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Daarna  zal zich dit voltrekken: 
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien.
Joël 3:1

Met deze woorden sluit ik graag het bezoek af bij de kerkenraden die ik bezoek. Ik ervaar met 
hoeveel liefde en trouw mensen zich inzetten voor hun gemeente. En ook hoeveel goede ideeën en 
initiatieven er zijn. Mensen doen wat van hen gevraagd wordt. Gewoon. Uit verbondenheid, omdat 
ze weten dat er op hen gerekend wordt. In het pastoraat vaak liefdevol en met mededogen, in de 
onderlinge ontmoeting op elkaar betrokken en kwetsbaar, in het diaconaat behulpzaam, in de 
eredienst geconcentreerd en toegewijd. Ergens voelen mensen wel aan dat de kerk niet om zichzelf 
draait, en dat in de kerk onze werkelijkheid als het ware geopend wordt naar de ander en naar God. 
Dat in de kerk je de mens mag zijn die je bent, dat God het eerste woord van liefde spreekt, en dat 
mensen daardoor in de ruimte gezet worden en op mogen ademen. Tegelijkertijd hebben we het 
nodig om te dromen, om visioenen te zien die ons helpen bij het maken van de goede keuzes nu. Om
niet bij de pakken neer te zitten, maar om weer energie te krijgen en met plezier verder te gaan. 
Dromen en visioenen helpen ons om scherp te kijken. In een toespraak In Gland die Bonhoeffer in de 
jaren dertig hield, en die werd besproken op de werkgemeenschap Almkerk, zegt hij het zo:

‘De gelovige kan geen pessimist zijn en kan geen optimist zijn. Dat is allebei illusie. De gelovige ziet de
werkelijkheid niet in een bepaald licht, maar hij ziet haar hoe ze is en hij gelooft tegen alles wat hij 
ziet in en boven dat alles uit alleen in God en zijn macht.” (p.168, De levende kerk)

ZAKEN DIE SPELEN

Op de classicale vergaderingen spreken we over de zaken die spelen in onze classis. De laatste 
vergadering ging het over de interim predikant en wat er mogelijk is voor gemeenten die vacant 
worden. Ook de ringen houden de aandacht van de classisvergadering. In mei spreken we verder 
over de ringen en de samenwerking tussen gemeenten. Er worden al heel aansprekende initiatieven 
genomen om invulling te geven aan de ringen. Zie ook verder in deze brief.

In het komende jaar zouden we graag het gesprek over het dorpskerkenplatform en wat dit kan 
betekenen op de agenda willen zetten van de stuurgroepen. Zie ook verder in deze brief.

Inmiddels ben ik begonnen met de zogeheten vierjaarlijkse bezoeken, ze lijken op wat vroeger de 
visitatie was, maar hebben een ander karakter, meer gesprek en meer inhoudelijk als het kan. De 
eerste bezoeken zijn afgelegd en het is voor ons allen zoeken hoe dat gaat werken. De opzet blijft 

1

https://www.debijbel.nl/bijbel/Jo%C3%ABl%203%3A1-1


min of meer hetzelfde: een gesprek met predikant(en) en kerkelijk werker(s) voorafgaand aan een 
gesprek met de kerkenraad. Het is de bedoeling dat het gesprek met de kerkenraad plaatsvindt aan 
het begin en ongeveer anderhalf uur in beslag neemt. Het gaat om een gesprek hoe het gaat, wat de 
verwachtingen zijn, hoe u kerk bent en wilt zijn, wat goed loopt, waar zorgen over zijn, en wat 
mogelijkheden zijn. Soms zijn er zodanige problemen, dat er naast visitatie ook andere gesprekken 
moeten worden gevoerd. Dan gaat het vooral over het voortbestaan van gemeenten die moeite 
hebben om het gewone werk doorgang te laten vinden vanwege financiën, of vanwege een tekort 
aan menskracht; het gaat soms ook over problemen binnen gemeenten, die verlammend kunnen 
werken en iedereen zo veel energie kosten dat het niet meer lukt om aandacht te schenken aan wat 
de kern van ons kerk-zijn zou moeten zijn. 

Tenslotte een oproep aan alle kerkenraden: kijk of u uw ANBI gegevens op orde heeft. Het blijkt dat 
bij een deel van de gemeenten niet het geval is en de belastingdienst zou wel eens streng kunnen 
worden, met alle gevolgen van dien. Kijk er daarom nog eens goed naar. En zet de juiste cijfers op de 
website.
In het vervolg van deze nieuwsbrief allerlei kerkelijk nieuws waar u wellicht in geïnteresseerd bent.
Ik sluit af met een tekst uit het liedboek, lied 926:
Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga - 
als Gij niet zijt
waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid. 

