INFORMATIE OVER DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING VKW
OP VRIJDAG 15 NOVEMBER 2013 TE NIJKERK, TEVENS UITNODIGING

Onderwerpen:
- voorstel tot samenwerking tussen VKW en CNV Publieke Zaak
- ambt van ouderling-/diaken-kerkelijk werker: reflectie en gesprek
Samenwerking VKW en CNV Publieke Zaak
In de nieuwsbrief van juli jl. heeft u kunnen lezen dat het bestuur ervoor kiest om een
toekomstige samenwerking met CNV Publieke Zaak te zoeken. Een samenwerking die ertoe
zal gaan leiden dat de belangenbehartiging van de kerkelijk werker/hbo-theoloog ook in de
toekomst goed verankerd en gegarandeerd is.
Deze samenwerking of op termijn samenvoeging zal statutaire gevolgen hebben voor de
vereniging. Daarom is deze extra ingelaste algemene ledenvergadering nodig om de
plannen in stemming te brengen bij de leden.
Het volgende voorstel wordt in stemming gebracht:
De Vereniging Kerkelijk Werkers en het CNV PZ hebben de intentie om binnen een termijn
van twee jaar de samenwerking te zoeken, waarbij
1. de verenigingsnaam VKW blijft bestaan voor zolang als wenselijk
en blijvend ruimte wordt geboden voor behoud van eigen identiteit
2. CNV PZ de overkoepelende organisatie wordt
3. de leden in die twee jaar blijvend op de hoogte worden gehouden
van de invulling en uitwerking van de samenwerking.

In de laatste nieuwsbrief vroegen wij u alvast op deze intentieverklaring te reageren.
De mondjesmaat binnengekomen reacties waren positief.
Op 15 november brengen wij het in stemming. We hopen en verwachten dat u er massaal
zult zijn, immers het gaat ergens over! Maar mocht er die dag geen quorum gehaald worden,
dan dient woensdagochtend 4 december als tweede ingelaste vergadering.

Komt dus allen, wij rekenen echt op uw komst en betrokkenheid bij het al dan
niet doorgaan van dit besluit.
Ambt van ouderling-/diaken-kerkelijk werker: reflectie en gesprek
Om het bijwonen van de vergadering extra zinvol en aantrekkelijk te maken hebben we
ervoor gekozen ook een actueel inhoudelijk onderwerp te agenderen. Op dit moment vinden
overal in het land de bevestigingen in het ambt van ouderling (soms diaken) plaats.
De gesprekken die daaraan voorafgaan verlopen uiteenlopend, van zeer positief tot
moeizaam. Er worden uiteenlopende vragen gesteld, ook aan ons als vereniging (zie een
aantal in het kader). Wij zijn daarom heel blij dat we Gerrit van Meijeren bereid hebben
gevonden om gedurende het eerste anderhalf uur van de middag met ons in gesprek
te gaan over het ambt.
Gerrit is verbonden aan het ‘mobiliteitscentrum van de PKN’ en heeft al vele kerkenraden
bijgepraat over het ambt. Hij noemt dat: “gevoel hebben voor verhoudingen”. Naast een
inleiding zal er ruimschoots gelegenheid zijn voor gezamenlijke reflectie over wat het ambt
voor de kerkelijk werker kan betekenen. Gezien de vele reacties en vragen die bij ons
binnenkomen denken wij hierdoor in een grote behoefte te voorzien. Juist voor die
uitwisseling is het belangrijk dat u hierbij bent, of u nu al bevestigd bent of (nog) niet!
Een buitenkansje dat u niet mag laten liggen!

Een greep uit de vragen die gesteld worden:
• wie neemt het initiatief tot de bevestiging?
• wat is de meerwaarde, wat verandert er precies?
• hoe kan de gemeente worden voorgelicht?
• hoe vult de kerkelijk werker het ambt in?
• hoe wordt het begrip ‘roeping’ gezien?
• is bevestiging in het ambt ‘verplicht’?
• wat is de ervaring van degenen die inmiddels in het ambt staan?

PRAKTISCHE GEGEVENS
Datum: vrijdag 15 november 2013
Tijd: vanaf 12.00 uur bent u welkom voor koffie/thee.
Om 13.00 uur begint de vergadering, einde ca. 16.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop.
Aanmelden: graag voor 11 november aanmelden per mail naar
secretaris@kerkelijkwerkers.nl
(indien u niet beschikt over een internetverbinding kunt u zich ook schriftelijk opgeven:
Minnaertweg 111, 3328 HM te Dordrecht)
U ontvangt geen bevestiging.
Kosten: er zijn geen kosten aan deelname verbonden.
Locatie:
De Goede Herderkerk (nabij NS-station)
Willem Alexanderplein 4
3862 CD Nijkerk
tel. 033 2451679

