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De BNP is de beroepsvereniging en
vakbond voor predikanten en voorgangers
uit alle kerken. Als vakbond houdt zij zich
bezig met de materiële belangen van de
beroepsgroep als geheel en met de individuele belangen van haar leden. Als
beroepsorganisatie bevordert zij collegialiteit, ontmoeting en het gesprek over het
werk van de predikant.

Beroepsorganisatie

Pleitbezorger
voor Predikanten

Belangrijkste taken van de BNP

•

•
•
•
•
•
•
•

Belangenbehartiging in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de
Protestantse Kerk en ondersteuning van belangenbehartigers in
andere kerken.
Voorlichting aan leden
Inkoop van collectieve dienstverlening (verzekeringen)
Individuele advisering en dienstverlening op rechtspositioneel,
financieel en fiscaal gebied
Bevordering van solidariteit en collegialiteit
Bieden van ontmoeting- en discussiemogelijkheden
(Verdere) ontwikkeling van een beroepsprofiel en gedragsregels
Initiëren van onderzoek

De BNP is een sterke pleitbezorger van de beroepsgroep omdat veel
predikanten lid zijn, met name vanuit de Protestantse Kerk in
Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse
Broederschap, de Evangelische Broedergemeenten, en ook uit de
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Vrijzinnigen Nederland,
de Unie van Baptistengemeenten, de Molukse Kerken en in mindere
mate uit de kerken van de gereformeerde gezindte.
Collectieve verzekeringen

De BNP heeft voor haar leden en hun gezinsleden collectieve contracten afgesloten.
Voor zorgverzekeringen kunt u terecht bij Dominass Assurantiën
tel 0344-642404 (www.dominass.nl). Dit is ook het aanspreekpunt
indien u gebruikt  maakt van de collectiviteitskorting van Zilveren
Kruis (onder nummer 205210082).
De BNP verleent rechtsbijstand aan leden (volledig lidmaatschap) in
kerkelijke zaken m.b.t. het predikantschap. Voor overige zaken kunt
u zelf een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Dominass biedt een
rechtsbijstandspolis inclusief dekking voor zaken m.b.t. het
predikantschap.
Vergoedingen per 1 juli 2018, vastgesteld in de Protestantse
Kerk

Voorgaan in ‘gewone’ diensten: € 127,00. Zie voor bijzonderheden:
https://predikanten.nl/vragen/
Uurbedrag voor incidentele hulpdiensten: € 31,85.
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erk in uitvoering

ALV en Predikantendag 2019

Als u dit leest heeft de Predikantendag
plaatsgevonden. In dit nummer treft u het
jaarverslag 2018, de jaarstukken blijven
beschikbaar op het voor leden toegankelijk
deel van de website. Via een mailing en de
website zullen wij na 14 mei verslag doen.
Synode Protestantse Kerk

Inhoudsopgave
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| Oud en nieuw in cijfers

Op 25 en 26 april vergaderde de generale
synode van de Protestantse Kerk. De
agenda omvatte meerdere onderwerpen
die voor het predikantswerk van belang
zijn: de kerkordewijziging over tijdelijke
dienst van predikanten, de regeling preekconsent voor kerkelijk werkers, het voorstel om pioniersplekken als
kerngemeenten te gaan aanmerken, en de
evaluatie van het kerkelijk beleid inzake
seksueel misbruik.  Claartje Slootmans
woonde de synodevergadering bij en
schreef een impressie.
Het ambt van predikant

10 | Stichting EXIT
10 | De Voorzitter
12 | Jaarverslag 2018
16 | Een persoonlijke impressie van de
synode
18 | Interview: Aartjan van den Berg
19 | Gesignaleerd
20 | Mozaïek van kerkplekken
23 | Boekbespreking: Karl Barth
24 | Margreet de Heer

De BNP jubileumbundel ‘Preektijgers, pastores, pioniers. Predikantschap in de 21e
eeuw’ geeft een tijdsbeeld van het predikantschap nu, maar bevat ook aanzetten
voor bezinning op het ambt van predikant. De BNP heeft zich altijd sterk
gemaakt voor de rechtspositie en de professionaliteit van het predikantschap. Ten
aanzien van de ambtstheologie en de
ecclesiologie zijn we terughoudend, omdat
onze leden tot diverse kerken behoren, en
omdat de theologische opvattingen –
tussen kerken onderling en ook daarbinnen – sterk uiteenlopen. Op de
aprilsynode van de PKN bleek weer eens
hoe vaak bij kerkelijke beleidskeuzes de
visie op ambt en kerk in het geding is. De
synode besloot een werkgroep in te stellen
over kerkelijke ambtsvisie en nieuwe kerkplekken. De BNP zal hierbij van zich doen

Door Sjaak Verwijs

horen. In een volgend nummer willen we
ruim aandacht schenken aan deze thematiek. Constructieve bijdragen en voorstellen van lezers zijn welkom. In haar
column in dit nummer wijst Susanne
Freytag op kerkelijke rechtsongelijkheid.
Eerder schreef Margriet Gosker over ambt
en nieuwe kerkplekken vanuit de oecumenische ambtstheologie, daarvan treft u een
samenvatting.
Pastorie en pensioen (2)

Het vorige nummer van P&S gaf een
toelichting op de besluitvorming over
de woonbijdrage voor de pastorie in
de Protestantse Kerk. Het was een tussenstand, de nieuwe regels zouden
nog worden aangepast en verfijnd. Op
22 maart ging de kleine synode akkoord en
met ingang van 1 april 2019 zijn de nieuwe
regels van kracht. De nieuwe regeling geldt
alleen voor nieuw te betrekken pastorieën.
In dit nummer geven we verdere toelichting op de besluitvorming, en uitleg over
de concrete financiële gevolgen in verschillende situaties.  
Tango met God

Riëtte Beurmanjer promoveerde in maart
op ‘Tango met God, een theoretische verheldering van bibliodans als methode voor
spirituele vorming’. Zij ontwikkelde bibliodans als een aan bibliodrama verwante
methode. Het is dansen geïnspireerd door
teksten uit de Bijbelse traditie. De redactie
vroeg haar om de betekenis van bibliodans
nader toe te lichten.
Begeleiding van predikanten

De sinds september 2017 herziene regeling
Permanente Educatie van de Protestantse
Kerk schrijft dienstdoende predikanten
voor om elke vijf jaar een begeleidingstraject te volgen. Daarbij is een budget
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beschikbaar gesteld van maximaal € 600 op
declaratiebasis. In de rubriek ‘Herder en
Coach’ hebben we diverse begeleiders laten
schrijven over hun aanbod, met daarbij
impressies van predikanten die een traject
volgden. Maar veel predikanten zijn er nog
niet aan begonnen. Het aanbod is divers,
en hoe kom je tot een keuze? Wat zijn de
verschillen tussen supervisie, coaching,
geestelijke begeleiding en begeleide intervisie? Waar vind ik gekwalificeerde mensen
die de kerk van binnen kennen of juist een
visie van buitenaf bieden? Begeleiders uit
het veld namen daarom het initiatief om
tot een betere presentatie te komen, met
medewerking van het LDC en de BNP. Het
resultaat is een – digitale en papieren -  
folder die in mei/juni verschijnt.
Gratis advies van een loopbaancoach

Waar het gaat om begeleiding attendeer ik
ook op een bericht van de Rijksoverheid:
iedere werkende van 45 jaar of ouder kan
in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Ook predikanten zouden
hiervan gebruik kunnen maken. Minister
Koolmees van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid heeft de subsidieregeling
‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers. Voorheen
konden alleen specifieke beroepen gebruik
maken van de subsidie. Koolmees: “Het is
belangrijk dat mensen regelmatig
nadenken over de toekomst van hun werk
en over hun persoonlijke ontwikkeling.
Maar in de praktijk komen ze daar niet
altijd aan toe. Zeker niet als ze goed op hun
plek zitten en een druk leven leiden.” Wie
een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een
aantal individuele gesprekken met een
coach. Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De coach kan per ontwikkeladvies €600 subsidie aanvragen. De
regeling is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar. Informatie over de regeling en de
voorwaarden is te vinden op: https://www.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/
12/31/gratis-ontwikkeladvies-voor-45plusser
Emeritus, niet uitgediend

In de reeks gesprekken met emeriti treffen
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we vaak predikanten met bijzondere interesses en talenten. Deze keer laat Elly
Bakker Aartjan van den Berg aan het
woord. Verder ziet u bij het jaarverslag een
foto-impressie van de feestelijke emeritidag
van november 2018.
Europese contacten

Van zaterdag 15 juni tot woensdag 19 juni
vindt de driejaarlijkse KEP-conferentie
plaats in het Oostenrijkse Admont. Het is
goed contact te houden met onze zusterorganisaties in heel Europa. De BNP zal hier
als altijd goed vertegenwoordigd zijn. Een
speciale band onderhouden we met
Hongaarse predikanten in Roemenië. Tina
Geels schrijft over de stichting EXIT die
zich inzet voor vertalingen van theologische publicaties in het Hongaars waar veel
vraag naar is.

Recensie over Barth en gesignaleerd

Karel Blei schreef een boek over Karl
Barth. We vroegen een twee generaties
jongere predikant, André van der Stoel, om
hierover een recensie te schrijven. In de
rubriek Gesignaleerd staan recente uitgaven over stilte en gebed, en over de
Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Mor
Polycarpus.
Geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd
worden met zingevingsvragen, bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven,
kunnen vanaf 2019 een beroep doen op
een geestelijk verzorger. Minister Hugo de
Jonge (VWS) trekt hiervoor structureel geld
uit. Hij stelt vanaf 1 januari 2019 jaarlijks 7
miljoen euro beschikbaar, waarvan 5
miljoen structureel vanaf 2021. “De inzet is

Zeven organisaties werken samen aan Nederlandse variant van ‘Festival of preaching’

