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bezig met de materiële belangen van de
beroepsgroep als geheel en met de individuele belangen van haar leden. Als
beroepsorganisatie bevordert zij collegialiteit, ontmoeting en het gesprek over het
werk van de predikant.
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Beroepsorganisatie

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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Wij ontvingen de (licht bewerkte) tekst van
de lezing die Miroslav Volf hield bij ons
jubileum in de Geertekerk: ‘Christian Faith
and What Matters The Most’. Collega Hans
van der Heiden bezorgde de vertaling, de
volledige tekst is in dit nummer opgenomen: ‘Christelijk geloof en waar het het
meest op aankomt’. Een inspirerend betoog
over de betekenis van het christelijk geloof
in een globaliserende wereld, over politiek
pluralisme, het leven en zijn hulpbronnen,
de parel van grote waarde, het geschenk en
de vreugde.
Pensioenvoorlichting bij PGGM

Voor a.s. emeriti is er een pensioenvoorlichtingsdag op dinsdag 9 oktober, dit jaar
op een bijzondere locatie: het PGGMgebouw in Zeist. Wij bieden een dag vol
informatie over emeritaat en pensioen, die
we afsluiten met een optreden van Kees
Posthumus.

onderzoek en onderwijs
Emeritidag met Leo Fijen en
13 | Ruimzicht en Aanpakken
16 | Over de toekomst van de
Nederlandse doopsgezinden:
Lopen op het water
18 | Vergoedingen voor woonwerkverkeer van predikanten
19 | Advertorial: Zicht op opzicht en
tucht in de Protestantse Kerk in

Freek de Jonge

Over trends van de kerk gaat het op de
emeritidag op woensdag 14 november. We
vroegen Leo Fijen zijn visie te geven.
Naast hem willen we een ander aan het
woord laten, op dit moment is nog niet
bekend wie.
In het middagprogramma leest Freek de
Jonge passages uit zijn autobiografie in
wording, met herinneringen aan zijn vader
als dominee.

Nederland

Door Sjaak Verwijs

ermee ingestemd. Het akkoord houdt in
een salarisverhoging van in totaal 7 %, om
te beginnen een verhoging van 3% per 1
juli 2018. Omdat de PKN de cao-Rijk volgt
bij de vaststelling van predikantstraktementen staat deze cao op de agenda van
het eerstkomende georganiseerd overleg
op 27 augustus. Via onze website houden
we u op de hoogte.
Woon-werkverkeer en vergroening

Het Georganiseerd Overleg Predikanten
vergaderde op 18 juni. De delegatie
namens de predikanten is inmiddels versterkt met Wim Hendriks, predikant te
Mijnsheerenland. Op de agenda stond de
vergoeding voor woon-werkverkeer als
maatregel om de mobiliteit van predikanten te bevorderen.
Met ingang van 1 januari 2019 geldt een
nieuwe regeling (die in dit nummer wordt
toegelicht): voortaan wordt woon-werkverkeer vergoed, de (bruto) autokilometervergoeding gaat vier cent omlaag. Ook
sprak het GOP over een plan van de
Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer om
pastorieën te vergroenen.
Maximaal twaalf jaar

In de PKN leeft de gedachte dat een predikant voortaan niet langer dan twaalf jaar
in dezelfde gemeente mag blijven. Klopt
dat wel? Wat heeft de synode hierover
besloten? En is de discussie over de mobiliteit van predikanten hiermee ten einde?
In dit nummer vindt u een toelichting bij
de stand van zaken.

Cao-Rijksambtenaren
21 | impressie van een reis naar
Roemenië
23 | Interview Ewout Broekema
24 | Margreet de Heer

Eind juni bereikte de minister van
Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord met de vakbonden over een
nieuwe cao voor de periode 1 januari 2018
tot en met 30 juni 2020. De ministerraad
en de vakbonden hebben

Kringvieringen met lekenvoorgangers

In het vorige nummer schreef ik over
‘Kringvieringen met lekenvoorgangers’:
diensten op kleine schaal, met toegeruste
gemeenteleden, zonder predikant. Ik stelde
vragen bij de implicaties van dit soort
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vieringen voor de praktijk van kerk en
liturgie, de theologische aspecten, en voor
de taak en rol van de predikant hierbij.
Verschillende lezers stuurden een reactie,
waarvoor dank. De thematiek komt terug in
een volgend nummer van P&S.
Aanpakken en Ruimzicht

Wij vierden ons 100-jarig bestaan. Twee
verwante organisaties die het goede zoeken
voor predikanten jubileren eveneens. Vorig
jaar was het de Stichting Aanpakken met
100 jaar, in september is het de Stichting
Ruimzicht met 150 jaar. Jasja Nottelman
sprak met Hetty Zock van de Stichting
Aanpakken en Florida de Kok van de
Stichting Ruimzicht. Zij constateert dat
predikanten meer gebruik zouden kunnen
maken van het aanbod van beide
Stichtingen!

Krijgsmachtpredikanten

Ewout Broekema

De Protestantse Theologische Universiteit
start met een nieuwe specialisatie voor het
werk van geestelijk verzorger in de
Krijgsmacht. Docent Theo Pleisier vertelt
waarom deze specialisatie er gekomen is,
wat deze inhoudt, en plaatst dit alles in het
bredere kader van actuele ontwikkelingen
in het predikantschap.

In de reeks interviews met emeriti spreekt
Elly Bakker met Ewout Broekema:’ Ik heb
langer gevlogen dan ik dominee was’.
Geloven in Europa

In P&S houden we u op de hoogte van de
contacten met de Hongaarse predikanten in
Roemenië. Janneke Herweijer schreef een
impressie van een recente studiereis over
preken in de spanningsvolle context van
Europa.  u

Toekomst doopsgezinden

Secretaris Henk Stenvers schreef in
opdracht van de Broederschapsraad een
tekst over de toekomst van de Nederlandse
doopsgezinden onder de titel ‘Lopen op het
water’. Een moedig en creatief stuk dat
ingaat op problemen waar ook andere
geloofsgemeenschappen mee worstelen.

V

de

oorzitter
Door Susanne Freytag

De classispredikant – een predikant met een nieuw taakveld
De Protestantse Kerk heeft een nieuw soort predikant geïntroduceerd.
Vanaf september 2018 gaan elf classispredikanten binnen die kerk
aan het werk. Van die nieuwe functie wordt bijzonder veel verwacht.
De classispredikant wordt geacht geestelijk leider te zijn, een boegbeeld van de kerk, een voortrekker, een inspirator en daarnaast moet
hij of zij ook over de gave van troubleshooter beschikken om op te
treden waar problemen zijn.
De naamgeving van deze nieuwe functie heeft ook de nodige discussie opgeroepen, predikant-bisschop, regio- (of classis-) voorzitter,
pastor pastorum, scriba (regionaal of classicaal), superintendent en
deken zijn de revue gepasseerd. De naam classispredikant maakt in
ieder geval duidelijk dat het om een predikant gaat net als ieder
ander predikant.
Het verschil is echter dat de classispredikant als ambtsdrager van de
kerk niet is verbonden aan een bepaalde gemeente maar aan een hele
regio, de classis. Waar de gemeentepredikant als ambtsdrager van de
kerk in het bijzonder is verbonden aan een kerkelijke gemeente, is
aan de classispredikant de zorg toevertrouwd voor een hele regio.
Waar een gemeentepredikant op bezoek gaat bij gemeenteleden,
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bezoekt de classispredikant de gemeenten, de kerkenraden en de predikanten in zijn of haar regio.
Een groot deel van de leden van de Bond zal straks eens in de zo veel
jaar bezoek gaan krijgen van de eigen classispredikant. De classispredikant is dan uw pastor pastorum, iemand die pastor is voor de predikanten, een herder voor de herders. Zo’n bezoek kan een steun in
de rug zijn doordat iemand, die zelf ook predikant is, geïnteresseerd
is in hoe het met de predikant ter plaatse gaat. Aan de andere kant
moet men hierbij niet vergeten dat de classispredikant ook een
andere rol heeft! Bij het oplossen van problemen in de gemeente kan
en mag hij of zij interveniëren en tijdelijke maatregelen nemen. Dit
soort bevoegdheden stelt wel de collegialiteit tussen classispredikant
en gemeentepredikant op de proef. De Protestantse Kerk wil met deze
nieuwe functie de cohesie in de kerk versterken en hoopt met het
optreden van de classispredikant problemen te voorkomen en deescalerend te werken. Dat zou mooi zijn!
In de kern is de classispredikant een collega-predikant met een eigensoortig taakveld in de kerk. Die collegialiteit onder predikanten in
welke functie dan ook is waar de Bond zich graag voor inzet.

Vertaling

Christelijk geloof en waar
het het meest op aankomt
Door Miroslav Volf
Godsdiensten groeien wereldwijd, zowel
absoluut als relatief, en hun aanhangers
blijven – naar goed democratisch gebruik
– onverstoorbaar aanwezig en actief in het
publieke domein. De ongebroken vitaliteit
en politieke assertiviteit van religies
vormen – voor de religies zelf evenals voor
de wereld als geheel – een onopgelost probleem en tegelijk een gemiste kans. Een
probleem is het, omdat mensen op grote
schaal misbruik, geweld, en oorlog blijven
legitimeren in naam van een religie. Maar
ook is het een gemiste kans, omdat religies
in de kern een fascinerende visie hebben
op het goede leven en op de zoektocht van
de mensheid naar dat goede leven.
Vandaag wil ik inzoomen op de kans, en
zal ik mij beperken tot de bijdrage die één
religie, het christelijk geloof, kan leveren
aan het persoonlijke en publieke leven. Ik
zal een paar fundamentele aangelegenheden verkennen die zowel de christelijke
visie betreffen als de christelijke worsteling
met concrete kwesties. Voor deze lezing
put ik uit het materiaal van de studieopdracht waaraan ik samen met een groep
geleerden heb gewerkt in het Yale Center
for Faith and Culture.1 Om te beginnen zal
ik ingaan op de hedendaagse vergeetachtigheid met betrekking tot waar het het
meest op aankomt: een visie op het authentieke floreren van de mens, waarmee ik
bedoel het leven op een goede manier
leven in samenhang met een leven dat goed
verloopt en goed voelt. Vervolgens zal ik
drie groepen relaties verkennen die centraal zijn voor de christelijke opvatting van
een florerend leven, zowel persoonlijk als
nationaal: de relatie tussen nabij en universeel, tussen werelds en transcendent en
tussen streven en vreugde. Maar laat ik
eerst drie veronderstellingen noemen waar

ik bij deze onderneming van uitga.
Veronderstellingen

Ten eerste: twee veel voorkomende opties
voor de rol van de religie in het publieke
domein, nl. seculiere uitsluiting van religie
in het publieke domein en religieuze
dominantie van het publieke domein, zijn
politiek onwerkbaar en moreel onaanvaardbaar. Elk van beide houdingen
genereert in reactie de andere en beide
zijn onderdrukkend: de eerste tegenover
religieuze mensen en de tweede tegenover
iedereen die de dominante religie niet wil
omarmen.
Ten tweede: het christelijk geloof heeft –
evenals andere religies – zijn eigen goede
redenen om te pleiten voor politieke overeenkomsten die zowel seculiere uitsluiting
van religie vermijden als het opleggen van
religie aan wie dat niet wil. Christenen
hebben in feite het politieke pluralisme uitgevonden. Zij hebben de nadruk gelegd op
twee morele sleutelprincipes die politiek
pluralisme mogelijk maken: vrijheid om
godsdienstig en areligieus te zijn en morele
gelijkwaardigheid van allen. Velen van hen
hebben christelijke argumenten aan
gedragen ter ondersteuning van de twee
werkvormen van het politiek pluralisme:
het duidelijke onderscheid van religie en
regering en de onpartijdigheid van de staat.
Mijn derde veronderstelling is wellicht
de meest controversiële: alternatieve religieuze visies op het goede leven – visies die
met elkaar wedijveren in intellectuele plausibiliteit en sociale werfkracht – zijn
onmisbaar in de moderne wereld; ze lijken
niet op antieke Vikingschepen waarvan de
mensheid het moest hebben om de oceaan
van het leven over te steken – voor de uitvinding van moderne vliegtuigen. Naast

seculiere visies
zijn het nog altijd zeer levende
opties. De reden daarvoor is simpel: wetenschap is niet in staat een visie op het goede
leven te formuleren. Wetenschappelijk
onderzoek – een fantastisch werktuig –
wordt aangedreven door normen en
waarden, maar kan geen normen stellen en
waarden definiëren. Het kan ons bij voorbeeld veel vertellen over wat mensen
geneigd zijn te verlangen en hoe zij hun
doeleinden effectiever kunnen verwezenlijken, maar niets over wat zij behoren te
verlangen en welke manier van leven werkelijk de moeite waard is om naar te
verlangen2.
Het leven en zijn hulpbronnen

