
Nieuwsbrief Kerk en Ideëel februari 2016 

Met deze eerste nieuwsbrief van 2016 wil CNV Kerk en Ideëel u graag een gezegend en zalig 

nieuwjaar toewensen. In deze nieuwsbrief leest u over recente ontwikkelingen binnen de 

beroepsgroep van kerkelijk (mede)werkers. 

  

Fusie van Vereniging Kerkelijk Kerkers met CNV Zorg & Welzijn 

De Vereniging kerkelijk (VKW) werkers fuseerde per 1 januari 2016 met CNV Zorg & Welzijn, 

onderdeel van CNV Connectief. De VKW telt zo’n 300 leden. De meesten zijn kerkelijk werkers in de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De VKW wordt onderdeel van de sectorgroep CNV Kerk & 

Ideëel van CNV Zorg & Welzijn. 

Er is voor een fusie gekozen omdat de VKW zich zo verder kan professionaliseren en het 

voortbestaan gewaarborgd is. Zowel op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden als op het 

gebied van individuele dienstverlening vindt er met de fusie een uitbreiding plaats. De 

beroepsinhoudelijke ondersteuning, met onder meer studiedagen voor de kerkelijk werkers, blijft in de 

nieuwe opzet overeind. 

Door de fusie is ook de bestuurssamenstelling van Kerk en Ideëel gewijzigd. In de volgende 

nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen. 

  

Gezamenlijke activiteit op 11 maart a.s. 

Vooruitlopend op nadere berichtgeving hierbij het verzoek om vrijdag 11 maart a.s. in uw agenda te 

reserveren voor een bijzondere (start)bijeenkomst van de gefuseerde groep van CNV Kerk en Ideëel. 

De bijeenkomst vindt plaats op het Landelijk Dienstencentrum van de P.K.N. Gegevens over tijden en 

programma volgen zo spoedig mogelijk. Wij hopen van harte op uw aanwezigheid! 
  

Synode PKN spreekt over toekomst kerk 

Donderdag 12 november jongstleden discussieerde de generale synode in Lunteren uitgebreid over 

de kerk van 2025 aan de hand van de nota "Waar een Woord is, is een weg" van de scriba, ds. Arjan 

Plaisier. Een afvaardiging van de Vereniging van Kerkelijk Werkers was daarbij aanwezig om 

aandacht te vragen voor de beroepsgroep. 

  

Voor een verslag, zie http://www.kerkelijkwerkers.nl/ en klik op nieuws. 

  

Zorgen om voorgenomen besluit over verdwijnen van gemeenteadviseurs 

Op 1 oktober jl. kregen medewerkers van de PKN te horen dat er mogelijk 50 fte zouden verdwijnen, 

voornamelijk gemeenteadviseurs. Het groepsbestuur Kerk en Ideëel maakt zich ernstig zorgen, omdat 

daarmee een hele beroepsgroep verdwijnt. Op 21 januari waren leden van het groepsbestuur en onze 

bestuurder, Karin Kasper, aanwezig op de bijeenkomst van gemeenteadviseurs om te horen wat er 

onder hen leeft en hoe het CNV hen bij kan staan. 

"Gemeenteadviseurs zijn het gezicht van de dienstverlening door de dienstenorganisatie van de 

Protestantse Kerk. Gemeenteadviseurs bieden advies en begeleiding op maat aan, voor elke 

gemeente die daar behoefte aan heeft. De gemeenteadviseur beschikt over een brede kennis op veel 

terreinen van het kerkelijk leven. De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk 

gemeenten gebruik kunnen maken van de advisering en begeleiding door de gemeenteadviseurs." 

Zomaar wat uitdrukkingen, die de PKN zelf gebruikt op haar site om het belang van deze 

beroepsgroep te onderstrepen. 

Geen wonder dat de beroepsgroep het een vreemde zaak vindt dat juist zij in het kader van de 

bezuinigingen het veld moeten ruimen.  

  

 Kerk en Ideëel bijeen rond "jouw werk in de kerk" 

Tijdens een geslaagde ontmoetingsdag voor kerkelijk medewerkers en andere geïnteresseerden 

stond het CNV op 1 oktober stil bij de taak en positie van deze beroepsgroep. Kerk en Ideëel bijeen 

rond "jouw werk in de kerk" 

Goos Zeijl van de Anders Actieven kwam met de stelling dat de huidige veranderingen in het 

kerkenwerk leiden tot pijn en verlies. 

  

http://www.kerkelijkwerkers.nl/


Daar is rouwverwerking voor nodig. Een actueel onderwerp, nadat het personeel van de P.K.N. juist 

deze morgen te horen had gekregen dat er 50 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen in de nabije 

toekomst. 

  

Loopbaanbegeleider Jan Willem Gunnink gaf de aanwezigen mee om toch vooral duidelijk voor ogen 

te hebben wat er nodig is, wil je goed kunnen functioneren op de werkplek. Via een praktische 

oefening kreeg men daar enkele handvatten voor mee. Tenslotte sprak pastor Ko Schuurmans de 

aanwezigen bemoedigend tot en legde uit hoe belangrijk iedere werkende voor de kerk is. Een mooie 

gedachte aan de vooravond van de fusie met andere beroepsgroepen uit het kerkelijke werkveld. Het 

geheel werd geanimeerd gepresenteerd door Kees Posthumus. 

   

De dag werd besloten met een smaakvol Italiaans buffet uit de keuken van het restaurant. 


