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Nieuwsbrief Kerk en Ideëel

Beste collegae,

Hierbij ontvangen jullie de eerste Nieuwsbrief sinds januari. De coronacrisis heeft voor veel
veranderingen gezorgd in de kerk en de vakbeweging. Naast nieuwtjes daarom ook twee
persoonlijke verhalen van mijn kant en een link naar een televisieoptreden van Christiaan
Boers, voormalig kaderlid van CNV Kerk en Ideëel. En er is een link naar de interviews met
medewerkers in de zorg die in de frontlinie gewerkt hebben en door dezelfde Christiaan,
geestelijk verzorger, geïnterviewd zijn. En er is een nagesprek met Mirjam Dirkx, geestelijk
verzorger en redactiesecretaris van VPWinfo.nl:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR-89W8oiN89EPDeLdL6cnO9D7LiwFXYk

Een nieuwe kans
Na een lange periode van lock down gaat Nederland langzamerhand weer een beetje open. De
coronacrisis hield ons in haar greep. Sommige gebieden zijn zwaarder getroffen dan andere en
er zullen ook lezers zijn die getroffen waren door het virus.
Veel waardering voor deskundigen en politici die ons door deze crisis proberen heen te
loodsen. Vooral het RIVM is daarbij een belangrijk kompas. Ook onze premier wees daarop in
zijn televisietoespraak op 16 maart. In bijna religieuze taal klonken de woorden: “het antwoord
op alle vragen die leven, begint bij kennis en ervaring van deskundigen”. Ik zat voor de buis en
iets begon bij mij te kriebelen, irriteerde me zelfs. Want elke dag spreek ik mensen, die vragen
hebben waar helemaal geen antwoord op is. De vraag naar het waarom van de dood van een
twaalfjarig meisje en zoveel anderen, de vraag naar de zin van dit lijden.
In mijn werk ben ik gewend om kwetsbare mensen bij te staan, hen gerust te stellen als ze
overbezorgd zijn of hen juist aan te moedigen om beter voor zichzelf te zorgen. Maar het blijft
allemaal, letterlijk, op afstand, onmachtig omdat mensen meer behoefte aan nabijheid hebben
dan ik kan bieden.
Ik geloof in een God die deze onmacht ziet, die ziet hoe we de grip op de dingen kwijt zijn
geraakt, die ziet hoe de wereld wordt geteisterd door ziekte en dood. Dat is niet anders dan in
het oerbegin, waar de mensen niets anders konden dan toe te geven dat ze het leven niet naar
hun hand kunnen zetten. Maar God – zij – dank is elke crisis ook weer een nieuwe kans. Dat
heeft Jezus laten zien door kruis en opstanding heen. Het antwoord op onze vragen mag dan
beginnen bij deskundigen, het eindigt bij het lege graf.
De realiteit is dat de Levende Heer onder ons is en altijd onder ons zal blijven.

In onze kerken kan nog niet gezongen worden, maar in ons hart klinkt een lied:

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
Voor hen die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.

Theo van Driel

(bewerking van een column die ik schreef voor Pasen in het blad Zicht055)

Ruimte voor het onverwachte
Christiaan Boers laat in gesprek met Jacobine Geel zien hoe er door de coronacrisis ruimte
ontstond voor het onverwachte.

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/christiaan-boers-over-ruimte-laten-voor-het-onverwachte/
O, die PE …
Wat is dat nu? Mijn ogen sperren zich wat verder open.
Ik scroll op de PKN site door de informatie over de PE en lees: “… dat - in het kader van de
Permanente Educatie – elke predikant en kerkelijk werker geacht wordt één keer in de vijf jaar
een begeleidingstraject te volgen.” . Lees wat Jolanda Aantjes, Lid van de Commissie
Permanente Educatie in de PKN namens CNV Kerk en Ideëel hierover schrijft in de bijlage.

Kennismaken met Nico Foppen, bestuurder arbeidsvoorwaarden Kerk en Ideëel
Mijn naam is Nico Foppen. Ik ben 54 jaar en kom oorspronkelijk uit Harderwijk. Sinds 2015 ben
ik werkzaam bij CNV Connectief, eerst in de rol van regiobestuurder bij CNV Onderwijs en
momenteel als bestuurder arbeidsvoorwaarden bij onderwijs en bij overheid en publieke
diensten. Het een en ander betekent dat ik mij bezighoud met veranderingen in de
arbeidsrechtelijke positie van werknemers, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van reorganisaties.
Daarnaast ben ik cao-onderhandelaar voor de sociale werkvoorziening, de openbare
bibliotheken en het CITO (bekend van de citotoets).
Voorheen was ik beleidsadviseur bij de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs en
daarvoor medewerker bij de CDA Tweede Kamerfractie. Ik ben getrouwd en woon samen met

mijn vrouw in IJsselmuiden. Uit een eerder huwelijk heeft zij drie kinderen en inmiddels zijn er
ook twee dolkomische en gezellige kleinkinderen in de peuterleeftijd. Privé ben ik dus
cadeau-opa.
Oh ja, niet onbelangrijk in dit verband, mijn vrouw en ik zijn meelevend lid van de PKN-kerk.