Volgens velen in deze tijd zijn menselijke
normen en waarden en de visie op het
goede leven geen kwestie van waar of
onwaar maar een zaak van individuele
voorkeur en dromen. In het domein van
normen en waarden mogen wij onze
dromen volgen, denken velen, voorzover
we anderen geen kwaad doen. Ja, als we
onze dromen niet volgen, verraden we ons
authentieke mens zijn.
Een goed leven is een persoonlijke,
privézaak. De socioloog Hartmut Rosa
schrijft dat de eerste vereiste voor een goed
leven niet is wat de alles overheersende
“imperatief van de moderniteit” ons leert:
“Stel de hulpbronnen veilig die je nodig
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zou kunnen hebben om je droom – wat die
ook mag inhouden – na te leven!” Wat je in
de loop van het leven uiteindelijk ook kiest
als goed voor jezelf, je zult er het beste aan
toe zijn als je economisch, sociaal, cultureel, symbolisch en materieel kapitaal hebt
verzameld; met andere woorden als je rijk
en hoog opgeleid bent, goede relaties hebt
en er goed uitziet3. Leren hoe wij onze
hulpbronnen veilig moeten stellen en
daarmee bezig zijn vraagt – van kleuterschool tot hospice – de meeste tijd en
energie van ons.
Maar er is iets mis met deze redenering
over het goede leven in relatie tot de hulpbronnen die wij nodig menen te hebben
om het veilig te stellen. Rosa legt uit wat er
mis mee is met behulp van een beeld: “Je
zou kunnen zeggen dat wij, moderne
mensen, lijken op een schilder die voortdurend bezig is zijn materiaal te verbeteren –
de verf en de kwasten, de kwaliteit van de
lucht en van het licht, het doek en de ezel,
enz. – maar nooit echt aan schilderen
toekomt.”
Het christelijk geloof gaat ook over
hulpbronnen: over voedsel, kleding,
onderdak en gezondheid. Zorgen we voor
wie honger hebben, ziek, naakt en weerloos
zijn of schieten we daarin tekort? Dat is in
belangrijke mate beslissend voor het
vonnis dat de Laatste Rechter over ons
leven zal vellen. Dingen die we nodig
hebben voor ons voortbestaan en ons
welzijn maken in feite deel uit van een florerend leven en als het erop aankomt maar

een klein deel. Christelijk geloof gaat ook
en bovenal om iets wat belangrijker is dan
de hulpbronnen die we nodig hebben voor
ons voortbestaan en welzijn. Het houdt ons
voor dat het goede leven de parel is die het
waard is om er elke hulpbron die we
hebben voor te verkopen: rijkdom, macht,
roem of genot. Met die parel krijgen we
veel van wat we verkocht hebben om haar
te kunnen kopen terug en meer dan dat.
Zonder die parel zijn we nietig en verloren
en niet een van de dingen die we weigerden
te verkopen om haar te kunnen kopen kan
de schade vergoeden. Het belangrijkste dat
het christelijk geloof heeft bij te dragen aan
ons leven, privé en publiek, is dat het ons
een visioen van het ware leven voorhoudt.
Nabij en universeel

De draagwijdte van onze solidariteit lijkt in
deze tijd in te krimpen. We hebben ons
natuurlijk altijd al vooral bekommerd om
onszelf en om wat bij ons hoort – onze
stam, onze maatschappij en meer recent
om onze natie. Maar in onze tijd lijken we
dat te doen zonder een slecht geweten.
Neem bijvoorbeeld de herleving van het
nationalisme4. Nog maar een decennium
terug leek tribalisme een randverschijnsel.
Maar globaliseringsprocessen – alhoewel
beslist niet alleen negatief van impact –
hebben geleid tot excessieve verschillen in
rijkdom en macht, tot een voortschrijdende ecologische verwoesting en tot het
verlies van een besef van persoonlijke, culturele, religieuze en nationale identiteit en

waarden. In reactie daarop hebben nationalistische sentimenten de wereld
veroverd.
Het christelijk geloof is een universele
godsdienst. De ene God is schepper en verlosser van de hele wereld. De ene tuin aan
het begin van het bijbelse verhaal over
Gods relatie tot de mensheid komt overeen
met de ene stad, het nieuwe Jeruzalem, aan
het eind ervan. En in het midden staat het
verhaal van Jezus Christus en van Gods
universele heerschappij. Het christelijk
geloof richt zich tot alle mensen en beoogt
het heil van alle mensen.
Aangezien de hele wereld het object is
van Gods liefdevolle zorg, is het christelijk
geloof onverenigbaar met exclusief nationalisme, dat zich losgemaakt heeft van universele morele verplichtingen en handelt
vanuit het beginsel van internationale
exclusiviteit. Een natie is een vorm van ‘bijzondere relaties’ die geworteld zijn in
geschiedenis, taal of ligging. Deze meer
nabije relaties vormen het middelpunt van
onze zorg zonder dat zij de universele
draagwijdte ervan opheffen. Zoals iemand
zichzelf en zijn eigen familie liefheeft
zonder op te houden al zijn naasten lief te
hebben, zo heeft men zijn eigen natie lief
als onderdeel van de gemeenschap van alle
naties.
Voor het besef van christenen geeft God
niet alleen om het geheel, maar geeft hij
om ieder mens afzonderlijk. En juist
daarom geeft God om het geheel. Alle
mensen en al wat leeft op de planeet zijn
van elkaar afhankelijk, een onderling verweven ecologie van verbondenheid. Eén
mens kan alleen echt floreren als heel de
wereld floreert; de wereld kan alleen echt
floreren als ieder mens op aarde floreert; en
ieder mens en heel de wereld kunnen
alleen echt floreren als zij er zich allemaal
op hun eigen manier en allemaal met
elkaar van bewust zijn te leven in de presentie van de God die leven geeft.
Brood en woord

“Verander deze stenen in brood,” tergde de
Verleider Jezus, uitgehongerd als Hij was
Volf in de Geertekerk
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na een vasten van 40 dagen in de woestijn5.
Jezus weerstond hem met het antwoord:
“Men leeft niet van brood alleen, maar van
elk woord dat komt uit de mond van de
HEER” (Mattheus 4:4). Jezus citeerde de
Hebreeuwse Bijbel. Deze woorden waren
oorspronkelijk gericht tot de kinderen
Israëls als samenvatting van de belangrijkste les die zij hadden moeten leren in de
loop van de 40 jaar durende zwerftocht
door de woestijn voordat zij het beloofde
land binnengingen. Ze hadden behoefte
aan brood in de woestijn. Daar bestond
weinig twijfel over; deze waarheid, die een
knorrende maag aan hen opdrong, hoefden
zij niet te leren. Maar zij hadden meer
nodig dan ‘brood’, en die waarheid – niet
zo zonneklaar als de honger, maar wel even
reëel als de mogelijkheid het doel van ons
mens zijn te missen – moesten zij wel
leren. Dat moeten alle mensen, misschien
wij modernen wel in het bijzonder.
Wij hebben onze grootste verleiding tot
hoofddoel van ons leven gemaakt en tot
belangrijkste norm voor onze voornaamste
instituties, of dat nu op het terrein van de
economie, de politiek of het onderwijs is.
Onze sociale en individuele energie en verbeeldingskracht cirkelen vooral om het
veranderen van stenen in brood. En toch
zijn wij, rijken evenzeer als armen, nog
altijd in de woestijn, geplaagd door honger
en dorst. Want wanneer wij van brood
alleen leven is er nooit genoeg brood, zelfs
niet als wij er zoveel van produceren dat
een groot deel ervan wegrot; wanneer wij
van brood alleen leven lijdt er altijd
iemand honger; wanneer wij van brood
alleen leven heeft iedere hap die wij nemen
een bittere nasmaak en hoe meer we eten
hoe bitterder de smaak; wanneer we van
brood alleen leven willen we altijd meer en
beter brood alsof die bitterheid komt
doordat ons brood niet lekker genoeg is en
niet doordat wij leven van brood alleen.3
Wanneer we alleen van ‘wereldse realiteiten’ leven en voor niets anders, blijven
we onverzadigbaar rusteloos en op haar
beurt draagt die rusteloosheid bij tot
competitie, sociaal onrecht en vernietiging van het milieu. Bovendien vormt
zij het voornaamste obstakel voor meer

rechtvaardigheid, vriendelijkheid en zorgzaamheid in het persoonlijk optreden en in
sociale overeenkomsten.
Maar waarom kan brood alleen, waarom
kan de eindeloze stroom fantastische goederen en diensten, die we met zo’n onvoorstelbaar vernuft voortbrengen, onze honger
niet stillen en ons niet in verrukking
brengen? Misschien hoeven we alleen maar
arbeid zinvol te maken, eerlijke lonen te
betalen en te voorzien in basisbehoeften.
Een dergelijke economische rechtvaardigheid zou ons geweldig helpen en toch kan
– zelfs als die rechtvaardigheid veiliggesteld is – de vreugde ons ontgaan.
Streven en vreugde