Een hartelijke groet,

Ds. Marco Luijk, classispredikant 

m.luijk@protestantsekerk.nl

tel. 06 52 33 52 85

                         

Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
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Uit de agenda van de classispredikant:
7 april voorgaan in Veldhoven

8 april bezoek aan PG Weert

9 april Breed Moderamen

15 april bezoek PG Terheijden

23-25 april oecumenische conferentie in Kassel

15 mei bezoek aan PG Vught

18 mei voorgaan in Dongen

20 mei bezoek PG Eijsden

21 mei bezoek PG Waalre

22 mei Classicale Vergadering

Verder nieuws:

Uit hoeveel leden moet een kerkenraad minimaal bestaan? Zie:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk2025/

Enkele veranderingen kerkorde vacaturetijd
Informatie die van belang is wanneer een gemeente vacant wordt. Een paar zaken zijn 
veranderd met ingang van 1 mei 2018 en omdat blijkt dat nog lang niet iedereen deze 
dingen scherp heeft, worden ze bij deze nogmaals genoemd:

• De kerkenraad vraagt nu zélf (Ord. 4-10) een predikant om als consulent op
te treden. De kerkenraad kan natuurlijk de werkgemeenschap benaderen om een predikant 
voor te stellen. Deze predikant (mag ook een emeritus of predikant met bijzondere
opdracht zijn) heeft als taak het adviseren van de kerkenraad en het
begeleiden van het beroepingswerk. Het gaat dus om meer dan alleen
begeleiden van beroepingswerk; het is adviseren in algemene zin. Om die
reden wordt de consulent uitgenodigd voor de vergaderingen van de
kerkenraad en zijn moderamen, en heeft in die vergaderingen een
adviserende stem. De consulent kan desgewenst door de kerkenraad tot
preses worden verkozen. Deze inzet van de consulent valt binnen de gewone
arbeidstijd van de predikant. Tot de taken van de consulent wordt niet
gerekend mogelijke pastorale bijstand en/of het voorgaan in rouw- en
trouwdiensten. Daarvoor dient de kerkenraad een andere voorziening te
treffen. Eventueel kunnen hiervoor met de consulent aanvullende afspraken
worden gemaakt, maar dit valt niet binnen de gewone werkzaamheden en
dient dus afzonderlijk te worden vergoed. Wanneer het voor een kerkenraad
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lastig is om zelf een consulent uit te nodigen, dan kan de bemiddeling van de
voorzitter van de werkgemeenschap van predikanten worden gevraagd.

• Kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters waren al vertrouwd met het
gegeven dat voordat overgegaan kan worden tot het uitbrengen van een
beroep, een zogenaamde ‘solvabiliteits-verklaring’ dient te worden
aangevraagd bij het classicale college behandeling beheerszaken
(https://www.gelovenindedelta.nl/classes/colleges/). Uit deze verklaring
blijkt dat een gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen, die
samenhangen met het beroepen van een predikant, te voldoen.
Deze solvabiliteitsverklaring is nu ook onderdeel van een bredere
toestemming (Ord. 3-3) die gevraagd dient te worden aan het breed
moderamen van de classicale vergadering. Deze toestemming hangt samen
met het beleid van kerk en gemeenten om zich in te zetten voor voldoende
formatieplaatsen voor predikanten voor volledige werktijd of anders gezegd:
om te grote versnippering in kleine formaties te voorkomen. Om over te gaan
tot het verlenen van de toestemming zal het breed moderamen onderzoeken,
veelal door middel van een gesprek door de classispredikant met de
kerkenraad, of voldoende is gezocht naar samenwerking met andere
gemeenten.

• In relatie tot het beroepingswerk is het ook goed erop te wijzen dat de
verandering met betrekking tot de woonbijdrage van predikanten slechts
geldt voor die predikanten die beroepen zijn op basis van een
solvabiliteitsverklaring die is afgegeven na 1 januari 2019. Zie verder:

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bijdrage-ambtswoning-bij-nieuwe-bewoner-
voortaan-op-basis-van-woz-waarde/
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Religieus erfgoed
De provincie Noord-Brabant en Limburg zijn rijk aan religieus erfgoed. Uit het aantal en de 
verscheidenheid aan kerken, synagogen, kloosters, kapellen, abdijen, devotiekapellen en andere 
zichtbare uitingen van het kerkelijk leven blijkt “de band” met dit culturele erfgoed. Cultureel 
erfgoed wordt omschreven als de “historische dragers van onze nationale identiteit”. Cultureel 
erfgoed is kostbaar en moet niet alleen behouden worden, maar ook in gebruik een onderdeel van 
ons dagelijks leven blijven vormen.

