
Werkers in de kerk worden hierbij van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan een boeiende werkdag over het thema ‘recht’.  
Bij recht denken wij vaak een iets wat saai  is en ‘ver van ons bed’, iets voor 
deskundigen. Dat is allebei niet waar. In tegendeel, door er anders naar te kijken 
blijkt recht juist iets zeer levendigs en zie je dat ons leven en werken ervan 
doordrenkt is. Door toenemende wet- en regelgeving krijgen ook kerkelijke 
professionals steeds vaker te maken met situaties waarin juridische aspecten een 
rol spelen. Ook met de dilemma’s, bijvoorbeeld omdat grondrechten met elkaar 
in botsing komen. Denk aan vrijheid van meningsuiting versus vrijheid van 
godsdienst. Dat is zo in de samenleving en in de politiek , maar ook in het eigen 
dagelijks werk binnen de kerk. Alleen wordt het vaak niet als specifiek juridisch 
herkend omdat we het vanzelfsprekend vinden, bijvoorbeeld hoe we omgaan met 
geheimhouding (privacy). Ook kun je te maken krijgen, rechtstreeks of in 
contact met anderen, met zakelijk recht, erfrecht, zelfbeschikking 
(wilsverklaring) en kerkrecht. Ook belangrijk is de eigen 
arbeidsvoorwaardenregeling. 
Zo bevindt in principe iedereen zich in een stelsel van wet- en regelgeving, zowel 
privé als professioneel. Met name over dat laatste gaat het op deze werkdag: het 
leren herkennen en herleiden van de grote lijnen en onderscheid kunnen maken 
naar deelgebieden van recht. Daarin professioneel kunnen optreden is een 
bijdrage aan de kwaliteit van het werk en de werker zelf.   
Die doelstelling willen we bereiken met deze bijeenkomst. 
 
Opzet van de dag: 

 
Pieter Oskam verzorgt de inleiding ‘s morgens. Hij 
studeerde in mei jl. af aan de Christelijke Hogeschool te 
Ede op een onderzoek naar de vraag of er meer plaats 
moet komen in het profiel (opleiding) van de hbo-theoloog 
voor het onderwerp recht. Hij zal laten zien welke rol 
recht speelt in ons leven en spitst dit toe naar situaties in 
de praktijk van werkers in de kerk. Met name naar de 
spannende dilemma’s die zich daar voordoen. Op 
interactieve wijze wordt zowel informatie gegeven als de 
mogelijkheid om daarop met elkaar o.a. in workshops 

verdiepend te reflecteren. 
Om de breedte van het onderwerp recht te doen wordt tevens medewerking 
verleend door mr. Bert Dasselaar, juridisch adviseur bij CNV Connectief. Hij is 
een van de juristen die leden van Kerk en Ideëel bijstaan bij vragen en 
probleemsituaties op arbeidsrechtelijk gebied. 
Verder zijn we verheugd dat ook mr. Gijs de Jong, kerkjurist bij de 
Protestantse Kerk, een bijdrage wil leveren. Hij kent alle ins en outs van het 
kerkelijk recht en de kerkelijke praktijk. 
In discussies over rechten en wetten komen we vaak op het gebied van moreel-
ethische vragen: wat moet het zwaarste wegen in bepaalde situaties? De 
wetgeving of wat we denken dat ‘goed’ is in een bepaalde situatie maar 
misschien niet volgens de regels? Hoe ga je met die vragen om? Dit zal vooral 
worden belicht door Christiaan Boers, geestelijk verzorger en vicevoorzitter 
van Kerk en Ideëel. 
Tezamen vormen zij ’s middags het forum. Daarbij zal ieder vanuit de eigen 
expertise reageren op de vraagstukken en dilemma’s die het werken met 



casussen in workshops heeft opgeleverd. Dit zal tot een verdiepende discussie 
leiden. 
 Wij zijn ervan overtuigd dat deelname aan de deze dag inhoudelijk verrijkend is 
voor kerkelijke professionals. Tegelijk is er de verbindende factor van collegiale 
ontmoeting en uitwisseling. In de afsluitende viering is de kapel willen wij het 
begrip verbinding ook op liturgische wijze vormgeven. 
Deze werkdag is vooral bedoeld voor:Kerkelijk (mede)werkers, professionals 
werkzaam in en namens de kerk: 
hbo-theologen (kerkelijk werkers, pastores, geestelijk verzorgers) en 
medewerkers van kerkelijk bureaus, plaatselijk en landelijk. 
Studiepunten: 
Voor deze werkdag geldt een accreditatie van 0,25 PE-punt. 
Programma *):  
10.30 uur   aankomst met koffie/thee 
11.00 uur     opening, inleiding door Pieter Oskam.  

Onderbroken door interactieve momenten en koffie/thee 
13.00 uur  Lunch 
13.30 uur  middagprogramma met o.a. workshops en forumdiscussie 
15.30 uur  liturgisch moment in de kapel 
15.45 uur   napraten met drankje en hapje 
*) voor leden van Kerk en Ideëel is van 10.00 – 10.45 uur de Algemene 
Ledenvergadering. Uitnodiging en agenda worden apart verzonden. 

  
 Locatie: 
Nieuw Hydepark 
Driebergsestraatweg 50 
3941 ZX Doorn 
T (0343) 515214 klik hier voor info 
 
 
 
 

 
Kosten: 
Deelname is kosteloos voor leden van CNV Connectief/CNV Kerk en Ideëel 
Voor niet-leden geldt een bijdrage van € 25,Voor studenten niet-leden geldt een 
bijdrage van € 10,- 
Gaarne overmaken op naar NL29RABO0132 1889 02, t.n.v. CNV Connectief 
inzake sector Kerk & Ideeel met vermelding ‘deelname 4-11-2016’. 
Aanmelding: 
 
Graag voor uiterlijk 28 oktober per mail naar kerkenideeel@cnv.nl 
en/of overmaking van het bedrag naar bovenstaand banknummer. Eventuele 
dieetwensen graag kenbaar maken. 
U ontvangt geen bevestiging van de aanmelding. 
Namens de voorbereidingscommissie van 
CNV Kerk en Ideëel 
  
  
Ans van der Heiden, John Kerseboom, Hans Wilders en Margriet van Andel 
 


