
De dag dat CNV Kerk en Ideëel en de Vereniging van Kerkelijk Werkers vierden dat ze 
samengaan 

Verslaggeving: Christiaan Boers 
 
Op vrijdag 11 maart jl. vonden ruim veertig oude en nieuwe 
leden van CNV Kerk & Ideëel (K&I) elkaar op het landelijk 
dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, te 
Utrecht. Oud-leden, omdat K&I de kerkelijk medewerkers al 
enkele jaren onder zijn hoede heeft. Nieuwe leden, omdat de 
kerkelijk werkers (hbo-theologen) erbij kwamen vanaf 1 januari 
2016. Dat mocht gevierd worden, vond het inmiddels 
samengesteld bestuur.  

Dit bestuur wordt nu gevormd door: 

John Kerseboom  voorzitter  

Christiaan Boers  vice-voorzitter 

Theo van Driel  secretaris 

Pieter Quakkelaar  2e secretaris 

Hans Wilders   penningmeester 

Annie Vermeij   2e penningmeester 

Ans van der Heijden  algemeen lid 

Wim Roos   idem 

Jan Leijenhorst  idem 

 

Viering 
Tijdens een viering in de kapel, waarin Theo van Driel en Pieter Quakkelaar voorgingen, 
werd de thematiek van ‘een stap in de richting van de ander’ verbonden aan de Bijbelse 
beloften van het beloofde land en het visioen van Jesaja om niet te blijven stilstaan, maar 
iets nieuws te beginnen. De woorden, liederen en muziek gaven de aanwezigen voldoende 
voedsel om op weg te gaan.  

Onder leiding van onze voorzitter bleek er steeds voldoende ruimte 
tot onderling gesprek bij het vervolg van het programma. Pieter 
Oudenaarden, bestuurder van CNV Connectief en in de jarenlange 
aanloop naar de fusie met de VKW de geduldige gesprekspartner, 
hield een prachtig ‘getuigenis’. Aan de hand van zijn eigen biografie 
kwamen allerlei onderwerpen ten aanzien van het CNV en de 
organisatie aan bod. Karin Kasper, bestuurder van K&I, vulde daarna 
aan met een voordracht die ook de soms harde onderhandelingskant 
van het CNV liet zien.  
 
 

Verdringing 
Er waren vragen over de verdringing in kerkelijke organisaties door vrijwilligers; 
Professionals worden soms gemakkelijk ingewisseld. Ook waren er vragen over ZZP’ers en 



de toekomst. CNV moest toegeven dat daar nog lang niet altijd goede antwoorden op te 
geven zijn.  
 

Een heerlijke lunch, met wederom 
gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, leidde uiteindelijk tot het 
middagprogramma. Nynke Dijkstra, 
missionair beleidsmedewerker van 
de PKN gaf haar visie op de nota 
Kerk 2025. Dat deed ze met 
wervelwindachtige, positieve 
energie. De kerk vraagt 
professionals die ondernemend, 
dynamisch, creatief en moedig zijn. 
Back to basics is helemaal geen 
gek uitgangspunt om de vragen van 
de toekomst aan te kunnen. Waar 
sta je voor als gemeente, wie ben 
je, wat is de kern van je 
boodschap? Want dát zijn de 

vragen die out in the world gevraagd worden en het is diezelfde wereld waarin de gemeente 
haar roeping gestalte geeft. De nieuwe theoloog is herder/pastor én apostel. Hij/zij zal 
nieuwe gebieden moeten gaan verkennen en ongebaande paden gaan. Een uitdaging en 
een kans, volgens Nynke.  
 
Op de schop? 
Vragen ontstonden over het proces van de nota zelf. Er werd weinig medezeggenschap 
ervaren, en inhoudelijk weinig visie gelezen hoe een en ander dan gestalte krijgt. Moet 
werkelijk alles op de schop, of blijft het goede ook behouden? Uiteraard was dat laatste het 
geval en blijkt het in de praktijk een fifty-fifty verhouding te zijn van oud en nieuw. 
 
Het was al met al een goede startdag bij het samengaan van CNV K&I en de VKW. Er is 
hoop op goede samenwerking. Er is vertrouwen dat de VKW hiermee een juiste stap heeft 
gezet. Er is de wil om onder de vlag van het CNV de christelijke identiteit te verankeren in de 
organisatie en op de wijze waarop de belangenbehartiging geschiedt. Dat alles ten behoeve 
van een zekere toekomst voor de leden.  
 
 
Tenslotte wijzen we u er graag op dat: 
 
- U de website van Kerk en Ideëel vindt via www.mijnvakbond.nl/KerkenIdeeel; 
- De oude site van de VKW www.kerkelijkwerkers.nl voorlopig nog intact blijft; 
- Karin Kasper nog steeds onze bestuurder is en daarbij wordt bijgestaan door Hillebrandt 
Aardema; 
- Margriet van Andel nu als beleidsmedewerker in dienst is van het CNV en per mail 
bereikbaar is via m.vanandel@cnv.nl; 
- Het emailadres van het secretariaat ongewijzigd is: kerkenideeel@cnv.nl; 
- Wij dringend op zoek zijn naar leden die het leuk vinden om zich bezig te houden met de 
PR via deze nieuwsbrief en andere uitingen op sociale media. U kunt zich daarvoor melden 
bij het secretariaat.  
 
Graag willen we u namens het CNV van harte een gezegende Paastijd wensen.  
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