De problematiek van het religieuze erfgoed is een belangrijk maatschappelijk item. Door 
ontkerkelijking en andere factoren komen in veel steden en dorpen in de provincie Noord-Brabant en
Limburg cultuurhistorisch waardevolle kerken en kloosters in de gevarenzone. In toenemende mate 
komen eigenaren van deze monumentale objecten in de knel op het moment dat hun kerk of 
klooster gerestaureerd dient te worden. Steeds vaker is afstoten van de kerk of het klooster nog de 
enige oplossing. De verwachting is dat de komende 10 jaar een kwart van de kerkgebouwen 
‘boventallig’ wordt. Uitgaande van het toekomstbeeld van de bisdommen van Den Bosch en Breda 
en de PKN zouden zo’n 130 kerkgebouwen in Noord- Brabant overcompleet raken. Voor Limburg 
hebben wij de cijfers nog niet. Er vindt op dit moment overleg plaats tussen de kerkgenootschappen 
en de overheden om visie en beleid te ontwikkelen voor de toekomst van het religieus erfgoed.

Zie ook: 

adres kerkenvisie:

https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/toekomst-religieus-erfgoed

Zie met name de checklist

Het is belangrijk om aan te sluiten als kerkelijke gemeente wanneer de burgerlijke gemeente
beleid maakt over kerkgebouwen omdat 

- Goede relaties met de burgerlijke overheid helpend kunnen zijn
- Het niet goed is als er over je gesproken wordt in plaats van met je. 
- De burgerlijke gemeente de kerk kan helpen en omdat er subsidiemogelijkheden zijn
- De burgerlijke gemeente kan meedenken in het exploiteren van het kerkgebouw
- De burgerlijke gemeente kan helpen een goede bestemming te vinden indien het 

kerkgebouw niet langer door de kerkelijke gemeente in stand kan worden gehouden.
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Ringen maken het werk van kerkenraden en 
classicale vergaderingen eenvoudiger
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ringen-maken-het-werk-van-kerkenraden-en-classicale-
vergaderingen-eenvoudiger/?
fbclid=IwAR1WCYV4CDl0nTUyyyGbmPwJrXlQDJk9enl6yjIKbAHxy4scjPFMfFe3xe4

Ds. Leo Koffeman ontkracht vier misverstanden over de ringen. Zo schat hij bijvoorbeeld in 
dat het een reductie van 75% van het aantal bovenplaatselijke 'kerkbestuurders' is. 

Misschien is het u tot nu toe ontgaan: er zijn sinds 2018 ook ‘ringen’ in de Protestantse Kerk.
Elke gemeente maakt deel uit van een ring. Welke ring dat is, dat beslist in beginsel het 
breed moderamen van de classicale vergadering (zie ord. 4-17). In elke classis zien we een 
aantal ringen. In de praktijk bestaat een ring meestal uit de gemeenten die tot voor kort een 
classis vormden.

Laat me proberen eerst maar eens vier misverstanden uit de weg te ruimen. Dan wordt hoop ik 
duidelijk wat het vernieuwende van de ring is, en hoe dit tegelijk het werk van kerkenraden en 
classicale vergaderingen eenvoudiger maakt. Daarna maak ik een paar opmerkingen over wie 
verantwoordelijk is.

Vier misverstanden

Het eerste misverstand: ‘weer een vergadercircuit erbij’, zie ik u denken. ‘Alsof het al niet lastig 
genoeg is om mensen te vinden voor de classis’.

Dat laatste is zeker waar. Nogal wat kerkenraden hadden (het is verleden tijd!) er elk jaar weer grote 
moeite mee een ambtsdrager bereid te vinden om ‘naar de classis te gaan’. Moest je als ‘gewone’ 
diaken of ouderling meedenken over vragen waar je in je eigen gemeente misschien weinig mee te 
maken kreeg, of waar je in elk geval weinig feeling voor had. Met als toetje een rapport van het 
breed moderamen dat uiteraard zijn meer bestuurlijke zaken keurig voor elkaar had. Niets op aan te 
merken, toch?"

