
Verslag van de werk-/ontmoetingsdag op 4 november 2016 ‘Met het oog op recht’ 

 

Conferentiecentrum Nieuw Hydepark in Doorn was afgelopen vrijdag 4 november ‘the 

place to be’ voor leden van de sectorgroep Kerk en Ideëel van CNV Connectief en 

andere werkers in de kerk.  

Aan het begin van de dag vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats, met ca. 40 

aanwezigen. Vooraf werd een kaars ontstoken als symbool van het Licht, waarbij met 

woorden van Huub Oosterhuis de hoop werd uitgesproken dat dit Licht ook over de 

dag als geheel zou schijnen: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen …. Licht, overdek 

ons, vuur ons aan’.  

Na de behandeling van een aantal inhoudelijke agendapunten werd afscheid 

genomen van twee vertrekkende bestuursleden, Ans van der Heiden en Jan 

Leijenhorst. 

 

 
 

Uiteraard werd en wordt een dringend beroep gedaan op leden om zich te melden 

om de ontstane vacatures in te vullen en voor andere activiteiten vanuit het bestuur! 

 

Nadat het aantal aanwezigen inmiddels was gegroeid naar ca. 60 kon de werk- en 

ontmoetingsdag voor werkers in de kerk en andere belangstellenden beginnen. Het 

boeiende thema,  ‘Met het oog op recht , over hoe als professional met recht te 

werken in de kerk’ werd op aansprekende en interactieve wijze ingeleid door hbo-

theoloog Pieter Oskam. 



 

De punten van zijn presentatie, ter plekke verder uitgewerkt, kunt u hier lezen: 

http://prezi.com/vcokoeql-zhn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

 

Nadat allereerst werd ingegaan op de vraag ‘recht, wat is dat en wat is de functie?’, 

namelijk het mogelijk maken van een geordende samenleving, kwamen de 

verschillende soorten rechtsregels (normen) aan de orde, de twee soorten recht 

(objectief en subjectief) en de verschillende rechtsgebieden. Op de vraag of kerkrecht 

thuis hoort in de ordening tussen staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en 

privaatrecht werd uiteenlopend gereageerd waarbij de visie op scheiding tussen kerk 

en staat een rol speelt. Feit is dat ook binnen de kerk de regelgeving dient ter 

ordening. Net als in de samenleving is ook in de kerk de hiërarchie in ordening 

zodanig dat hoe groter het gebied is waarvoor de regelgeving geldt hoe meer 

geldingskracht deze heeft (dus binnen de kerk: landelijk boven plaatselijk. In de 

samenleving: internationale verdragen boven landelijke wetgeving). 

 

Is alle recht ook rechtvaardig?  
Een spannende vraag. Het handhaven van de regelgeving bijvoorbeeld bij het 

terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers kan als onrechtvaardig worden 

gezien, in strijd met onze waarden. 

Recht is nooit waardenvrij. In de wetgeving wordt de beleving van de waarden in een 

samenleving weerspiegeld. Het is belangrijk om als werker in de kerk je hiervan 

bewust te zijn.  

Uit het recente onderzoek dat Pieter Oskam deed onder hbo-theologen en hun 

ervaringen met juridische aspecten bleek dat deze vooral op het gebied van het 

geheimhouding (welke informatie mag ik delen en met wie) liggen en dat tweederde 

van de deelnemers zeker jaarlijks wel eenmaal met juridische elementen in 

aanraking komt, b.v. door fusie van gemeenten of zaken in het pastoraat. Er wordt 

verschillend mee omgegaan; of men houdt zich erbuiten als niet-deskundige of men 

vindt het van belang de ander toch minsterns de weg te kunnen wijzen. Het meeste 

maken de hbo-theologen kennis met recht als het gaat om de eigen 

arbeidsvoorwaarden, oftewel met het arbeidsrecht.  

Theologisch is er alle reden om, zeker als professional in de kerk, ook gericht te zijn 

op en weet te hebben van recht.  Pieter Oskam wees daarbij op Jesaja 1:17 (‘Zoek het 

recht!’), de Bergrede en de onderwijzingen van apostel Paulus. Ook citeerde hij 

http://prezi.com/vcokoeql-zhn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Tomáš Halík: ‘Zeker christenen zouden zich als verzoeningsexperts moeten 

bewijzen’. 

