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Richtlijnen voor het in dienst nemen van  
“kerkelijke werkers” 

 

Inleiding 
 
Op de synodevergadering van de VPKB 1997 werd een document besproken 'Het ambt in de 
VPKB voor de 21ste eeuw', dat zes bijdragen bevatte en was voorbereid door een werkgroep.  
 
De bespreking van dit rapport heeft tot nu toe niet geleid tot concrete projecten. Ondertussen 
voelden de synodale raad en de commissies predikambt in hun besluitvorming rond 
concrete dossiers zich soms verplicht constructies te maken, die maar met moeite binnen de 
wettelijke voorzieningen van de Constitutie en Kerkorde blijven. De term die de laatste twee 
jaar het meest circuleerde zonder kerkordelijk basis was de uitdrukking 'kerkelijk werker'. Op 
de synodevergadering van 2002 werd een besluit aangenomen over vacante 
predikantsplaatsen (voorstel 7) waarin twee keer sprake is van '“kerkelijke werkers”'. De 
synodale raad kreeg opdracht om hiervoor criteria op te stellen.  
 
De synodale raad staat daarbij voor een moeilijke opdracht. Want de vraag naar die criteria 
is om twee redenen erg lastig. 
 

1. 'Kerkelijk werker' is de afgelopen jaren geworden tot een verzamelterm voor al die 
personen en 'formules' die niet automatisch onder de klassieke ambten zijn onder te 
brengen.   

 
2. Het komt er op aan, de goede vraag te stellen als het over de ambten en de structuren 

van de kerk gaat. Die vraag is niet hoe we via technische, kerkordelijke 
‘spitstechnologie' een probleem binnen de orde van de kerk oplossen of hoe we de 
belangen van bepaalde groepen (b.v. predikanten) in de kerk veilig stellen of hoe we 
de kerk zoveel mogelijk in stand houden zoals ze de afgelopen periode 
functioneerde, maar hoe we de kerk zo kunnen ordenen dat ze dienstbaar is aan het 
spreken van God in deze tijd. Welke ordening is het meest efficiënt opdat God zelf 
aan het Woord kan komen in deze tijd ? De vraag naar de ambtelijke structurering 
van de kerk moet niet klinken in een conserverende context, maar volop vanuit de 
actuele missionaire roeping van de kerk. Of om het met de formulering van het 
oecumenische BEM-rapport 1 te zeggen : op welk een wijze moeten we de kerk 
ordenen opdat de kans optimaal is dat God tot spreken kan komen tot onze generatie 
door de verkondiging van de Schriften en de opbouw van de geloofsgemeenschap 
rondom Jezus Christus in liefde. Hoe moet je dat doen volgens Gods wil en onder 
leiding van de Heilige Geest ?  

Om die actuele missionaire uitdaging aan te pakken, worden nu direct volgend 4 
verstaanswijzen van 'kerkelijk werker' beschreven volgens hetzelfde stramien : naam, 

                                                 
1 Baptism - Eucharist - Ministry 
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functie, opleidingsvereisten, status, uitoefening van de ambtelijke handelingen en verloning. 
Daarna worden de mogelijkheden en beperkingen en een verder uitwerkingstraject 
voorgesteld.  
 
 
Mogelijkheid 1 : De student opdrachthouder 
 
▪ Naam : student opdrachthouder 
▪ Functie : pastorale arbeid in een gemeente onder begeleiding van een predikant die de 

eindverantwoordelijkheid voor de gemeente behoudt, gecombineerd met de studie van 
het mastergedeelte godgeleerdheid  

▪ Basisvereisten : het bezit van een bachelor godgeleerdheid of een door de UFPG 
gelijkwaardig verklaard getuigschrift en 3 jaar praktijkervaring in kerkelijk verband. 

▪ Status : is in feite geen ambt, maar een soort tijdelijk statuut. Na een periode van 
maximum 4 jaar, waarin de masterstudies moeten beëindigd zijn, kan zo iemand 
toegelaten worden tot een vicariaat. Op basis van het oordeel over persoonlijke en 
professionele bekwaamheid en roeping kan de synodale raad overgaan tot 
beroepbaarstelling, waarna de kandidaat-predikant tot het predikambt kan ingezegend 
worden.  

▪ Ambtelijke handelingen : voorgaan in de kerkdienst, zielzorg, catechese (al doende 
leren). In het kader van een voorlopig contract kan het districtsbestuur een pastorale 
delegatie verlenen voor het bedienen van de sacramenten.  