Preekfestival Amersfoort
Dinsdag 17 september is de binnenstad van Amersfoort het decor van het
eerste Nederlandse ‘Preekfestival’, een dag vol inspiratie en ideeën, studie
en bezinning voor voorgangers en theologiestudenten. Het programma in
de binnenstadskerken strekt zich uit over drie dagdelen en biedt een
brede waaier aan lezingen en workshops over allerlei aspecten van het
predikantschap: over de spiritualiteit van de predikant, over ambacht en
inspiratie, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding
tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de
performance van de preek, over preek en feedback en nog veel meer.
Persbericht
Het festival wil predikanten een hart
onder de riem steken en hen aansporen
om zich met enthousiasme en overgave te
wijden het wekelijkse preekwerk.
Het festival richt zich primair op predikanten/voorgangers, theologen en theologiestudenten uit alle protestantse
denominaties in ons land. Ook theolo-

gisch-geïnteresseerde leken zijn welkom.
Het Preekfestival begint met een plenaire
bijeenkomst van 10.30-11.30 uur, in de
St. Joriskerk in Amersfoort. Daarna vindt
de eerste ronde workshops plaats, in de
kerken en kapellen in de Amersfoortse
binnenstad, op loopafstand van elkaar.
Na de lunch zijn er ’s middags drie

vooral bedoeld voor een brede groep
ouderen en kan bestaan uit consulten van
geestelijk verzorgers, bijscholing van reguliere zorgverleners en activiteiten om de
bekendheid van de (mogelijkheden van de)
geestelijk verzorgers te vergroten.” De
beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers VGVZ, die al jaren pleit voor vergoeding in de thuissituatie, spreekt van een
“enorme doorbraak”. Tot nu toe werden
gesprekken met een geestelijke verzorger
alleen vergoed bij verblijf in een instelling,
zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Op de
website van de VGVZ en van de
Rijksoverheid is onder de trefwoorden
‘geestelijke verzorging’ ‘levensbegeleiding’
meer informatie te vinden. In het volgende
nummer van P&S willen we hier verder op
ingaan.  u

rondes met workshops. Om 19.30 uur
wordt de dag afgesloten met een plenair
avondprogramma in de St. Joriskerk. O.a.
het Vocaal Theologen Ensemble onder
leiding van Hanna Rijken verleent muzikale medewerking.
De workshops omvatten een breed scala
aan onderwerpen. Een greep uit het
aanbod: Mission shaped preaching, prediking en de spiritualiteit van de predikant,
prediking en cultuur, preken die jongeren
raken, het fenomeen ‘stadsdominees’, theologie en verbeelding in preek, preek en
retorica; Prediking in een dorpsgemeente,
de performance van de preek, omgaan met
feedback, etc. etc.
Een brede kring medewerkers verzorgt
workshops en lezingen, onder anderen:
Arjan Plaisier, Gert-Jan Roest, Jos Douma,
Wessel ten Boom,  Ciska Stark, Wim van
Vlastuin, Kees Bregman, Piet de Jong,
Maarten Kater, Theo Pleizier, Eleonora
Hof, Werner Pieterse, Hanna Rijken,
Corine Nagel, Ron van der Spoel, Paul
Visser, Kees van Ekris, Rieke Mes, Sietse
Visser, Elsbeth Gruteke, Samuel Ekpo,

Anne Gidion, Eleonora Hof en Peter den
Admirant.
Kosten

Een all-in ticket voor de gehele dag
bedraagt € 35. Dat is inclusief twee tegoedbonnen voor koffie/thee. Studenten theologie (WO/HBO)  hebben gratis toegang,
maar dienen zich wel aan te melden.

Universiteit, Amsterdam
Dr. Theo Pleizier, Prot. Theologische
Universiteit, Groningen
Nelleke Plomp, Protestantse Kerk in
Nederland
Esther van de Panne, Preekwijzer.nl/
KokBoekencentrum
Ds. Sjaak Verwijs, Bond van Nederlandse
Predikanten  u

Organisatie

Meer informatie:

Dr. William den Boer, Theologische
Universiteit Kampen
Dr. Kees van Ekris, Koos van Noppen
Areopagus/IZB
Prof. dr. Maarten Kater, Theologische
Universiteit Apeldoorn
Dr. Ciska Stark, Prot. Theologische

Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris, studieleider
IZB/Areopagus, 030-7512136
Dr. W.A. (William) den Boer, TU Kampen,
06-36055137
www.preekfestival.nl
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Hoe dansen geloof verdiept en verankert…
Op 1 maart jongstleden verdedigde ik mijn proefschrift ‘Tango met God?
Een theoretische verheldering van bibliodans als methode voor spirituele
vorming.’ Bibliodans is een door mij ontwikkelde, aan bibliodrama verwante
methode. Het is: dansen geïnspireerd door teksten uit de Bijbelse traditie.
Een vorm van creatieve, geïmproviseerde dans helpt de betekenis ervan te
ontdekken. De verwondering over wat bibliodans bij deelnemers
teweegbrengt en het verlangen de methode aan anderen over te dragen,
stimuleerden me deze theoretisch te onderbouwen. Ik stelde vragen als:
Wat is de aard van het dansend lezen van een Bijbeltekst? En: Wat is de
eigen bijdrage van de dans aan de spirituele vorming van de deelnemers?
Door Riëtte Beurmanjer

Voorbeeld van een bibliodansprogramma
Centraal staat het verhaal van een kromgebogen vrouw die door Jezus gezien en aangeraakt zich opricht en God verheerlijkt
(Lukas 13:10-17). De deelnemers lezen de
tekst en beelden die met eenvoudige bewegingen uit. In de daaropvolgende dansopdrachten dansen zij afwisselend krom en
rechtop. Ze merken dat dat een groot verschil met zich meebrengt in hoe ze zichzelf
en anderen aanvoelen. Ze gaan na welke
manier van bewegen hen het meest vertrouwd is en wisselen die vervolgens af
met de andere bewegingswijze. De tekst
wordt nogmaals gelezen. Er volgen duetten
waarin de één krom door de ruimte danst,
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en de ander rustig naar haar kijkt en haar
vervolgens met  dansbewegingen uitnodigt
rechtop te gaan dansen. De tweetallen wisselen uit hoe de dans hen heeft geraakt,
wat hen dat vertelt over wat zich tussen de
vrouw en Jezus afspeelt en wat dat voor
hen persoonlijk betekent. Dan volgt een
moment waarin de deelnemers als in een
gebed ‘voor het aangezicht van God’
kunnen uitdansen wat in hun innerlijk in
beweging is gekomen.

in spirituele vormingsmethoden uit het
verleden. In een bibliodansprogramma
zijn de elementen van de klassieke lectio
divina te onderscheiden. De lectio vindt
plaats wanneer je de tekst leest en in eenvoudige bewegingen verbeeldt. De meditatio krijgt de vorm van het dansen naar
aanleiding van woorden, beelden of
thema’s in de tekst. Daarnaast neem je
waar wat aan lichamelijke sensaties, gevoelens, herinneringen en ervaringen opgeroepen wordt. De betekenis die je ontdekt,
is er dus één waarin gevoel en het alledaagse leven betrokken zijn. De oratio is
een gedanst gebed als antwoord op wat het
dansen met de tekst teweeg heeft gebracht.
Tenslotte kan het gebeuren dat de dans op
onverwachte momenten het karakter krijgt
van contemplatio: een puur in beweging
‘zijn met God’. Met de dans- en waarnemingsopdrachten nodigt de begeleider de
deelnemers uit het hele lichaam te
betrekken bij het doel van lectio divina:
inzicht verwerven over je omgang met
jezelf, anderen en God en oefenen in het je
openstellen voor een mogelijke ontmoeting met de Heilige.

Bibliodans als lectio divina

Mijn onderzoek maakt duidelijk dat bibliodans een hedendaagse methode voor
geloofsverdieping is met wortels

Bibliodans als spirituele oefening

Met de afwisseling van actie en waarnemen oefen je je in wat wel  ‘contemplatie
in actie’ wordt genoemd. Je ontwikkelt het
vermogen om in wat je ook doet, ontvankelijk te zijn voor wat vanuit de wereld om
je heen op je toe komt. De gevoeligheid die
je zo ontwikkelt, helpt je God te zoeken en
vinden te midden van alledaagse
bezigheden.
Daarnaast is bibliodans een oefening in
‘vierende ascese’. Het spelen met jou onbekende dansbewegingen helpt je bewegingsgewoonten te doorbreken. Dat is het
ascetische aspect. Je ontwikkelt vrijheid
om jezelf, anderen of de Heilige tegen te
komen op andere manieren dan je gewend
bent. Omdat je je lichaam niet inperkt,
maar zijn behoefte aan beweging honoreert, is het een vierende ascese.

Reacties van deelnemers

Als ik deelnemers aan bibliodansprogramma’s vraag wat hen daarin aantrekt, krijg ik
uiteenlopende antwoorden. Iemand zegt
bijvoorbeeld: ‘In de kerk moet ik stilzitten.
Hier kan ik bewegen. Door te bewegen
ontdek ik wat een tekst me te zeggen heeft.’
Anderen benadrukken dat de dans het
gevoel aanspreekt. ‘Door te dansen begrijp
ik het verhaal niet met mijn hoofd, maar
met mijn hart. Ik ontdek iets van wat de
bedoeling is van hier op aarde te zijn.’ Een
ander ervaart het dansen als ‘God in Geest
en Waarheid aanbidden’.
Waarom bibliodans?

Door te dansen kunnen de deelnemers de
in de Bijbelteksten opgetekende

geloofsverhalen op een gevoelsniveau
begrijpen en op een lichamelijke, doorleefde manier bidden. Het helpt hen geloof
te beleven. De in de dans opgedane
geloofservaring verankert zich in hun
lichaam en kan worden meegenomen in
het alledaagse leven. Het dansen oefent de
dansers in ontvankelijkheid en in het vermogen de Heilige anders tegen te komen
dan ze gewend zijn. Bibliodans is dus een
manier waarop deelnemers allerlei
aspecten van het geloof in hun lichaam
kunnen ervaren, oefenen en verankeren.
Dat is belangrijk in een cultuur waarin de
christelijke religie zich beweegt in de
marge van de samenleving en gelovigen
zoeken naar versteviging van hun spirituele identiteit.   

Wilt u meer weten over of kennismaken met bibliodans? Bestel
mijn proefschrift, of boek een korte
lezing daarover, gevolgd door een
kennismakingsworkshop. Informatie over andere mogelijkheden
vindt u op www.riettebeurmanjer.
nl en www.7evendehemel.nl

G

esignaleerd

In gesprek met
Mor Polycarpus
Aartsbisschop
van de Syrischorthodoxe Kerk
van Antiochië in
Nederland
Jaap van Slageren,
met Salaam Somi
Uitgeverij Bar Ebroyo Press
ISBN 978-90-5047-075-9, 140 pagina’s,
€ 19,90
De Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Mor
Polycarpus sprak op de BNP emeritidag van
2017. Wie nader met hem wil kennismaken
kan ik dit boekje van harte aanbevelen.
Jaap van Slageren voerde - samen met
Salaam Somi - een reeks gesprekken in het
Mor Ephrem klooster te Glane. Polycarpus
vertelt - erudiet en spiritueel - over de
geschiedenis en de actuele situatie van zijn
kerk in Syrië en Turkije, over de relaties

met moslims en joden, over zijn kerk in de
Nederlandse context, en de geloofsoverdracht aan jonge generaties. Een bespreking van de liturgie door het jaar heen
vormt de rode draad. Citaten van liturgische teksten en gedichten uit de Syrischorthodoxe traditie zijn in de gesprekken
opgenomen en vormen daarmee een harmonieus geheel. Een mooie uitgave met
kleurenfoto’s, die afsluit met voordrachten
van Polycarpus over poëzie, zingende
vrouwen, monastiek en synodale besluitvorming in de Syrisch-orthodoxe traditie.

