
Tijd van veranderingen 
 
 
Theologen bijeen bij CNV Onderwijs n.a.v. Pinksteren 
‘Het evangelie komt in heel veel verschillende talen bij de mensen aan. We 
moeten zien waar het vuur brandt en daar taal aan geven, het vuur aanwakkeren 
door de ramen open te zetten. We hebben een nieuw aggiornamento nodig (bij 
de tijd brengen)’, zo hield professor Bert Roebben de aanwezige theologen voor. 
Ze werken als identiteitsbegeleider in het onderwijs en daar ligt dan ook de link 
met de vakgroep Kerk en Ideëel. Een verslag daarvan vindt u op de website. 
Roebben komt uit Borgloon in Belgisch Limburg, waar als kunstwerk een 
doorzichtige kerk is gebouwd. Voor hem een teken van de vele manieren waarop 
de bronnen kunnen worden gevonden en het vuur kan branden. Een prachtig 
beeld op weg naar Pinksteren.  
 

   
 
Ook op de website een verslag van Pieter Quakkelaar over de rol van de  
hbo-theoloog n.a.v. het symposium dat op 21 april door de Christelijke 
Hogeschool Ede werd georganiseerd. 
www.mijnvakbond.nl/Verslag-symposium-over-rol-HBO-theoloog?referrer=268 
 
 
Brandt het vuur nog bij de PKN? 
Tijdens de synode werd gebeden om de geest, want de protestantse kerk staat 
voor grote veranderingen. Er zijn bijzondere stappen genomen op weg naar de 
oecumene, zowel aan katholieke, als aan reformatorische zijde.  
De kerk gaat op weg naar 2025 en de scheidende scriba, Arjen Plaisier lichtte 
daarom de voortgangsnotitie Een stap verder toe. Jammer dat daarin echter 
opnieuw geen aandacht was voor de hbo-theoloog. 
Helaas moet de kerk flink bezuinigingen en dat gaat ten koste van 
arbeidsplaatsen. Niet alleen de gemeenteadviseurs, maar ook mensen die 
werkzaam zijn in het studentenpastoraat verliezen daarom hun baan. Hoewel de 
synode akkoord is gegaan met deze plannen klonk er wel kritiek op de manier 
waarop de bezuinigingen worden onderbouwd en bezorgdheid over de 
medewerkers om wie het gaat. 
www.mijnvakbond.nl/Roerige-en-historische-synode?referrer=268 
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Sociaal plan 
CNV Zorg & Welzijnbestuurder Karin Kasper zette zich in voor een goed sociaal 
plan. Alle medewerkers van het landelijk dienstencentrum en de gemeente 
adviseurs hebben hier inmiddels een brief over ontvangen. De communicatie van 
de zijde van de werkgever liet echter wel wat te wensen over en Kasper stak 
daarom haar kritiek niet onder stoelen of banken. Intussen is het sociaal plan op 
1 mei ingegaan en heeft de werkgever dit nader toegelicht. 
 

 
 
 
 
Scholingsaanbod voor gemeenteadviseurs 
Gemeenteadviseurs worden in de gelegenheid gesteld om een speciaal 
scholingsaanbod voor toekomstige zzp’ers te volgen op donderdag 9 juni. Zij 
ontvangen daar nog bericht over of kunnen contact opnemen met de secretaris 
via kerkenideeel@cnv.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Theo van Driel 
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