
Beste gemeenteleden, 

Naar aanleiding van uw en jouw reactie op het besluit van de kerkenraad om het dienstverband 

met Rick van Elk te beëindigen, willen we het genomen besluit in navolging van de nieuwsbrief 

extra toelichten. 

Om bij het begin te beginnen, willen we jullie eerst mee terug nemen naar de aanstelling van 

Rick. Na het vertrek van Joram Oudshoorn zijn we op zoek gegaan naar een kerkelijk werker die 

naast de dominee voor ongeveer 20 uur per week kon worden ingezet. Tijdens de 

sollicitatiegesprekken kwamen we al snel tot de conclusie dat we met Rick een goede kerkelijk 

werker zouden hebben voor onze gemeente. 

De kerkenraad was dus op zoek naar een kerkelijk werker voor ongeveer 20 uur per week. Na 

overleg met Rick bleek een aanstelling voor 20 uur per week te minimaal. Gelet op de 

inzetbaarheid van Rick en de “klik” die we met elkaar voelden, is er in de kerkenraad naar een 

oplossing gezocht en is besloten om Rick een contract voor meer uren (32 uur) aan te bieden. 

Daarmee wisten we dat dit een negatief resultaat zou geven op de begroting, dit is een bewuste 

keuze geweest van de kerkenraad. We hoopten dat de opbrengsten van de kerkbalans en de 

collecten zouden stijgen zodat we naar een positieve begroting zouden gaan. De afgelopen 

jaren is dat jammer genoeg niet gelukt. Afgesproken was om jaarlijks te bekijken of de 

gemeente dit zou kunnen dragen. Zou dit niet het geval zijn dan zou eventueel bijsturing nodig 

zijn. Tot op heden was dit niet nodig en heeft de kerkenraad ervoor gekozen om met Rick door 

te gaan, juist ook omdat er een goede samenwerking is en Rick zijn werk goed doet. 

In Nederland is het sinds de komst van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans (2020)) mogelijk 

om drie tijdelijke contracten in drie jaar met elkaar aan te gaan. Een vierde aansluitende 

overeenkomst (zonder onderbreking van meer dan zes maanden) wordt automatisch omgezet 

naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Rick is in die zin ook een werknemer, we moeten 

als kerkenraad de wet zoals deze in Nederland geldt navolgen, ook al zijn we misschien in 

kerkenland niet zo gewend om op deze manier te kijken.  

En daar zit het probleem. Het contract is twee keer verlengd omdat we van beide kanten een 

goede samenwerking ervaren en er geen enkele reden was om niet verder te gaan met elkaar. 

Daarmee wisten we ook dat bij een derde verlenging gekozen moest worden voor óf een vast 

dienstverband óf het verbreken van het contract. De kerkenraad heeft jaren geleden met elkaar 

afgesproken dat we flexibel willen blijven als het om een pastoraal werker gaat. 

Al een paar maanden geleden is dit punt tijdens de toen nog online vergadingen op de agenda 

gezet zodat we als kerkenraad daarover zouden nadenken en uiteindelijk een beslissing zouden 

nemen. Tijdens de vergaderingen werd al snel duidelijk dat we een beslissing moesten gaan 

nemen, die we helemaal niet wilden nemen en werd ons al snel duidelijk dat we Rick helemaal 

niet kwijt willen. Het Nederlandse arbeidsrecht dwingt ons om een beslissing te nemen om of 

een vast contract aan te bieden of om het contract te ontbinden met als gevolg dat we afscheid 

van elkaar moeten nemen. Na een fiks aantal uren met elkaar gesproken te hebben en ieder zijn 



mening gehoord te hebben, is besloten om vast te houden aan flexibiliteit en het contract met 

Rick niet om te zetten naar een vast contract.  

Deze beslissing rust op twee afwegingen.  

Ten eerste dat we geen vast contract willen en flexibel willen blijven met een pastoraal 

medewerker. We hebben als kerkenraad het beleid vastgesteld dat de invulling van de pastorale 

medewerker naast de dominee flexibel moet blijven. Dit vanwege een mogelijke tweede 

dominee, meer/minder uren passend bij de gemeente en de helaas in het verleden getrokken 

lering waarbij het openbreken van contracten -zoals u en jij nog zult weten- voor veel verdriet 

en problemen heeft gezorgd.  

Ten tweede blijkt uit de begroting dat we op lange termijn de kosten van een kerkelijk werker 

voor 32 uur niet kunnen dragen. Een bezuiniging op de structurele kosten is nodig om de 

begroting sluitend te krijgen. Het maken van kosten voor een kerkelijk werker staat overigens 

los van het doen van een investering voor het verbeteren van onze kerkelijk gebouw en de 

inventaris.  

Uit de vele reacties die we hebben ontvangen, begrijpen we dat het bericht bij u en jou als 

gemeentelid rauw op het dak is gevallen. U en jij houdt Rick liever in ons midden. We danken 

jullie voor de vele reacties en zijn blij met het medeleven met de gemeente en met Rick. 

Gelijktijdig zien we dat de kerkenraad ook een afspiegeling is van de gemeente, de door de 

gemeente ingebrachte punten zijn ook bij ons als kerkenraad tijdens de besprekingen voorbij 

gekomen en deze punten hebben we met elkaar besproken. Toch hebben we met pijn in ons 

hart deze beslissing genomen. We zien dit als een compliment naar Rick toe die goed werk 

verricht heeft en nog steeds doet in onze gemeente, waar we hem ook enorm dankbaar voor 

zijn.  

We hopen als kerkenraad zo meer duidelijkheid te hebben gegeven over de beslissing die is 

genomen en vragen u en jou om begrip voor de soms moeilijke en lastige beslissingen die 

moeten worden genomen. Dit was voor de kerkenraad een zeer pijnlijke beslissing. Ondanks dat 

u of jij het hier misschien niet mee eens bent, hopen we dat u of jij het vertrouwen in de 

kerkenraad blijft houden. We beseffen ons overigens goed dat we jullie eerder in deze situatie 

mee hadden moeten nemen en vorig jaar duidelijker hadden moeten aangeven dat na de 

tweede verlenging de volgende verlenging een lastige keuze zou worden en de mogelijkheid 

bestond dat dit voor Rick het laatste jaar in onze gemeente zou worden. Onze excuses hiervoor.  

Hoe dubbel het misschien ook klinkt, we vertrouwen erop dat God weer een nieuwe pastoraal 

werker op ons pad zal brengen die naast dominee Van Trigt helpt om de gemeente op te 

bouwen en te onderhouden.  

De gemeenteleden die de kerkenraad benaderd hebben met een reactie over het vertrek van 

Rick van Elk worden uitgenodigd om hun reacties te bespreken. Heeft u of jij geen reactie aan 

de kerkenraad gegeven maar wilt u of jij wel bij de bespreking aanwezig zijn, dan kan contact 

worden opgenomen met de scriba. 

Een hartelijke groet van de kerkenraad. 