U weet wie wij zijn
50 gebeden
Karl Barth
Uitgever KokBoeken
centrum
ISBN 9789043530422
64 pagina’s, € 13,99

Door Sjaak Verwijs

Dit boekje bevat 50 gebeden uit de laatste
vijftien jaar van zijn leven, waarin hij vaak
voorging als pastor in de strafgevangenis
van Bazel. Wie Karl Barth alleen van zijn
Kirchliche Dogmatik kent doet er goed aan
kennis te nemen van zijn gebeden: de
zinnen zijn korter en de taal is directer. De
gebeden zijn door Barth opgenomen in
twee prekenbundels, en later door hem ook
afzonderlijk gepubliceerd. Volgens zijn
voorwoord: voor kerkelijk en persoonlijk
gebruik, of als ‘suggestie voor een energieke reflectie’ op de eigen gebedspraktijk.
Voor Barth is de kerkdienst centrum van
het hele leven van de gemeente, en als één
geheel aanroeping van de genadige God.
Of, zoals Gerard den Hertog in zijn inleiding schrijft: spreken over God kan alleen
gewaagd worden als een bidden tot God.
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Pastorie en Pensioen (2)

Door Sjaak Verwijs

Terugblik tot januari 2019

In 2018 heeft het Georganiseerd Overleg
Predikanten besloten tot een nieuwe systematiek voor de woonbijdrage voor de pastorie. De bijdrage is niet langer
inkomensafhankelijk maar pastorie-afhankelijk. In het februarinummer van P&S
deed ik verslag van de besluitvorming over
de woonbijdrage voor de pastorie zoals die
plaatsvond tot en met december 2018. De
berichtgeving over deze besluiten kwam
onverwacht, riep bezwaren en protesten
op, klachten bij de BNP en bij de kerk, en
discussies op social media. De kleine
synode van de Protestantse Kerk gaf het
GOP de opdracht de overgangsmaatregel
aan te passen met het oog op ‘schrijnende
gevallen’. In januari heeft het GOP kennis
genomen van alle binnengekomen reacties
op en bezwaren tegen de nieuwe regeling.
Op basis van de opgaven van alle WOZwaarden is doorgerekend wat de effecten
van de nieuwe regeling zijn voor zowel predikanten als gemeenten. De BNP herkent en
erkent de ingebrachte bezwaren en heeft
zich via de delegatie namens de predikanten ingezet voor een aanpassing van de
regeling. Ook door kerkrentmeesters
werden bezwaren ingebracht, zij het in
mindere mate.
Onderhandelaarsakkoord

Op 20 februari bereikten de delegaties in
het GOP een onderhandelaarsakkoord. De
hoofdpunten uit dit akkoord zijn:
- Zolang een predikant de huidige pastorie blijft bewonen verandert de
woonbijdrage niet. Ook niet na 5 jaar.
Bewoners van een duurdere pastorie
betalen wel meer pensioenpremie vanaf
januari 2019.
- De nieuwe woonbijdrage is gelijk aan
de fiscale bijtelling van (in 2019) 1,65%
van de WOZ –waarde, een apart ‘kerkelijk percentage’ vervalt.
- Aan de woonbijdrage komt een bovengrens van € 1032 (door toepassing van
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de opting-in regeling) en een ondergrens van € 624 (de gemiddelde woonbijdrage in 2018).
- Bij stijgende traktementen wordt de
ondergrens aangepast.
Tegenover de beperking van het nadeel
voor de duurdere pastorie, zoals die door
het onderhandelaarsakkoord is gerealiseerd, staat een beperking van het voordeel
bij een goedkopere pastorie, zoals die aanvankelijk was beoogd. Ook is vervroegde
invoering van de nieuwe regeling niet
(meer)toegestaan.
Verder in 2019

Het onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de kleine synode op haar
vergadering van 22 maart. De synode
stelde kritische vragen van inhoudelijke en procedurele aard, en stemde in
met de uiteindelijke regeling, waarin
aan de bezwaren in belangrijke mate is

tegemoetgekomen. De regeling is vastgelegd in de Uitvoeringsbepalingen 2019-B,
die gelden per 1 april 2019. Omdat de
nieuwe regeling pas geldt bij het betrekken
van een pastorie na aanvaarding van een
beroep waarvoor de solvabiliteitsverklaring
na 1 januari 2019 is afgegeven, is er tot
op dit moment nog geen toepassing aan
gegeven. In het beroepingswerk zullen de
kosten van de pastorie ongetwijfeld meer
aandacht vragen. Wie in de loop van dit
jaar te maken krijgt met een beroep naar
een gemeente met een duurdere pastorie en
daarbij vragen heeft kan voor informatie en
advies terecht bij de BNP.
Klankbordgroep

Op 28 februari jl. vond met leden die
bezwaar hadden gemaakt op uitnodiging
van het bestuur een bijeenkomst plaats op
het BNP-bureau om over het onderhandelaarsakkoord te spreken. Wanneer zich
opnieuw belangrijke beleidsvragen
mochten aandienen dan wil het bestuur
daarbij leden betrekken in de vorm van een
zogeheten klankbordgroep.  u

Oud en nieuw in cijfers

Door Claartje M. Slootmans

Wie in een pastorie woont, betaalt een
woonbijdrage. In de oude of overgangssituatie houdt de BCKP (Beheercommissie
Centrale Kas Predikantstraktementen) de
woonbijdrage in op het traktement; in de
nieuwe situatie betaalt de predikant een
woonbijdrage aan de plaatselijke gemeente.
In beide gevallen moet men rekening
houden met de fiscus. Deze ziet het wonen
in een pastorie namelijk als ‘loon in
natura’. Daarom moet bij de aangifte
inkomstenbelasting een percentage van de
WOZ-waarde van de pastorie bij het
inkomen opgeteld worden. Anderzijds is
de betaalde woonbijdrage een aftrekpost.
Voor de berekening van de woonbijdrage
na de fiscus geldt deze formule:
woonbijdrage + 38,10 % x (fiscale
waarde – woonbijdrage).

In de oude of overgangssituatie is de
woonbijdrage afhankelijk van het traktement. Zij stijgt dus met het toenemen van
het aantal periodieken. In de nieuwe regeling is de woonbijdrage afhankelijk van het
fiscale bijtellingspercentage. De overheid
stelt dit jaarlijks vast. In 2018 was dit b.v.
1,75 %, in 2019 1,65 %. De praktijk leert
dat het percentage daalt als de WOZwaarde stijgt. Daarnaast heeft het GOP een
minimum afgesproken (dat in 2019 gelijk
is aan de uitkering van de gemiddelde
woonbijdrage door de BCKP aan
gemeenten). Dit bedrag zal in de toekomst
gelijk op gaan met de traktementen. Er is
ook een maximum. Predikanten in een
duurdere pastorie kunnen gebruik maken
van de zogenaamde opting-in regeling. In
de Uitvoeringsbepalingen van de PKN staat

een overzicht wanneer opting-in een
mogelijkheid en optie wordt.
Sinds 1 januari 2019 telt de WOZ-waarde
van de pastorie ook mee voor de pensioenopbouw. PfZW ziet net als de fiscus het

wonen in een pastorie als ‘loon in natura’
waarover pensioenpremie moet worden
betaald. Deze extra pensioenpremie geldt
alleen voor predikanten die onder de overgangsmaatregel vallen.

Wat betekent dit concreet? Voor de
bestaande situatie verandert er niets. Bij
aanvaarding van een nieuw beroep valt u
onder de nieuwe regeling. Vier voorbeelden in cijfers. Waar ronde bedragen
vermeld staan, is afgerond. u

Een predikant met 0 periodieken
			

woonbijdrage bruto

woonbijdrage na fiscus		

WOZ

oud

oud

fiscale waarde (1,65 %)

nieuw

extra

nieuw

per jaar

per maand				

275.000

4.537

378

395,78

624

389,06

pensioenpr.0

530

450.000

7.425

619

395,78

624

480,73

26,69

622

OPTING IN mogelijk vanaf WOZ waarde van 457.829
600.000

9.900

825

395,78

630

559,31

51,38

630

800.000

13.200

1.100

395,78

630

664,09

84,3

630

1.000.000

16.500

1.375

395,78

630

768,86

117,21

630

Een predikant met 6 periodieken
			

woonbijdrage bruto

woonbijdrage na fiscus		

WOZ

oud

oud

fiscale waarde (1,65 %)

nieuw

extra

nieuw

per jaar

per maand				

pensioenpr.-

275.000

4.537

378

477,76

624

439,8

0

530

450.000

7.425

619

477,76

624

531,48

16,88

622

OPTING IN mogelijk vanaf WOZ waarde van 549.303
600.000

9.900

825

477,76

755,29

610,06

41,56

755,29

800.000

13.200

1.100

477,76

755,29

714,83

74,48

755,29

1.000.000

16.500

1.375

477,76

755,29

819,61

107,4

755,29

Een predikant met 13 periodieken
			

woonbijdrage bruto

woonbijdrage na fiscus		

WOZ

oud

oud

fiscale waarde (1,65 %)

nieuw

extra

nieuw

per jaar

per maand				

pensioenpr.-

275.000

4.537

378

573,41

624

499,01

0

530

450.000

7.425

619

573,41

624

590,68

5,43

622

600.000

9.900

825

573,41

825

669,27

30,12

825

OPTING IN mogelijk vanaf WOZ-waarde van 651.610					
800.000

13.200

1.100

573,41

895,96

774,04

63,03

895,96

1.000.000

16.500

1.375

573,41

895,96

878,82

95,95

895,96

Een predikant met 20 periodieken
			

woonbijdrage bruto

woonbijdrage na fiscus		

WOZ

oud

oud

fiscale waarde (1,65 %)

nieuw

extra

nieuw

per jaar

per maand				

275.000

4.537

378

669,06

624

558,21

pensioenpr.0

530

450.000

7.425

619

669,06

624

649,89

0

622

600.000

9.900

825

669,06

825

728,47

18,67

825

OPTING IN mogelijk vanaf WOZ-waarde van 750.520
800.000

13.200

1.100

669,06

1.031,97

833,25

51,58

1.031,97

1.000.000

16.500

1.375

669,06

1.031,97

938,02

84,5

1.031,97
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Stichting EXIT

Vertalen met een missie
Na de Wende in 1989 kwam er niet alleen praktische hulp op gang voor met
name Roemenië, ook contacten tussen gemeenten en de predikanten
onderling werden vernieuwd en verdiept. Het verlangen naar eigentijdse
studieboeken op het gebied van Bijbelse theologie maar ook dogmatiek en
kerkgeschiedenis was daarbij groot. We maakten plannen en besloten in
2008 de vertaalstichting EXIT op te richten.
Door Tina Geels
Pionierpredikanten en bestuursleden van
het eerste uur waren: Ries Nieuwkoop,
Greteke de Vries, Foka van de Beek en
ondergetekende. De eerste vertaling werd
meteen een bestseller. Edwin H. Friedmann:
‘From generation to generation’.
(Nemzedékröl nemzeddékre). Inmiddels
herdrukt en veel gebruikt door de docenten
en de studenten aan het Protestants
Theologisch Instituut in Cluj/Koloszvár.
In diezelfde tijd hielp de stichting EXIT bij
de oprichting van de gelijknamige uitgeverij in Cluj. De uitgever EXIT verzorgde

vanaf het begin het drukwerk en de uitgaven van de theologische boeken die we
in samenspraak met de Hongaren in
Roemenië selecteerden. De boeken worden
nog steeds daar vertaald en gecorrigeerd
voordat ze worden uitgegeven. Meestal
vanuit het Nederlands maar ook vanuit het
Engels en Duits. De stichting EXIT maakt
dus de gewenste vertalingen mogelijk.
Steeds weer komen nieuwe verzoeken bij
ons als bestuur binnen. Vaak na zorgvuldige afweging soms bij een spontane
ontmoeting.

