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Met liefde …  

2016 was een bewogen jaar voor SKW. Een jaar dat in het teken stond van het 10-jarig 

bestaan, de start van de samenwerking met de NGK en nieuwe dienstverlening. We 

mochten ook twee nieuwe collega’s verwelkomen en verhuisden naar het nieuwe 

kantoorpand aan de Dokter Spanjaardweg. De kerkelijk ondersteuning voor de 

materiële regelingen, arbeidsvoorwaarden en financiële advisering werden in 2016 

verder geprofessionaliseerd.  Samenvattend begint 2017 voor SKW met vernieuwde 

krachten (zie ook ons jaarverslag 2016).  

 

 

Bemoedigen 

Kerk-zijn vraagt vandaag een eigentijdse, moedige 

aanpak in een samenleving die verandert. 

Verbondenheid met de kerk van Christus is niet 

meer vanzelfsprekend. In de organisatie van kerken 

vraagt dit om meer samenwerking en flexibiliteit. In 

het vertrouwen dat Christus de kerk draagt, wil SKW 

als landelijke bureau kerken lokaal ondersteunen en 

bemoedigen. Dat doet SKW door te werken aan 

meer eenvoud in kerkelijk beleid. Denk bijvoorbeeld 

aan het ontlasten en adviseren over de praktische, 

kerkpersoneel gerelateerde of financiële zaken.  

 

 

 

In liefde bijeenhouden 

Kunnen we als kerken één zijn ondanks verschillende opinies? In liefde bijeenhouden 

gaat voor SKW over interne kerkprocessen, maar kent ook  een reikwijdte over 

denominaties en regio’s heen. Dit komt tot uiting in het lidmaatschap van de NGK, de 

start van een preventieve dienst en het bevorderen van meer regionale samenwerking.  

 

Inzicht  

Samen met de ondersteunende en 

adviserende partijen rondom de kerken, 

hoopt SKW ook komend jaar inzicht en 

advies te geven over de in dit plan 

genoemde onderwerpen. In de 

verwachting dat dit mag bijdragen aan 

het doel dat het Evangelie door het werk 

van de kerken in Nederland gehoord blijft 

worden.  

Visie 
SKW streeft naar dynamische 

eenheid tussen kerken door 

algemene kerkelijke processen rond 

personeelsbeleid, beheer en 

financiën te vereenvoudigen met 

behoud van de lokale eigenheid.  

 

Wij stimuleren, adviseren en 

faciliteren kerken bij het aangaan 

van eigentijdse vormen van 

samenwerking en verbinding en bij 

de invulling van praktische kerktaken. 

De Bijbelse visie op kerk-zijn is daarbij 

ons uitgangspunt. 

Missie 
Wij geloven dat de belangrijkste taak van de kerk 

is, samen God groot maken en het evangelie in 

woord en daad met anderen delen. 

 

 Landelijke ondersteuning bij de praktische 

kerkelijke organisatie, die in deze uitdagende tijd 

en samenleving veelomvattend is, komt deze 

kerntaak ten goede.  

JAAR 
 

Samen sterk 

in Kerkenwerk 

 

 Kolossenzen 2:2 

“Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van 

allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus.” 
 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/03/Jaarverslag-SKW-2016.pdf
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Onze plannen voor 2017/2018 

Op deze pagina vatten we onze plannen samen in vier speerpunten.  

 

 

 

Een aandachtspunt voor SKW is de rechtspositie en mobiliteit van de predikanten. Met 

zichtbare veranderingen in de predikantendatabase buigen de Raad van Advies en 

andere ondersteunende partijen zich samen met SKW over de toekomst van de 

predikantspositie. Vanuit een rijke traditie wordt er voorzichtig afgewogen hoe de 

toekomstige predikant werkzaam kan blijven in de kerk. Is er ruimte voor een regio 

predikant? Hoe ziet de toekomstige zorgplicht van de kerk er uit bij een verschuiving 

van de werkzaamheden van de predikant? SKW heeft daarbij een actievere 

loopbaanbegeleiding voor predikanten voor ogen. Dit zijn spannende, maar reële 

vragen die concrete maatregelen vereisen.    

 

 

 

 

SKW verwacht een groei van de adviserende dienst Begeleiding Kerkenwerk. Steeds 

meer wordt daarbij om maatwerk gevraagd. De dienst is veelal gericht op het 

ondersteunen van / inzicht geven in het functioneren van kerkenraden of  financieel 

beheer. De kerkelijke structuren veranderen en daarmee ook de waarborging van 

financiën.   