Beaming van het gewone leven – het vieren
van werk, gezin en alledaagse genoegens
– is een van de centrale constitutieve kenmerken van de moderne tijd. Een centraal
probleem van dezelfde moderne tijd is
paradoxaal genoeg de vervreemding van
de wereld van het zelf en van het zelf van
de wereld. De karakterisering van deze
vervreemding en de redenen die ervoor
worden aangedragen verschillen van
denker tot denker, maar velen erkennen
de feitelijkheid ervan. Karl Marx’ ‘vervreemding’6, Martin Heideggers ‘thuisloosheid’7 en Sigmund Freuds ‘narcistisch
ego’ benoemen allemaal onverschilligheid
of vijandigheid tussen de mens en zijn
leefwereld8.
Onze vervreemding is voor een groot
deel te danken aan het feit dat de wereld in
belangrijke mate een vijandige plaats is.
Veel mensen van onze tijd hebben ervaren
dat economische en politieke systemen
tegen hen gekant zijn. De behoefte die wij
allemaal hebben om onszelf als persoon te
‘bewijzen’ versterkt het besef van vervreemding. Als moderne mensen beschouwen we
onszelf als soevereine personen, die heer
zijn over onszelf en over onze daden, en
worstelen we om erkenning in competitie
met anderen in een wereld waarin (bijna)
alles mogelijk en (bijna) niets verboden is.
In een dergelijke omgeving is het onmogelijk om het spel om zelfbevestiging te
winnen. Geen wonder dat velen van ons,
ook wie het heel ver brengen, depressief

zijn. We kunnen ons niet herinneren
wanneer we voor het laatst echt blij geweest
zijn.
Maar misschien is een nog fundamentelere reden voor onze vervreemding van de
wereld en voor ons gebrek aan vreugde wel
het verlies van dankbaarheid. Laten we ons
eens een wereld voorstellen waarin we
intens bevredigend werk hebben: een tuin
misschien om te onderhouden en te
bebouwen – aangenomen dat we plezier
hebben in land- en tuinbouw. De relatie
met familie en vrienden is optimaal;
niemand speelt de baas over ons en er is
geen structuur die zich aan ons oplegt als
een ‘stalen kooi’. Stellen we ons ook voor
dat de grond vruchtbaar is en het klimaat
mild en dat we ons baden in overvloed. In
zo’n omgeving – zou je denken – komt
vreugde vanzelf.
Laten we ons nu ook eens voorstellen
dat er midden in die tuin, op een heuveltje,
een boom staat die buitengewoon aantrekkelijk fruit lijkt te dragen, en dat het lastig
is om dat te plukken. Die ene boom, die
des te aantrekkelijker is omdat hij moeilijk
bereikbaar is en de smaak van zijn fruit
onbekend, wordt nu de parel van grote
waarde waarvoor we bereid zijn alles te riskeren. De econoom Tomas Sedlacek heeft
van het verhaal van Adam en Eva een les in
de onmogelijkheid van vreugde gemaakt 9.
Ik ben er niet van overtuigd dat ‘onmogelijkheid’ het juiste woord is, maar de moeilijkheid waarnaar het verwijst kan als volgt
onder woorden worden gebracht: we
kunnen in het paradijs zijn en toch intens
ontevreden; elk paradijs herbergt een
onbereikbare boom met fruit dat er fantastisch uitziet. Bovendien gaat elk paradijs –
wat we ons maar als zodanig voorstellen
– in rook op als het ons niet lukt om het
goede dat het vertegenwoordigt te vieren
en we ons alleen maar blindstaren op wat
we nog niet hebben.
Nu zou iemand kunnen tegenwerpen:
“Laten we het niet zo gauw over een paradijs hebben. Veel mensen leven vandaag de
dag in een hel op aarde, terwijl ze moeten
toezien hoe een handvol anderen zich
in een paradijselijke overvloed wentelt.
Schep eerst maar eens een paradijs voor
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iedereen,” zou de tegenwerper vervolgens
kunnen zeggen, “en als we eenmaal zo
ver zijn kunnen we het probleem van de
vreugde wel aanpakken.” Maar de tegenwerping, hoe begrijpelijk ook, slaat de
plank mis. Eén van de dingen – maar wel
een cruciaal ding – die het ontstaan van
zoiets als een paradijs tegenhouden, is het
onvermogen om te vieren wat er aan goeds
is op de weg ernaartoe. Onze economie is
grotendeels vreugdeloos. Ons onderwijs is
vreugdeloos. Onze politiek is vreugdeloos.
Ons amusement – ook al kent het veel
prachtige humor – is vreugdeloos. Onze
genoegens – intens en gevarieerd – zijn
vreugdeloos. Op al deze terreinen wordt
onze dankbaarheid voor en vreugde om de
goede dingen die we al hebben ondermijnd
door ons geloof de wereld verder te kunnen
vervolmaken en door onze natuurlijke
onverzadigbaarheid die krachtig wordt
aangejaagd door de competitie die onze
samenlevingen kenmerkt.
Wij verheugen ons over dingen die we
als goed beschouwen en die tot ons komen
zonder ons bezit te worden. Het is een fundamentele christelijke overtuiging dat de
wereld – zelfs een broze wereld – een gratis
goed geschenk is van de God van Liefde.
Wanneer we de wereld en alle goede
dingen ervan ontvangen als een geschenk,
verheugen we ons.
Volgens Genesis heeft God de wereld
geschapen in zes dagen, waarbij het werk
van iedere dag iets goeds voortbracht, en
op de zevende dag rustte God. Ook
mensen zouden zes dagen moeten werken
en op de zevende dag moeten ophouden
met werken en rust moeten nemen om het
goede te vieren dat God heeft voortgebracht en dat wij in samenwerking met
God hebben geproduceerd. Op die ene dag
van de week moet het menselijk streven tot
stilstand komen en moet vreugde over de
wereld en over God als de Gever alles overheersen. Op die dag gaan we gewone
dingen ervaren als buitengewoon – als
geschenken van de Liefhebbende – en gaan
we ons er daarom des te meer over verheugen. Op die ene dag zijn de zes andere
dagen allemaal gericht en van die dag ontvangen deze zes hun zin.
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Ik ben het eens met Rabbi Lord
Jonathan Sacks: als ik de wereld zou
regeren zou ik onmiddellijk mijn ontslag
nemen, maar vóór mijn ontslag zou ik “een
instelling tot wet verheffen die de macht
heeft de wereld te transformeren. Ze heet
de Sabbat”10. God regeert de wereld en
God heeft deze instelling verordend, en
Jezus Christus heeft de geest ervan beaamd.
Laten we elke dag een vast uur nemen, elke
week een vaste dag, en elk jaar een of meer
weken om ons te verheugen in het goede
dat nu al ons deel is. Als we dat doen zullen
we dichter bij een paradijs zijn dan welke
rijkdommen ook ons ooit zullen kunnen
brengen.
Politiek en het Ware Leven

Ik sluit af. De belangrijkste politieke vraag

van onze tijd is de vraag die we geneigd
zijn helemaal niet als politiek te
beschouwen. Wie zijn wij – u, ik, en de
natie waartoe wij behoren? Wat voor mens
en wat voor natie zouden we willen
worden?
Het is een legitiem belang onze identiteit te willen bevestigen en de grenzen van
onze leefwereld te beschermen, zowel persoonlijk als nationaal. Maar wij doen
onszelf tekort wanneer we minachting
hebben voor het goede dat zij die anders
zijn dan wij vertegenwoordigen of weigeren het goede van ons te delen met wie
ernstig in nood zijn. De beste manier om
onszelf en onze samenleving lief te hebben
is binnen het bestek van een engagement
gericht op het floreren van alle mensen,
overal.

Emeritidag 2018: trends van
Ook de emeritidag 2018 staat in het teken van 100 jaar Bond van Nederlandse
Predikanten. Terwijl de jubileumbundel focust op het actuele predikantschap
vanuit de beleving van predikanten, kijken we op de emeritidag terug en
vooruit door de ogen van betrokken anderen.
Door Sjaak Verwijs
Kerkelijk landschap

Wat zien we veranderen in het kerkelijk
landschap in Nederland? Veel traditionele
kerkelijkheid verdwijnt. Volgens de Engelse
sociologe Grace Davie zijn er binnen het
Europese christendom twee types kerk die
‘werken’: de kathedralen en de warme
gemeenschappen. Bij deze twee types kerk
kun je geen scherpe grens trekken tussen
wie er wel bij hoort en wie niet. Grenzen
zijn vloeibaar en dat past precies bij deze
tijd. Het zijn ook types kerk waar de flexibele betrokkenheid van mensen geen probleem is.
Leo Fijen: trends van de kerk

Leo Fijen (1955) studeerde geschiedenis en
werd bekend als redacteur/verslaggever bij
de KRO, onder meer bij het programma
Kruispunt dat wekelijks bericht over kerk

Goederen en diensten maken deel uit
van een florerend leven. Maar het leven is
meer dan de som van de hulpbronnen voor
onze dromen, meer dan de opeenstapeling
van dingen en ervaringen. Hoe rijk we
individueel en gezamenlijk ook zijn, we
stellen weinig voor wanneer we bij brood
alleen en voor brood alleen leven. Wij
zullen evenmin als onze naasten werkelijk
floreren bij brood alleen. Als we dat wel
proberen bestaat het fundament waarop we
onze individuele en gezamenlijke toekomst
bouwen eerder uit zand dan uit rotsgrond.
Voor de meesten van ons verloopt het
leven niet zoals het zou moeten, en voor
velen van ons verloopt het leven niet zoals
het zou moeten zelfs als we in overvloed
leven en veilig wonen. Leven heeft te
maken met streven en verdienen, zowel op

materieel als op geestelijk terrein. Maar
verdienen en streven zijn secundair. Een
geschenk is fundamenteler dan verdienste
en vreugde is fundamenteler dan streven.
Voor ieder van ons persoonlijk en voor
ons allemaal met elkaar bestaat er geen
groter goed dan het ware leven, het leven
waarvan christenen geloven dat het te
vinden is in het vertrouwen op en liefhebben van God, het zorgen voor onze
naasten en voor de schepping, en het
behagen scheppen in de schoonheid, waarheid en goedheid van wat ons al gegeven
is.  u
1. Ons werk aan deze thema’s heeft financiële ondersteuning ontvangen van de John
Templeton Foundation en de McDonald Agape Foundation
2. Zie met betrekking tot deze veronderstellingen: Miroslav Volf, Flourishing: Why We
Need Religion in a Globalized World, New Haven, Yale University Press, 2016.
Miroslav Volf en Matthew Crousmun, For the Life of the World: Theology that Makes
Difference, Grand Rapids, Brazos Press, 2018.
3. Zie Pierre Bordieu, Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste, vert.

de kerk
en samenleving. Hij presenteerde een
befaamde Kloosterserie. Fijen is als vrijwilliger actief in de vitale parochie van zijn
woonplaats en schreef daarover ‘Het
wonder van Maartensdijk’. Op latere leeftijd
studeerde hij theologie, sinds 2016 is hij
directeur van uitgeverij Adveniat. Fijen
volgt de ontwikkeling van nieuwe kerkvormen over de volle breedte van geloof en
kerk. Wij vroegen hem zijn visie te geven
op trends van de kerk. Wat neemt hij als
verslaggever waar? Welke kerkvormen verdwijnen, welke vormen weten zich te handhaven en/of te vernieuwen, en welke
nieuwe vormen ziet hij ontstaan?
Freek de Jonge:
domineesherinneringen

Een blik van buiten komt deze dag van
Freek de Jonge (1944). Hij maakte naam als
cabaretier: emeriti zullen zich hem herinneren uit zijn jonge jaren. Hij treedt nog
vaak op, en zette zich in voor aardbevingsgebied Groningen. Intussen vindt hij emeritaat – zo zei hij mij – wel een goed idee,
en constateert hij dat met de ontkerkelijking veel verloren is gegaan. Dat zijn vader
predikant was zal velen – ook uit zijn

Richard Nice, London, Routledge Kegan & Paul, 1984.
4. Zie over christelijk geloof en nationalisme: Miroslav Volf, “Monotheïsm, Violence:
Twenty-Five” in Confronting Violence in the Name of God: Shaping a Counter
Narrative, Jonathan Sacks en Richard Burridge red. (Waco, Baylor University Press,
2018).
5. Zie met betrekking tot het volgende mijn essay in Nexus 74: “Wat zal de wereld
redden?”
6. Deze gedachte komt in heel Marx’ werk voor, te beginnen in “Economic and
Philosophic Manuscripts of 1844”.
7. Zie Heidegger, “Hegel and the Greeks”, “The Question Concerning Technology” en
“Letter on Humanism”.
8. Over het moderne besef van vervreemding van de wereld zie Hartmut Rosa,
Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung (Berlin, Suhrkamp, 2016), 144-328.
NB! Vervreemding van de wereld is een ander verschijnsel dan de dystopische
culturele stemming die ons tegenwoordig in haar greep houdt. Culturele
stemmingen komen en gaan; een gebrek aan resonantie met de wereld en
vervreemding van de wereld zijn blijvend.
9. Zie Tomas Sedlacek, “Economic and Theological Impossibility of Joy”, essay opgesteld
ter gelegenheid van de consultatie van het Yale Center for Faith & Culture over de
“State of Joy”, 5 en 6 september 2014.
10. http://rabbisacks.org/if-i-ruled-the-world/

Miroslav Volf is Henry B. Wright Professor
Theologie aan Yale Divinity School en
Stichter en Directeur van het Yale Center
for Faith and Culture

Er moet meer zijn dan wat in het bureauarchief te vinden was.
Van harte welkom

optredens – bekend zijn. Freek de Jonge
werkt al enige jaren aan zijn autobiografie:
Deel 2 is uitgekomen onder de titel
‘Reikhalzend Verlangen’. Over de jonge,
gevoelige Freek die leeft tussen zijn redderende, aanwezige moeder en zijn zachtmoedige, afwezige vader. Tussen het opvolgen
van zijn domineesvader en de roeping voor
het toneel. Deel 1 – de jaren in Friesland,
staat gepland voor najaar 2018 Deel 3 – in
Zeeland, verschijnt voorjaar 2019.
De dominees van de Bond

We willen deze dag beeldmateriaal vertonen uit de geschiedenis van de Bond.
Foto’s van leden, bestuurders en conferenties.  Predikantendagen in de Domkerk,
Europese ontmoetingen en het jubileum in
de Geertekerk. Mocht u nog fotomateriaal
thuis hebben neem dan contact met ons op.

