
Notitie evaluatie taakverdeling predikanten
t.b.v. vergadering grote kerkenraad De Drieklank 10 okt. 2016

A. Huidige taakverdeling
In zijn vergadering van 02-06-2015 heeft de kerkenraad conform
het Adviesrapport projectgroep predikanten (versie 2) dd. augus-
tus 2014 de taakverdeling voor de predikanten vastgesteld en te-
vens afgesproken deze regelmatig te evalueren.
Deze taakverdeling is als volgt:

• Esther Struikmans: jongerenwerk, pastoraat, geloofsopbouw, vooral speciale kerkdiensten (vari-
atievieringen, schoolkerkdiensten, overstapdienst, praisediensten, Taizévieringen, stilte- en me-
ditatievieriengen)

• Elly Veldman: ouderenpastoraat, pastorale toerusting, kerkdiensten in De Slingeborgh en De
Bron, stilte- en meditievieringen, Taizévieringen, praisediensten, Thomasviering

• Peter vd Peppel: vorming&toerusting (organisatie, kerk en samenleving, poëzie, popmuziek),
pastoraat, kerkdiensten ('gewone', diensten met popmuziek, diensten met thema's uit huidige
cultuur)

• Harry  Harmsen: missionair-diaconaal  werk,  communicatie,  gemeenteopbouw  (strategisch-
beleidsmatig), geloofsopbouw, bestuur, pastoraat (kleine taak), kerkdiensten (hoofdzakelijk 'ge-
wone')

B. Kader
Naast het genoemde Adviesrapport wordt het kader voor de taakverdeling bepaald door het concept
beleidsplan van De Drieklank Kerk in de samenleving dd. mei 2014, en de Nota taakverdeling predi-
kantenteam dd. 28 mei 2013
In het beleidsplan zijn de speerpunten: kerk-in-de-samenleving zijn, missionair-diaconaal, en aandacht
voor de jongere generaties. De competenties van de predikanten zouden moeten aansluiten bij de
doelgroepen (in het beleidsplan ingedeeld naar leeftijden).
In de  Nota taakverdeling wordt ingezet op een taakverdeling vanuit  visie op gemeente-zijn en het
daarop gebaseerde beleidsplan. Kern: geestelijk leiding geven aan de gemeente vanuit de vraag: zijn
wij gemeente van Jezus Christus? In de nota wordt overigens erkend dat een uitgesproken visie en
uitgewerkt beleidsplan nog ontwikkeld moeten worden.

C. Eigen evaluatie predikanten
1. In het algemeen zijn de predikanten tevreden met de huidige taakverdeling, en met een aantal din-

gen zelfs erg blij, zoals ze daar nu ruim een jaar (en eigenlijk al iets langer) mee gewerkt hebben. 
• Esther Struikmans heeft tot haar vreugde het gevoel steeds meer in het jeugdwerk te komen

maar vraagt zich wel af wat op langere termijn haar rol in het jeugdwerk kan zijn, m.n. op be-
leidsniveau. Qua kerkdiensten zou zij wel iets meer 'gewone' diensten willen doen om ook eens
wat dieper te kunnen steken. Relatie kerkdiensten-verbondenheid met jeugd in Kloosterveen is
lastig punt,  omdat haar pastorale gebied buiten Kloosterveen ligt.  Als HH schoolkerkdiensten
van haar zou overnemen, zou dat lastige punt nog versterkt worden. (zie ook bij HH)

• Elly Veldman voelt zich als een vis in het water in het ouderenwerk. Zij zou beleidsmatig wel
meer in het ouderenpastoraat voor heel Assen willen doen.

• Peter vd Peppel is en blijft enthousiast voor popmuziek en poëzie en andere 'culturele verbin-
dingen' met het geloof. Voor hem wringt er iets tussen kerkdiensten en pastoraat: doordat hij nu
ook in De Ontmoeting voorgaat ervaart hij minder binding met de mensen (geldt -andersom-
ook voor HH, en eveneens voor ES, die vanwege parttime factor nog veel minder vaak per jaar
voorgaat).