▪ Verloning : benoemd op een erkende predikantsplaats, waarbij natuurlijk tweede 
predikantsplaatsen in eerste instantie hiervoor in aanmerking komen.  

▪ Indienstneming : de student opdrachthouder verbindt zich ertoe om minstens 5 jaar 
voor de VPKB te werken eens zijn academische opleiding beëindigd is.  

 
 
Mogelijkheid 2 : diaken met bijzondere opdracht op bovenplaatselijk niveau  
 
▪ Naam : diaken belast met ……… (specificeren in welk domein betrokkene werkzaam 

zal zijn). 
▪ Functie : bijzondere opdrachten in het kader van de brede roeping van de kerk. Te 

denken valt aan missionaire taken, jeugd- en jongerenwerk, vorming- en 
toerustingwerk, diaconale taken, media enz. Veelal zijn deze opdrachten op een 
doelpubliek gericht dat de plaatselijke gemeente als territoriale entiteit overschrijdt. 
Deze toepassing situeert zich op bovenplaatselijk vlak. Het bijzondere werk van deze 
mensen vraagt een goede omkadering met het oog op de begeleiding.  

▪ Opleidingsvereisten : op de eerste plaats een bijzondere opleiding in het betrokken 
domein b.v. jeugdzorg, godsdienstonderwijs, sociaal-maatschappelijk werk, public 
relations, verpleegkunde enz. Natuurlijk is het aanbevelenswaardig dat deze mensen 
een aantal theologische cursussen hebben gevolgd, maar een volledig theologische 
diploma lijkt niet vereist. Een kerk leeft niet alleen van theologisch geschoolden. In 
sommige gevallen, b.v. als evangelist, is een theologisch gerichte opleiding dan weer 
wel aangewezen.  

▪ Status : de diaken (m/v) wordt niet enkel met een contract in dienst genomen maar 
vervult in zekere zin een kerkelijk ambt. Hij gaat in op een beroep van de Kerk voor 
een kerkelijke opdracht in brede zin. Het gaat om een ambt dat op een bovenplaatselijk 
vlak vervuld wordt, dat deel uitmaakt van het werk van de VPKB en dat gesteund 
wordt door een bijzonder begeleidingscomité. De diaken wordt niet ingeschreven op 
de predikantenrol.  
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▪ Ambtelijke handelingen : in principe geen; al naargelang de functie kan het 
districtsbestuur een pastorale delegatie verlenen. 

▪ Verloning : benoemd op hulppredikantplaatsen of tweede predikantsplaatsen of via 
gelden uit andere fondsen. 

 
 
Mogelijkheid 3 : gemeenteassistent 
 
▪ Naam : gemeenteassistent. 
▪ Functie : assisteren van een predikant in een plaatselijke gemeente door pastoraal 

werk, door catechese, door gemeenschapsopbouwende activiteiten, door missionaire 
activiteiten… In principe hoort niet tot het takenpakket het voorgaan in de zondagse 
eredienst met de verkondiging en de bediening van de sacramenten. Dat is 
voorbehouden aan de predikant. Door dit duidelijk te onderscheiden, voorkom je dat 
zo iemand in een plaatselijke gemeente als een surrogaat predikant gaat functioneren. 
Bijzondere situaties echter kunnen een districtbestuur ertoe leiden van dit principe af 
te wijken. 
Een gemeenteassistent kan een goede oplossing zijn als predikanten in de toekomst 
twee of meer kleinere gemeenten moeten gaan bedienen. De predikant kan zich dan 
toeleggen op zijn “core-business” nl. opbouw van de kerk door de verkondiging en het 
leren van het Woord, het vieren van de sacramenten en het leiding geven aan het leven 
van de gemeenschap in zijn liturgische, missionaire en diaconale aspecten. In zo een 
geval is het een groot voordeel dat een predikant beroep kan doen op iemand die niet 
zomaar als enthousiaste vrijwilliger maar ook met een basisopleiding en dus een 
zekere professionaliteit werk kan doen in één van de plaatselijke gemeenten.  

▪ Opleidingsvereisten : een bachelor godsdienstwetenschappen of gelijkgesteld 
getuigschrift.  

▪ Status : als “ouderling met een bijzondere opdracht” te onderscheiden van het 
geordineerde ambt van predikant. Het gemeenteassistentschap is geen overgangsfase, 
zoals bij de student opdrachthouder, maar een finaliteit, een eigen statuut of ambt op 
zich.  