Nieuw onder Begeleiding Kerkenwerk is BKW Basis. Een dienst die op besluit van de 

kerken inzet op preventie. Nieuw in 2017 is de start van de pilot. Met deze terugkerende 

dienst wil SKW meer inzicht en handvatten geven op het gebied van kerkelijk 

personeelsbeleid. In 2017 hopen we 1/3 van de leden (rond de 100 kerken) te 

benaderen. Aan het eind van 2017 volgt een evaluatie. 

 

 

 

 

Met liefde werkt SKW komend jaar verder aan de uitbouw van het lidmaatschap van 

de NGK. Door het teruglopen van vrijwilligers voor de kerkelijke organisatie is deze 

samenwerking nodig. Maar het is ook in lijn met wat op lokaal niveau al gebeurt: meer 

eenheid in de kerken, over de denominaties heen. Om deze reden besteedt onze NGK-

adviseur in 2017 concreet aandacht aan de communicatie richting de kerken en de 

ondersteuning van de NGA1 en andere commissies.  

 

 

 

 

SKW wil goede en eigentijdse dienstverlening bieden. Daar hoort bij dat de organisatie 

zich steeds blijft professionaliseren en up-to-date blijft. Om de kerken beter tot dienst te 

zijn, voert SKW dit jaar een nieuwe versie van de AFAS software door. Ook de 

dienstverlening naar buiten wordt verder gedigitaliseerd: in 2017 publiceert SKW enkele 

korte webinars [korte filmpjes] op haar website ter introductie op een onderwerp of 

over ingewikkelde zaken. Op deze manier krijgen de leden sneller en eigentijdser de 

benodigde informatie voor het kerkenwerk. 

                                                 
1 Nederlands Gereformeerde  instelling Arbeidszaken 

1) Bezinnen op de rechtspositie en mobiliteit van predikanten: 

2) Meer begeleiding van kerken:  

3) Uitbouwen van het lidmaatschap van de Nederlands Gereformeerde Kerk: 

4) Doorgaande professionalisering en digitalisering: 
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En verder 

Uiteraard biedt SKW in 2017/2018 continuïteit aan doorlopende onderwerpen. Op dit 

moment voorzien wij dat de volgende projecten passeren: 

 

BKW Basis:  

In het voorjaar 2017 start de pilot bij de classes Hattem, Leeuwarden en Alkmaar-

Haarlem. Hieraan doen in totaal 28 kerken mee. Na een eerste evaluatie willen we hier 

in de zomer en het najaar nog minimaal 50 kerken / 6 classes aan toe voegen.  

 

Materiële regelingen predikanten 

In 2017 staat een nieuwe onderhandelingsronde op de agenda. In het voorjaar 

verzendt SKW daarvoor een voorbereidende enquête naar de kerken. Op de 

ledenvergadering presenteren we de uitkomsten. 

 

Tweede opleiding interim predikanten  

In januari 2016 startte een opleiding voor interim predikanten uit de GKv. Begin 2017 

rondden 8 predikanten de opleiding voor interim predikant af. In de loop van 2017 

starten we, in samenwerking met de PKN, een tweede opleiding.  

 

Ontmoeting vacante gemeenten / Beroepingswerk 

Maart 2017 organiseerde SKW de zogenaamde “speeddate”. Op deze manier biedt 

SKW aan de kandidaten en vacante gemeenten ondersteuning bij het beroepingswerk.  

 

AFAS: herinrichting administratie & organisatie. 

Vanaf 2017 is SKW in gesprek met de developers van AFAS voor het herinrichten van de 

administratie en organisatie van SKW en VSE. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden 

van een eigen portal voor kerken en predikanten.  

 

SKW café: vervolg bijeenkomst 

Na vele positieve reacties van de aanwezige adviseurs en samenwerkingspartners op 

de jubileumbijeenkomst (okt. 2016) beraadt SKW zich op een vervolg. In SKW’s netwerk 

zitten veel waardevolle krachten. Door te investeren in elkaar uiten we onze liefde en 

waardering en nodigen we elkaar uit mee te denken over de toekomst van de kerken. 

 

Digitalisering  

De websitestatistieken laten al enkele jaren grote getalen bezoekers zien. Zie voor meer 

informatie het jaarverslag 2016. SKW voorziet dat zij komend jaar meer moet investeren 

in haar rol als online kennisbank voor de kerken.   

 

Tot slot 

Wij zijn dankbaar voor alle momenten dat onze God ons afgelopen jaar bijstond door 

de juiste woorden, de mensen en inzichten op ons pad te brengen. Wij bidden voor 

2017 en 2018 wederom om Zijn leiding! 

 

 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/03/Jaarverslag-SKW-2016.pdf