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

Emeritidag 2018
Datum:

14 november 2018

Locatie:

De Schakel te Nijkerk
Oranjelaan 10

Opening:

11.00 uur

Zaal open:

10.00 uur

Sluiting:

15.00 uur, thee en
frisdrank na afloop

Opgave:

Tot uiterlijk 7 november
bnp@predikanten.nl

Bijdrage:

Leden en partners € 10,00
p.p., Niet-leden € 25,00

Overmaken: NL13 INGB 000 0064 000
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Pensioenvoorlichting voor a.s. emeriti
Op dinsdag 9 oktober vindt de jaarlijkse Pensioenvoorlichtingsdag voor a.s.
emeriti plaats in het gebouw van PGGM te Zeist. Een dag over emeritaat en
pensioen, voor ontmoeting met leeftijdgenoten, actuele informatie van het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn en een optreden van Kees Posthumus.
Door Sjaak Verwijs
Emeritaat in zicht

De dag is bestemd voor a.s. emeriti en hun
partners. Predikanten die geboren zijn in
1954 – voor zover bekend uit onze ledenadministratie en gegevens van de PKN –
hebben een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Met (vroeg-)pensioen gaan
brengt veranderingen met zich mee. Ook
wanneer u een wachtgeld of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, gaan er
zaken voor u veranderen. Daarnaast zijn er
meer kerken en instellingen die hun pensioenvoorziening voor predikanten hebben
ondergebracht bij PFZW. Wanneer u geen
uitnodiging kreeg maar wel interesse hebt
bent u ook welkom. Of wanneer u zich al
wat vroeger wilt oriënteren, of een tweede
keer op prijs stelt. De belangstelling en
waardering van deelnemers aan deze dagen
is voor ons een aanmoediging ermee door
te gaan.

ingewikkelde zaken, en geeft hij antwoord
op uw vragen. Pensioenvoorlichter Jan
Breunesse van PFZW informeert u uitvoerig, deskundig en lichtvoetig over
pensioenen, vooral over de keuzemogelijk
heden die u hebt bij het aanvragen van uw
eigen pensioen: vroeger of later, uitruil van
ouderdomspensioen en partnerpensioen,
en de zogeheten hoog-laag opties. Juist het
partnerpensioen krijgt aandacht, omdat
een deel van de predikantspartners weinig
eigen pensioen hebben opgebouwd.
Tijdens en na de presentatie kunt u vragen
wat u wilt. U kunt uw vraag ook vooraf
opsturen naar bnp@predikanten.nl, dan
krijgt u zeker antwoord. Daarnaast krijgt u
informatie over uw kerkelijke positie als
emeritus. Hoe kun je als emeritus een bijdrage blijven leveren aan kerkenwerk en
vrijwilligerswerk? Tijdens de koffiepauzes
en de lunch kunt u bijpraten met collega’s
van dezelfde jaargangen.

Pensioenopties bij emeritaat

PFZW-directeur Peter Borgdorff spreekt op
deze dag over actuele ontwikkelingen bij de
pensioenfondsen. In klare taal belicht hij

Spelenderwijs verkennen

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

Als afsluiting van de dag is er een optreden
van Kees Posthumus.  We vroegen hem
speciaal voor a.s. emeriti een programma
samen te stellen van verhalen, fabels en
liedjes rond afscheid en vertrek, ouder
worden en levenswijsheid. Kees Posthumus
trad vaak op als verhalenverteller, en trekt
momenteel door het land met een nieuwe
voorstelling over Esther.
Pensioenopbouw bij wachtgeld

Predikanten van de Protestantse Kerk die
na een gedwongen losmaking van hun
gemeente een wachtgelduitkering ontvangen blijven pensioen opbouwen. Onder
het voormalige Pensioenfonds Predikanten
liep de opbouw van pensioen door over de
volledige wachtgeldperiode, naar rato van
het wachtgeldpercentage. Deze praktijk is
voortgezet bij de overgang naar het pensioenfonds PFZW in 2012. Dit bleek in strijd
met het pensioenreglement van PFZW. Voor
wie niet meer in actieve dienst is kent
PFZW alleen de mogelijkheid van ‘vrijwillige voortzetting’ voor een periode van
maximaal drie jaar. Dit terwijl de duur van
de wachtgelduitkering maximaal zeven jaar
is. Het nieuwe regime ging in per 1 juli
2017. Vrijwillige voortzetting betekent
allereerst dat je als predikant de keuze hebt
al of niet de pensioenopbouw naar rato van

over praktische zaken als: hoe
vind je een geschikte woning,
wat doe je met je boeken als je
je bibliotheek gaat inkrimpen?
En je merkt dat er verschillend
gedacht wordt over doorwerken na de AOW-gerechtigde
leeftijd. Sommigen kunnen het
werk niet loslaten, anderen
doen het omdat ze anders
financieel niet rondkomen.
Maar ik hoor vooral: je moet
van ophouden weten.
PGGM

Hoofdingang PGGM
het wachtgeldpercentage voort te zetten.
Ook kun je ervoor kiezen de pensioen
opbouw voor 100% voort te zetten: in dat
geval draagt de kerk het volledige ‘werkgeversdeel’ van de premie. Voor ieder geldt
echter: na drie jaar eindigt de mogelijkheid
van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw bij PFZW.
Boekenwurm Henk Bosch

Emeritaat gaat vaak samen met verhuizing
naar een kleinere woning, waar voor
boeken minder ruimte is. Of het moment
komt dat je besluit je bibliotheek weg te
doen, al houden velen die boeken liever als
een ‘wolk van getuigen’ om zich heen. In
P&S van augustus 2012 stond een interview
met ‘boekenwurm’ Henk Bosch. Sindsdien
is hij vaste gast op onze pensioenvoorlichtingsdagen – op 9 oktober is dat voor de
laatste keer. Hij gaf 15 jaar boeken een
nieuwe bestemming onder het motto
‘Mensen helpen mensen’, en stopt er nu
mee. Hij heeft een opvolger gevonden in
zijn vriend Wim Westland, en blijft nog
enige tijd betrokken op de achtergrond.
Lid blijven van de Bond

Wanneer u met emeritaat gaat kunt u uw
lidmaatschap omzetten in dat van emeritus-
lid. Dat kost maar een derde van de
gewone contributie. U moet dat wel voor
1 december 2018 aan ons opgeven. Meestal

blijft men lid, toch horen we regelmatig:
waarom zou ik lid blijven wanneer ik niet
meer als predikant werkzaam ben? Wel: er
zijn emeriti die hulpdiensten verrichten en
voor wie het werk niet voorbij is. Ook afgezien daarvan kunt u als emeritus betrokken
blijven. De Bond werkt ook voor gepensioneerden. Sinds 2014 is de BNP collectief lid
van de belangenvereniging pensioengerechtigden PFZW: de BPP, vereniging van
gepensioneerden in de gezondheidszorg.
Verder organiseren wij een jaarlijks
Emeritidag (zie elders in dit nummer). Lid
blijven is ook een kwestie van solidariteit:
het werk van de Bond steunen voor jonge
collega’s. En voor collega’s die nog weleens
uit preken gaan of hulpdiensten verrichten:
de contributie blijft fiscaal aftrekbaar!

Het 100-jarig jubileum van de
Bond was aanleiding dit jaar
een andere locatie te zoeken: het PGGMgebouw te Zeist. Het kantoor van PGGM is
gevestigd aan de Noordweg Noord 150,
3704 JG  Zeist. Komt u met de auto en
gebruikt u een navigatiesysteem? Voer dan
huisnummer 148 in. Nummer 150 is in de
meeste navigatiesystemen niet bekend.
Komt u met openbaar vervoer: Vanaf
station Driebergen/Zeist gaan de bussen 50
en 71 richting Zeist. Vanaf Utrecht
Centraal Station gaat bus 50 richting Zeist.
Stap uit bij halte ‘Jordanlaan/KroostwegNoord’. Verdere informatie vindt u door te
zoeken op de trefwoorden ‘PGGM’ en ‘routebeschrijving’, en op de BNP-website.
Parkeren kunt u in de grote parkeergarage:
volg het bord ‘parkeren bezoekers’, en de
aanwijzingen van de parkeerwacht. u

Huisvesting

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

Pensioenvoorlichting BNP/PFZW

De wandelgangen

Datum:

9 oktober 2018

Plaats:

PGGM,
Noordweg Noord 150,
3704 JG Zeist

Route:

zie www.predikanten.nl

Tijd:

10.15 - 15.30 uur

Zaal open:

09.30 uur

Aanmelden:

tot uiterlijk 25 september

Kosten:

leden met hun partners

bnp@predikanten.nl

Naast het officiële programma kennen deze
dagen een officieus programma: in de wandelgangen. Er worden tips uitgewisseld