Bestuur EXIT najaar 2016 v.l.n.r. Ries Nieuwkoop, Foka van de Beek, Greteke de Vries, Tina
Geels, Jan Bouma, Marianna van de Graaf
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Zoals begin vorig jaar toen ikzelf aanwezig
was bij de herdenking van 450 jaar Edict
van Torda in Roemenië (Verdrag voor godsdienstvrijheid). Bij de receptie na afloop
ontmoette ik een collega die een jaar in
Kampen had gestudeerd. Hij vertelde mij
dat hij de Hongaarse vertaling van ‘Werkers
van het laatste uur’ van Stefan Paas bijna
klaar had. Hij wist van het bestaan van EXIT
en vroeg mij of financiële ondersteuning
mogelijk zou zijn bij de Hongaarse uitgave
van het boek. Het bestuur honoreerde dit
verzoek. Zo kon eind 2018 de Hongaarse
vertaling als kerstcadeau aan alle theologie
studenten en docenten worden uitgereikt.
Als een verzoek is gehonoreerd m.b.v. een
Adviesraad wordt er een tijdspad vastgesteld en een vertaler gezocht. Hij/ zij ontvangt voor het vertaalwerk een vergoeding
van het bestuur. Is de vertaling en correctie
binnen de geraamde tijd gereed dan zorgt
de uitgever EXIT dat het boek in de serie
EXIT op de markt komt. De meeste publicaties gaan gepaard met een conferentie en
officiële presentatie van het betreffende
boek op het Protestants Theologisch
Instituut in Cluj/ Koloszvár. Via een distributiesysteem komen de boeken in belangrijke boekhandels te liggen in Roemenië
maar ook in Hongarije.
De vele, vaak informele, contacten met
Hongaarse predikanten en docenten in
Cluj maar ook in Boedapest en Debrecen
zijn dus eigenlijk voorwaarde.
Het gaat soms om grote projecten, zoals de
vertaling van ‘Theology of the Old
Testament’ van Walter Brueggemann,
waarmee een totaalbedrag van 15.000,- was
gemoeid. Zoiets is spannend ook voor ons
als bestuur. Op dit moment wordt er o.a.
gewerkt aan de vertaling van Christelijke
dogmatiek, Van den Brink en Van der Kooi.
Nog steeds nodig?
Ondanks de snelle ontwikkelingen ook in
een land als Roemenië blijft EXIT inspireren. Het is verrassend te merken hoe
enthousiast de studenten zijn als er weer
een belangrijk theologisch werk binnen
hun bereik komt.
Er is ook uitwisseling: regelmatig krijgt een
Unitarische student via het Arminius
Instituut van de Remonstranten de kans

om een semester mee te doen aan het
samenwerkingsproject Bridging Gaps van
de PThU en VU. Verrijkt met kennis over
contextuele theologie keren zij terug naar
huis. Ook de internationale conferenties
voor predikanten zijn nauw verbonden met
het werk van EXIT.
Met vorig jaar als thema: Eigentijds preken
in de Europese context, tussen christelijke
en nationale identiteit. Voor 2019 staat op
het programma: Wonderen, Geloof het of
niet? Docenten homiletiek van de PThU en
Protestants Theologisch Instituut in Cluj

hebben de leiding. (13- 22 juni in
Györgyfalva).
Opgeven voor deze conferentie kan nog bij
ries.nieuwkoop@gmail.com
In april 2018 vierde EXIT haar 10- jarig
bestaan tijdens de feestelijke opening van
de nieuwe boekhandel van uitgeverij EXIT
in de hoofdstraat van Cluj. De organisatie
van stichting EXIT is professioneler
geworden, de eisen hoger.
Een Hongaarse predikant zei: “de boeken
van EXIT zijn verrijkend voor ons en
breken grenzen open. Het zijn boeken die

we eindelijk kunnen kopen omdat ze voor
ons betaalbaar zijn!” Zo lang EXIT daar kan
bijdrage aan theologische ontwikkeling en
verdieping blijft zij haar werk doen.
Hiervoor is financiële steun nodig. Naast
een jaarlijkse bijdrage van diverse fondsen
is EXIT afhankelijk van persoonlijke donaties. Elke gift is welkom.
IBAN NL06 RABO 014325 7889 t.n.v. EXIT,
St. voor Praktische Theologische vertaalprojecten, Zwolle NL. Kijk ook eens bij
www.stichting-exit.eu voor een volledige
lijst van publicaties.  u

V

de

oorzitter
Door Susanne Freytag

Er dreigt rechtsongelijkheid te ontstaan in de Protestantse kerk
De pioniers doen veel stof opwaaien
in de kerk. In veel kerken wordt er
gewerkt met verschillende vormen van pioniersplekken. Pioniers, in
de oorspronkelijke betekenis van het woord, waren mensen die hun
land, hun omgeving verlieten om elders iets nieuws, een nieuw leven
te beginnen. De pioniers van de kerk heetten oorspronkelijk zendelingen of missionarissen. Zij werden uitgezonden door zendingsgenootschappen om elders in de wereld kerkgemeenschappen te
stichten. Waar dat lukte zijn in een lang proces onafhankelijke, in die
tijd ‘jonge kerken’ genaamd, ontstaan. Dat proces naar onafhankelijkheid verliep overigens niet zonder weerstand vanuit de zendingsgenootschappen. Ik mis de stem van de missiologie in het proces van
het stichtten van kerkplekken. Daar ligt een schat van kennis en
ervaring.
Ook nu worden de pioniers uitgezonden en gefinancierd door de desbetreffende kerk die dus als geheel dit werk ondersteunt; maar nu in
eigen land. Nu een aantal van die plekken vanuit een pril begin is
doorgegroeid naar een zekere stabiliteit, grootte en continuïteit zoekt
de Protestantse kerk een passende kerkordelijke vorm voor deze
nieuwe kerkplekken. Men wil, kort gezegd, voorkomen dat deze jonge
plantjes bedolven raken onder een woud van kerkordelijke regels. Het
plan is om een ‘regelarme zone’ te creëren voor deze jonge plantjes.
Wat gebeurt is dat de hele Protestantse Kerk zich aan haar kerkordelijke regels dient te houden maar deze groep van de ‘kerngemeenten’
niet. In het ene deel van de kerk heb je een academische opleiding
nodig om als predikant de gemeente te mogen dienen, het Woord te
verkondigen en de Sacramenten te bedienen, maar in het andere deel
niet. In het ene deel heb je een voltallige kerkenraad nodig, en in het

andere deel niet. In het ene deel van de kerk dient een kleine
gemeente zich aan alle regels van de kerkorde te houden, en in het
ander deel is dat niet nodig. Geen wonder dat dit voorstel op vele
vragen en kritiek stuit van onder andere predikanten en kleine
gemeenten. Stelt u zich eens voor dat het wetboek voor een deel van
de Nederlanders geldt, en voor een ander deel wordt er een ‘regelarme’ zone gecreëerd! Dat is onbestaanbaar en aanvechtbaar. Door
deze twee regimes van kerkorde dreigt een kerk in de Protestantse
kerk te ontstaan of zelfs een kerk naast de kerk.
Wat mij hogelijk verbaast is dat deze zogenaamde ‘kerngemeenten’
nu reeds als volwassen en zelfstandige en gelijkwaardige gemeenten
worden omschreven. Maar tegelijkertijd hebben zij nog de bescherming van een kerkordelijk reservaat nodig. Een volwassen gemeente
dient zich volwassen te gedragen en aan alle regels te houden! Het
lijkt in dat licht passender om van ‘gemeenten in wording’ te spreken.
Het zijn gemeenten die zich ontwikkelen tot volwassen gemeenten. In
dat proces lijkt een tijdelijke tussenfase met aangepaste regels nodig
en zinvol. Maar het moet duidelijk zijn dat het doel is dat alle
gemeenten van één kerk onder dezelfde kerkordelijke regelingen
vallen. Rechtsongelijkheid binnen één kerk is niet wenselijk. Niet
voor niets geven ‘volwassen’ kleine gemeenten aan dat zij ook graag
onder deze ‘regelvrije zone’ zouden willen vallen.
De naam ‘kerngemeente’ betekent dus eigenlijk dat deze kern nog
jaren nodig heeft om uit te groeien tot een boom die stevig in het
woud van de kerk - met haar kerkorderegels - staat. Een boom die
vervolgens in staat is zich door middel van zijn vruchten in nieuwe
kerngemeenten voort te planten. u
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Jaarverslag 2018
100 Jaar BNP

Op 9 april 1918 werd de Bond van Nederlandse Predikanten
opgericht. De doelstelling is in de eeuw van haar bestaan niet veranderd: het behartigen van de belangen van predikanten, in de
overtuiging dat dat zowel voor de predikanten als voor de kerken
een goede zaak is. De BNP verenigt predikanten van verschillende
kerken en liggingen.
Het 100-jarig bestaan van de BNP is groot gevierd op de jubileumdag in april en met de uitgave van de bundel Preektijgers, pastores, pioniers. Predikantschap in de 21e eeuw. Ook andere
activiteiten kregen een extra accent in verband met het jubileum.
En er was voor dit jaar een speciaal logo: het BNP-logo mét
(schuin) kroontje.
Predikantendag

De jaarlijkse predikantendag werd een jubileumdag op 9 april in
de Geertekerk in Utrecht. Al in januari werd aan alle leden met
een bij de BNP bekend email-adres een gespreksnotitie over het
ambt toegezonden, samen met een voorpublicatie van een artikel
uit de jubileumbundel van de hand van Susanne Freytag. De leden

werden uitgenodigd in werkgemeenschappen en andere collegiale
verbanden hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
De jubileumdag zelf was een feestelijke dag die in alle rust begon
met bezinning, gedachtenis van de overleden collegae, gebed,
stilte en lofprijzing. Daarop volgde een boeiend academisch
betoog van Miroslov Volf over het belang van religie, van kerken
en predikanten in een globaliserende wereld. Er kwamen felicitaties van collega’s uit Europa, het werd lachen met dominee
Gremdaat. De jubileumbundel (zie onder) werd gepresenteerd, het
Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken werkte mee, dagvoorzitter was Elsbeth Gruteke, en ’s middags was er een forum
met prof. dr. Mechteld Jansen, dr. René de Reuver, ds. Joost
Röselaers, ds. Gerard van Zanden en ds. Janneke Nijboer over ‘de
predikant nu en in de toekomst.’ De dag was gedeeltelijk georganiseerd in samenwerking met de PThU. De pers schonk ruim aandacht aan de jubileumdag, o.a. in Trouw en het Reformatorisch
Dagblad.  400 Mensen woonden de dag bij.
Jubileumbundel

Preektijgers, pastores, pioniers. Predikantschap in de 21e eeuw,
onder eindredactie van Liuwe H. Westra, werd op de jubileumdag
gepresenteerd. Het is een uitgave in eigen beheer, in samenwerking met het Boekencentrum. In de bundel staan bijdragen over
het ontstaan en de blijvende betekenis van de BNP, reflecties op het
huidige predikantschap, en groepsgesprekken en geschreven zelfportretten over de predikant van nu. De bundel is gratis uitgedeeld aan alle gasten op de predikantendag en verzonden naar alle
andere leden en naar de medewerkers aan het boek.
Emeritidag

