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Wat is een interim-predikant?
Gemeenteopbouw
Interim-predikanten zijn gespecialiseerd in gemeenteopbouw. Ze geven tijdelijke ondersteuning aan
kerkelijke gemeenten die te maken hebben met verandering, crisis of conflicten. De duur van deze
ondersteuning kan variëren van enkele maanden tot maximaal twee jaar.
Detachering
De Protestantse Kerk in Nederland heeft op dit moment elf interim- in dienst, die zij op aanvraag in
(wijk)gemeenten detacheert. Deze predikanten zijn afkomstig uit en inzetbaar in de volle breedte van
de kerk
Speciale opleiding
Deze predikanten hebben een tweejarige opleiding tot interim-predikant gevolgd of anderszins deze
competenties verworven. Zij zijn er niet in de eerste plaats om het werk in de gemeente draaiende te
houden, maar om samen met de gemeente nieuwe wegen te vinden. Een bijstand in het pastoraat die
tijdelijke ondersteuning verleent in een vacante gemeente, is dus geen interim-predikant
Wat doet een interim-predikant?
Taken
Een interim-predikant kan in principe alle ambtswerkzaamheden van een predikant uitvoeren:
voorgaan in diensten, pastoraat, vorming & toerusting en beleid & bestuur. In de praktijk wordt een
beperkt takenpakket samengesteld dat toegesneden is op de specifieke hulpvraag van de gemeente.
Een interim-predikant heeft de status van adviseur van de kerkenraad.
Diverse rollen
Een interim-predikant kan daarbij de volgende rollen op zich nemen:
 Overbrugger: soms vergt een vacaturetijd net iets meer inzet en expertise dan een consulent
of een hulp in het pastoraat kunnen bieden.
 Rouwbegeleider: begeleiding van gemeenten waar afscheid is genomen van een predikant of
structuur. De interim-predikant helpt bij het terugblikken en verwerken, zodat er ruimte
ontstaat voor iets nieuws.
 Beleidsbegeleider: stimuleren van de ontwikkeling van nieuw beleid en visie op de toekomst,
bijvoorbeeld bij een fusie van gemeenten.
 Crisisbegeleider: bemiddeling en conflicthantering waar verdeeldheid en geschokt vertrouwen
aan de orde zijn.
Wanneer is een interim-predikant nuttig?






Na vertrek van een predikant die erg lang in de gemeente gewerkt heeft.
Als een predikant van een gemeente is losgemaakt.
Als een beroepingsprocedure vastloopt of niet goed van de grond komt.
Als overwogen wordt om samen te gaan met een andere gemeente.
Als een fusieproces spanningen geeft in de gemeente, bijvoorbeeld als er een keuze voor een
kerkgebouw moet worden gemaakt.







Als het inzicht leeft dat het zo niet langer verder kan, maar je weet niet goed hoe het dan wel
zou moeten.
Als je op zoek bent naar een heldere visie op je identiteit en roeping als gemeente.
Als er een ernstig conflict in de gemeente speelt of dreigt.
Als de kerkenraad niet goed meer functioneert.
Als een ingrijpende gebeurtenis de gemeente heeft ontwricht.

Hoe kom je aan een interim-predikant?
Mobiliteitsbureau
Om in aanmerking te komen voor een interim-predikant, kunt u contact opnemen met het
mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk in Nederland via:
arbeidsbemiddeling@pkn.nl of telefonisch: 030 880 1505
Verkennend gesprek
Na een verkennend gesprek waarin duidelijk wordt wat de taak van de interim-predikant kan zijn gaat
de vraag naar de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk waar deze predikanten in dienst zijn. Bij de
keuze voor een bepaalde interim-predikant spelen zaken als kerkelijke ligging een rol, maar ook
beschikbaarheid en regio.
Inhoud opdracht
Vervolgens zal deze interim-predikant het gesprek met u aangaan over de opdracht in uw gemeente.
Contract
Daarna wordt er een contract opgesteld dat door de vragende gemeente, de mobiliteitspool en de
betrokken interim-predikant wordt ondertekend. Een interim-predikant wordt dus niet door uw
gemeente beroepen, maar in gezamenlijk overleg voor een beperkte tijd benoemd.

Wat kost een interim-predikant?
Voor informatie over de kosten van een interim predikant kunt u het beste bellen met mw. H. Haasdijk,
tel: 06-1590 8562.