gratis, niet-leden € 25,00
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Aandacht voor Krijgsmachtpredikantschap
aan de PThU in onderzoek en onderwijs
Aan de PThU in Groningen kunnen studenten zich specialiseren in diverse
vormen van predikantschap. Recent is daar het krijgsmachtpredikantschap
aan toegevoegd. Binnen de bestaande afstudeervarianten van
gemeentepredikant en predikant-geestelijk verzorger is het mogelijk om
opgeleid te worden voor het werk als predikant-geestelijk verzorger binnen
Defensie.
Door Dr. T.T.J. (Theo) Pleizier
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat stagetijd kan worden ingevuld bij een krijgsmachtonderdeel, waarbij de student onder
begeleiding van een ervaren krijgsmachtpredikant kennis maakt met alle aspecten
van het werk. Binnen bestaande onderwijsmodules wordt extra aandacht gegeven aan
de krijgsmacht als werkveld, de theologische
vragen rond oorlog en vrede, de uitoefening van geweld en de (pastorale) begeleiding van militairen in hun werksituatie,
zowel thuis als op uitzending. De begeleiding van studenten en invulling van het
programma wordt in nauwe samenwerking
afgestemd met de Protestantse Dienst
Geestelijke Verzorging bij Defensie.
Na afronding van de 3-jarige opleiding
predikant-geestelijk verzorger, kunnen
studenten in meer dan één context als
geestelijk verzorger aan de slag. Omdat de
afstudeervariant onderdeel is van de predikantsmaster, voldoet de opleiding aan de
eisen die de Protestantse Kerk stelt aan de
opleiding van dienaren van het Woord.
Daarnaast is het mogelijk om via een kort
overstapprogramma bestaande uit een half
jaar extra studie (30 ECTS), ook te voldoen
aan de eisen die gesteld zijn door de kerk
om beroepbaar te kunnen zijn als gemeentepredikant. Die route is omgekeerd overigens ook mogelijk: studenten die de variant
gemeentepredikant hebben gevolgd,
kunnen dit uitbreiden naar geestelijke verzorging. De ingangseisen voor de nieuwe
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variant zijn dezelfde als voor de Master
predikantschap. Er gelden dus voor de
opleiding tot predikant-geestelijk verzorger
in de krijgsmacht geen bijzondere ingangseisen. De keuringen die Defensie stelt aan
personeel, en dus ook aan geestelijk verzorgers – fysiek, mentaal, sportief en veiligheid – vallen onder verantwoordelijkheid
van Defensie en horen overigens niet bij de
opleiding.
Deze bijzondere aandacht voor het werkveld Defensie past binnen de toenemende
specialisering van het werk van de predikant. Als ambtsdrager staat de predikant in
dienst van het evangelie. Tegelijk vraagt elk
werkveld om een eigen contextualisering.
Naast het al langer bestaande onderscheid
binnen de predikantsopleiding tussen predikant in de kerkelijke gemeente en predikant in de zorginstelling, komt daar nu de
predikant bij Defensie bij. Niet omdat de
predikant binnen de krijgsmacht zo’n
nieuw fenomeen is. Sinds 1914 is deze
vorm van predikantschap ingebed binnen
de krijgsmacht; de dienst van christelijke
geestelijken in het leger is van veel ouder
datum. De reformator Huldrych Zwingli,
die omkwam in de Tweede Kappeler oorlog
(1531), was een van de eerste protestantse
predikanten in de krijgsmacht.
Dat er nu ook op academisch niveau aandacht voor de protestantse geestelijk verzorger bij Defensie is, is echter een nieuwe

ontwikkeling. Dat heeft onder meer te
maken met de professionalisering van het
beroep geestelijk verzorger, met het belang
van de doordenking van kerk en publiek
domein in een seculiere context, en met de
veranderingen, beter gezegd, de toe
nemende diversiteit binnen het predikantschap. Andere voorbeelden hiervan zijn de
aandacht die de PThU in onderwijs en
onderzoek geeft aan nieuwe vormen van
kerk-zijn (pioniersplekken) of aan kerkzijn op het dorp. Hoewel de ‘basics’ van
predikantschap niet veranderen, predikanten blijven hun roeping vooral gestalte
geven door voor te gaan in kerkdiensten en
in pastorale zorg mensen en groepen te
begeleiden, vindt dit in toenemende mate
plaats in uiterst verschillende contexten.
Naast zorg en justitie is Defensie ook zo’n
bijzondere context.
Daarnaast is de afgelopen decennia het
beroep van geestelijk verzorger sterk
geprofessionaliseerd. De vragen naar ambtelijke zending en het werken in een seculiere en multireligieuze context moeten ook
vanuit de academische theologie doordacht
worden. Het belang hiervan wordt door de
protestantse dienst geestelijke verzorging
van Defensie onderkend en dit heeft mede

geleid tot intensivering van de contacten
met de PThU.
In een seculiere samenleving als de
Westerse, doen theologische vragen ertoe
die raken aan het snijvlak kerk en het
publieke domein. Te denken valt aan de
christelijke reflectie op het geweldsmonopolie van de staat, de uitoefening daarvan
door medewerkers van Defensie en de theologische vragen van vrede en verzoening.
Predikanten moeten meertalig zijn,
kunnen voorgaan in vieringen met een
maximaal gemengd publiek en militairen
pastoraal kunnen begeleiden binnen een
grote levensbeschouwelijke bandbreedte.
Op bases en kazernes of
tijdens missies zijn lang
niet altijd geestelijk verzorgers van alle levensbeschouwelijke
denominaties aanwezig,
waardoor de predikant
ook geestelijke zorg moet
kunnen bieden aan
andersgelovige en nietreligieus gebonden militairen. De geestelijk
verzorger binnen de
krijgsmacht is er voor
iedere militair, maar kan
het ambt alleen goed
invullen vanuit een innerlijke verbondenheid aan het eigen geloof en de eigen
levensbeschouwelijke traditie.
Zowel in onderzoek als in onderwijs geven
we bij de PThU aandacht aan predikantschap bij de krijgsmacht. In het recente
verleden hebben diverse medewerkers van
de PThU zich vanuit de disciplines van
geestelijke verzorging en ethiek beziggehouden met de leefwerelden van de militair
(Martin Walton, hoogleraar geestelijke verzorging) en morele vorming van militairen
(Pieter Vos, universitair docent ethiek). In
mijn eigen onderzoek houd ik mij op dit
moment als praktisch theoloog met twee
projecten bezig. Binnen het grote ‘case
study project’ dat vanuit de PThU en de

Tilburg School of Theology – in een
nieuwe samenwerking binnen het
Universitair Centrum voor Geestelijke
Verzorging in oprichting – is geïnitieerd
naar het wat, waarom en waartoe van geestelijke verzorging, werkt een onderzoeksgemeenschap van geestelijk verzorgers
binnen Defensie aan eigen casuïstiek.
Casusbeschrijvingen worden bestudeerd
om zicht krijgen op het eigene van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. De
aanwezigheid op een kazerne en het
meedoen met een eenheid, ook wel presentiepastoraat genoemd, legt duurzame relaties tussen militairen en geestelijk
verzorgers waar soms jaren later intensieve

Kerkdienst in Irak.
begeleiding uit voortkomt. Verder blijkt dat
binnen de hiërarchische en professionele
organisatie die Defensie is, de krijgsmachtpredikant zich vrijer kan bewegen dan
anderen. De vrijplaats van het ambt, zorgt
ook voor een grote beschikbaarheid: de
geestelijk verzorger blijft soms nog als
laatste met militairen optrekken, ook als zij
de dienst verlaten hebben.
Daarnaast ben ik een project gestart naar
de invulling van bezinningsmomenten, vieringen en vormen van ‘preken’ door predikanten binnen de krijgsmacht in de diverse
contexten waarin zij met militairen
optrekken, tijdens oefeningen en op
missies. Dit project past binnen een

bredere onderzoeksvraag naar vorm en
inhoud van godsdienstige communicatie in
het publieke domein. In de afgelopen 100
jaar waarin krijgsmachtpredikanten onderdeel geworden zijn van de Defensieorganisatie, is de groep militairen waarvoor
zij werkzaam zijn steeds diverser en meer
seculier geworden.  Vanuit het grondwettelijke recht dat burgers in overheidsdienst
de vrijheid behouden tot uitoefening van
hun geloof, was de krijgsmachtpredikant
vanaf het begin aanwezig voor de protestantse militair, hoewel de predikant-geestelijk verzorger er zeker niet exclusief was
voor de eigen (protestantse) geloofsgenoten. Na de opschorting van de opkomstplicht in 1997 en de
veranderende geopolitieke
omstandigheden, zoals het
einde van de Koude Oorlog
en de toenemende deelname
aan internationale (vredes)
operaties, heeft de krijgsmachtpredikant zich steeds
meer ontwikkeld van protestantse dominee tot geestelijk
verzorger die alle militairen
ongeacht religie of levensbeschouwing nabij moet
kunnen zijn. In vieringen
waarin de krijgsmachtpredikant voorgaat staat hij of zij
voor de taak om elke militair aan te
kunnen spreken en dat te doen vanuit de
eigen protestantse levensovertuiging. Het
onderzoek draagt bij aan meer inzicht in de
vorm en inhoud van kerkelijke vieringen in
een sterk geseculariseerde context en welke
functie deze vorm van godsdienstige communicatie heeft in het publieke domein.
Binnen Defensie is de afgelopen decennia
door predikanten veel ervaring opgedaan
in de communicatie van het evangelie in
een seculiere omgeving. Onderzoek brengt
hier iets van in beeld en is daarmee ook
relevant voor het werk in de gemeente.
Vanouds is kerk-zijn in de krijgsmacht
opgevat als een soort kerk-zijn extra muros
ecclesiae, of anders gezegd als ‘categoriaal
pastoraat’ tegenover het territoriale
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pastoraat in de geografische (wijk)
gemeente. Met terugwerkende kracht zou
gesteld kunnen worden dat de ervaring die
nu wordt opgedaan in nieuwe vormen van
kerk-zijn (zoals in pioniersplekken) al veel
langer aanwezig is en ontwikkeld is bij
geestelijk verzorgers die werkzaam zijn
binnen de krijgsmacht.
De samenwerking tussen de PThU en de
Protestantse Dienst Geestelijke Verzorging
bij Defensie stimuleert niet alleen onderzoek, maar biedt ook nieuwe perspectieven voor onderwijs. Dit wordt in het
huidige programma dat de PThU aanbiedt
op drie manieren concreet. Het krijgsmachtpredikantschap krijgt gezicht door
middel van gastcolleges die geestelijk verzorgers geven binnen onze opleiding.
Daarnaast wordt in de afstudeervariant
predikant-geestelijk verzorger voor de

studenten die daarin zijn geïnteresseerd
extra studiemateriaal aangeboden over
krijgsmachtethiek, oorlog en geweld,
werken binnen Defensie en thema’s die
met pastorale begeleiding samenhangen,
zoals moral injury.
Tot slot biedt de PThU in samenwerking
met de faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap van de
Rijksuniversiteit Groningen ook een scholingsprogramma geestelijke-verzorging
binnen het post-academisch onderwijs.
Dit is met name voor jongere predikanten
een mooie gelegenheid om zich voor het
werkveld Defensie bij te laten scholen.
Deze modules zijn onderdeel van het reguliere Masterprogramma van de PThU
Groningen. Bij een intakegesprek voor het
PAO-programma kan het programma op
maat worden samengesteld voor

predikanten die overwegen om in de
nabije toekomst te solliciteren op een vacature voor krijgsmachtpredikant. Het
aanbod binnen de permanente educatie
kan gebruikt worden om zich te laten (bij)
scholen met het oog op het werk binnen
Defensie of in een andere context van
geestelijke verzorging. Informatie hierover
is te vinden op de PAO website van de
PThU:
https://www.pthu.nl/PAO_PThU/
Langere_studietrajecten/
Geestelijke_verzorging/ u

Dr. T.T.J. (Theo) Pleizier is
Universitair docent Praktische
Theologie, PThU (Groningen)
met bijzondere aandacht voor
krijgsmachtpastoraat.

