VERSLAG VIERING FUSIE 11 MAART 2016

De dag dat CNV Connectief Kerk en Ideëel en de Vereniging van Kerkelijk Werkers vieren
dat ze samengaan……….
Op vrijdag 11 maart jl. vonden ruim 40 oude en nieuwe
leden van CNV Kerk & Ideëel (K&I) elkaar op het landelijk
dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland,
te Utrecht. Oud, omdat K&I de kerkelijk medewerkers al
enkele jaren onder zijn hoede heeft; nieuw omdat de
kerkelijk werkers (hbo-theologen) erbij kwamen vanaf
1 januari 2016. Dat mocht gevierd worden, vond het
inmiddels samengesteld bestuur.
Dagvoorzitter John Kerseboom.
Tijdens een viering in de kapel werd de thematiek van ‘een stap in de richting van de ander’
verbonden aan de bijbelse beloften van het beloofde land en het visioen van Jesaja om niet
te blijven stilstaan, maar iets nieuws te beginnen. De woorden en liederen en muziek gaven
de aanwezigen voldoende voedsel om op weg te gaan.

Er bleek steeds voldoende ruimte tot onderling gesprek bij het vervolg van het programma.
Pieter Oudenaarden, bestuurder van CNV Connectief, en in de
jarenlange aanloop naar de fusie met de VKW de geduldige
gesprekspartner, hield een prachtig ‘getuigenis’.
Aan de hand van zijn eigen biografie kwamen allerlei
onderwerpen ten aanzien van het CNV en de organisatie aan
bod.
Karin Kasper, bestuurder van K&I, vulde daarna aan met
een voordracht die ook de soms harde onderhandelingskant
van het CNV liet zien.
Er waren vragen over de verdringing in kerkelijke
organisaties door vrijwilligers, professionals worden soms
gemakkelijk ingewisseld. Ook vragen over flexibilisering,

zzp’ers en de toekomst. CNV moest toegeven dat daar nog lang niet altijd goede antwoorden
op te geven zijn.
Een heerlijke lunch met wederom gelegenheid om elkaar te ontmoeten, leidde uiteindelijk tot
het middagprogramma.
Nynke Dijkstra, missionair beleidsmedewerker van de PKN gaf
haar visie op de nota Kerk 2025. Dat deed ze met
wervelwindachtige positieve energie. De kerk vraagt
professionals die ondernemend, dynamisch, creatief en
moedig zijn. Back to the basics is helemaal geen gek
uitgangspunt om de vragen van de toekomst aan te kunnen.
Waar sta je voor als gemeente, wie ben je, wat is de kern van
je boodschap? Want dát zijn de vragen die Out in the World
gevraagd worden en het is diezelfde wereld waarin de
gemeente haar roeping gestalte geeft. De nieuwe theoloog is
herder/pastor én apostel. Hij/zij zal nieuwe gebieden moeten
gaan verkennen en ongebaande paden gaan. Een uitdaging
en een kans, volgens Nynke.
Vragen ontstonden over het proces zelf van de nota. Er werd
weinig medezeggenschap ervaren, en inhoudelijk weinig visie
gelezen hoe een en ander dan gestalte krijgt. Moet werkelijk
alles op de schop, of blijft het goede ook behouden? Uiteraard was dat laatste het geval en
blijkt in de praktijk een fifty-fifty verhouding te zijn van oud en nieuw.
Al met al een goede startdag bij het samengaan van CNV K&I en de VKW. Er is hoop op
goede samenwerking. Er is vertrouwen dat de VKW hiermee een juiste stap heeft gezet. Er
is de wil om onder de vlag van het CNV de christelijke identiteit te verankeren in de
organisatie en op de wijze waarop de belangenbehartiging geschiedt. Dat alles ten behoeve
van een zekere toekomst voor de leden.
Christiaan Boers
vice-voorzitter Kerk en Ideëel