• Harry Harmsen is blij met kerkdiensten, pastoraat en communicatie. Hij heeft wel een paar din-
gen waar hij niet tevreden mee is: hij zou meer pastoraat willen doen, want dat heeft zijn hart en
daar liggen kwaliteiten van hem; gemeenteopbouw vindt hij boeiend en belangrijk, maar hij voelt
zich wat onmachtig om e.e.a. concreet te maken; aan het missionaire komt hij niet toe, boven-
dien vindt hij deze taak ook lastig te concretiseren en realiseren; het diaconale beperkt zich tot
bijwonen diaconie-vergaderingen; bestuur zou hij graag aan een ander overlaten. Hij zou graag
meer bijzondere kerkdiensten willen doen (bijv. schoolkerkdiensten). 

Met name HH zou dus graag willen schuiven in de taakverdeling. Hij zou met zijn kwaliteiten dan
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beter tot zijn recht komen en zijn werk met meer passie kunnen doen. Echter, vooral pastoraat (kan
een predikant iets van zijn huidige pastoraat aan een collega overdoen?) en bestuur (niemand is
daar erg van gecharmeerd) blijken dan lastig om mee te schuiven, zo werd duidelijk in de teambe-
spreking.

2. Het predikantenteam heeft het gevoel dat het nog te weinig bijdraagt aan de beleidsspeerpunten:
kerk in de samenleving, missionaire gemeente, geloofsopbouw, gemeenteopbouw.
Dankzij de uitstekende en hardwerkende diaconie wordt kerk in de samenleving overigens wel heel
goed vorm en inhoud gegeven.
Pastoraat is voor de predikanten belangrijk en ze zijn blij met alle pastorale medewerkers.
Aan het missionaire aspect zou het team wel meer aandacht willen geven. Omdat daar tijd voor no-
dig is zou òf de taakinvulling anders moeten, òf er zou iemand speciaal voor aangesteld moeten
worden (kerkelijk werker?, missionaire ouderling/diaken?)
Vitalisering van de hele wijkgemeente, geloofsopbouw, het missionaire: deze drie acht het team ui-
terst belangrijk, mede omdat geloof steeds meer uit de samenleving lijkt weg te sijpelen en voor
kerkleden steeds meer een vrijetijdsfunctie lijkt te worden, en mede om geloof en kerk aantrekkelijk
te maken en te houden vooral voor de jongere generaties.

3. De predikanten zijn blij dat ze als team kunnen samenwerken. Ze ervaren dat als inpirerend, verrij-
kend, en helpend. Tegelijk heeft het tot nu toe ook nog wel iets vrijblijvends: ieder blijft voor een
deel zijn/haar eigen ding doen. Ze zouden willen inzetten op intensievere samenwerking, om sa-
men meer te kunnen doen aan spiritualiteit, samen na te denken over beleid, te sparren, samen te
werken op concrete punten. Ze realiseren zich overigens dat intensivering van teamwerk wel meer
tijd kan vragen, maar inhoudelijk kan het meerwaarde opleveren.

D. Mogelijke gesprekspunten t.b.v. evaluatie kerkenraad
1. Hoe kijk je, na ruim een jaar met de huidige taakverdeling gewerkt te hebben, tegen de taakverde-

ling van de predikanten aan:
a. zijn de huidige taken inderdaad ook de taken die de predikanten moeten doen?
b. komen de taken goed uit de verf?

2. Vind je dat de huidige taakverdeling goed aansluit bij de passies en kwaliteiten van de predikan-
ten? Hoe kijk je in dit opzicht aan tegen de eigen evaluatie van de predikanten zoals die staat on-
der C.1?

3. Vind je het huidige takenpakket en de huidige taakverdeling goed als je die plaatst in het kader van
het beleid van de wijkgemeente? Hoe kijk je in dit opzicht aan tegen de eigen evaluatie van de pre-
dikanten zoals die staat onder C.2?

4. Hoe vind je dat de predikanten als team functioneren? Hoe kijk je in dit opzicht aan tegen de eigen
evaluatie van de predikanten zoals die staat onder C.3?

5. Wat zou je verder nog willen opmerken?

E. Vervolg
Welke conclusies trekken we nu uit de evaluatie?
Welke concrete afspraken maken we?


