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WERKGEMEENSCHAPPEN Classis Groningen-Drenthe
Verzonden aan de secretarissen van de werkgemeenschappen en bestemd voor alle leden (en dat
zijn predikanten en kerkelijk werkers)
Beste predikanten en kerkelijk werkers,
Als classispredikant voel ik me mee verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
werkgemeenschappen, vandaar deze brief en oproep.
De werkgemeenschap is een verband van omzien naar elkaar en samen optrekken als collega’s in de
kerk. Het is een belangrijke ontmoeting met elkaar waar het gaat om het geestelijk leven van jullie
zelf en van de kerkelijke gemeenten. Een mooie plek om gewoon in alle rust samen na te denken
over je werk als predikant en kerkelijk werker en iets te doen aan studie met elkaar. Zo is de
werkgemeenschap een belangrijke schakel in ons kerkelijk leven en in onze kerkelijke structuur. Als
classispredikant wil ik daar graag een paar dingen over kwijt en daarover met jullie in gesprek.
Bij de meeste werkgemeenschappen hebben de deelnemers het goed met elkaar. Er zijn open
gesprekken over wat je zoal tegenkomt in de gemeente, over waar je tegenaan loopt en niet goed
verder mee komt of waar je plezier aan beleeft en blij van wordt, wat je inspireert en bemoedigt. Zo
help je elkaar en het is nuttig, zinvol en goed om deze dingen met elkaar te delen. Het zou nog
mooier zijn wanneer meer collega’s deelnemen en de verscheidenheid goed naar voren kan komen.
Deelnemen aan de werkgemeenschap maakt deel uit van het werk waartoe je bent geroepen.
In het verleden had de werkgemeenschap een belangrijke taak in het aanwijzen uit hun midden van
een consulent bij het vacant worden van een gemeente. Nog steeds is het noodzakelijk dat bij een
vacature een gemeente een consulent heeft, maar in eerste instantie zoekt zij diegene zelf: het moet
een predikant zijn, maar dat hoeft niet iemand van de werkgemeenschap te zijn. Wanneer het een
kerkenraad niet lukt iemand te vinden kan de werkgemeenschap worden gevraagd. De
werkzaamheden van een consulent zijn ook beperkt.
Het is de bedoeling dat de werkgemeenschap de classispredikant als vanzelfsprekend uitnodigt voor
de bijeenkomsten. De meeste werkgemeenschappen doen dat ook en omdat ik niet weet of
werkgemeenschappen wel bij elkaar komen is mij niet helemaal duidelijk of dat de reden is dat ik
van sommigen de laatste anderhalf jaar geen uitnodiging heb gehad. Ik zal niet altijd aanwezig zijn,
maar probeer zo veel als mogelijk wel aan te schuiven. Ik vind ook dat ik daar zo veel mogelijk bij
hoor te zijn.

Kerkordelijk ligt er ook een taak bij werkgemeenschappen waar het gaat om het verbinden van
gemeenten met elkaar. Of het gaat om het stimuleren van samenwerking dan wel om het
benadrukken van een besef van (samen) kerk-zijn, het behoort tot de taken van de predikanten en
kerkelijk werkers middels de werkgemeenschap daar aandacht aan te besteden.
Ik zou graag eens met jullie van gedachten willen wisselen hoe jullie die taak zien en oppakken. Hoe
zien jullie je rol waar het gaat om het stimuleren van samenwerken van kleinere gemeenten en het
samen beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker of allebei? En hoe
staan jullie tegenover dergelijke situaties?
Het is mijn verwachting dat er in de komende tijd meer aandacht zal zijn voor de rol van predikanten
en kerkelijk werkers. In de synode van juni is er een rapport over het ambt, met verschuivingen waar
het gaat om het ambt van predikant en kerkelijk werker. Ik ben wel benieuwd of en op welke manier
jullie hier over spreken. Bovendien verwacht ik dat er steeds meer druk zal komen op predikanten en
kerkelijk werkers om in teamverband te gaan werken. Ik zou me kunnen voorstellen dat de
werkgemeenschap als een dergelijk team wordt gezien en benut, maar misschien hebben jullie daar
hele andere opvattingen over en beelden bij.
Ik zag dat de Bond van Nederlandse Predikanten hierover op drie momenten met haar leden wil
gaan spreken. Van harte aanbevolen.

De werkgemeenschap is een belangrijke samenkomst zonder dat er druk op staat en er besluiten
moeten worden genomen. Het kan een bron zijn om het verlangen naar vernieuwing in veel
gemeenten vorm te geven. Het kan ook een plek zijn om elkaar te informeren over wat er nodig is en
met elkaar na te denken hoe dat te realiseren is. Ik denk dat het onontkoombaar is dat het op ons
pad komt. En dan?
Ik hoor graag van jullie allen, wil graag uitleg geven over de vragen en misschien leven er bij jullie
nog geheel andere vragen.
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