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Aanbiedingsbrief: Notitie Categoriaal Pastoraat  

 
Geachte leden en adviseurs van de generale synode, 
 
voor u ligt een notitie over het categoriaal pastoraat. Deze notitie is geboren uit de noodzaak opnieuw 
de financiële bakens te verzetten. Immers de daling van het ledental van onze kerk zet nog steeds 
door. Er zijn tekenen van hoop, zie de vele pioniersplekken die her en der in het land ontstaan. Alsook 
de vele veranderingen die in bestaande gemeenten tot vernieuwing en revitalisering leiden.  
 
Dat neemt echter niet weg dat het bestaande werk onder druk staat. En hoewel het belang van het 
categoriale pastoraat breed onderschreven wordt, ontkomen we er niet aan opnieuw ons nader te 
bezinnen op de vraag hoe we kunnen voorkomen dat we met dit werk een doodlopende weg in slaan. 
De notitie biedt niet een precies uitgeschreven routebeschrijving. Wel wijst ze, naar onze mening, een 
begaanbare weg. Bepalend hierbij is dat de doelgroepen meer betrokken raken bij het geheel en 
grotere verantwoordelijkheid gaan dragen. En dat de relatie met bestaande gemeente(n) wordt 
versterkt.  
 
Twee opmerkingen willen we hierbij nog maken.  
Ten eerste: de toon van de notitie is zakelijk. Hierdoor kan ze afstandelijk overkomen. Het is daarom 
goed erop te wijzen dat achter de financiële en inhoudelijke kaders de pijn van de kerkelijke krimp 
schuil gaat. Plaatselijke gemeenten, synode en dienstenorganisatie voelen allen deze pijn. Alleen 
gezamenlijk kunnen we hierin een weg vinden.  
 
Als tweede merken we op dat de voorstellen die in de notitie worden gedaan ervan uit gaan dat alle 
betrokken partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben. De synode stelt in de besluitvorming de 
financiële en inhoudelijke kaders en het handelingsperspectief vast. Binnen het speelveld dat zo 
ontstaat, gaat de dienstenorganisatie in gesprek met de plaatselijke gemeenten over de concrete 
invulling.  
 
We hopen dat de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid een stimulans is om met de mensen om 
wie het in het categoriaal pastoraat gaat met enthousiasme nieuwe wegen te gaan.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Dr. R. de Reuver, Scriba Protestantse Kerk in Nederland 


