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VOORBEELDCASUS VOORGANGER BART 
 
 

De casus: ds. Bart stelt zich voor 

 

“Hallo allemaal. Ik ben Bart, bijna 40, gehuwd met Erna en vader van drie mooie kinderen. Ik 

ben predikant, alweer in mijn derde gemeente. Daardoor heb ik al aan verschillende aspecten 

van het predikantswerk geroken. De ene taak ligt me beter dan de andere. Maar dat is denk ik 

bij iedereen zo. Ik merk ook dat de gemeenteleden het ene meer waarderen dan het andere. 

Zelf doe ik graag bezoekwerk. Ik kan genieten van de contacten, de levensverhalen en van de 

interessante mensen die ik ontmoet. Gelukkig krijg ik veel reacties op mijn bezoekwerk, van 

allerlei gemeenteleden. De feedback is overwegend positief. 

 

Mijn huidige kerkenraad is gemêleerd. Er zijn leden die hun hele leven in en rond het dorp 

gewoond en gewerkt hebben. Anderen zijn in het dorp komen wonen vanwege de nog betaal-

bare ruimte en het goede voorzieningenniveau. De kerkenraadsleden werken in het onderwijs, 

de landbouw of de detailhandel. Een aantal heeft een eigen bedrijf. 

 

Mijn grote hobby sinds de basisschool is mijn modeltreinbaan. Daar kan ik me volledig op 

concentreren en ik kan er al mijn creativiteit in kwijt. 

 

Ik heb gemerkt dat ik voorzichtig met mijn tijd om moet gaan. Ik moet keuzes maken, anders 

wordt het me teveel. Ik weet nog niet wat de kerkenraad ervan vindt dat ik bepaalde taken 

meer en andere taken minder aandacht wil geven. Ik wil natuurlijk wel beschikbaar zijn voor 

iedereen. Dat hoort gewoon bij mijn roeping. Maar om eerlijk te zijn vind ik de catechese-uren 

niet de meest inspirerende in mijn weekprogramma. Op de een of andere manier voel ik me 

nooit helemaal op mijn gemak bij een groep tieners. Gelukkig wordt dat veel gecompenseerd 

door de een-op-een contacten in het pastoraat. Daar haal ik echt energie uit. En ik leer zo ook 

de gemeente en het dorp kennen, met alle lijntjes die er in de loop van de tijd zijn ontstaan. 

 

Maar hoe moet ik die keuzes maken in mijn werk? Ik weet het niet zo precies. Zal ik eens 

proberen dit soort dingen met de kerkenraad te bespreken? Ik ben benieuwd hoe er 

gereageerd wordt. Misschien helpt het me om de juiste keuze te maken. Of kan ik het toch 

maar beter zo laten? Het is tenslotte nog steeds goed gekomen. En misschien is het wel beter 

om geen slapende honden wakker te maken.” 

  

mailto:contact@up-a-tree.nl


 

Een paar opmerkingen over Bart en zijn werk 

 Barts opvatting is: als ik met de gemeenteleden in gesprek blijf, schikt het andere werk 

zich er omheen. 

 Bart ziet zijn persoonlijke vriendschappen die uit het pastorale werk opkomen als een 

blijk van zegen op zijn werk. 

 Barts toehoorders noemen als positieve feedback vaak Barts goede bedoelingen en het 

feit dat de preken toegankelijk zijn. 

 Sommigen in de gemeente vinden Bart een beetje wereldvreemd. Anderen zeggen als 

het over Bart gaat: “Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.” 

 Bart is een gelijkmatig mens. Zijn slechtste momenten heeft hij als hij zich helemaal 

gegeven heeft in moeilijke pastorale situaties, soms over lange tijd, zonder dat het de 

situatie lijkt te verbeteren. Dan voelt hij zich uitgeput, en ziet geen vrucht op zijn 

inspanning. 

 

 

De verwerking 

 

Bij de bespreking van deze casus kunnen verschillende dingen naar voren komen: 

 Ook als er geen sprake is van een acute crisis, kan een situatie toch baat hebben bij 

evaluatie en begeleiding. 

 Verduidelijking van verwachtingspatronen van predikant en gemeente zou in deze 

situatie geholpen hebben. 

 Planning en communicatie kunnen altijd verbeterd worden; zo ook bij Bart. 

Met andere woorden: voorkomen is beter dan genezen. Op tijd naar de garage gaan kost wat 

inspanning, maar het is altijd nog beter dan langs de snelweg op een geel autootje wachten. 

Ofwel: zorg ook als predikant voor je eigen scholing, vorming en begeleiding. En zorg als 

kerkenraad voor goede communicatie met de voorganger. 

 

Vragen voor de voorganger 

 Hoe ga jij om met de onderdelen van je werk waarin je minder plezier hebt, minder 

goed bent of die je meer inspanning kosten? Welke onderdelen zijn dat? 

 Met wie bespreek je hoe je het geheel van het werk als predikant ervaart? 

 Met wie deel jij de moeilijkheden die je hebt met bijvoorbeeld de kerkenraad of op een 

ander vlak? 

 Wat zijn volgens jou de voordelen en de nadelen van begeleiding door iemand van 

binnen de gemeente? 

 Wat zijn volgens jou de voordelen en de nadelen van begeleiding door iemand van 

buiten de gemeente? 

 

Vragen voor de kerkenraad 

 Op welk vlak zou de communicatie met de voorganger beter moeten? 

 Is er voldoende waardering en ondersteuning voor het werk dat zowel voorganger als 

kerkenraad uitvoert? 

 

Wil je hier verder over nadenken, als voorganger of als kerkenraad? Neem gerust contact op 

met Up-a-Tree. 