TV programma Hoofdzaken is op zoek naar kandidaten
“Voor het derde seizoen van het kinderprogramma 'Hoofdzaken' van de VPRO zijn wij opnieuw
op zoek naar kinderen tussen 8 en 13 jaar met kleine of grote, bijzondere, verdrietige of leuke
verhalen. In Hoofdzaken vertellen kinderen in de kappersstoel over hun leven op een oprechte
manier, terwijl hun haren worden geknipt door de vriendelijke kapper Marko.
Voor dit seizoen zijn we o.a. op zoek naar een kind wiens ouder een belangrijke functie heeft
binnen de kerkelijke gemeenschap. Ik kan u verzekeren dat wij heel integer omgaan met de
kinderen en hun verhalen; wat we willen uitdragen is dat bij ons in de kappersstoel alle kinderen
iets interessants te vertellen hebben en daarbij gelijk zijn, hoe bijzonder hun verhaal ook mag
zijn. Voor kinderen die kijken naar het programma en zich in een vergelijkbare situatie bevinden
is de herkenbaarheid met hun eigen verhaal vaak troostend of juist grappig om te zien.
Aanmelden kan via de website: www.hoofdzaken.tv”
Mededelingen vanuit de beroepsgroep Kerkelijk Werker

-Mening CNV Kerk en Ideëel, beroepsgroep kerkelijk werkers, ten aanzien van de rapportage
van Werkgroep ambt dd. 3 maart 2020
Nieuw Dordrecht, 11 juni 2020
Geachte dames en heren van de Werkgroep Ambt,
Bij deze willen wij graag reageren op uw rapportage van 3 maart jongstleden:
Dit rapport getuigt ons inziens van een nieuwe frisse kijk op het ambt en wij steunen dit dan ook
met groot enthousiasme. Wij vinden dit een goed doordacht plan en zeer goed werkzaam. Er
wordt gekeken naar wat de gemeente nodig heeft en dat vinden wij zeer belangrijk in deze tijd.
Met deze veranderingen bereidt de PKN zich voor om adequaat in te spelen op wat er nodig is
om als kerk zowel de huidige kerkgangers, als nieuwe mensen te inspireren en aan te spreken.
We zijn erg blij met de beweging naar een situatie waarbij geordineerde kerkelijk werkers een
positie hebben, die gelijkwaardig is aan die van predikanten. Dat is positief voor zowel de
kerkelijk werkers als de predikanten, omdat het duidelijkheid biedt. Bovendien is dit naar onze
mening heel bevorderlijk voor de teamvorming. HBO theologen en Universitair theologen krijgen
hun eigen positie met hun eigen mogelijkheden. Daar waar de predikant zich met zijn/haar
theoretische scholing zal richten op onderricht, exegese, theologische raakvlakken met de
maatschappij, kan de kerkelijk werker zich richten op meer praktische zaken zoals vorming,
toerusting, organiseren, motiveren, en stimuleren en initiëren van gemeenteactiviteiten.
Ook de pionier krijgt zijn plek en heeft zijn unieke eigenschappen, die het kerkzijn ongetwijfeld
zullen versterken.
Wij vragen ons wel af wat de gevolgen zijn voor kerkelijk werkers, die geen ambtsdragers zijn.
Leidt dit niet tot een nieuwe ongelijkwaardigheid, deze keer tussen predikanten, geordineerde
kerkelijk werkers en geordineerde pioniers en niet-geordineerde kerkelijk werkers en pioniers.

Belangrijk vinden wij dat preekconsent en sacramentsbevoegdheid nu aan de persoon van de
kerkelijk werker worden toegekend en dat er geen verlies van bevoegdheid meer is als de
arbeidsovereenkomst eindigt, of als er buiten de regio voorgegaan wordt. Deze kerkelijk
werkers hebben bewezen het preekconsent en de sacramementsbevoegdheid waard te zijn en
het is naar onze mening niet meer dan rechtvaardig om deze zaken aan de persoon toe te
kennen.
Het zou toe te juichen zijn als kerkelijk werkers centraal in dienst komen. Dat maakt hun
aanstelling een stuk stabieler. Nu is het de kerkelijk werker die het eerste het veld moet ruimen.
Niet omdat dit altijd in het belang van de gemeente is, maar puur omdat de rechtspositie van
kerkelijk werker zwak is in vergelijking tot die van de predikant. Bovendien is de mate van
stabiliteit van de arbeidsverhouding op dit moment sterk afhankelijk van de deskundigheid van
het College van Kerkrentmeesters van de gemeente waar de kerkelijk werker in dienst is.
Aanvullend vinden wij dat er duidelijke afspraken moeten komen over de arbeidsvoorwaarden
van de pioniers.
Ook zijn wij van mening dat pioniers met hun associate degree moeten kunnen instromen in de
opleiding voor kerkelijk werker, en dat kerkelijk werkers probleemloos kunnen instromen in de
door de PThU verzorgde opleidingen. Via assessments op basis van eerder verworven
competenties (EVC’s) kunnen voor wie zo wil doorgroeien vrijstellingen worden vastgesteld,
zodat dit geen jaren hoeft te duren.
Hartelijke groet,
Bert Broers
Voorzitter CNV Kerk en Ideëel beroepsgroep kerkelijk werkers