Ruimzicht en Aanpakken
In april 2018 vierde de Bond van Nederlandse Predikanten zijn100-jarig
bestaan. Even daarvoor, in november 2017, hield de Stichting Aanpakken
een symposium vanwege haar 100-jarig bestaan en op 29 september 2018
pakt Stichting Ruimzicht uit met een lustrumfeest ter ere van haar 150-jarig
jubileum. De redactie van Predikant & Samenleving sprak met voorzitter
prof. Hetty Zock van Stichting Aanpakken en ds Florida de Kok, predikant
van Stichting Ruimzicht.
Door Jasja Nottelman
Stichting Aanpakken

Al meer dan honderd jaar biedt de
Stichting Aanpakken financiële hulp aan
predikanten en kerkelijk werkers binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk en later de
Protestantse Kerk in Nederland.
‘Aanleiding voor de oprichting van de
stichting waren de karige predikantstraktementen, predikanten hadden het financieel
moeilijk in het begin van de twintigste
eeuw’, vertelt Hetty Zock. Het boek dat verschenen is bij het jubileum over de stichting geeft een mooi inzicht in de
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geschiedenis van de stichting.
“Het klagen over den nood van vele predikanten moet nu een einde nemen, ’t wordt
laf werk, aanpakken is de boodschap, de
handen uit de mouw!” Dat werd het motto
om de armoede onder predikanten te
bestrijden. Sinds het midden van de 60er
jaren geeft Aanpakken vooral financiële
steun voor na- en bijscholing.
Symposium

In november 2017 vond het jubileumsymposium plaats: Inspiratie in een tijd van

hectiek. Op het symposium werd naar aanleiding van prikkelende vragen van
gedachten gewisseld. Waar vind je inspiratie, in een hectische (parttime) baan als
predikant/kerkelijk werker? In een tijd
waarin er zoveel verandert in kerk en
samenleving, waarin er zoveel van je wordt
verwacht en er geen vanzelfsprekende spirituele autoriteit meer is?
Het had een zorgelijke dag kunnen worden,
maar er werd gesmuld van onder andere de
prachtige woorden van Marjoleine de Vos.
Bovendien waren de workshops in de

middag, zoals over provocatief pastoraat en
het voorkomen van burn-out, zeer
inspirerend.
Aanpakken nu (!)

Hetty Zock: “Gelukkig is de financiële
positie van predikanten een stuk beter
geworden, maar toch kan het prettig zijn
om een langere en duurdere opleiding
zoals de KPV of de missionaire specialisatie
voor een gedeelte gefinancierd te krijgen,
of aanvulling op de financiering van een
PE-begeleidingstraject. Zeker als je schoolgaande of studerende kinderen hebt en/of
als je kostwinner bent.’ ‘Toch verbaast het
me dat er niet veel meer beroep gedaan
wordt op de Stichting. Waar het aan ligt
weten we niet zo goed. Dit najaar gaan we
nog een pr-offensief doen.”
We bekijken de website van Aanpakken.
Het is een sobere en daardoor ook heel
heldere website, niks mis mee. Het is duidelijk voor welke opleidingen en andere
scholingstrajecten je geld kunt aanvragen.
Het vragenformulier is kort en krachtig,
het kost je geen uren tijd om het in te
vullen. Zelf mis ik wel de ‘testimonials’ van
predikanten en kerkelijk werkers die iets
vertellen over het boek dat ze geschreven
hebben of de opleiding die ze gedaan
hebben. Kortom: aanvragen predikanten en
kerkelijk werkers: het geld is ervoor!
Stichting Ruimzicht

Wanneer je de website van Ruimzicht
bekijkt zie je meteen dat de stichting verschillende doelstellingen heeft. ‘Dat is
weleens lastig, er zijn verschillende doelgroepen die je op verschillende manieren
aan moet spreken.’ Ds Florida de Kok is
verantwoordelijk voor de inhoud van de
website. Ze is als predikant verbonden aan
Stichting Ruimzicht. Naast dat ze zich
bezighoudt met publiciteit en de contactpersoon is voor Fonds Aktie Late
Roepingen, coaching en begeleide intervisie, is ze convivium-pastor. Dat laatste
houdt in dat ze pastoraal aanspreekpunt is
voor studenten die in de verschillende convivia wonen in Groningen, Utrecht en
Amsterdam. Een van laatste projecten
hierin is het internationale huis Casa

Mundo in Groningen waarin Nederlandse
studenten samenleven met de internationals die een eenjarige internationale master
doen aan de PThU.
Historie

De website vermeldt: “Maatschappelijke
ontwikkelingen hebben sinds het oprichtingsjaar van Ruimzicht in 1868 ingrijpende veranderingen in kerk, onderwijs,
cultuur en spiritualiteit gebracht.
Belangrijke jaren van veranderingen,
waarmee ook de geschiedenis van
Ruimzicht wordt ingedeeld in de eerste
periode: het internaat Ruimzicht in
Doetinchem. De tweede fase is van 1953
tot 1976 waarbij het internaat onder de
naam Nieuw Ruimzicht verhuisd is naar
Doorn. Een derde fase is de periode vanaf
1976, het jaar waarin het internaatsconcept
is losgelaten en de aankoop van studentenhuizen is gestart.
In 2007 ontstaat één Stichting Ruimzicht,
die als belangrijkste doelen samengevat
heeft:
‘Het ondersteunen en begeleiden van personen die zich voorbereiden op het ambt
van predikant in de PKN en het meewerken
aan de goede uitoefening van dit ambt.
Het bevorderen van het samen leven en
wonen van studenten als oefening in
gemeenschap vanuit de christelijke
traditie.”

intervisie.
De coachtrajecten zijn erop gericht om
predikanten te helpen bij de uitoefening
van hun ambt. In het traject ligt de nadruk
op hoe je staande blijft, ontdek je en/of
behoud je je energiebronnen. Het accent
ligt op het inspirerend leiding geven aan de
gemeente. Voor het coachingstraject is
ruime financiële tegemoetkoming mogelijk. Bovendien zijn de trajecten binnen de
Permanente Educatie in te passen.
Begeleide intervisie is eveneens gericht op
het bijdragen aan de goede uitoefening van
het ambt. De deskundige begeleider helpt
de intervisiegroep om op een goede manier
te functioneren. Dat betekent dat de begeleider een aanzet geeft om de intervisiegroep zelfstandig te laten functioneren. De
groep maakt zich een of meerdere werkvormen eigen, daarna gaat de groep zelfstandig verder. Na een cyclus waarbij elke
deelnemer ten minste één keer facilitator
(begeleider) is geweest, keert de intervisor
terug voor een evaluatie. Daarna is de
intervisor als back-up beschikbaar.
Florida de Kok: “We hopen op deze manier
dienstbaar te zijn aan predikanten en hen
op weg te helpen, daar waar de Protestantse
Kerk deze diensten niet meer aanbiedt.” u

Kijk voor verdere informatie over
Aanpakken en Ruimzicht op:

Coaching en begeleide intervisie

www.stichtingaanpakken.nl

De nieuwe loten aan de stam van
Ruimzicht zijn coaching en begeleide

www.ruimzicht.nl
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Over de toekomst van de Nederlandse doopsgezinden

Lopen op het water

Muren en magneten

De BNP telt doopsgezinden onder zijn leden, en is deelnemer aan hun
georganiseerd overleg. Algemeen secretaris Henk Stenvers schreef in
opdracht van de broederschapsraad over de toekomst van de
doopsgezinde geloofsgemeenschap. Het resultaat is: ‘Lopen op het water’.
Door Sjaak Verwijs
Stand van zaken

In de eerste hoofdstukken vinden we
cijfers, en een beschrijving van de situatie,
gebaseerd op de resultaten van gemeentebezoeken en eigen ervaringen van Henk
Stenvers. In 2016 waren er 6085 leden en
3036 belangstellenden. Van de leden is
ruim 75% boven de 60, te verwachten is
dat de komende tien jaar minstens 30%
van de leden zal wegvallen, terwijl het
aantal dopelingen daar niet tegenop zal
wegen. De gemeenten worden kleiner, in
2016 waren nog vier gemeenten groter dan
200 leden. Ongeveer de helft van de in
totaal 110 gemeenten telt minder dan 40
leden. Slechts zeven gemeenten hebben
een geestelijk werker met een fulltime aanstelling: de omvang van de aanstellingen
wordt steeds kleiner. Vooral kleinere
gemeenten hebben moeite om de dingen
te organiseren die traditioneel bij ‘kerk
zijn’ horen. De vragen aan het landelijk
bureau nemen toe. De organisatiestructuur van de Broederschap is ingewikkeld
en omvangrijk, om de geloofsgemeenschap bestuurbaar te houden zijn aanpassingen nodig. De interesse voor de
internationale gemeenschap (Mennonite
World Conference) is overigens toegenomen, en omgekeerd is ook de interesse
in de Nederlandse doopsgezinden
toegenomen.
Minigemeenten

Op deze inventarisatie volgt een bespreking van gemeentemodellen. Om te
beginnen het traditionele, statische
gemeentemodel: een gemeente in een
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leven en het dagelijks bestaan.

lokale context, die zich verenigt rond een
gebouw, en afhankelijk is van het aantal
leden. Dit model is volgens de schrijver
voor de toekomst grotendeels onhoudbaar.
In de jaren 70 stelde ds. Jan Matthijssen te
Amsterdam voor om de gemeente op te
delen in kleine groepjes, ‘minigemeenten’:
gesprekskringen, kringen van jonge
gezinnen, huisbijeenkomsten: stukjes
kleine gemeente waar je elkaar echt kent.
Dit model vertoont overeenkomsten met
het huidige model van ‘Small Groups’ dat
vooral in Noord-Amerika veel gehanteerd
wordt. De gemeente is onderverdeeld in
kleine groepjes, meestal rond de zes tot
tien personen, die heel regelmatig bij
elkaar komen, bidden, samen eten, en
delen wat hen bezighoudt in het geloofs-

Een ander model is ontwikkeld door de
Amerikaanse missioloog en antropoloog
Paul Hiebert (1932-2007). Hij onderscheidt ‘bounded sets’ en ‘centered sets’.
Bounded sets zijn situaties waarbij we een
grens trekken tussen wie erbij hoort en wie
niet, een grens van doctrine en gedrag.
Daartegenover staan centered sets, situaties waarbij er geen grenzen zijn. Er is wel
een centrum dat mensen aantrekt. De
mate van betrokkenheid hangt af van
welke richting je op beweegt. Een
gemeente als een magneet, tegenover een
gemeente met muren. Het ontbreken van
een grens komen we ook tegen in het
model van een vloeibare gemeente: een
netwerk van relaties tussen mensen die
elkaar in wisselende samenstelling op wisselende momenten ontmoeten.
Loslaten

Na een beschouwing over het onderscheid
tussen religie en kerkelijkheid, over deinstitutionalisering en privatisering als
algemeen maatschappelijk verschijnsel, en
een bespreking van doopsgezinde nota’s uit
het recente verleden geeft Henk Stenvers
zijn persoonlijke toekomstvisie: “We
moeten als geloofsgemeenschap veel

Maximaal twaalf jaar
Het is me al een paar keer overkomen als
gastvoorganger na de dienst: “Oh, u bent
van de Bond van predikanten? Ja, ik heb
het gelezen. Predikanten moeten nu na 12
jaar vertrekken uit hun gemeente.” Die
gedachte leeft binnen de Protestantse Kerk
en daarbuiten. Leden van de Bond krijgen
het te horen, soms van hun eigen kerkenraad. In de berichten over de synode van
april dit jaar leek het ook alsof 12 jaar nu
toch echt de maximumtermijn is voor alle
predikanten. Wat klopt daarvan en hoe
staat de BNP daarin?

