Bijeenkomst kerkelijk werkers Protestantse Kerk in Nederland
30 oktober was er de bijeenkomst van kerkelijk werkers in de PKN, georganiseerd door het
mobiliteits-bureau van de PKN en CNV/Kerk& Ideëel, beroepsgroep Kerkelijk Werkers.
De middag/avond werd bezocht door 53 mensen, werkzaam in verschillende functies van kerk en
samenleving. Een drietal verhalen uit de praktijk van het dagelijks leven en waar je zoal mee
geconfronteerd wordt, vonden hun weg naar de aanwezigen. Het verhaal van scriba De Reuver over
de ontwikkelingen in de landelijke kerk, die ook de kerkelijk werker raken, werd aandachtig
beluisterd. Dat resulteerde in een geïnteresseerde vragenronde van de aanwezigen. Afsluitend kreeg
de bestuurder van CNV Kerk & Ideëel Jan Franken het woord. Hij vertelde wat de beroepsgroep
Kerkelijk Werkers van CNV voor de kerkelijk werker kan betekenen. O.a. dat ze deze
vertegenwoordigen in het GOM (Georganiseerd Overleg Medewerkers) waar arbeidsvoorwaarden
aan de orde komen, maar dat ook individuele ondersteuning in arbeidszaken mogelijk is. De
bijeenkomst werd afgesloten met (luxe) broodjes waarbij men kon netwerken, individueel vragen
kon stellen aan de mensen van het Mobiliteitsbureau en het CNV en gewoon met oude bekenden
bij kon praten. Uit de verkregen feedback zijn verschillende onderwerpen aangedragen om verder uit
te werken. Al met al was de teneur van de bijeenkomst dat de bezoekers veel waarde hechten aan
dit soort bijeenkomsten en dat we dit moeten voortzetten.

Met vriendelijke groet,
Pieter Quakkelaar
Beroepsgroep Kosters
Nu de CNV Kostersbond niet meer bestaat en we een fusie aangegaan zijn met CNV Connectief zijn
wij ingedeeld bij Zorg & Welzijn , als sectorgroep Kerk & Ideëel, en daar onder vallen naast de kosters
de kerkelijk medewerkers, de pastorale beroepskrachten in de Rooms Katholieke kerk en de kerkelijk
werkers in de Protestantse Kerk van Nederland. We hebben twee jaar onderhandelingen gevoerd
met Connectief en hebben de leden van de Kostersbond ook ruimte gegeven om er aan te wennen
en hun zegje daarover te doen. We zijn als Kostersbond bijna 70 jaar oud geworden en konden het
bestuur bijna niet compleet houden. In 2019 zouden er vier van de zeven bestuursleden hun termijn
er op hebben zitten, en zouden er nog twee werkzaam zijn , en de anderen zouden van hun pensioen
kunnen genieten en dat was op belangrijke posities binnen het bestuur. Dat vonden we niet meer
verantwoord. Ook hebben we al wel 15 jaar gesproken over het samen gaan met een andere bond,
we hebben toen der tijd al de Beaufort gesprekken gevoerd om tot één kerkelijke bond te komen,
maar dat is toen niet gelukt en ieder jaar kwam de vraag wel weer langs. Nu we dan samen zijn zullen
we ook samen optrekken, op 29 februari hebben we een gezamenlijke Landelijke Ontmoetingsdag

(niet zoals in 2019) samen met de kerkelijk medewerkers in Nijkerk in de “Schakel”. De uitnodigingen
komen nog, maar u heeft al een Save the date ontvangen waar die datum ook op vermeld staat. Die
dag zullen er drie sprekers zijn met een interessante lezing. Dhr. Jan de Vries voorzitter CNV
Connectief zal spreken over het CNV en de toekomst. Gert Kofferman (VKB) zal spreken over: Is de
ene professional de andere niet? Over drempelwachters en andere medewerkers in een mozaïek van
kerkplekken. En Henk de Graaf (voorlichter PFZ&W) over de pensioenen voor nu en de toekomst. We
hopen op een grote opkomst en zien ook graag collega’s maar ook kerkelijk medewerkers die nog
geen lid zijn en die wel belangstelling hebben voor deze thema’s. Want wij hebben de mening als je
in de kerk werkt, ben je vaak een eenling roepende in de woestijn.
Namens de beroepsgroep kosters,
Cees Roeleveld, Mient van der Meulen, Teus Kooi en Dirk de Vogel.