Ook de jaarlijkse emeritidag had in verband met het jubileum een
feestelijk karakter. Op 14 november kwamen zo’n 200 mensen
samen in De Schakel in Nijkerk. Het onderwerp was ‘trends in de
kerk van nu.’ Leo Fijen en Jacobine Geel spraken daarover. ’s
Middags sprak Freek de Jonge de predikanten toe. Verhalen over
zijn vader, die predikant was, speelden daarin een grote rol.
Pensioenvoorlichting

Foto: H. Henstra

De BNP organiseert jaarlijks samen met PfZW een bijeenkomst
voor aanstaande emeriti. In verband met het jubileum was de dag
dit jaar in het gebouw van PGGM in Zeist (9 oktober). PfZWdirecteur Peter Borgdorff sprak over actuele ontwikkelingen in
pensioenland, pensioenvoorlichter Jan Breunesse gaf inzicht in de
diverse keuzemogelijkheden bij de aanvraag van het pensioen,
voor, bij of na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd.
Sjaak Verwijs sprak over kerkelijke aspecten rond emeritaat.
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Foto: H. Henstra

Foto: H. Henstra

Verhalenverteller/theatermaker Kees Posthumus
sloot de dag af met een speciale voorstelling.
Ontwikkelingen binnen de PKN

De BNP probeert de ontwikkelingen in de PKN te
volgen. Actief betrokken is zij bij het
Georganiseerd Overleg Predikanten en de
Commissie Permanente Educatie. Begin 2018
organiseerde de BNP een bijeenkomst met zogenaamde poolpredikanten. Ervaringen werden
uitgewisseld. Voor de poolpredikanten is het
voordeel dat zo ervaring opgedaan wordt en dat
de belastingaangifte gemakkelijker is. Maar er is
weinig begeleiding vanuit het PLDC en het is
geen echte pool.
Verder vroegen nieuwe voorstellen m.b.t. tijdelijke aanstellingen
de aandacht. Er was een consultatieronde in het voorjaar waarin
ook de BNP participeerde, en in het najaar lag er een nota bij de
Synode, die aangenomen is. De mogelijkheden voor tijdelijke aanstellingen worden verruimd.
In het voorjaar verscheen de nota ‘Tussen wildgroei en vernieuwing’ over pioniersplekken. Het gesprek daarover leidde in het
najaar tot de nota ‘Mozaïek van kerkplekken.’ De aandacht van de
BNP ging vooral uit naar de ambtsvragen die in deze nota gesteld
worden.

Leo Fijen

Jacobine Geel

vragen en reacties op. De gevolgen van de nieuwe regelingen
bleken veel groter dan voorzien. Al snel werd besloten, mede
onder druk van de kleine synode die hierop aangedrongen had, de
regeling te herzien.
De delegatie namens de predikanten bestond uit de econoom
Chris de Jong, de predikanten Wim Hendriks , Alco Meesters,
Leendert Plug, en Sjaak Verwijs. Voor een artikel over (de vergoedingen) voor rouw- en trouwdiensten in het blad van de
Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) werden delegatieleden geïnterviewd .

Voor elke synodevergadering nodigt de BNP de predikant-synodeleden uit voor een overleg op het bureau van de BNP. Er wordt dan
gesproken over die agendapunten en nota’s die voor predikanten
van belang zijn. De praktijk leert dat de predikant-synodeleden dit
overleg nuttig en goed vinden.

Ontwikkelingen in andere kerken

In het Georganiseerd Overleg Predikanten stonden dit jaar verschillende dingen op het programma. In aansluiting bij de CAO
voor ambtenaren, werd besloten tot een verhoging van de traktementen per 1 juli 2018, 1 juli 2019 en 1 januari 2020 met in totaal
7 %. Ook werd afgesproken dat predikanten, net als ambtenaren,
in januari 2019 een eenmalige uitkering zouden krijgen van €
450,00.
Er werd ook gesproken over vergroening van de pastorieën (en
daarmee vaak verlaging van de stookkosten voor de predikant).
Helaas bleek het niet mogelijk hier eenduidige regels voor te
formuleren.
Een ander groot punt waren pensioenen en woonbijdrages. Het
GOP moest onder grote tijdsdruk handelen. Het compromis dat
ontstond en dat begin december werd gecommuniceerd, riep veel

BPP/PfZW

De BNP is als adviseur van de predikantendelegatie aanwezig bij
het traktementsoverleg in de Remonstrantse Broederschap en de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Met andere kerken zijn er
goede betrekkingen.

Voor de behartiging van de pensioenbelangen sloot de BNP in
2014 een convenant met de Belangenvereniging
Pensioengerechtigden PfZW (BPP). Jan van Pijkeren maakt namens
de BNP deel uit van het bestuur van de BPP. Op zijn beurt heeft de
BPP een zetel in de Pensioenraad van PFZW.
BNP als vereniging

De BNP had op 31 december 2018 2597 leden. Het ledental is afgenomen ten opzichte van 2017 met 40. Dankzij de goede publiciteit
rond het jubileum was het aantal nieuwe leden groter dan in voorgaande jaren (50). De meeste leden zijn lid van de Protestantse
Kerk in Nederland, maar ook de andere kerken zijn goed
vertegenwoordigd.
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Tot de ALV bestond het bestuur uit: Lennart Aangeenbrug, Nienke
van Andel, Laura van Asselt, Wim Bisschop, Marius van Duijn,
Susanne Freytag (penningmeester), Pieter Huiser (voorzitter),
Arie van der Maas, Jasja Nottelman, Leendert Plug (secretaris),
Liuwe Westra. Op de ALV traden Pieter Huiser en Jasja Nottelman
af. Tot het bestuur traden Marieke den Braber en Paul van der
Waal toe. Laura van Asselt werd penningmeester en Susanne
Freytag voorzitter. In september trad Arie van der Maas terug als
lid van het bestuur vanwege zijn nieuwe functie als classispredikant. Het bestuur vergaderde vijf maal in 2018.
De BNP heeft de volgende commissies: Predikantendagcommissie
2019 (Lennart Aangeenbrug, Bram-Willem Aarnoutse, Marieke
den Braber, Wilbert van Iperen, Sjaak Verwijs en Liuwe Westra)
en de Emeriticommissie (Wim Bisschop, Elizabeth de HaanRoelse, Joop Koppenhol, Maarten Mook, Henk van de Pol, Sjaak
Verwijs). Daarnaast is er de groep In Between voor interim-predikanten met een eigen bestuur. Namens In Between zit Marius van
Duijn in het bestuur. De werkgroep organiseert eigen activiteiten
voor haar leden.

Foto: P. Huiser

De BNP benoemt verder de predikanten-delegatie in het GOP.
Vanuit het bestuur zit Leendert Plug in het GOP. In de Commissie
PAO van de PThU en Permanente Educatie van de PKN zijn Berend
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Borger en  Susanne Freytag afgevaardigd. Deze commissie adviseert de PThU en de dienstenorganisatie bij de organisatie van de
PE. Wim Bisschop zit namens de BNP in de BPP en Rinze Marten
Witteveen in het KEP presidium.
Dit jaar werd de ALV bij uitzondering – vanwege de jubileumdag –
digitaal gehouden.
Predikant en Samenleving; website

Predikant en Samenleving verscheen vier keer. In elk nummer was
er naast nieuws uit de BNP en de kerken een rubriek ‘van de voorzitter’, er waren boekbesprekingen, emeriti werden geïnterviewd
en natuurlijk was er de strip van Margreet de Heer. In verband
met het jubileum verscheen P&S dit jaar op het openbare gedeelte
van de website. De redactie bestaat uit Elly Bakker, Sophie
Hofstee, Jasja Nottelman en Sjaak Verwijs (eindredactie).
In het februarinummer stond het belastingartikel van mw. mr.
Jetske Bakker-Reitsma centraal. Het tweede deel van dit artikel
verscheen begin maart op de website. Daarnaast stond de vertaling van een lezing van Heinrich Bedford-Strohm,
Ratsvorsitzender van de Evangelische Kirche in Duitsland:  ‘Goed,
graag en in goede gezondheid’- het predikantschap in kerk en
samenleving.

De website is begin 2018 vernieuwd. Geprobeerd wordt de website
up-to-date te houden, maar het blijft werk in uitvoering. De reacties op de nieuwe website zijn overwegend positief.

Op 1 november begon Claartje Slootmans op het bureau van de
BNP als opvolgster van Menne Menninga die na vele jaren op het
kantoor van de BNP in december afscheid nam.
Het bureau werd verder bemand door Sjaak Verwijs, directeur en
Margriet van Bruggen-Horlings, managementassistente.   u

Foto: P. Huiser

In mei werd teruggeblikt op de jubileumdag. Tevens was er een
artikel over de mobiliteitspool, en vervolgde de serie: ‘herder en
coach’, over het brede aanbod van begeleiding voor predikanten.
En ook was er aandacht voor kringvieringen met
lekenvoorgangers.
In augustus volgde de vertaalde tekst van de lezing van Miroslav
Volf op de jubileumdag. Er waren o.a. artikelen over de specialisatie Krijgsmachtpredikantschap aan de PThU (Groningen); de
Stichting Ruimzicht (150 jaar) en de Stichting Aanpakken (100
jaar 2017), over de toekomst van de Doopsgezinden (n.a.v. de nota
‘Lopen over het water’ van Henk Stenvers) en was er een toelichting op de nieuwe vergoeding voor woon-werkverkeer in de PKN.
Het november nummer zag een bespreking The Stripping of the
Ministry van Jan Martijn Abrahamse en er was een impressie van
het John Main Seminar in Brugge over christelijke meditatie van
Inge de Jong-Baerends. Ook kon men de reacties van Wim Andel
en Paul van der Harst lezen over vieringen met lekenvoorgangers.

Financiën onder druk

Het bestuur wil de omvang en kwaliteit van de dienstverlening aan
leden, zowel collectief als individueel, zolang dat mogelijk is goed
op peil houden. De financiering staat echter onder druk door het
teruglopende aantal predikanten, en de minimale opbrengst uit
rente en obligaties. Het bestuur bezint zich op de financiële ontwikkelingen op termijn en mogelijke keuzes.

Bij calamiteiten kunnen leden een beroep doen op het Steunfonds
van de BNP. Daarnaast zet de BNP het voormalige PKN Fonds
Individuele Hulpverlening voor predikanten en hun betrekkingen
voort, zolang daarvoor gelden beschikbaar worden gesteld.
Verschillende fondsen leveren hieraan een bijdrage.

Foto: P. Huiser

Steunfonds en Fonds Individuele Hulpverlening

Het serviceniveau voor leden van de BNP is hoog. Talloze vragen
en verzoeken om hulp bereiken dagelijks het bureau. Het gaat om
de kerkordelijke, fiscale en financiële aspecten van het predikantschap. Ongeveer 15 predikanten worden jaarlijks intensief begeleid
bij problemen in de gemeente. Vele anderen worden te woord
gestaan. In het bijzonder vroegen de aanpassingen rond woonbijdrage en pensioen in december veel aandacht. Ondanks een afnemend ledental, neemt het beroep dat op het bureau gedaan wordt,
niet af.
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
heeft ook voor de BNP gevolgen. Nu is de BNP altijd al voorzichtig
en terughoudend met persoonsgegevens, maar de procedures
zullen nog scherper beschreven moeten worden.