 

Deze inleiding en de verwerking ’s middags in de vier workshops heeft het pleidooi 

voor meer basiskennis van juridische zaken bij kerkelijk (mede)werkers stevig 

aangezet. Om dit doel te bereiken kan een begin worden gemaakt bij de hbo-

opleidingen.  

Het inzicht in de verhouding tussen wet en waarden zal toenemen zodat men kan 

inschatten in welke situaties specifiek juridische kennis vereist is (en waar die te 

vinden is) en wanneer een bepaalde mate van basiskennis volstaat.  

Wat betreft de eigen positie en bijvoorbeeld de vraag of het verschoningsrecht van 

toepassing is op het werk van de kerkelijk werker: ook dat is nog geen uitgemaakte 

zaak. Er is nog geen jurisprudentie. Er zou een pleidooi gevoerd kunnen worden voor 

een geoormerkte ‘vrijplaatsfunctie’. 

 

In de vier workshops werd de thematiek, gekoppeld aan de werkpraktijk, verder 

uitgediept: arbeidsrecht, ethiek en recht, recht in het pastoraat en de verhouding 

kerkrecht tot wereldlijk recht. Aan elke workshop was een deskundige verbonden die 

later deelnam aan de forumdiscussie, te weten resp. mr. Bert Dasselaar, juridisch 

adviseur CNV Connectief, Christiaan Boers, geestelijk verzorger, Pieter Oskam zelf 

en mr. Gijs de Jong, kerkjurist Protestantse Kerk. Iedere groep poneerde een stelling 

waarover forum en zaal in discussie gingen. Hierbij kwamen verschillende 

spanningsvelden naar voren, bijvoorbeeld de vraag: kun je bij een conflict tussen 

twee partijen (mensen) voor beide pastor zijn? De reacties liepen uiteen van  ‘wees 

helder en leg uit dat er een dilemma is en dat je een keuze maakt’ (vooral vanuit 

juridische invalshoek kun je niet beide partijen vertegenwoordigen) tot de 

mogelijkheid van ‘meerzijdige partijdigheid’. Hierbij speelt de eigen visie op pastoraat 

een rol. Wat doet een herder als twee van zijn schapen ruzie hebben?  

 

Bij de afronding van het inhoudelijke gedeelte werd geconcludeerd dat de 

samenleving steeds meer zal juridiseren en dat het belangrijk is hierop alert te zijn 

en te anticiperen. Het vergroten van sensitiviteit, sensibiliteit op dit terrein is aan te 

bevelen. Tegelijk werd opgeroepen: blijf wel bij je leest en vraag je af of je als kerk 

per se moet meebewegen of juist een tegenstem moet laten horen.  

 

In ieder geval heeft deze werkdag bij de deelnemers al het nodige in beweging gezet: 

het bewustzijn van de juridische context van ons leven en werken in de kerk is erdoor 

vergroot.  

 

Aan het eind van de dag was een liturgisch moment in de kapel. Met het Licht in het 

midden, hetzelfde Licht dat ons ’s morgens al had ‘aangestoten’, klonken gesproken 

en gezongen woorden en was er stilte en gezamenlijk gebed. Dit om ons te helpen al 

het denken en doen van deze dag te onderbouwen vanuit de Bron en te kunnen 

plaatsen in een ander, groter perspectief.  

Met als laatste woorden ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ en een kaars als geschenk 

kon ieder huiswaarts keren (of nog even napraten met drankje en hapje). 

 



Wij kijken terug op een goede dag, zeker als een van de eerste gezamenlijke 

bijeenkomsten georganiseerd vanuit het gefuseerde bestuur van de sectorgroep 

Kerk en Ideëel. Achteraf gezien was er nog meer behoefte aan tijd en gelegenheid 

om elkaar informeel te ontmoeten dan deze dag bood, daar houden we in de 

toekomst rekening mee. Dat geldt ook voor het genieten van de culinaire kwaliteiten 

van Nieuw Hydepark en de fraaie omgeving om een wandeling te maken. Nu stond 

vooral de inhoud van het werk van de professionals centraal. 

 


