Aan de Protestantse Kerk in Nederland,

Soesterberg, 10 juni 2015

Wij, leden van de CEUC, denken dat de koers die de Protestantse Kerk in Nederland vaart ten
aanzien van het studentenpastoraat geen toekomst heeft. We lijken in een vliegtuig te zitten met
een lege cockpit, die niet weet waarheen zij gaat. Wij zien hoe zij omgaat met de aanstelling van
studentenpredikanten. Daarin ontbreekt visie op wat de studentenpredikanten en de kerk in de
samenleving nodig hebben. Dat juist de kerk in de veranderende samenleving financiële argumenten
boven inhoudelijke argumenten stelt, maakt ons bezorgd en verontwaardigd.
De kerk kiest ervoor om pastores na twee(!) jaar te ontslaan. Dat maakt de kerk onbetrouwbaar. En
wel op meerdere manieren. Als partner voor de hogescholen en universiteiten, voor wie wij als kerk
betrouwbare partners willen zijn. Naar de plaatselijke kerken en besturen met al hun motivatie en
inzet voor werk dat hun wijken overstijgt. Als werkgever voor haar predikanten. En tot slot – en daar
gaat het ons om – richting de studenten met wie wij een relatie van vertrouwen opbouwen.
Dit alles zorgt bovendien voor een groot gebrek aan continuïteit in ons werk. De essentiële
netwerken die in korte tijd zijn opgebouwd, worden afgebroken door het ontbinden van maar liefst
vijf(!) contracten. Het is onmogelijk om in twee jaar een duurzaam studentenpastoraat te
ontwikkelen. Hiermee verliest de kerk het contact met een hele generatie jonge mensen. Met het
huidige, stuurloze beleid wordt de toekomst van de kerk op het spel gezet en het talent en de
betrokkenheid van de jonge theologen in een razend tempo verspild.
Daarom willen wij dat de PKN deze ingrijpende beslissing
opschort en samen met ons visie voor de toekomst ontwikkelt!
Petitie namens het Landelijk Beraad Studentenpastores, met ondersteuning van de leden van de Conference of
European University Chaplains aan de PKN inzake beleidsvorming over studentenpastores

[English translation]
To the Protestant Church in the Netherlands,
We, members of the CEUC, are convinced that the Protestant Church in the Netherlands is heading
towards a university chaplaincy that has no future. We seem to be in a plane with an empty cockpit,
not knowing where it goes. We have noticed the way the church deals with the appointment of
university chaplains. It lacks vision about the needs of university chaplains and the presence of the
church in society. The fact financial arguments prevail over vision, particularly within the church,
worries and shocks us.
The church chooses to dismiss chaplains after a period of two years(!). That makes the church
unreliable in several ways. As a partner for the universities, for whom we as a church want to be
reliable partners. To the local churches and boards with all their effort and commitment to sustain
the university chaplaincy. As an employer of its ministers. And finally - and this concerns us most towards the students with whom we build a relationship of trust.
All this results in a great lack of continuity in our work. The essential networks built in a short time,
are degraded by the intention to fire five (!) university chaplains. It is impossible to develop a
sustainable chaplaincy within two years. The church loses contact with an entire generation of young
people. Due to the current, rudderless policy the future of the church is at stake and the talent and
commitment of the young theologians is wasted.
That is why we urge the PCN to suspend this dramatic decision and develop a vision for a sustainable
university chaplaincy together with us!

The Conference of European University Chaplains (CEUC) 2015 in Soesterberg, Nederland
De CEUC is een oecumenische organisatie van Europese studentenpastores. De CEUC is verbonden
met de Conferentie van Europese Kerken (CEC-KEK) en was betrokken bij de oprichting van ‘the
International Association of Chaplains in Higher Education (IACHE)’. Ieder jaar organiseert de CEUC
een conferentie in een van de deelnemende landen. Dit jaar organiseert Nederland de conferentie
voor haar collega’s, waarbij 85 collega’s vanuit Europa, Australië en de Verenigde Staten aanwezig
zijn.
Tijdens deze conferentie staat het thema ‘Space for Spirit, Room for Religion’ centraal. In alle
lezingen en workshops komt naar voren hoe belangrijk het is voor de studentenpastores en de kerk,
om je voelhorens in de samenleving goed uit te steken. Als je dit doet blijken er genoeg
aanknopingspunten voor gesprek over de spiritualiteit van mensen. De studentenpastores
beschouwen zich daarbij als mensen in voorposten, die de kerk in contact houden met de wereld om
hen heen. Maar ook voor hen is dit een blijvende opdracht: om de taal van de ander te leren
spreken, om de openheid te houden en om te zien waar Spirit te vinden is.
Het is wrang om te merken hoe de inhoud van de conferentie en de visie van de studentenpastores
op zichzelf en de kerk in geen geval correspondeert met (gebrek aan) visie van de kerk op zichzelf en
het werk van studentenpastores.

