9.10/4
Rapport 6 van commissie 3 inzake het rapport van deputaten geestelijke verzorging
militairen (9.10)

5

Uw commissie is blij met en dankbaar voor het werk dat door dit deputaatschap wordt
gedaan. Wij delen in hun blijdschap dat ds. Van Eeken aangesteld kon worden als
krijgsmachtpredikant.
Deputaten doen er alles aan wat in hun vermogen ligt om op termijn ook een tweede
predikant uitgezonden te krijgen. Dat is ook van groot belang, omdat we zo als kerken
betrokken kunnen blijven bij dit werk.
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Een inkijkje: van tijd tot tijd ontstaat er een beperkt aantal vacatures bij geestelijke
verzorging Defensie.
Deputaten reageren dan steeds onmiddellijk en brengen de vacatures onder de aandacht bij
al onze dienstdoende predikanten.
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De afgelopen jaren reageerden dan slechts enkele predikanten uit ons kerkverband, terwijl
het totale aantal sollicitanten kon oplopen tot tientallen. Wanneer het tot een eerste ‘match’
komt, volgt ook altijd nog een keuringsprocedure.
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Ds. Van Eeken is als krijgsmachtspredikant geplaatst bij de Koninklijke Marine. Zijn
werkplek is Den Helder, om precies te zijn een van de onderwijsinstellingen van de
Marine. Hij draagt daar zorg voor het personeel en geeft lessen Geestelijke Vorming.
Daarnaast is hij verbonden aan het schip Zr. Ms. Van Amstel. In 2020 gaat hij met dit
schip mee als vlootpredikant. Aan boord is hij beschikbaar voor pastoraal werk voor de
bemanning en organiseert hij wekelijks kerkdiensten. Het is altijd maar afwachten hoeveel
er naar zo’n dienst toe gaan.

25

Op het Koninklijk Instituut voor de Marine draait hij mee in de leiding van een
Bijbelstudiegroep voor adelborsten en matrozen.
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Daarnaast is ds. Van Eeken voor de zondagen welke hij niet vaart beschikbaar als
vlootpredikant. Zo heeft hij in juli een doopdienst geleid in de CGK in Den Helder. In de
dienst werd een kind gedoopt van de commandant van een onderzeeër. Daarnaast gaat hij
regelmatig voor in diensten van kerken in de regio.
Het werk wordt goed ontvangen en de berichten zijn positief.
Krijgsmachtpredikanten worden gezien als mensen die tussen de organisatie en de gewone
man in staan. Daarom staat het werk van de geestelijke verzorging ook goed
aangeschreven bij de militairen.
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Samen met de GKv en de NGK organiseren deputaten conferenties voor en met
deputaatschappen en krijgsmachtpredikanten. Deze zijn een waardevolle gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en ervaringen en kennis uit te wisselen over de beroepscontext en
actuele ontwikkelingen. Het is fijn omdat je dan als predikanten van orthodoxe
kerkverbanden bijeen bent.
De kosten worden verdeeld over de deputaatschappen. Er is voldoende draagkracht om dit
te bekostigen.
De commissie was onder de indruk van het werk en hopen dat de leden van onze kerken de
website van onze kerken eens bezoeken op de plek waar deputaten allerlei goede
informatie hebben staan.

9.10/5
Als ds. Van Eeken aan wal is, kan hij voorgaan in onze kerken en dat is dan alvast een
goede gelegenheid om kennis te maken met het werk van een krijgsmachtpredikant.
En een idee dat bij de commissie naar boven kwam: mogelijk kunnen er informatiefilmpjes
op de websites van onze kerken geplaatst worden.
5

Voor het (biddend) meeleven van onze leden kan dat zeer behulpzaam zijn.
Uw commissie stelt voor de volgende besluiten te nemen:
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2. te blijven streven het contingent CGK-krijgsmachtpredikanten op twee te houden;
3. opnieuw deputaten te benoemen.
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P.J. den Hertog, rapporteur