Foto: P. Huiser

Het bureau van de BNP
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Een persoonlijke impressie van de synode
Door Claartje Slootmans
Eerste ervaringen

In november mocht ik voor het eerst als
gast de vergadering van de Generale
Synode bijwonen. Als nieuwkomer en buitenstaander keek ik mijn ogen uit. Het is
bijzonder boeiend om te zien hoe dit
hoogste besluitvormende orgaan van de
Protestantse Kerk in Nederland functioneert. Hoe zij zoekt om – in geloof – wegen
te vinden voor allerlei praktische problemen en nieuwe kansen probeert te
creëren voor kerk- en gemeentezijn.

is besloten ‘het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken om een in te stellen
werkgroep van deskundigen (a) te laten
onderzoeken welke mogelijkheden de
huidige kerkorde kent voor kleine
gemeenten om op een voor hen passende
wijze te voldoen aan de kerkorde; (b) zo
nodig voorstellen te doen voor aanvulling
van die mogelijkheden; (c) hierover te rapporteren in de synodevergadering van
november 2019.’
Tijdelijke aanstellingen

Een synodevergadering is een spannend
gebeuren. Het is intensief voor de vele
afgevaardigden, voor de adviseurs en voor
het moderamen van de synode. Twee hele
dagen wordt er vergaderd. Gelukkig is er
ook tijd voor gebed (o.a. een liturgische
dagopening) en voor ontmoeting ‘in de
wandelgangen’ (b.v. tijdens de lunch).
Synode april 2019

Tijdens de laatste synode stond op vrijdag
(de tweede dag) een groot aantal punten op
de agenda die ook voor predikanten van
belang zijn, nl. kerkordewijzigingen voor
tijdelijke aanstellingen, aanpassingen in het
aanvragen van een preekconsent voor kerkelijk werkers, besluitvoorstellen op basis
van de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’
over pioniersplekken en de tussenrapportage ‘Schuilplaats in de wildernis.’
Hoewel de eerste drie punten apart geagendeerd waren en het moderamen bij monde
van dr. R. de Reuver de vergadering verzocht ze van elkaar gescheiden te houden,
bleek dat voor veel afgevaardigden moeilijk. Zelf hoorde ik in de reacties van afgevaardigden vooral veel pijn. Gemeentes,
vooral kleinere gemeentes, worstelen. Ze
hebben te maken met een afnemend
ledental, vinden steeds moeilijker of niet
ambtsdragers, hebben moeite een predikant te betalen of überhaupt te vinden voor
de zondagse diensten. In antwoord hierop
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Op de synode van november 2018 was
gesproken over tijdelijke aanstellingen van
predikanten. Er werd toen besloten tot een
uniformere (arbeidsrechtelijke) regeling
voor tijdelijke aanstellingen, en  voor verruiming van mogelijkheden voor een tijdelijk beroep. Deze besluiten lagen nu in de
vorm van kerkordevoorstellen op tafel. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen
enerzijds incidentele en structurele hulpdiensten (tot max. 2 jaar) en anderzijds de
tijdelijke dienst (min. 2 jaar). Het eerste is
een zaak van gemeenten en predikanten;
bij het tweede is de classis betrokken.
De kerkordevoorstellen zijn met één wijziging aangenomen. Er bleek nl. een tegenstrijdigheid in de kerkorde te ontstaan. In
de nieuwe – nu aangenomen – voorstellen
is opgenomen dat een predikant beroepen
kan worden voor een tijdelijke dienst van
min. 2 jaar. In Ord. 3-4-2 wordt vermeld
dat een predikant ‘niet beroepen kan
worden zolang hij de gemeente waaraan hij
is verbonden nog geen vier jaar dient.’
Ondanks de hogere inkomsten bij tijdelijke

dienst (deze moeten het wegvallen van het
wachtgeld compenseren), loopt de predikant met een beroep van meer dan 2 maar
minder dan 4 jaar risico’s. Daarom werd
een amendement aangenomen waarbij een
predikant met een aanstelling van minder
dan 5 jaar beroepbaar kan zijn vanaf één
jaar vóór afloop van de overeengekomen
tijd.
Overigens was opvallend dat tijdens de
vergadering, met name door de scriba,
werd gezegd dat predikanten niet voortijdig een (tijdelijk) beroep mogen
neerleggen.
Preekconsent voor kerkelijk werkers

Er lag een voorstel ter tafel dat het voor
kerkelijk werkers (iets) gemakkelijker moet
maken om een preekconsent aan te vragen.
Dit is aangenomen. Tegelijk bleek de
behoefte  aan een bredere inzet van kerkelijk werkers in gemeenten groot. Velen
gingen de voorstellen niet ver genoeg. Toch
wilde het moderamen hier niet vooruit
lopen op het aangekondigde gesprek over
het ambt (zie hieronder). Opvallend hier
vond ik vooral dat het moderamen bij
monde van de scriba zei dat er bij de
Commissie Preekconsenten  grote aarzelingen waren over de kwaliteit van preken.
Wat zegt dit? En over wie?
Mozaïek van Kerkplekken

Het grootste onderwerp van bespreking op
de tweede dag van de synode was de nota
Mozaïek van Kerkplekken. Velen wilden
hierover het woord voeren. Daarom gaf de
voorzitter het woord aan één afgevaardigde

Ter vergadering werd door een afgevaardigde expliciet gevraagd of met het aannemen
van de voorstellen voor tijdelijke dienst de mogelijkheid vervalt om een emeritus te
beroepen in een kleine gemeente. Daarop is door het moderamen bevestigend
geantwoord. Er zijn hierop geen amendementen, moties of tegenvoorstellen ingediend.
In de toekomst is er voor emeriti dus alleen de mogelijkheid van structurele
hulpdiensten (met een max. van 2 jaar).

van elke classis
en aan de adviseurs van de
synode (o.a. de
PThU en de vertegenwoordiger
van de Lutherse
Synode). Er
klonken zeer veel
goede geluiden
over de pioniersplekken. De scriba vatte de
verschillende reacties van de classes als
volgt samen: ‘Veel dank voor uw reacties.
Er spreekt geweldige betrokkenheid op
deze zaak uit. We zijn blij met deze ontwikkelingen. We hebben bewust voor deze vernieuwende strategie gekozen. We hebben er
voor gebeden. We zijn er dankbaar voor.’
Maar er waren ook veel vragen. Dat vertaalde zich in meer dan 30 tegenvoorstellen, amendementen en moties. Na de
lunch (die op het juiste moment geagendeerd was!) legde het moderamen daarom
een aangepast besluitvoorstel voor – dat
ook aangenomen is. Besloten werd tot
‘nadere uitwerking van het voorstel de
‘kerngemeente’ [d.i. de pioniersplek – CMS]
vorm te geven als ‘buitengewone gemeente,’
beschreven in ord. 2-5-2 en hierover een
uitgewerkt besluitvoorstel voor te leggen in
de synodevergadering van november 2019,’
maar dat verdere besluitvorming zou
plaatsvinden tijdens een extra vergadering
van de synode – op 22 juni a.s. Dan zal er
onder andere worden doorgepraat over
vragen rond geestelijk leiderschap/voorgangers op pioniersplekken (in de voorstellen was sprake van een ‘pastor’ met een
twee jarige hbo-opleiding in deeltijd), over
lidmaatschap (hoeveel leden, wie vormen
de kerkenraad/het bestuur etc.) en over de
relatie tussen pioniersplekken/kerngemeenten en ‘gewone’ gemeenten.

Schuilplaats in de Wildernis

Aan het einde van twee dagen vergaderen
werd de ‘Tussenrapportage Schuilplaats in
de Wildernis?’ gepresenteerd. Twintig jaar
geleden, in 1999, werd het rapport
‘Schuilplaats in de Wildernis? Nota over
kerkelijk beleid rond seksueel misbruik’ in
de gezamenlijke synode van NHK, GKN en
ELK besproken, gevolgd door een groot
aantal besluiten. Nu, na 20 jaar, is een projectgroep o.l.v. ds Sophie Bloemert opgericht om te evalueren. De synode, ging na
een indrukwekkende inleiding met na-

vertelde ervaringsverhalen uiteen in
groepen. In het najaar komt dit belangrijke
onderwerp terug op de agenda van de
synode.
Afronding

Er staat veel op de agenda van de synode.
Het is indrukwekkend om de synodeleden,
de adviseurs en het moderamen aan het werk
te zien. Samen zoeken naar een weg, samen
op weg in geloof. Het vraagt wat van mensen,
maar het is ook bijzonder om toch door dat
alles de Geest aan het werk te zien. u

Tijdens de bespreking van bovenstaande
agendapunten, klonk ook steeds de roep
om een bezinning op het ambt. De synode
heeft besloten een werkgroep van deskundigen in te stellen ‘over de vraag welke
betekenis onder andere de ontwikkelingen
rond nieuwe kerkplekken hebben voor de
ambtsvisie van de kerk.’
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Afscheid genomen maar niet uitgediend

Aartjan van den Berg

Door Elly Bakker

Hoe is het, emeritus te zijn?
Naam: Aartjan van den Berg
Leeftijd: 79 jaar
Woonplaats: Tiel
Gediende gemeenten/werk: Rekken
(NHK) aug.1969; ’s Gravenzande (NHK)
aug.1974; predikant met bijz. opdracht
voor de Kerk in haar geheel – secretaris
Raad voor de Catechese (NHK/SOW/PKN) juli 1976 (w.o. opzetten en begeleiden van de
cursus Theologische Vorming Gemeenteleden; opzetten van de Loopbaanbegeleiding
voor predikanten)
Emeritaat: 2004

Pure luxe!! Je mág doorwerken maar je
hoeft niet meer. Veel dingen kun je als emeritus blijven doen zoals je gedaan hebt. Het
werk wat ik het grootste deel van mijn leven
heb gedaan: de cursussen Theologische
Vorming Gemeenteleden die ik heb opgezet
en gecoacht, zijn weliswaar - helaas - nu
voorbij. Maar ik mag blijven doen waar
mijn hart ligt: diensten, een stukje pastoraat
ook rondom de kerkdiensten waar ik in
voorga, lesgeven, studeren en publiceren.

Activiteiten: voorgaan in diensten; met echtgenote (mede)verzorgen van 2-jarige
kleindochter / begeleiding van een Koerdische familie / tuinieren in de moestuin naast

Wat mis je het meest en wat in het

het huis (na het interview ga ik naar huis met een grote bos superverse rabarber!)

geheel niet?

Bijzonderheid: van kind af aan veel getekend (veel illustraties in liturgieën!), na het

Wat ik absoluut niet mis is het vergaderen
om het vergaderen. De landelijke Kerk had
daar een handje van!
Wat ik mis? Ik had graag tijdens het landelijke werk waarvoor ik werd aangesteld, een
klein stukje pastoraat behouden. Daarom
houd ik nu rond het voorgaan in diensten
graag wat contact in de gemeente; zo doe ik
toch nog een beetje pastoraat. Je moet toch
ook weten wat er in een gemeente gebeurt.
In mijn cursuswerk stond ik ook altijd zelf
‘voor de klas’. Dan weet je uit eigen ervaring
waar zich de problemen voordoen.

emeritaat begonnen met cursussen portrettekenen en -schilderen. Een aantal van deze
portretten is gebundeld, onder de titel: ‘Een vrolijke opstanding’.