Door Sjaak Verwijs

Herkomst

Een korte terugblik. De maximum termijn
is geïntroduceerd in het kader van ‘Kerk
2025’. In een enquête onder leden van de
PKN had 40% van de respondenten zich
uitgesproken voor een maximum termijn
voor predikanten. In achtereenvolgende
nota’s vanaf 2015 werd het een termijn van
12 jaar. Er waren varianten: een harde
termijn van maximaal 12 jaar voor alle
predikanten, of een termijn van 12 jaar
met de mogelijkheid van een verlenging.
Aanvankelijk werd nog gedacht aan het

loslaten, veel waaraan we ook gehecht zijn.
Loslaten in vertrouwen zonder de toekomst
te kennen. Vertrouwen dat de geloofsgemeenschap in andere vormen haar bestemming zal vinden …” En: “In veel gevallen
moeten we stoppen met ‘kerk spelen’ maar
eerder terugkeren naar de (tegen)beweging
van de doopsgezinden… terug naar de
inhoud en de navolging van Jezus centraal
stellen.” Hij ziet een netwerk voor zich van
kernen van gelovigen, verbonden door een
lokale context, of anders verbonden door
een gezamenlijk doel of een inspirerende
plaats.

te verbeteren. Voor de
gemeenten denkt Henk
Stenvers aan de vorming
van regionale centrumgemeenten die kleinere
gemeenten (‘satellietgemeenten’) in de directe
omgeving ondersteunen op
bestuurlijk gebied, zonder
dat de zelfstandigheid van
die gemeenten opgeheven
hoeft te worden. Een kleine
gemeente hoeft niet alle
taken van een traditionele
protestantse gemeente uit te voeren, en
moet zich beperken tot die activiteiten die
positieve energie geven. Daarnaast moet er
goede begeleiding zijn bij het opheffen van
gemeenten.
Andere predikantscompetenties

Deel twee bevat een aantal voorstellen om
de bestuurlijke structuur op korte termijn

Het Doopsgezind Seminarium zou moeten
bekijken of de opleiding nog wel de predikant opleidt die we in de toekomst nodig
hebben. De snel veranderende situatie
vraagt om andere competenties: samenwerking, specialisatie, omgaan met feedback,
projectmatig werken en omgaan met
sociale media. Daarnaast zou het seminarium zich moeten bezinnen op parttime
opleidingen voor wie naast een andere
baan voorganger wil zijn van een

verplaatsen van predikanten, maar dat zou
inbreuk maken op de zelfstandigheid van
de plaatselijke gemeente.

2016 om ‘er met gesterkt been in te gaan’
zoals werd gezegd, en zich ronduit tegen
het plan uit te spreken.

Gestrekt been

Gezamenlijk verzoek

Het eigenlijke probleem is de krimpende
kerk, met een krimpende arbeidsmarkt.
Maar zo werd het – vooral in het begin –
niet gepresenteerd. Er ontstond een beeldvorming van immobiele predikanten die
het kerkelijk leven in de weg zitten. De BNP
is voorstander van mobiliteit van predikanten, en predikanten verhuizen gemiddeld elke 8 à 12 jaar. Maar afgedwongen
mobiliteit door een verplichte maximale
termijn voor alle predikanten is een bot
instrument. Dat was reden voor de ALV van

Nader overleg resulteerde in een
Mobiliteitsrapport (2017) met een aantal
voorstellen om de mobiliteit van predikanten te bevorderen. Een van die voorstellen is de vergoeding voor de kosten van
woon-werkverkeer. De termijn van 12 jaar
bleef een rol spelen. Er komt een mogelijkheid van vrijwillig afscheid na twaalf jaar
een gemeente te hebben gediend: een gezamenlijk verzoek van kerkenraad en predikant tot losmaking, met behoud van
wachtgeld, maar beslist niet bedoeld als

Satellietgemeenten

gemeente, al dan niet betaald. Nu al zijn er
verschillende lekepredikerscursussen. Om
predikanten/voorgangers een leefbaar
inkomens te bieden en om de verkondiging
in stand te houden zouden in regio’s teams
van werkers gevormd moeten worden die
meerdere gemeenten dienen.
Moedig en creatief

‘Lopen op het water’ is geschreven voor de
doopsgezinde geloofsgemeenschap en gaat
ook nader in op specifiek bestuurlijke
vragen. Toch is de beschrijving van de kerkelijke en maatschappelijke trends voor
anderen zeer herkenbaar. De toekomstvisie
is moedig en creatief. Duidelijk wordt
gesteld dat veel vertrouwd kerkelijk leven
voorbij gaat of al voorbij is, en dat zullen
we moeten accepteren. We worden opgeroepen te vertrouwen zonder de toekomst
te kennen. De organisatorische kant van de
eigen geloofsgemeenschap wordt serieus
genomen en tegelijk gerelativeerd. De
voorstellen over de opleiding en arbeidsorganisatie van predikanten vragen nadere
doordenking, maar stellen wel juist die
vragen die ook op de agenda van de BNP in
de komende jaren prominent aan de orde
zullen zijn.
‘Lopen op het water’ is te vinden op
www.doopsgezind.nl u

vroegpensioen. Weinig predikanten zullen
ervoor in aanmerking komen. Bovendien
treedt de bepaling pas op 1 januari 2021 in
werking (Ordinantie 3 artikel 26 lid 3).
Psychologisch effect

De termijn van maximaal 12 jaar als harde
en algemene maatregel is van de baan.
Intussen is die ‘12 jaar’ een eigen leven
gaan leiden in de kerkelijke gedachtewereld, en is die ook niet meer weg te denken.
Er gaat onmiskenbaar een psychologisch
effect van uit op kerkgangers, kerkenraden
en predikanten. Het vraagt van alle betrokkenen tact om het op een goede manier ter
sprake te brengen.   u
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Vergoedingen voor woon-werkverkeer van
predikanten

Door Sjaak Verwijs

Mobiliteitsbeleid

In het kader van de voorstellen tot bevordering van de mobiliteit van predikanten
uit ‘Kerk 2025’ vroeg de generale synode
van de Protestantse Kerk aan het GOP om
een regeling te treffen voor de vergoeding
van vervoerskosten voor woon-werkverkeer van predikanten. Volgens de
Uitvoeringsbepalingen bij de kerkorde
(PKN) heeft een predikant recht op

Vergroening van
pastorieën
De Vereniging Kerkrentmeesterlijk
Beheer heeft een plan gelanceerd
tot vergroening van pastorieën.
Kerkrentmeesters zullen bij een
investering in duurzaamheid graag
een deel terugverdienen. Predikanten
zullen zelf niet investeren in een

vergoeding van vervoerskosten gemaakt in
de ambtsuitoefening. Geen vergoeding is er
voor woon-werkverkeer.
Pastorie of eigen woning

In de regel woont een predikant in een
pastorie die hem/haar door de gemeente is
aangeboden. Ongeveer 60% van de predikanten woont in een pastorie, het aantal
neemt geleidelijk en gestaag af. Enerzijds
verkopen gemeenten – vooral dure – pastorieën, anderzijds geven predikanten om
uiteenlopende redenen voorkeur aan een
eigen woning. Volgens de huidige regeling
heeft de gemeente de plicht om een pastorie aan te bieden, en heeft de predikant
het recht en de plicht de aangeboden
pastorie te bewonen. Een predikant heeft
toestemming van de gemeente nodig om
buiten de grenzen van de gemeente te
wonen dan wel binnen de grenzen van de
gemeente zelf in woonruimte te mogen
voorzien.

woning die geen eigendom is, maar
wel voordeel hebben bij een mogelijke

Deeltijdaanstellingen

energiebesparing. De VKB denkt aan

Een predikant met een aanstelling in deeltijd heeft geen domicilieplicht, maar woont
‘zo mogelijk’ binnen de grenzen van de
gemeente waaraan hij/zij verbonden is. Het
percentage deeltijdaanstellingen ligt nu
rond 40%, dit percentage neemt geleidelijk
en gestaag toe. Bij verdere krimp in het
kerkelijk leven zal zich steeds vaker de situatie voordoen dat een predikant aan meer
dan een gemeente verbonden is. De betreffende gemeenten kunnen geheel zelfstandig
zijn, of een vorm van samenwerking
kennen. Bij een verbinding aan meer
gemeenten kan de predikant hooguit
binnen de grenzen van één gemeente
wonen. Nog los van de mobiliteit vraagt
ook deze situatie om een regeling voor de
vergoeding van de vervoerskosten voor
woon- werkverkeer.

een door de predikant te betalen
‘duurzaamheidsvergoeding’. In het
GOP staan beide delegaties positief
tegenover voorstellen om duurzame
investeringen in de pastorie te
bevorderen. Maar onder de noemer van
duurzaamheid kunnen investeringen
worden gedaan die als achterstallig
onderhoud aan de pastorie moeten
worden aangemerkt. Hoe definieer
je duurzaamheidsmaatregelen:
isolatie niet, zonnepanelen wel? En
als kerkrentmeesters aanspraak willen
maken op het voordeel dat de predikant
geniet, hoe bereken je dat dan? Bij
nader overleg bleek dat de zaak zich
niet goed leent voor een regeling via de
Uitvoeringsbepalingen.

Onderscheid tussen woon-werkverkeer
en dienstreizen

Wanneer is een gereden kilometer woonwerkverkeer en wanneer is het een dienstreis? De vraag doet zich voor wanneer een
predikant in meerdere gemeenten werkzaam is, maar ook wanneer gemeenteleden
evenals de predikant buiten de gemeentegrenzen wonen of verblijven (ziekenhuis
bijv.). Vergoeding van woon-werkverkeer
komt nu in de praktijk ook voor: die is dan
tot stand gekomen in onderhandelingen
tussen predikant en gemeente bij de beroeping. Maar een algemene regeling verdient
de voorkeur: individuele predikanten
hoeven niet te onderhandelen en er is
gelijkheid onder predikanten. Het GOP
heeft gekozen voor een radicale aanpak:
het onderscheid tussen woon-werkverkeer
en dienstreizen te laten vervallen. Het
draagt bij aan de eenvoud van de regeling.
Differentiatie naar vervoermiddel

De huidige regeling kent vier soorten
vervoer:
- openbaar vervoer
- auto, motor, scooter
- bromfiets
- fiets
Het GOP kwam tot een herschikking. De
scooter komt qua kosten meer overeen met
de bromfiets dan met de auto of motor.
Verder zijn er nieuwe vervoersmiddelen
zoals de snorfiets en de e-bike; die kunnen
met de scooter worden aangemerkt als een
categorie. De nieuwe indeling is als volgt:
- openbaar vervoer
- auto en motor
- overige gemotoriseerde vervoermiddelen
(o.a. bromfiets, scooter, snorfiets,
e-bike)
- fiets
De hoogte van de vergoeding

In de huidige regeling worden kosten van
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openbaar vervoer vergoed tot maximaal
eerste klasse. Omdat afstanden woonwerkverkeer naar de aard der zaak relatief
gering zijn kan de vergoeding beperkt
blijven tot maximaal tweede klasse.
Het vergoeden van woon-werkverkeer
betekent een verbetering van het arbeidsvoorwaardenpakket. De extra kosten voor
de kerk worden beperkt als het kilometertarief voor auto en motor wordt verlaagd
van bruto € 0,28 naar € 0,24. Omdat de
vergoeding boven € 0,19 belast is, moet in
de huidige situatie over € 0,09 belasting
betaald worden. Netto komt dat in het
nieuwe regiem vanaf 1 januari 2019 neer
op een verlaging van € 0,24 naar € 0,22.  De
vergoeding van kosten woon-werkverkeer
kan in bepaalde gevallen leiden tot een
forse kostenstijging voor de gemeente.