▪ Ambtelijke handelingen : niet gemachtigd om sacramenten te bedienen behalve in 
bijzondere gevallen die beoordeeld worden door het districtsbestuur.  

▪ Verloning : in principe ontvangt betrokkene geen verloning maar een 
onkostenvergoeding en is hij officieel aangesteld als gemeenteassistent; betrokkene kan 
echter ook ingeschreven worden op een hulppredikantsplaats of op een tweede 
predikantsplaats en dus wel verloond worden als het gaat om een situatie blijft duren.   

 
 
 
 
Verdere bespreking 
 
1. Geen toverformule 
 
De 'kerkelijk werker' is geen toverformule om de nood van het teruglopende aantal 
predikanten voor een bijna gelijk aantal gemeenten op te lossen. De oplossing voor deze 
vraag moet niet van de 'kerkelijk werker' verwacht worden, maar er moet in eerste instantie 
acht gegeven worden aan de herverdeling van predikantsplaatsen. De districten worden 
verzocht dit punt opnieuw aan de orde te stellen om concrete plannen uit te werken. 
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2. Een ander perspectief voor de gemeenten  
 
Iedere gemeente heeft recht op een predikant, maar nu misschien niet langer op een voltijds 
predikant voor zich alleen. Ze zal haar predikant in de toekomst meer moeten gaan delen 
met andere gemeenten of de gemeente zal er mee moeten leren leven dat haar predikant 
slechts deeltijds voor haar werkt en deeltijds andere taken op zich gaat nemen voor de 
landelijke of regionale kerk.  
 
 
3. Een nieuw perspectief voor de predikanten 
 
Predikanten zullen in een situatie waarin steeds minder predikanten beschikbaar zijn voor 
evenveel gemeenten, zich voor de vraag gesteld zien welke taken specifiek bij hun opdracht 
horen. Dat veel predikanten hun ambtsidentiteit zeer sterk verbonden weten aan 'hun' 
plaatselijke gemeente en weinig met de landelijke kerk of dat gemeenten een predikant 
willen hebben, uitsluitend voor de dienst van een bepaalde gemeente, zijn struikelblokken 
naar een nieuw perspectief in het functioneren van predikanten in een nieuwe context, die 
steeds meer zal vragen dat predikanten de verantwoordelijkheid krijgen voor een tweede 
gemeente, niet om financiële redenen, maar omdat gemeenten niet in de kou mogen blijven 
staan, zelfs de kleine niet.  
 
 
4. Zorgvuldigheid vereist 
 
Het inpassen van “kerkelijke werkers” vereist omzichtigheid en zorgvuldigheid omdat ze 
aan de ambtelijke structuur van de kerk raakt. De presbyteriaal-synodale structuur van de 
kerk staat niet ter discussie en mag ook niet op de helling komen door het toevoegen van 
“kerkelijk werkers”.  
 
Het zal belangrijk zijn om bij het inpassen van “kerkelijk werkers” onze kerkstructuur te 
respecteren en er met name voor te zorgen dat in de plaatselijke gemeenten de fundamentele 
dienst van het geordineerde ambt van de predikant niet wordt vervangen door de dienst van 
“kerkelijk werkers”. We willen geen  tweederangs predikanten creëren of nog erger 
surrogaatpredikanten. Het zou in dat geval niet lang duren voor onze dichtste zusterkerken 
in Nederland, Frankrijk, Duitsland of Engeland de ambten van onze predikanten niet meer 
erkennen.  
5. Student opdrachthouder : mogelijkheden en beperkingen  
 
Mogelijkheid 1 probeert een antwoord te vinden op het fenomeen dat vele (dikwijls de 
kleinere) gemeenten dreigen langdurig vacant te blijven. Het biedt een soepele mogelijkheid 
voor mensen met een basisopleiding theologie en een stuk gemeentelijke praktijkervaring 
om door te groeien naar het predikantschap. Deze mensen worden dus geen 
tweederangspredikanten, maar krijgen de gelegenheid om volwaardig predikant te worden. 
Ondertussen kunnen ze op basis van hun praktijkervaring en hun basisdiploma theologie 
reeds in de gemeente ingezet worden. Zo worden plaatselijke gemeenten voor een tijdje uit 
de nood geholpen en krijgt de kerk er op termijn extra predikanten bij. Het is met name 
denkbaar dat sommige mensen uit evangelische tradities van deze gelegenheid zullen willen 
gebruik maken wanneer ze vervreemd geraken van deze traditie.  
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Toch liggen in deze constructie veel valkuilen, o.a. studies die slabakken, mensen die toch 
hun draai niet vinden in onze presbyteriaal-synodale traditie, gemeenteleden die deze 
persoon reeds als hun predikant beschouwen... Een strenge selectie en zorgvuldige 
begeleiding is zeker nodig. Het in dienst nemen moet steeds gebeuren onder bepaalde 
voorwaarden en met een contract van bepaalde duur. De tijd zal moeten uitwijzen of deze 
constructie echt werkt.  
 
