10.07/3
Rapport 7 van commissie 2 inzake de brief van de P.S. van het Westen – lijst
parttimepredikanten (10.7)
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De P.S. van het Westen vraagt in haar brief om de beschikbaarheid van CGK-predikanten
voor een deeltijdfunctie in kaart te brengen. Men wil daarmee naar we aannemen
gemeenten van dienst zijn die niet de mogelijkheid hebben om een fulltimepredikant te
beroepen. Een lijst zou daarbij helpend kunnen zijn. Hoe kom je anders dergelijke
predikanten op het spoor? Dit moet de bedoeling zijn omdat de instructie voortkomt uit de
vraag van de (vacante) gemeente van Den Helder om haar te helpen aan namen van
predikanten die een deeltijdfunctie zouden willen overwegen.
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Als commissie vragen we ons af of het wenselijk is deze route in te slaan. Is het niet veel
beter om een geestelijke insteek te kiezen? Waarom zou je niet een predikant benaderen
waarvan men vermoedt dat hij met zegen in de vacante gemeente zou kunnen werken en
hem de zaak voorleggen? Als in deze gezocht wordt naar Gods leiding en het blijkt Gods
weg te zijn dan zal de weg open gaan. Moeten we er niet vanuit blijven gaan dat God het
beroepingswerk leidt en in dat vertrouwen de hand aan de ploeg slaan?
Wanneer je een lijst gaat aanleggen zou dit zomaar kunnen leiden tot een stukje
verzakelijking van het beroepingswerk. Een dergelijk initiatief zou een opstapje kunnen
worden naar een bureau dat advies gaat geven inzake het beroepingswerk. Naar onze
gedachte moet het die kant niet op. Bovendien: wanneer je een lijst gaat aanleggen van
predikanten die wel in deeltijd willen werken, is het nog maar een kleine stap om over te
gaan tot het aanleggen van een lijst van predikanten die graag een beroep zouden willen
ontvangen. Uw commissie meent dat dit afbreuk doet aan het geestelijk karakter van het
beroepingswerk.
Een kerkenraad staat andere wegen ter beschikking om hierin verder geholpen te worden:
er kan advies ingewonnen worden bij de consulent van de gemeente. Ook via het informele
circuit kan men namen op het spoor komen. Wanneer de richtlijnen van OB&A door deze
synode verruimd worden, zullen trouwens meer gemeenten in staat zijn om fulltime een
predikant te beroepen, waardoor de urgentie ook minder wordt. Tenslotte is er ook nog de
vraag wie deze lijst zou moeten aanleggen, verantwoordelijk is voor het bij de tijd houden
van een dergelijke lijst en hoe je een plek kunt krijgen op deze lijst. Vanwege al deze
overwegingen stellen we voor niet op het verzoek in te gaan en de beschikbaarheid van
predikanten in deeltijdfunctie verder niet in kaart te brengen en dit mee te delen aan de P.S.
van het Westen.
Als commissie doen we het volgende voorstel tot besluit:
De generale synode
kennisgenomen hebbend van de brief van de particuliere synode van het Westen van de
Christelijke Gereformeerde Kerken,
gehoord hebbend
de bespreking ter vergadering;
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constaterend
1. dat bij kerkenraden soms meer duidelijkheid willen hebben over de vraag welke
predikanten beschikbaar zijn voor een beroep in deeltijd;
2. dat het aanleggen van een lijst met namen die duidelijkheid zou kunnen geven ;
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overwegend
1. dat gewaakt moet worden voor verzakelijking van het beroepingswerk en het geestelijk
karakter ervan in het oog gehouden moet worden;
2. dat vertrouwen op Gods leiding uitgangspunt moet zijn bij het ter hand nemen van het
beroepingswerk
3. dat het aanleggen van een dergelijke lijst een eerste stap zou kunnen zijn naar het in het
leven roepen van een adviesbureau inzake het beroepingswerk
4. de urgentie van een dergelijke lijst minder zou kunnen worden als er ook voor kleinere
gemeenten meer ruimte komt om een fulltimepredikant te beroepen
5. het uit de brief niet duidelijk wordt wie verantwoordelijk wordt voor het aanleggen van
een dergelijke lijst
van oordeel
1. dat het aanleggen van een lijst van predikanten die een functie in deeltijd zouden willen
overwegen niet het meest geëigende middel is voor kerkenraden om de benodigde
informatie te ontvangen
2. dat een kerkenraad voldoende andere middelen ter beschikking staan om geschikte
kandidaten te vinden
besluit
het verzoek af te wijzen
en hiervan kennis te geven aan de particuliere synode van het Westen.
H. Peet, rapporteur
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