
Regioavond 2015 

Samenwerken & Verbinden 

 
Steunpunt Kerkenwerk 

& 

Predikantenvereniging 



Agenda 

Opening 

 

Presentatie 

 

Workshopronde 1 

 

Pauze 

 

Workshopronde 2 

 

Sluiting in workshopgroep 
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Waarom regioavonden? 

 

• Overleg PV & SKW 

 

• Overleg in Raad van Advies 

 

• Samenwerken en verbinden?  
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De predikant… 

• Afname aantal beschikbare predikanten 

• Meer vraag naar deeltijd predikanten / dus ook 

scheiding wonen en werken 

• Problemen bij kerken met aanstelling predikanten 

voor onbeperkte tijd 

• Soms blijft beroep uit of lange procedures… 

• Vraag naar interim werken: predikant voor 0,5 tot 

3 jaar “uitlenen”/”inlenen” 
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De predikant… 

• Toename samenwerking met collega’s, GKv, 

CGK, NGK 

• Predikanten gaan anders om met ‘roeping tot 

gemeentepredikant voor het leven’ 

• Van predikanten wordt naast geestelijke 

toerusting ook visie en leiderschap gevraagd 

• Meer focus op basisvaardigheden als 

communicatie, assertiviteit, flexibiliteit, invoelend 

vermogen en overtuigingskracht 
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De kerken veranderen… 

• Mondigheid en diversiteit in één gemeente  

• Noodzaak om meer naar buiten te treden  

• Initiatieven gemeentestichting 

• Inzet kerkelijk werkers / professionalisering, 

zakelijkheid en projectmatig werken 

• Afname betrokkenheid en teruglopend ledental 
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De kerken veranderen… 

• Groter beroep op gemeenteleden 

• Moeite om functies vervuld te krijgen 

• Kerkshopping / kerkverlating 

• Teruglopende financiële middelen 

• Intensievere samenwerking tussen GKv, CGK en 

NGK 

• Kerkgrenzen vervagen 

• Moeite met de tweede kerkdienst op zondag 
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Dé oplossing…bestaat niet! 

• Gavengericht werken; predikant, doe waar je 

goed in bent! 

• Samenwerken binnen/buiten de classis 

• Managen verwachtingen: verantwoordelijkheid 

kerkenraad, predikant en gemeente 

• Predikanten voor meer gemeenten;  in “pools” of 

“maatschap”, classicaal en/of regionaal 

• Maximum stellen aan verblijfsduur predikant in 

een gemeente: 

– intensivering (gestuurde) mobiliteit 

– meer landelijke “aansturing” van predikanten 
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• Gemeenteleden bevoegdheid geven tot 

preken/diensten leiden; 

• Preventief gebruik van P&O-instrumenten, 

begeleidingscommissie, functioneringsgesprek, 

etc.;  

• Tijdig inroepen externe hulp bij (dreigende) 

conflicten;  

• Eén traktementsschaal voor alle predikanten als 

dat de mobiliteit in de weg staat;  

• Een standaard loopbaanoriëntatie naast eigen 

vakgebied voor alle predikanten. 
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Dé oplossing…bestaat niet! 



Workshops 

Workshop 1: Toekomstgericht kerk zijn … betekent 

dat meer samenwerken? 
Leiding: Piet Mars, Sytze de Bruine en Ruurd Kooistra 

 

Workshop 2: Mobiliteit van predikanten… andere 

wegen bewandelen? 
Leiding: Sijtske van Delden en Aad van Zuijlekom 

 

Workshop 3: Dynamisch Verbinden.. Hoe zijn 

kerkenraad en predikant (dynamisch) verbonden? 
Leiding: Ad van der Lugt en Siebe Poutsma 
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