Toch gaat het hier om een misverstand, want het bovenplaatselijke vergadercircuit is nu juist kleiner 
geworden. Niet elke kerkenraad vaardigt meer iemand af. Uit elke ring worden een paar 
ambtsdragers verkozen om naar de classis te gaan. Dat leidt tot een reductie van het aantal 
bovenplaatselijke ‘kerkbestuurders’ met naar schatting 75 %!

Het tweede misverstand: ‘de ring is overbodig’.
Nee. Dat zou zo zijn, als de ring en de classicale vergadering dezelfde opdracht zouden hebben. Maar 
dat is niet zo. De classicale vergadering heeft vanouds een dubbele taak: leidinggeven en 
ontmoetingsplek zijn. In kerkordetaal: “De classicale vergadering (a) geeft leiding aan het leven en 
werken van de classis en (b) geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten 
voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de 
gemeenten” (art. VI-4 kerkorde). Bij (b) speelt ontmoeting een grote rol. 

De classicale vergadering (nieuwe stijl) concentreert zich op (a), op het leidinggeven, al gaat dat 
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natuurlijk niet zonder ontmoeting. Voor zover de classicale vergadering en haar breed moderamen 
bestuurlijke taken hebben, zoals gemeenten toestemming geven voor bepaalde zaken, ligt dat nog 
steeds helemaal bij de classicale vergadering. Overigens zijn heel wat van dat soort bestuurlijke taken
uit de kerkorde verdwenen: kerkenraden hebben meer vrijheid gekregen om allerlei zaken naar 
beste weten zelf te regelen. Maar de ring is juist geen vergadercircuit. Het is een ontmoetingsplek in 
de regio. De kerkorde zegt het zo: De ring “geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en 
het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van haar 
taak en roeping” (ord. 4-17-2).

Het derde misverstand: ‘het blijft een ongewenste taakverzwaring voor ambtsdragers’.
Ook dat klopt niet. De ringen hebben volledige vrijheid in de manier waarop zij die 
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar vormgeven. Er zijn in veel gemeenten misschien
wel minder ambtsdragers dan voorheen, maar tegelijk zijn tal van gemeenteleden op allerlei 
manieren actief in het gemeentewerk. Natuurlijk kan de ring kerkenraadsleden uitnodigen voor (ik 
noem maar wat) een vergadering over nieuwe vormen van gemeente-zijn. Maar de ring kan ook 
mensen uit het jeugdwerk bij elkaar brengen om ervaringen uit te wisselen, diakenen en mensen van
ZWO-groepen uitnodigen met een spreker van Kerk in Actie, of zelfs een korenfestival of een 
regionale kerkendag organiseren. Allemaal mogelijkheden om ‘de saamhorigheid van de gemeenten 
in het nakomen van haar taak en roeping te bevorderen’.

Het vierde misverstand: ‘per saldo kunnen kerkenraden er dus weinig mee’.
Dat is ook weer niet waar. Ontmoetingen kunnen ook kerkenraden inspireren. Bovendien kunnen de 
kerkenraden in een ring samen besluiten tot het regelmatig houden van vergaderingen van 
ambtsdragers. In zulke vergaderingen kunnen door de kerkenraden ook de leden van de classicale 
vergaderingen gekozen worden (maar dat kan ook schriftelijk). Ook het breed moderamen van de 
classicale vergadering kan (al dan niet op verzoek) zo’n vergadering bijeenroepen.

Wie neemt de verantwoordelijkheid?

Hierboven las u al iets over de mogelijkheden. Maar nu nog iets over de wijze waarop het 
georganiseerd wordt. 

Bewust is ervoor gekozen om hierover niet ‘van bovenaf’ iets in de kerkorde vast te leggen. De 
verantwoordelijkheid is gespreid. Allereerst wordt gedacht aan de predikanten. De predikanten 
binnen de ring ontmoeten elkaar regelmatig in de werkgemeenschap van predikanten. Daar is een 
van de taken ‘het bevorderen van de samenwerking van en de uitwisseling tussen gemeenten die 
deel uitmaken van dezelfde ring’ (ord. 4-18-2). Van die kant mogen dus ideeën en initiatieven 
worden verwacht, waarbij niet pertinent steeds dezelfde predikanten (als een soort ringbestuur) het 
voortouw behoeven te nemen. 

