zien dat daardoor een nieuwe generatie de dingen op zijn
eigen manier kan doen. Voor mij betekent
dit een rijkdom: het goede kwam van buiten
op mij af. De regel dat je op moet houden is
opgelegd van buitenaf - ik hoefde van
mezelf niet. Maar het betekent een nieuwe
kans voor de volgende generatie: nu is het
aan anderen.
Let wel: je houdt niet op kerklid te zijn. Ik
blijf betrokken bij de rechtspositie van de
predikant, daar kan ik me nu nog over
opwinden. Maar als kerklid weet je: het is
aan anderen.”
Wat mis je in het geheel niet?

“Stukjes schrijven voor het kerkblad! Ik heb
geen vlotte pen, en daardoor kostte dat veel
tijd. Wat ik ook niet mis is dat je elke avond
weg was.”
Waar ligt nu het zwaartepunt van je
dagelijkse bezigheden?

“Studeren, heerlijk! Ik hou me graag bezig
met het Nieuwe Testament, lees vakliteratuur. Daarnaast was ik lijstduwer voor de
PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen
(op plaats 17, hoor!). Gemeenteraadslid
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wilde ik nooit worden tijdens mijn predikantschap – kostte te veel tijd: daar kon ik
niet aan beginnen. Nu kon ik dus wel op de
lijst gaan staan in de bescheiden functie
van lijstduwer. Ik heb mee campagne
gevoerd en gefolderd – een nieuwe ervaring! Was bang een soort Jehova’s getuige te
zijn, maar dat viel reuze mee…
Ik zit in een literaire leesclub van de Rotary,
ben daar sinds mijn emeritaat lid van en ik
ben op dit moment zelfs voorzitter van mijn
Rotaryclub. Dat is vrijwillige keuze – waar
ik tijdens mijn leven van zoveel voorzitter
ben geweest! Wel een ietwat elitaire club, ik
geef het toe – maar mijn redenen waren dat
mijn leven als predikant zich afspeelde
binnen de veilige grenzen van de kerk, dit
was daarbuiten. Overigens moet mijn
vrouw niets van de Rotary hebben!

allebei als vrijwilliger bij de Wereldraad
van Kerken gewerkt – daar hebben we
elkaar ook leren kennen – en door de in de
oecumene opgebouwde contacten hebben
we in de afgelopen jaren zelfs wereldreizen
naar Zuid-Afrika en Australië kunnen
maken.”
Kijk je nu anders aan tegen kerk/
geloof/theologie?

“Er heeft zich wel een ontwikkeling voorgedaan. Je raakt wat onthecht: de gemeente
is niet meer je dagelijks leven. Het gevoel
van betrokkenheid blijft, maar je bent
verder verwijderd van de dagelijkse
predikantsactiviteiten.
Wat betreft mijn geloof, mijn theologie, zie
ik meer een constante lijn. Ik heb ook
nooit crises gehad, altijd mee kunnen

“Wij zijn de enigen die als vader en zoon samen in
het hoofdbestuur hebben gezeten”
Er is nu ook veel meer tijd voor dingen
samen met Rosmarie. En gewoon bewegen,
wandelen – (‘doet hij te weinig’, zegt
Rosmarie op de achtergrond) – en 1x per
week naar de sportschool. Ook bewegen
moet je organiseren!! En we maken wereldreizen: Rosmarie en ik hebben indertijd

bewegen. Ik zie mezelf niet als de grootste
vernieuwer – alles is heel harmonisch
gegaan – maar de ruimte van de kerk, haar
breedte, is mij altijd lief geweest. Dat heeft
ongetwijfeld te maken met de oecumenische ontmoetingen binnen de Wereldraad.
Dat in combinatie met de breedte die ik

van huis heb meegekregen, versterkte en
stimuleerde elkaar.”
Je was voorzitter van het bestuur van
de Bond, hoe kijk je daar nu op terug?

“Tijdens mijn voorzitterschap - van 1991
tot 2005 was ik eerst bestuurslid en later
voorzitter – was de grootste verandering
het samengaan van de kerken in SOW. Toen
veranderde de positie van de Bond. Die
was daarvoor harmonisch verbonden met
de NH kerk, bij het SOW-proces wilde de
kerk daarvan af. Het meest belangrijke in
mijn voorzittersperiode zijn de onderhandelingen met de SOW-kerken over arbeidsvoorwaarden geweest. Ook de pensioenfondsen
van de drie SOW-kerken waren zeer ongelijksoortig en er moest één nieuw fonds komen.
Uiteindelijk is die zaak goed uitgepakt.
Daar hebben voor de BNP de toenmalige
directeur Christiaan Rensink en ik hard
aan getrokken. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de voorwaarden voortreffelijk geregeld, dat is vooral te danken aan de
grote inzet van de deskundigen die daarin
zaten, zoals bijvoorbeeld iemand als Peter
Borgdorff. De kerk ‘stond erbij en keek
ernaar.’ ”
Wat was nou het leukste aan dat
voorzitterschap? En wat wil je het
huidige bestuur meegeven?

“Ik voelde me altijd betrokken bij de positie
van de predikant in de kerk, stond er voor
100% achter daarmee bezig te zijn en dat te
versterken. (Rosmarie vanachter haar computer zegt: ‘hij houdt van besturen’). En
wat ik wil meegeven aan het huidige
bondsbestuur: dat op de bres staan voor de
positie van predikanten heeft niets aan
actualiteit verloren! In andere landen heb
ik gezien wat er gebeurt als er geen predikantenvereniging is: heeft meteen uitwerking op de arbeidsvoorwaarden in slechte
zin. Ik kan mij een dominee niet zonder
Bondslidmaatschap voorstellen.”  u

Rinze Marten Witteveen met zijn vader
(K.M. Witteveen) en moeder op een
Predikantendag in de Domkerk.
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Het team van Dominass feliciteert
de B.N.P. met
haar 100 jarig jubileum
Bedankt voor de jarenlange
samenwerking