Waar ligt nu het zwaartepunt van je
dagelijkse bezigheden?

Eén duidelijk zwaartepunt is er niet. Ik lees
voor de (emeriti)leeskring, zorg samen met
mijn vrouw veel voor onze 2jarige kleindochter wier moeder een jaar geleden plotseling overleed. Ik werk graag in de tuin en
uiteraard is er het portrettekenen en de
poseersessies wanneer ik een opdracht heb.
Daarbij komt ongedacht ook een stuk pastoraat om de hoek kijken, want ik spreek
ondertussen over van alles met degene die
ik portretteer. Dat vind ik een mooie bijkomstigheid. Iets wat ik mis is het spelen als
violist in een orkest. Dat deed ik als student,
in Rekken is het helaas al verwaterd door
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het vele avondwerk in de gemeente. Ik heb
het nog wel eens opgepakt maar tijd en
energie ontbreken me gewoon. Wel zit ik op
een kerkkoor in Kerk-Avezaath.  
Kijk je nu anders aan tegen kerk/
geloof/theologie?

Je blijft altijd leren. Op de theologische leesgroep van emeriti waar ik lid van ben, valt
mij op dat voor sommigen de kerk een vanzelfsprekende entiteit is: volkskerk. Ik studeerde grotendeels in Brussel, zat daar
10-hoog Hebreeuwse woordjes te leren, verkeerde in een oecumenische omgeving,
zoiets als ‘onze kerk’ heb ik nooit gekend.
Eerder vraag ik mij af: wat is de relevantie

van een kerk in een samenleving die er niets
meer van weet? Na mijn studie ben ik de
spiritualiteit in gedoken, de religieuze ervaring. In de 70er en 80er jaren was mijn
vraag: hoe wérkt geloof? Dat is ook mijn
promotieonderwerp/onderzoek geworden.
‘Als mensen door God worden aangeraakt’,
hoe werkt dat dan in de levens van mensen?
Tomas Halik, die we met de leesgroep lazen,
betrekt ervaring en exegese op elkaar in zijn
boeken, dat spreekt mij aan. Vroeger was ik
beïnvloed door de kennisleer van Plato,
maar mijn laatste boek is meer aristotelisch
georiënteerd. Hoe werkt ‘deze werkelijkheid’
in het menselijk leven? In mijn cursussen
wilde ik de cursisten handvatten geven om

G

De weg van de
Stilte - Een
geloofsbalans
Jan de Jongh
Narratio 2019
ISBN 978 90 5263
7310
191 pagina’s,
€ 19,90
Vanaf het begin van mijn predikantenbestaan heb ik veel gehad op het gebied van
liturgie en bruikbare teksten aan de boeken
van Jan de Jongh. Dit boek, De weg van de
Stilte, is opnieuw een prachtige verzameling teksten en overwegingen, van hemzelf
en van anderen. Het vraagt om in alle rust
de teksten, gedichten en gebeden in je op
te nemen. Je kunt het ook gebruiken om
het met een groep te bespreken, de teksten
in stilte te overwegen en erover van
gedachten te wisselen. Naast de thematische benadering van de stilte; de zoektocht
naar stilte, stilte in de liturgie en de Stem
in de stilte zijn er ook een aantal hoofdstukken over mystiek, de binnenkamer van
die ziel.

esignaleerd

Gebed
Verborgen Aanwezige,
in de binnenkamer
zoek ik uw Aangezicht.
Mijn denken en doen
wat mij ontmoedigt en bezielt,
stel ik U voor ogen,
opdat uw glimlach erover oplicht.
Straks zal ik weer leven
alsof er geen god bestond
en in de Geest van Christus het goede
te doen.  p.76
Samen luisteren
in de stilte Lectio Divina
met 40
oefeningen
Jos Douma,
Anselm Grün en
anderen
Royal Jongbloed
i.s.m. Berne
Media 2019
ISBN 978 90 3380 170 9, 160 pagina’s,
€ 16,99
Lectio Divina is een manier van bijbellezen
‘die raakt, die transformeert, die vrede en

te kunnen omgaan met zaken als homeopathie en New Age versus theologie en geloof.
Ze leren zichzelf de vraag te stellen: hoe
kijkt een hoogleraar in de theologie c.q. een
kerkelijk functionaris naar de aardse werkelijkheid, en waarin verschilt hun blik daarop
van de jouwe? En wat kerkelijk onderdak
betreft: wij zijn jarenlang lid van ‘Gods
Werkhof ’ in Werkhoven geweest – een
oecumenische geloofsgemeenschap. Drie
van onze kinderen zijn daar door mij
gedoopt. De oecumene is altijd een rol
blijven spelen. Momenteel zijn wij lid van
de Evangelisch Lutherse Gemeente in
Utrecht.  u

Door Jasja Nottelman

vreugde geeft, die een Godsontmoeting
belooft.’ In het boek zijn veertig teksten
opgenomen van auteurs uit diverse kerkelijke tradities. Dit maakt dat het boek een
mooie mix aan bijdragen biedt en je meeneemt op de weg van Lectio Divina. De
inleidende hoofdstukken geven inzicht in
de methode van Lectio Divina, hoe er in
het klooster mee wordt omgegaan en
wordt er een pleidooi gehouden voor de
stilte. Een mooi toegankelijk boek voor
individueel gebruik, het kan ook ingezet
worden in groepen.
Naar aanleiding van Exodus 1: 8-13,
waarin staat dat de Egyptenaren bang
werden voor het groeiende volk Israël
schrijft Maria van Mierlo, nadat zij zich
heeft verdiept in het thema angst:
Liefste,
mijn God,
blijf mijn voeten richten naar jou,
houd mijn verlangen naar jou
en mijn vertrouwen in jou wakker,
altijd.
Dan heeft angst geen kans,
dan heeft angst geen houvast,
dan heeft angst geen leven,
want waar jij bent
kan angst niet bestaan.
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Mozaïek van kerkplekken
Fundament

Onze kerk heeft behoefte aan een ambtsopvatting die breed
gedragen wordt, en waarin roeping en zending centraal staan.
Soms lijkt het alsof je voor het ambt zou kunnen leren en als je
geslaagd bent voor je diploma, kun je predikant worden. Maar er
is geen enkel diploma, dat iemand toegang geeft tot enig ambt in
de kerk. Voor het ambt wordt je volgens onze kerkorde door
Christus geroepen. Als het predikantschap een baan wordt, waar
je voor afstudeert en die je dan gaat uitoefenen, omdat de klus
geklaard moet worden, dan verbleekt niet alleen het ambt, maar
dan mist de kerk het fundament waar ze op staat.
Woord en Sacrament bij elkaar houden

Niet iedereen is geschikt voor elk ambt. Natuurlijk zijn er voor
elk ambt geschikte/bekwame mensen nodig. Vaardigheden en
opleidingsniveau zijn belangrijk, maar het academisch gevormd
zijn is niet altijd doorslaggevend. In de zienswijze van de grote
kerktradities van voor en na de reformatie horen de bediening
van Woord en Sacrament wezenlijk bij elkaar. Die moet je niet

Door Margriet Gosker

van elkaar loskoppelen. Praktisch betekent dit, dat ik ervoor
pleit alleen mensen te ordineren tot de dienst van Woord en
Sacrament.
Ordinatie

Dat brengt me op het springende punt: de ordinatie tot predikant.
Diegene aan wie de dienst van Woord en Sacrament wordt opgedragen mag de ordinatie tot predikant niet onthouden worden. Dat
is van meet af aan ook in de kerken van de reformatie zo geweest en
dat moeten we zo zien te houden, ook uit oecumenisch oogpunt.
Als mensen al het predikantswerk doen, maar geen sacramenten
mogen bedienen, dan moet de kerk hen - in mijn optiek - ordineren. Mensen aan wie taken zijn toevertrouwd die inhoudelijk tot
het predikantschap behoren, moet je niet dwingen tot een bevestiging tot ouderling of diaken, zoals thans het geval is. Zo wordt het
onderscheid tussen de ambten vertroebeld en de eigen aard van de
ambten verstoord. En zo wordt er geen recht gedaan aan mensen.
Ik zie wel de mogelijkheid van differentiatie binnen het ambt van
predikant, zoals we dat bij de beide andere ambten ook al zien.
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Kerk en Theologie is het
toonaangevende tijdschrift over
theologie voor predikanten en
theologen die vakmatig willen
bijblijven. Inhoudelijk bestrijkt
het blad het gehele
theologische veld, van exegese
en kerkgeschiedenis tot
dogmatiek en homiletiek.

Elk kwartaal biedt Kerk en Theologie verschillende artikelen
rondom de praktijk van de kerkelijke gemeente en verrijkingen
van het dagelijks theologisch bestaan, aangevuld met
een kroniek en boekbesprekingen.

Jaar- nt:
eme
abonn slechts
1e jaar

Neem nu een (proef)abonnement op Kerk en Theologie of geef
het aan iemand als origineel cadeau!

www.kokboekencentrum.nl/tijdschriften/kerk-en-theologie

Pro
abonneefm
2 numm ent:
ers

€
50
2
7
,
,
€ 50
75
,-

68
i.p.v. €

Internationaal

Ik woon twee kilometer van de Duitse grens. In ons buurland zijn
al geruime tijd gemeenteleden actief (eerst lectoren genaamd,
daarna Predigt-helfer en sinds enkele jaren Prädikanten. De EKD
Rheinland gaat heel ver in het ordineren van leken. Er zijn in het
Rheinland honderden leken ehrenamtlich werkzaam, sinds 2005
worden ze geordineerd voor de dienst van Woord en Sacrament.
Dit wordt door velen als een devaluatie van de ordinatie gezien. Ze
moeten wel een tweejarige opleiding volgen en Fortbilding is
vereist. De reden die daarvoor wordt genoemd is het grote
Pfarrer-tekort. In de Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands (VELKD) wordt de zending van Prädikant(inn)en
soms als Beauftragung en door anderen als Ordination betiteld.
Een nieuw ambt?