Op de achtergrond houden twee personen een oogje in het zeil. De classispredikant zal bij bezoeken 
aan gemeenten en predikanten ook hiernaar vragen. Loopt het? ‘Best practices’ uit andere ringen 
kunnen dan worden gedeeld. En de ring werkt hierin samen met de voorzitter van het classicale 
college voor de visitatie, zegt de kerkorde. Die kan dus ook ingeschakeld worden voor advies.

Tenslotte: elk jaar wordt in de classicale vergadering een overzicht gemaakt van de activiteiten in de 
ringen. Ook dat is bedoeld om elkaar te stimuleren en op ideeën te brengen.

Prof.dr. L.J. Koffeman   Emeritus Hoogleraar PThU
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Ideeën voor de ringen
Op de Brabantse Wal was er een mooie bijeenkomst met de twitterende dominee Alain Verheij. Het 
is aardig om een aansprekende persoon uit te nodigen om een verhaal te houden, en in gesprek te 
gaan.

Ook een mogelijkheid is een kerkendag of een inspiratiedag te organiseren.

Of de dorpskerkenambassadeur te vragen voor een inleiding.

Nodig bijvoorbeeld de dorpskerkenambassadeur uit:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nodig-de-dorpskerkambassadeur-uit/

Of overleg met de classispredikant.

Dorpskerken platform
https://www.protestantsekerk.nl/thema/dorpskerkenbeweging
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Getijdengemeenschap De Binnenkamer – meebidden via internet
https://www.bidindebinnenkamer.nl/

Vanuit seminarie Nieuw Hydepark: Live streaming op twee momenten per dag. Je kunt meedoen via 
je computer. Maak het stil in jezelf en neem deel aan het getijdengebed om 9:30 en 21:20. Dit kan in 
de kapel van Nieuw Hydepark (Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX  Doorn) of op je eigen tijd en plaats.

Op de site van de Binnenkamer staat:

Welkom bij het Klooster in de Cloud. Hier kun je deelnemen en deelhebben aan de getijdengebeden 
die twee keer per dag worden gehouden in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Dankzij een 
videoverbinding ben je live aanwezig en vier en bid je mee alsof je er bij bent. Of je bidt op je eigen 
tijd.

We bouwen sinds het najaar 2018 aan het Klooster in de Cloud, net als aan de getijdengemeenschap 
op Nieuw Hydepark. Stap voor stap zullen we de mogelijkheden vergroten. Zodat het Klooster in de 
Cloud ook ruimte biedt voor ontmoeting, online of in persoon, tot retraites en geestelijke 
begeleiding.

De basis voor de getijdengemeenschap wordt de regel. Het motto is: Bid en Bemin! Bij de regel gaat 
het niet om wat we zijn, maar wat we willen worden. De regel wil een handreiking zijn voor het 
dagelijks leven. Daarbij willen we ca 50 geloofsgetuigen kiezen. Mensen als Bonhoeffer, Thomas à 
Kempis, Teresa van Avila. Van hen verzamelen we inspirerende teksten.

De visie

Van oudsher had binnen de Protestantse traditie de gewoonte van kloosters om meerdere malen per
dag de bijbel te lezen en te bidden vorm gekregen in de gezinnen, waar dagelijks na de maaltijd uit 
de bijbel gelezen werd en gebeden. Nu steeds meer mensen alleen leven of in gezinsverband waar 
deze traditie niet wordt voortgezet, is het van belang dat de kerk nieuwe vormen zoekt en creëert 
om individuele gelovigen ondersteuning te bieden voor hun geloofs- en gebedsleven. Dit biedt De 
Binnenkamer: een centrum van doorgaand gebed in het hart van de Protestantse Kerk. Een 
moederhuis waar op de adem van de getijden gedankt wordt en de schriften opengaan. Ze zoekt de 
vernieuwing in eigentijdse vormen van de eeuwenoude monastieke traditie.
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Uitnodiging

Kerkenraad 2025: minder vergaderen, meer tijd voor bezinning en ontmoeting? 

9 mei 2019 19.30 uur Tilburg

Kerkenraadsleden en predikanten uit de provincies Brabant, Zuid-Holland en Utrecht zijn 
op 9 mei 2019 van harte welkom op de bijeenkomst 'Kerkenraad 2025'. Bent u op zoek 
naar inspirerende praktijkverhalen over manieren om eenvoudiger kerk te zijn? Kom dan 
naar Tilburg.