 
6. Diaken met bijzondere opdracht : mogelijkheden en beperkingen  
 
In deze tweede mogelijke invulling ligt een antwoord op nog een ander probleem waar de 
kerk mee worstelt en die minstens even groot is als die van de predikantsvacatures, namelijk 
de onmacht om nog een maatschappelijke rol van betekenis te spelen en zo een mogelijkheid 
te hebben om haar boodschap breed uit te dragen.  
 
Professioneel opgeleide maatschappelijke werkers, jeugdwerkers, PR-mensen, enz. die 
vanuit de kerk diaconaal, jeugd en media werk doen of een andere maatschappelijk 
relevante opdracht : in het kader van de missionaire roeping van de kerk. De kerk heeft niet 
alleen theologen nodig.  
 
Anderzijds zal op deze terreinen ook nood zijn aan predikanten met een bijzondere 
opdracht. Juist in deze tijd is het belangrijk dat onze predikanten niet alleen gemeentewerk 
doen, maar ook breed maatschappelijke taken op zich nemen. Daarom moeten ook 
gemeentepredikanten gedeeltelijk of volledig kunnen worden vrijgemaakt voor bijzondere 
opdrachten.  
 
Via het item diaken met bijzondere opdracht wordt het begin van een kerkelijke 
structurering aangeboden, die wat essentieel is uit de traditie (de specifieke rol van het 
geordineerde ambt van de predikant voor de opdracht van de kerk), verbindt met de 
uitdagingen waar de kerk voor staat aan het begin van de 21ste eeuw in Europa, waarbij het 
algemeen priesterschap van de gelovigen ook in de orde van de kerk nieuwe mogelijkheden 
krijgt door anders geschoolde leden van de kerk als diaken met bijzondere opdracht in de 
ordening van de kerk een plaats te geven.  
 
7.  Gemeenteassistent : mogelijkheden en beperkingen  
 
Een interessant instrument om langdurige vacatures te voorkomen. Een predikant die een 
tweede of een derde gemeente erbij krijgt, kan dan beroep doen op iemand die in een van de 
gemeenten een aantal belangrijke en tijdrovende taken overneemt. Het biedt verder de 
mogelijkheid om mensen met een basisopleiding theologie en een groot hart voor de 
gemeente, gericht vruchtbaar zich te laten inzetten. 
Maar ook hier zijn er valkuilen. De grootste lijkt me dat deze persoon surrogaat predikant 
wordt. Dit voorkom je door de zondagse eredienst te blijven reserveren voor de predikant. 
Een ander delicaat punt blijft het teamwerk tussen predikant en de gemeenteassistent. 
Kortom, hier zitten uiteraard beperkingen en gevaren maar de positieve inbreng van deze 
formule moet beklemtoond worden.  
 
 
8. Beoordeling  
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o De Kerk aan het begin van de 21ste eeuw in Europa staat voor een grote uitdaging. 
Door een grotere plaats te geven aan het algemeen priesterschap van de gelovigen 
krijgt de Kerk nieuwe mogelijkheden als zij in haar structuur theologen met een niet 
puur academische opleiding of diakenen met vakbekwaamheid of assistenten kan 
opnemen zodat predikanten zich meer aan de essentiële taken van hun ambt kunnen  
wijden.  

 
o Het is onverstandig al deze praktijken als 'verkeerd' af te doen. We moeten dankbaar 

zijn dat mensen in de noden waar de kerk voor staat verantwoordelijkheid hebben 
gekregen en opgenomen.  

 
o Het is onverstandig om te proberen deze gegroeide praktijken zo maar stop te zetten. 

Het gaat om mensen die zich met hart en ziel al jaren inzetten.  
 
o Het is onverstandig om rondom de ambtelijke handelingen een discussie te voeren die 

de verdere vernieuwing van de kerk tegenhoudt. Op de eerste plaats moet het 
missionair aspect voor ogen worden gehouden. Dat moet daarna kerkordelijke 
kwesties bepalen.  

 
 
 
 

__________________________ 
 


