
  

  

Informatie    voor    supervisoren    van    kerkelijk    werkers- met- preekconsent     

  
1. Kerkordeljk     

De   term   ‘supervisor’   is   afkomstig   uit   de   Generale   regeling   voor   preekconsent.   ‘Zij   die   een   preekconsent   
hebben   ontvangen,   zijn   gehouden   de   -   door   betrokken   organen   van   de   kerk   noodzakelijk   geachte   -   
supervisie   c.q.   begeleiding   te   aanvaarden   van   hen,   die   daarvoor   door   deze   organen   zijn   aangewezen.   
Deze   supervisie   vindt   plaats   volgens   een   door   de   commissie   preekconsenten   op   te   stellen   protocol.’   GR   
10,   Preekconsent,   versie   juni   2021.   
  

Een   supervisor   heeft   de   rol   en   taak   van   collega-mentor   en   begeleider   van   een   kerkelijk   werker   uitsluitend   
op   het   terrein   van   het   voorgaan   in   de   eredienst.     
  
  

2. Homiletisch-Iiturgisch   
suggesties   voor   het   gesprek   

2.   1. Liturgie     
-Is   dit   de   gewone   orde   van   dienst?     
-Wat   vindt   de   voorganger   van   het   geheel?   
-Is   er   een   reden   tot   deze   tekstkeuze,   en   welke   liederen   passen   daarbij?   
-Hoe   bereidt   de   voorganger   zijn   gebeden   voor?     
-Is   er   overleg   met   anderen:   organist/kerkmusici,   kinderdienst,   commissie   eredienst,   etc.     

2.2.   Preek     
-Doet   de   preek   recht   aan   de   tekst   en   de   context   van   de   Schrift?   
-Doet   de   preek   recht   aan   de   hoorder?     
-Doet   de   preek   recht   aan   de   kerkelijke   en/of   maatschappelijke   omgeving?   
-Doet   de   preek   recht   aan   eigen   ervaring   /   inbreng   /   pastoraat   /   catechese?     
  
  

3. Overig     
3.1. Tijdsbesteding   

U   heeft   ten   minste   tweemaal   per   jaar   een   gesprek   met   de   kerkelijk   werker.Om   een   echt   beeld   te   krijgen   
van   zijn/haar   wijze   van   voorgaan   in   de   eredienst   is   het   zeer   aan   te   bevelen   deze   dienst   bij   te   wonen.   Een   
andere   mogelijkheid   is   een   opname   (video,   YouTube)   te   bekijken.   

  
3.2. Onkostenvergoeding   

Een   supervisor   is   door   de   classis   benoemd   en   dit   orgaan   zal   onkosten,   zoals   reiskosten,   vergoeden.   Als   
u   dit   in   uw   eigen,   vrije   tijd   wilt   doen,   is   het   raadzaam   van   te   voren   hierover   met   de   classis   afspraken   te   
maken.     

  
3.3. Ontmoeting   met   collega-supervisoren   

De   commissie   preekconsenten   organiseert   eens   in   de   paar   jaar   een   ontmoetingsdag   voor   
supervisoren.    Aan   het   bijwonen   van   deze   dag   zijn   PE-punten   verbo nden.   

  

  

  

  

    