Bovenstaande mening is ingebracht op een bijeenkomst die de werkgroep in mei georganiseerd
heeft om reacties vanuit het veld te verzamelen. Het gesprek over het ambt wordt vervolgd.
- Loonsverhoging ArbeidsVoorwaardenRegeling Kerkelijk Medewerkers PKN is nog niet
bekend. Omdat de AVR de lonen van de CAO Rijk volgt en die onderhandelingen nog niet tot
een concreet resultaat geleid hebben , is dat nog even afwachten. We informeren jullie zodra
dit bekend is.

Mededelingen vanuit de beroepsgroep VPW
Het bestuur van de beroepsgroep VPW heeft besloten i.v.m. alle onzekerheden m.b.t. het
corona-virus en het reizen met openbaar vervoer de geplande landelijke jaarlijkse
bijeenkomst van oktober 2020 door te schuiven naar het voorjaar van 2021.
● De Katholieke Universiteit heeft besloten om de leergang van Pastoraal Werker naar
Geestelijk Verzorger bij voldoende aantal deelnemers niet in augustus 2020 te laten
beginnen maar in januari 2021. De exacte data en oproep om aan te melden volgen later
in het jaar.
● Mededeling pastoraal werk(st)ers vallend onder de RPW:Per 1 juli 2020 gelden er nieuwe
salaristabellen, zie www.vpwinfo.nl
●

Najaarsontmoeting voor beroepsgroepen kosters en kerkelijk medewerkenden 24/10/20
In het dorp Bloemendaal staat hoe kan het ook anders: de dorpskerk. Aanpalend staat het
bijbehorend kerkelijk vergadercentrum. Jarenlang was dit samen het werkdomein van Jan &
Ali van Houten. Ook op 24 oktober willen zij voor u: kosters en kerkelijk medewerkers gastheer
en gastvrouw zijn. Nu zijn meningen nog verdeeld over het verloop van de coronacrisis. Tussen
twee uitersten: ”niets zal ooit meer hetzelfde zijn” en ”alles zal straks weer z’n gewone gang
gaan” liggen nog vele scenario’s.
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Voor de 24e oktober willen wij als beroepsgroep kosters en kerkelijk medewerkers graag weten
of u komt. Inloop deze middag is 14.00 uur. De opening is o m 14.30 uur. Bestuurder Jan
Franken van CNV Kerk en Ideëel vertelt hoe de beroepsgroep voor kerkelijk medewerkers van
CNV vraagbaak en ondersteuning kan zijn. Ook vanuit de beroepsgroep kosters zal iemand een
bijdrage leveren.
Het tweede deel van de middag zal ruimte geven voor onderlinge ontmoetingen. Motief voor
deze middag is het belang van contact tussen bestuurders van CNV en de mensen werkzaam
in het werkveld. Een hapje en een drankje zullen niet ontbreken. Aan deze middag kunt u gratis
deelnemen. Aanmeldingen op e-mail: j.franken@cnv.nl

Voorgangers gezocht in Schiedam
Momenteel zijn wij op zoek naar kerkelijk werkers die wellicht bereid zijn enkele keren per jaar
bij ons een dienst te verzorgen. Deze diensten zijn er elke zondagmorgen en duren ongeveer
drie kwartier. Wij proberen binnen afzienbare tijd, ook voor onze bewoners in het huis Drie
Maas Stede te Schiedam, weer te gaan opstarten. Dit prachtige werk in het huis wordt door
vrijwilligers gedaan en hopen deze diensten dan ook voor de toekomst voort te zetten. Wellicht
dat u ons kunt helpen door u zelf aan te melden via R.Baas@argoszorggroep.nl. Met dank!
Ruud Baas, Geestelijk verzorger

De diaconaal werker als goede buur
“Eind mei trok ik de deur van het inloophuis de Herberg in Apeldoorn achter me dicht. Een
intensieve periode tijdens de coronacrisis zat er op”. Lees de impressie van ondergetekende,
diaconaal werker, in de bijlage.

Namens het bestuur van Kerk en Ideëel wens ik onze leden een goede zomer toe!

Theo van Driel, secretaris Kerk en Ideëel

