
ZOMERNIEUWSBRIEF VAN KERK EN IDEËEL 

 
Theo van Driel, secretaris 

Vorige week had ik samen met de chazan van de sjoel een ontmoeting met Turkse jongeren in de moskee. Een 
vruchtbare avond, waarin we samen nadachten over vrede en de noodzaak tot dialoog. In een tijd waarin jonge 
mensen dreigen te radicaliseren en de spanningen in de Turkse gemeenschap toenemen is het goed om dit soort 
proeftuinen van vrede te mogen ervaren. Kerkelijk (mede)werkers weten als geen ander dat het werken aan de 
vrede doorgaat, zelfs in vakantietijd. Met deze zomernieuwsbrief geven we u graag wat inspiratie mee voor het 
werken in de kerk. 
 
Vooraankondiging ledenbijeenkomst op 4 november 
John Kerseboom, voorzitter 
Genietend van het mooie weer op dit moment, maar ook met gedachten die uitgaan naar alle verschrikkelijke 
gebeurtenissen die in de hele wereld plaatsvinden, een kort bericht namens het bestuur van onze bond. 
 
Op 4 november a.s. hebben wij een bijeenkomst voor al onze leden. Waar je ook werkt, als kerkelijk werker of als 
medewerker op een kerkelijk bureau of bij de Dienstenorganisatie, we werken aan een programma dat voor 
iedereen interessant is. Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en geïnspireerd weer naar huis gaan. Dat is onze 
bedoeling. We hopen dan ook dat we vele leden kunnen ontmoeten. 
 
Het thema blijft nog even een verrassing. Maar noteer de datum vast in de agenda. Later volgt een meer 
"officiële" uitnodiging en meer informatie over het programma en de locatie. 
Ik wens dat iedereen op zijn of haar manier geniet van de zomerperiode. Hopelijk vinden we de rust en nieuwe 
energie om straks weer volop aan de slag te gaan met ons werk en activiteiten. 
 
Berichten van de bestuurder 

Via een aparte mailing hebben de leden binnen de P.K.N. gehoord over de voortgang van het Sociaal Plan. Op 
de website vindt u een uitgebreid bericht over de veranderingen in de WW. 
 
Voorgaan in kerkdiensten door kerkelijk werkers 

In het laatste nummer van Kerkinformatie staat een lezenswaardig artikel over de aanvullende training 
homiletische en liturgische vorming t.b.v. kerkelijk werkers. Daarin wordt aangegeven dat het moderamen van de 
synode van de P.K.N. bepaald heeft dat er een preekconsent kan worden verstrekt als er sprake is van een 
roostertechnische of pastorale noodzaak. Daarvoor moet dan wel een certificaat worden behaald van de 
aangegeven training.  Via deze link (http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkinformatie-
249-juli-aug-2016.pdf) kunt u het hele artikel lezen, dat echter wel een aantal feitelijke onjuistheden bevat over 
het aantal ingeschreven kerkelijk werkers. 
 
Theologen bezinnen zich op de rol van de kerk in de samenleving 

Op 26 mei hield de Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW) haar algemene ledenvergadering. 
Beleidsmedewerker Margriet van Andel, Chris Vermeij en Theo van Driel waren aanwezig op deze 
ontmoetingsdag. Een verslag hiervan vindt u hier. 
(https://www.mijnvakbond.nl/Theologen-bezinnen-zich-op-de-rol-van-de-kerk-in-de-
samenleving?referrer=6742) 
 
Terugblik op de “heidag” van het bestuur 

Onze laatste bijeenkomst voor het zomerreces was een “heidag”, die gehouden werd in het vernieuwde Hydepark 
te Doorn. Het bestuur had André Drost uitgenodigd om deze dag als coach te begeleiden. Wat bezielt je en wat 
zie je voor je, was de uitdagende vraag die aan het bestuur gesteld werd. Het resultaat van de studiedag zal 
zeker merkbaar zijn tijdens onze ledenbijeenkomst. 
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