Tweejarige opleiding 'missionaire specialisatie'
Sinds 10 jaar staat missionair werk hoog op de agenda van de Protestantse Kerk. Steeds duidelijker
wordt dat missionair-zijn invloed heeft op het hele kerk-zijn. De tweejarige opleiding 'missionaire
specialisatie' helpt predikanten en kerkelijk werkers bij de zoektocht naar uw eigen missionaire visie
op uw ambt en de kerk.
Meer hierover, zie
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuwe-opleiding-missionaire-specialisatie-in-2020/
https://www.protestantsekerk.nl/training/tweejarige-missionaire-specialisatie-voor-predikanten-enkerkelijk-werkers/
Aanpassingen ArbeidsVoorwaardenRegeling PKN
Per 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke
medewerkers.
De wijzigingen leest u in de circulaire 2020-A. Alle verhoogde bedragen zijn tevens te vinden in de
vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling 2020-A.
Deze documenten zijn te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.
Overleg CNV Kerk en Ideëel en classispredikanten.
Op donderdag 23 januari is er op verzoek van CNV Kerk en Ideëel een overleg geweest tussen Pieter
Quakkelaar, Bert Broers en Jan Franken namens de beroepsgroep van de kerkelijk werkers van CNV
Kerk en Ideëel en ds. Jan Hommes en ds Wilbert van Iperen namens de classispredikanten van de
PKN.
In dit gesprek hebben we meer aandacht gevraagd voor de specifieke positie van kerkelijk werkers.
Vanuit de beroepsgroep wordt aangegeven dat kerkelijk werkers regelmatig niet uitgenodigd worden
voor de werkgemeenschap. De classispredikanten geven aan dat zij zelf alle kerkelijk werkers
waarvan ze weten dat ze in hun classis werken bezoeken en dat ze ook aandringen op uitnodiging
voor de werkgemeenschap. We spreken af dat zij bij hun andere collega’s aandacht voor dit

onderwerp vragen. Wij spreken af er bij onze leden op aan te dringen gebruik te maken van deze
overlegvormen. Ook lopen kerkelijk werkers aan tegen allerlei zaken die te maken hebben met de
andere positie van kerkelijk werkers en predikanten. Bij kerkelijk werkers leeft de angst dat die
verschillen een grotere rol gaan spelen onder de nieuwe kerkorde.
Daarnaast bespraken wij zaken als het preekconsent, de bevoegdheid om de sacramenten te
bedienen en veranderingen die er zitten aan te komen als het gaat om pioniersplekken aan de orde
geweest. De classispredikanten geven aan zich zorgen te maken over de aanstelling van kerkelijk
werkers door gemeenten die onvoldoende gekwalificeerd zijn.
Daarnaast hebben we de classispredikanten gevraagd of we daar waar ze regionale bijeenkomsten
voor kerkelijk werkers organiseren een keer een deel van zo’n bijeenkomst kunnen gebruiken om
met onze achterban over de inhoudelijke onderwerpen die hen ter harte gaan te kunnen spreken. .
We hebben over deze zaken een hartelijk en goed gesprek gehad, waarbij we ons als kerkelijk
werkers nadrukkelijk gehoord voelden.
Bert Broers, voorzitter beroepsgroep.

Connectief vrouwenevent op 7 maart; Lekker in je (werk)vel!
Op 7 maart organiseert CNV Connectief een vrouwenevent met een boeiend programma
De link naar het online programma is : https://overheid.cnvconnectief.nl/wpcontent/uploads/2020/01/Conn-2020-0120-Vrouwenevent-7-maart-20_Programma-A4.pdf
Geef je op en deel het programma want ook niet-leden zijn welkom.
Voorbereiding post-initieel aanbod Geestelijke Verzorging
De beroepsgroep VPW is in samenwerking met de Tilburg School of catholic Theology een 1-jarige
opleiding aan het ontwikkelen voor parochiepastores die de overstap naar geestelijke verzorging
overwegen. Zodra er meer bekend volgt nader bericht!
Landelijke bijeenkomst beroepsgroep VPW in de tweede helft van oktober, precieze datum volgt.

Met vriendelijke groet,
Theo van Driel, secretaris sectorgroepsbestuur Kerk en Ideëel.