Daar staat tegenover dat de gemeente
zonder pastorie geen verhuis- en inrichtingskosten hoeft te vergoeden, en ook
geen kosten aan de ambtswoning heeft
(daadwerkelijke kosten minus
woonbijdrage).  
Het tarief voor overige gemotoriseerde vervoermiddelen blijft/wordt € 0,10.
Maximering van de vergoeding

Bij nader overleg kwam het GOP tot de conclusie dat het stellen van een maximum aan
de vergoeding niet wenselijk is. Het doet
geen recht aan de toenemende diversiteit
van werksituaties. Het is aan de kerkenraad
om bij de beroeping een afweging te maken
van een maximaal verantwoorde reisafstand en maximaal toelaatbare kosten.
Daarbij kunnen ook afspraken worden

gemaakt over het reisgedrag en de aanwezigheid van de predikant.
Overgangsrecht

De nieuwe regeling van vervoerskosten
gaat in per 1 januari 2019. Een aparte categorie vormen predikanten die na 1 januari
2010 en voor 1 januari 2019 op eigen
verzoek buiten de gemeente zijn gaan
wonen of blijven wonen. Zij komen niet
aanmerking voor de nieuwe regeling,
zolang zij aan de betreffende gemeente
blijven verbonden, tenzij er tussen
gemeente en predikant andere afspraken
zijn gemaakt: die afspraken blijven intact.  
Een uitgebreide toelichting op de nieuwe
regeling zal te vinden zijn in de Gids
Arbeidsvoorwaarden per 1-1-2019.   u

Advertorial

Zicht op opzicht en tucht
in de Protestantse Kerk in Nederland
Op donderdag 8 november houden de PThU en het Centrum

op predikanten gericht. Daarnaast kunnen ouderlingen, leden

voor Religie en Recht in Amsterdam een studiedag over

van pastorale teams en andere geïnteresseerde gemeenteleden

opzicht en tucht.

hun kennis van en inzicht in de thematiek vergroten. Door het
gebruik van casussen blijft het oog steeds gericht op de praktijk.

Opzicht: iedere gemeente heeft ermee te maken. Uiteenlopende
thema’s komen daarbij aan de orde. Het gaat over de opbouw
van de gemeente, over de zorg om als leden van die gemeente

Tijd: donderdag 8 november, 9.30 – 17.00 uur

op christelijke wijze met elkaar om te gaan. Dat roept ook allerlei

Plaats: PThU-zaal 1E-24, VU-gebouw, De Boelelaan 1105,

vragen op, bijvoorbeeld wat die christelijke wijze van omgaan

1081 HV Amsterdam

inhoudt. Tucht staat in de kerkorde in het kader van dit opzicht.

Docenten: mr. Gerrit van den Brink (Van Kooten Advocaten)

Er wordt in de kerkorde relatief veel aandacht aan besteed.

en dr.mr. Klaas-Willem de Jong (PThU)

Vanwege het beoogde doel is zorgvuldigheid geboden. Tucht is

Kosten: € 195 (BNP-leden € 175), inclusief lunch en koffie/

echter in de Protestantse Kerk een relatief onbekend fenomeen.

thee

Het is meestal iets van achter de schermen. De impact kan groot

Voorbereiding: het doorlezen van enkele artikelen

zijn, zowel voor de direct betrokkene(n) als voor de gemeente in

Na afloop: certificaat van deelname

haar geheel. Toch is de bedoeling van de tucht niet anders dan

PE: Predikanten die deze cursus willen opnemen in hun PE

het opzicht: gemeenteopbouw. In dat kader komen op deze

kunnen na het voldoen van een aanvullende opdracht een

studiedag verschillende vragen aan de orde. Hoe werkt het? Wat

verklaring krijgen voor 1 ects (28 uur)

wel en wat vooral niet te doen? Wat zijn de normen? Wat is de

Minimumaantal deelnemers: 15

relatie tot het wereldlijk recht?

Opgave: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/

Als de tucht in zicht komt, wordt vaak in eerste instantie naar de

(onder 8 november)

predikant gekeken. Deze studiedag is daarom in eerste instantie

Predikant & samenleving | augustus 2018

19

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

Geloven in Europa:
impressie van een reis naar Roemenië

Door Janneke Herweijer

De uitwisseling

De eerste dagen werd ik bijzonder gastvrij
ontvangen in het gezin van collega Orban
en zijn vrouw. De Hongaren vormen een
minderheid in Transsylvanië, de streek
waar we verbleven. Hongaarse predikanten
verrichten naast hun predikantswerk
merkwaardig genoeg ook kerkrentmeesterlijke taken. De pastorie is van de gemeente
en het predikantsgezin heeft daardoor
weinig privacy. Bovendien zijn ze
gedwongen om nevenwerkzaamheden te
verrichten om in hun levensonderhoud te
voorzien. Hongaarse predikanten vinden
dat ze te weinig toekomen aan inhoudelijke
voorbereiding van de (vele) kerkdiensten.
Diensten die overigens altijd doorgaan,

Foto: Martin Knevel.

In de vorige Predikant &
Samenleving stond een
aankondiging van de studiereis naar
Roemenië rond het boek van Bert
de Leede en Ciska Stark
‘Ontvouwen, protestantse prediking
in de praktijk’. Enthousiast
geworden door deze aankondiging
stapte ik op 24 mei met enkele
collega’s op de vliegbasis Eindhoven
in het vliegtuig. Hierbij een
impressie van deze reis.

Janneke Herweijer is predikant van de
Herv. Gemeente Burgh(Zld.). In 2019 is
er na Pinksteren een studieweek

ook al zit er bijna niemand in de kerk.  
Men leeft nog in de situatie van de volkskerk. Soms kijkt men met jaloezie naar
onze situatie, waar mensen die in de kerk
komen bijna allemaal een taak hebben.
De conferentie

Op maandag 28 mei begon de conferentie
in Györgyfalva. De studieconferentie
bestond uit een boeiende afwisseling van
colleges over het boek van Ciska en Bert,
de analyse van eigen preken in kleinere
groepen en colleges van de Hongaarse
docenten. Ook bekeken we de preek van
bisschop Michael Curry bij het huwelijk
van Harry en Meghan en discussieerden
we over de vraag of een tekst van Al Gore
over het klimaat een rol kan spelen in de
kerkdienst. We bogen ons over de vraag
wat een preek profetisch maakt. En:
waarom zijn sommige preken van Martin
Luther King, en Bonhoeffer nog steeds
actueel en zijn andere preken, die profetisch bedoeld zijn, ‘slecht’?
Waar wij vaak worstelen met de vraag hoe
je de boodschap kunt vertalen naar de
actualiteit, kwam bij de Hongaarse collega’s
vooral de wens naar voren naar meer tijd
voor Bijbelstudie en exegese. Behalve de
colleges, waren er de ontmoetingen tot in
de kleine uurtjes. Op donderdag vertrokken we met de Nederlandse groep voor
een excursie naar orthodoxe kloostercomplexen in Bukovina.
Preken in de spanningsvolle context van
Europa? Deze reis heeft mij meer inzicht
gegeven in de verschillen die er binnen
Europa zijn, en de weg die er nog te gaan is
om tot een Europese eenheid te komen. u

gepland in Roemenië. Inlichtingen
hierover bij Ries.nieuwkoop@gmail.com
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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
aanbieding geldt
geldt tot
tot 11 juli
november
ende
zolang
de voorraad
> Deze
2018 en2018
zolang
voorraad
strekt. 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

“Ik heb langer gevlogen dan
dat ik dominee was …..”
Door Elly Bakker
Naam: Ewout Broekema, 67 jaar, emeritus sinds 1993
Woonplaats: Wolvega
Gediende gemeenten: Opende (Gr.), Leeuwarden
Activiteiten: filosoferen met hoogbegaafde kinderen; actief in kerkelijke gemeente
Wolvega (o.a. voorzitter commissie SOW-proces; meewerken aan gemeente-avonden en
alphacursussen); Lid van het Fries Godgeleerd Gezelschap te Leeuwarden (bijeenkomst 1x
per maand); Het Pieterpad lopen met een groep mannen
Bijzonderheid: vanaf 1965 zweefvliegen: ‘ik heb langer gevlogen dan ik dominee was.’

Hoe is/was het om emeritus te worden?

Ewout:  In Leeuwarden kreeg ik een burnout en daarna bleef ik klachten houden. De
bedrijfsarts meende stellig dat het tussen de
oren zat maar ik wist dat er meer moest
zijn. Dat heb ik toen zelf laten uitzoeken en
het bleek dat ik aan hypersomnia lijd (een
zusje van narcolepsie). In 1996 werd de
diagnose gesteld en toen ben ik ook definitief afgekeurd. Ik was 45 en de neuroloog
vond het verbazingwekkend dat ik tot die
leeftijd ‘gewoon’ had kunnen werken. Al
met al ben ik maar 8 jaar predikant geweest.
De eerste jaren moest ik erg wennen aan de
situatie. Er was opluchting dat ik nu wist
wat ik had, maar definitief afgekeurd
worden was een schok: dáár zat ik niet op
te wachten. Door de symptomen van die
slaapziekte – traag, altijd moe – had ik een
heel negatief zelfbeeld ontwikkeld, het
duurde lang voor ik dat had omgebogen. Ik
ben zoveel mogelijk actief gebleven: heb
(op verzoek) lesgegeven aan de theologische opleiding van het NBI in Utrecht, en
ben studiebegeleider geweest.
Ging – gevraagd door de oudervereniging
Pharos; mijn zoons bleken alle drie hoogbegaafd – filosoferen met hoogbegaafde
kinderen in de basisschoolleeftijd, van 5 tot
12. Met sommigen heb ik contact
gehouden tot hun 17e, als een tweede
vader. Die filosofische gesprekken doe ik

nog steeds.
Ik was liever gezond gebleven en mijn
taken kunnen doen; een gevoel van gemis
is er wel, maar ik heb me verzoend met hoe
het leven is gegaan  en ben blij met de
dingen die ik heb mogen doen.

tegen de ziekte is ze in 2016 overleden.
Sindsdien heb ik nog steeds niet de kracht
om in een dienst voor te gaan: mijn hoofd
is er niet bij.
Kijk je nu anders aan tegen theologie,
geloof, kerk?

Wat mis je het meest –
wat mis je helemaal niet?

Ewout: Wat ik mis is het aanzien dat met
het ambt mee komt. In het begin leek me
dat niet zo belangrijk maar ik merkte dat
het toch wel bij mij speelde. Wat je vroeger
als eerste hoorde, hoor ik nu als laatste. En
er waren ook collega’s voor wie ik afgedaan
had. Ze konden me niet meer gebruiken.  
Mensen met macht... Wat ik niet mis is het
gevecht om niet 24 uur per dag beschikbaar te moeten zijn, je privétijd te
bewaken, te zorgen dat je niet wórdt
geleefd.
Waar ligt nu het zwaartepunt van je
dagelijkse bezigheden?

Ewout:  na mijn afkeuring heeft Henriëtte,
mijn vrouw me veel ruimte gegeven om
buitenshuis dingen te doen, zodat ik niet
thuis allerlei huishoudelijke klussen deed
waarmee ik mijn energie opgebruikte. In
die zin was zij mijn mantelzorger. Die ben
ik nu kwijt. In januari 2012 werd bij haar
kanker vastgesteld en na jaren van strijd

Ewout: Ik had een sterk roepingsbesef,
altijd al. Als kind van 7 wilde ik al zendeling worden. Na mijn afkeuring raakte ik in
een geloofscrisis: heb ik mijn roeping dan
verkeerd verstaan? Maar je weet pas op het
eind wat Gods bedoeling met je was. Het
Fries Dagblad interviewde me in 1997, ik
zei toen: “God heeft me niet afgekeurd. Ik
geloof dat God me nog steeds kan
gebruiken, ook nu ik afgekeurd ben.” Er
zijn na die afkeuring dingen op mijn weg
gekomen die ik anders niet had gedaan.
Een vrouw zei tegen mij: “ik ben blij dat je
afgekeurd bent, anders had je geen tijd
voor me gehad.”
Na Henriëttes dood had ik eerst het gevoel
dat het allemaal niets meer uitmaakte, dat
mijn leven voltooid was. De kinderen
waren volwassen en het huis uit. Dat gevoel
is langzaam weggetrokken.
In een gesprek met mijn zoon over carrière
en gezin zei ik tegen hem: Wat is belangrijk
in je leven? Als je met pensioen bent weet
niemand wie je nog bent, maar je gezin
weet tot je dood toe wie je bent.  u
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