Wat wordt er in een  van kerkplekken precies bedoeld met de
vraag of er draagvlak is om vanuit het éne ambt van Woord en
Sacrament tot een andere meer contextuele ‘ontvouwing’ van het
ambt te komen dan tot nu? Is het een voorstel tot differentiëring
van het ambt van predikant? Of komt er een nieuw ambt? Het
voorstel is om voor nieuwe kerkplekken minimaal één ambtsdrager te hebben, die bevoegd is Woord en Sacrament te bedienen.
Dat hoeft dan geen academicus te zijn, maar scholing is wel
vereist. Dat zou een mogelijkheid zijn, die ruimte biedt om ook in
pioniersplekken regelmatig avondmaal te vieren zonder steeds een
reguliere predikant te hoeven invliegen. De vraag is dus wat dan
de (nieuwe) vereisten dienen te zijn voor een geldige ordinatie?
Wat mij betreft is een ordinatie van een theoloog op hbo-niveau
oké, maar iemand al direct ordineren na zes weekenden bijscholing en enige thuisstudie? Dat lijkt me ongewenst. Er zal verder
over worden nagedacht moeten worden wat dan de minimale vereisten en criteria zijn voor een dergelijke sacramentsvergunning.
En blijft het geheel dan onder supervisie van een regulier predikant? Ik zou eerder denken aan een regeling voor singuliere gaven.
Academisch gevormd predikantschap onder druk

Het is volstrekt duidelijk, dat niet alleen de academische vorming,
maar ook het reguliere levenslange predikantschap nog meer onder
druk komt te staan, als we deze weg verder bewandelen. Dat moet
iedereen zich goed realiseren. Is dat erg? Ja, ik vind van wel. Willen
we vandaag ook nog in de samenleving gehoord worden, dan zijn
naast charismatische Alida Bosshardts vrijgestelde academici met
een behoorlijke denkkracht onontbeerlijk. We hebben al hbo-theologen die als predikant functioneren. Ik zou willen dat de synode
besloot hen het ambt van predikant te geven. De vraag die nu voorligt is, of je behalve aan reguliere predikanten en hbo-predikanten
(zeg ik maar even) ook avondmaalsbevoegdheid kunt geven aan
niet-theologen/pioniers/kerkstichters? Ik begrijp heel goed, dat een
pioniersplaats dat graag wil, maar de bezwaren zijn groot. Dan zou
je niet-theologen (pioniers/kerkstichters) moeten ordineren, anders
koppel je los wat altijd in onze traditie heeft gegolden. Je stelt je
daarmee buiten de wereldkerk en je krijgt oecumenische

problemen. Maar het missionaire argument weegt voor mij ook
zwaar, dus er moet wel een oplossing gevonden worden.
Ordinatie in soorten?

Is het wenselijk onderscheid te maken tussen de ordinatie van
reguliere predikanten, hbo-predikanten voor het leven en mensen
met een tijdelijke ‘sacramentsvergunning’ (Duits Beauftragung)?
Dat lijkt mij wel, want dat dient de duidelijkheid. Mensen met een
tijdelijke ‘sacramentsvergunning’ onder supervisie van een reguliere predikant zou ik niet als geordineerd willen beschouwen. Een
hbo-predikant is wat mij betreft gewoon een predikant of zo je
wilt een basispredikant. Wat betreft mensen met een eventuele tijdelijke ‘sacramentsvergunning’: die zou ik geen voorganger
noemen. Dat is niet onderscheidend genoeg. Daar kun je voor
kiezen, maar als je onderscheidend wilt zijn, kies dan voor evangelist, dat is meteen ook mooi missionair. Of houd het gewoon op
pionier. Ik zou niet kiezen voor pastor, want een pastor in de RKK
is meestal wel universitair opgeleid en niet geordineerd, dus dat
zorgt dan weer voor verwarring.
Avondmaal. Wie bedient?

Mijn eerste gedachte is vreugde! Laten we dankbaar zijn dat er
zoveel vraag is naar doop en avondmaal. Pioniers (niet-theologen)
avondmaal laten bedienen onder de verantwoordelijkheid van een
predikant? In alle tijdelijkheid, voor een beperkte periode en een
afgebakend gebied? En als een pioniersplaats volwassen is toch
zorgen voor een predikant? Uit het onderzoek blijkt dat pioniersplaatsen niet altijd op predikanten zitten te wachten en dat begrijp
ik goed. Maar een eenmaal volwassen kerkplek heeft wel een geordineerde predikant nodig. Er zijn genoeg jonge predikanten die
daartoe prima in staat zijn volgens mij, dus zet die vooroordelen
maar opzij.
Doop, wie bedient?

Voor de doop geldt hetzelfde, laten we blij zijn, dat er vraag naar de
doop is. Bij de bediening van de doop is wel de toevoeging noodzakelijk, dat de doop in noodgevallen in de RKK door iedereen mag
worden bediend, ongeacht of men geordineerd is of niet. Maar dat
geldt alleen in een noodsituatie (doodsgevaar). Dus oecumenisch
gezien ligt dat wat minder zwaar. Ook voor de doopbevoegdheid
heb ik niet direct een oplossing. Zou het zinnig zou zijn de mogelijkheid te scheppen een tijdelijke doopbevoegdheid te verlenen aan
een niet-theoloog (pionier) onder supervisie van een reguliere predikant, gedurende de periode dat de kerkplek nog niet volwassen is?
Het schijnt hier en daar al te gebeuren! Maar dan onder de ‘kronkelredenering’ dat de pionier eerst tot ouderling moet worden
bevestigd. Dit lijkt mij niet de juiste gang van zaken. u
De volledige tekst van deze bijdrage inclusief bronvermeldingen
is te vinden onder http://www.margrietgosker.com/downloads/
MargrietGoskerPublicatie0154.pdf
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Bent u op zoek naar een goede hypotheek of een advies over uw lopende hypotheek?
Kies dan voor een onafhankelijke adviseur!
Kies voor een adviseur die vrij is in de keuze van een geldverstrekker.
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Karl Barth

Karel Blei
Karl Barth en zijn theolo-

en zijn theologische weg door de tijd
Door André van der Stoel

gische weg door de tijd
KokBoekencentrum
ISBN 9789023955375
416 p., 37,50. Actieprijs
tot 31 juli 2019: € 25,00

Toen ik begin 2019 door de redactie van
Predikant en Samenleving werd gevraagd
om Karel Bleis boek ‘Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd’ te recenseren
was ik enigszins verrast. Ik heb mijzelf
nooit als een kenner beschouwd van deze
theoloog. Maar een redactielid herinnerde
zich dat ik enkele jaren geleden op een studentenbijeenkomst iets gedeeld had over de
manier waarop Barth mij had geholpen in
zijn denken over de Bijbel als ‘het Woord
van God’. Vandaar dat ik nu werd gevraagd
om dit boek te recenseren.
Deze recensie van dit boek moet dus eerder
beschouwd worden als de weergave van een
leek op het gebied van Karl Barth. Mijn
kennis en leeservaring vooraf waren niet
meer dan fragmentarisch. Toch hoeft dit
geen nadeel te zijn, want nu kon ik het
boek beoordelen als een inleiding op
Barths leven en denken. Lukt het dit boek
om Barths omvangrijke oeuvre samen te
vatten en te plaatsen in de tijd waarin dit
ontstond? En wat kan ik daar vervolgens als
jonge predikant van leren?
Toen ik het boek ontving schrok ik wel
enigszins. 400 pagina’s, verdeeld over 27
hoofdstukken, die elk weer zijn onderverdeeld in zo’n 8 paragrafen. Dit was een
grondig theologisch werk, niet zomaar iets
om op mijn nachtkastje neer te leggen.
Maar tot mijn verbazing kwam ik er al snel
achter dat dit grondige boek, door de systematische opzet juist erg prettig las. Aan
alles merkte ik dat de auteur helder voor
ogen had wat hij in elke paragraaf wilde
zeggen. En hoe de paragrafen op elkaar
voortborduurden. En op momenten dat ik
meende dat ik even iets terug moest zoeken
omdat een naam of onderwerp al eerder
genoemd was, bleek ook de auteur aan te
voelen dat ik een verwijzing nodig had. Erg
handig is ook de uitgebreide tijdlijn die
zich achterin het boek bevindt.
Ik heb het boek met veel plezier en grote

interesse gelezen.
Want hoewel
Karl Barth wordt
beschouwd als
één van de
grootste theologen van de
20e eeuw had
ik geen volledig overzicht van zijn denken. Karel Blei
laat in dit boek vanuit Barths geschriften
zien hoe zijn denken zich ontwikkeld heeft.
Hoe hij zijn hele leven theologisch een weg
zoekt tussen ‘verstarde orthodoxie’ en
‘moderne theologie’ in het spoor van
Schleiermacher. Dit is een worsteling
waarmee Barth bij mij veel herkenning
oproept. Belangrijke lijn in het boek is de
ontwikkeling van Barths hoofwerk, De
Kirchliche Dogmatik. Blei maakt inzichtelijk hoe Barth de inzet van dit monumentale werk vanaf 1932 uitwerkt, in gesprek
met de tijd waarin hij leeft.
De inzet van het boek is om juist die
samenhang met de tijd waarin Barth leefde
te laten zien. Want het gewoel op het
wereldtoneel was niet gering. Allereerst was
de jonge predikant Barth ontzet over de
manier waarop de kerken in zowel
Duitsland als Frankrijk in de Eerste
Wereldoorlog de eigen legers zegenden.
Blijkbaar dachten beide kampen God aan
hun zijde te hebben. Vervolgens lezen we
hoe Barth in de jaren dertig verwikkeld
raakt in de kerkstrijd tussen de
Hitlergezinde ‘Duitse christenen’ en de
‘Belijdende Kerk’. Uiteindelijk resulteert dit
erin dat hij in een onvrijwillige ballingschap terugkeert naar zijn geboorteland
Zwitserland. Dit gedeelte van het boek
heeft mij het meest geschokt. Ik voelde mee
hoe Barth het grootste gedeelte van het
Duitse christendom de verkeerde kant op
ziet gaan, maar zijn profetische stem uiteindelijk gesmoord wordt.

Toch is het niet zo dat Barth
door al deze ontwikkelingen
uit het veld geslagen is. Vanuit
Zwitserland werkt hij trouw
verder aan zijn colleges en zijn
dogmatiek. En met enige regelmaat klinkt er via diverse
kanalen ‘een stem uit
Zwitserland’. Als Duitsland uiteindelijk de
oorlog verloren heeft spant Barth zich in
om het Duitse volk haar schuld te laten
belijden. Hij kiest nooit de gemakkelijke
positie, maar verkondigt principieel wat
een christen in deze wereld te doen staat.
Ook probeert hij weerstand te bieden aan
sterke anticommunistische tendensen in
het westen.
Tot slot werkt Barth de laatste 20 jaar van
zijn leven vooral aan zijn vier banden over
de verzoeningsleer. Gestructureerd als
altijd werkt ook Blei de verschillende perspectieven uit die Barth aanreikt. Telkens
wordt duidelijk welke stap Barth in zijn
denken zet, alsof je met de oude theoloog
meedenkt. Het is te merken dat Blei veel
waardering heeft voor Barth, vaak bemerk
je zijn instemming. Maar soms waagt hij
het ook om een kritische noot te plaatsen.
Het meest zichtbaar wordt dit bij Barth’s
visie op het jodendom, maar ook bij Barths
ethische visie op de plaats van man, vrouw
en huwelijk.
Wat heeft dit boek mij gebracht? Allereerst
erg veel inspiratie en leesplezier. Elke
ochtend las ik een gedeelte bij het ontbijt,
en het was voedsel om mijn bed voor uit te
komen en erdoor gesterkt de dag in te gaan.
Daarnaast heeft Blei mij zowel inzicht
gegeven in het denken van Karl Barth, als
in de relatie die dit denken heeft tot de situatie waarin hij zich bevond. Dit boek is een
prachtig bewijsstuk dat theologie nooit losstaat van het concrete leven u
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