Bent u tevreden over het functioneren van uw kerkenraad? Wordt er in uw kerkenraad en 
gemeente te veel vergaderd? Bent u tevreden over de manier van besluitvorming en de 
communicatie in en door uw kerkenraad? Komt u in de kerkenraad toe aan ontmoeting, 
bezinning en een goed gesprek over het geloof in God? Sommige kerkenraden hebben de 
bakens verzet of zitten in een veranderingsproces. Zij willen efficiënter besturen en meer de 
tijd nemen voor ontmoeting en gesprek. 

Op maandag 9 mei vertellen vertegenwoordigers van de kerkenraad van PG Den Bosch en 
PG Tilburg over de veranderingen die zij hebben ingevoerd, wat het hen heeft opgeleverd en
waar zij tegenaan lopen. Vanuit het spoor van ’Kerk 2025’ zoeken deze lokale 
kerkgemeenten naar hun manier om eenvoudiger kerk te zijn en toe te komen om waar het 
om gaat. In de presentaties komen organisatieverandering, kerkenraadsmodel, draagvlak, 
leiderschap, imago van het ambt aan de orde. Ds B.Olde vertelt over ervaringen van andere 
kerkenraden in Nederland. Aan het eind van de bijeenkomst gaat u met behulpzame 
handvatten naar huis. 

Programma 19.30 uur inloop met koffie en thee 19.45 uur welkom en inleiding 19.55 uur 
presentaties 20.40 uur pauze 20.50 uur met elkaar in gesprek 21.15 uur conclusies, 
handvatten om mee te nemen, onderlinge afspraken 21.30 u afsluiting en gelegenheid om 
verder te praten onder het genot van een hapje en drankje 

Sprekers Liesbeth Verhoeff, scriba van PG Den Bosch, Otto Grevink, predikant van PG Tilburg 
en Burret Olde, predikant in algemene dienst

Locatie Opstandingskerk te Tilburg, Professor Cobbenhagenlaan 8

Opgave:  via aanmelder….. . Informatie is verkrijgbaar bij ds Burret Olde, specialist voor de 
Protestantse Kerk in Nederland: b.olde@protestantsekerk.nl of 06 - 151 79 365   
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Dienstenorganisatie start met ‘uitzenddominee’
Medio 2019 wordt het mogelijk: u kunt de dienstenorganisatie bellen voor een tijdelijke predikant. 
Bijvoorbeeld wanneer de gemeente vacant is, bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. 

Het werkt min of meer op dezelfde wijze als een uitzendbureau: voor de gemeente is een geschikte 
en ervaren kracht direct beschikbaar. Voor de predikant betekent het detachering naar een passende
gemeente en op den duur een vaste aanstelling als ambulant predikant. Ook voor predikanten die 
flexibel beschikbaar zijn is er de mogelijkheid om als ambulant predikant ingezet te worden.

Gezocht: Ambulant predikant 
De synode besloot hiertoe afgelopen november in het kader van bevordering van mobiliteit van 
predikanten en tegelijkertijd het ontzorgen van gemeenten bij het vinden en aanstellen van een 
predikant voor vervangingswerkzaamheden. De mobiliteitspool werkte het plan uit en zal allereerst 
de volgende vraag neerleggen bij predikanten: is het ambulant predikantschap iets voor u? Voor 
predikanten die parttime werkzaam zijn in een gemeente, in andere sectoren of in zorgtaken kan het 
ambulant predikantschap interessant  zijn. Van deze predikanten wordt verwacht dat ze flexibel zijn, 
zich snel thuis kunnen voelen in een gemeente maar ook weer afscheid kunnen nemen. Dit vraagt 
een ambtsopvatting die niet exclusief die gemeente betreft maar de kerk als geheel. 

De ambulant predikant komt parttime in dienst van de dienstenorganisatie en wordt beroepen door 
de generale synode. De ambulant predikant moet niet verward worden met de interim-predikant die 
ook op tijdelijke basis gedetacheerd wordt vanuit de mobiliteitspool naar een gemeente. De interim-
predikant is er echter niet voor het reguliere vervangingswerk maar voor de gemeente waar 
‘huiswerk’ te doen is: bezinning op de toekomst, een veranderingsproces of het omgaan met een 
crisissituatie. 

Voor gemeenten
Heeft uw gemeente interesse in een ambulant predikant? De mobiliteitspool informeert u graag over
de werkwijze. Met ingang van september 2019 zullen de eerste ambulant predikanten beschikbaar 
zijn.

Open kerkendag Brabant en Zeeland

Klik door:
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/open-kerkendag-brabant-en-zeeland

https://www.openkerkendag.nl/
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