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Pioniers zonder theologische opleiding hebben in april 2014 de ruimte gekregen om binnen hun
pioniersplek doop en avondmaal te vieren. Deze ruimte is er onder voorwaarden zoals die zijn gesteld
door de generale synode van de Protestantse Kerk. Eén van de voorwaarden is dat pioniers een training
volgen. Deze training geeft invulling aan die voorwaarde.

De basis voor het bedienen van doop en avondmaal is ordinantie 2
artikel 18 uit de kerkorde. Dit artikel geeft ruimte om de
ambtswerkzaamheden van een predikant uit te oefenen,
waaronder doop en avondmaal. Hieraan zijn voorwaarden
en een procedure verbonden. Meer informatie hierover is
beschikbaar via het landelijk projectteam pionieren.
Aan deze training zijn geen kosten verbonden. Wel verwachten we
dat je het boek ‘Christelijke Dogmatiek’ van G. van den Brink en C.
van der Kooi leent of koopt.

Doelgroep van de training
Deze training is bedoeld voor pioniers die conform de voorwaarden ouderling of diaken zijn en geen
kerkelijk werker of predikant.
Pioniers met voldoende theologische opleiding kunnen in sommige gevallen een vrijstelling van deze
training krijgen van de commissie voor geschiktheidsbeoordeling. Je kunt hierover overleggen met de
commissie op het moment dat je hen spreekt tijdens de procedure.

Wat je gaat leren
Als pionier leer je bij deze training om in je eigen missionaire context doop en avondmaal te vieren. Na het
volgen van de training kun je creatief en contextueel omgaan met de traditie, zonder de band met de
Protestantse Kerk en de oecumene los te laten. Daarbij leer je ook respectvol omgaan met verschillen van
inzicht en beleving rond doop en avondmaal.
Deze training richt zich op kennis, attitudes en vaardigheden rond doop en avondmaal. Het gaat dan om
kennis op het terrein van opvattingen rondom avondmaal en doop (zowel voor kinderen als volwassenen)
als ook kennis van de noodzakelijke administratie en de voorwaarden voor dooperkenning door andere
kerkgenootschappen.
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Omvang en opzet van de training
De training bestaat uit drie dagdelen van drie uur. Meer tijd zal gaan zitten in de voorbereiding van deze
bijeenkomsten. We verwachten dat je presentaties voorbereidt, het nodige leest en onderzoek doet naar je
eigen context.
Je bent in totaal circa 56 uur met deze training bezig. Dit staat gelijk aan 2 ECTS, voor degenen die deze
training kunnen opgeven in het kader van hun scholing. Ja, dat is best wat werk. Wellicht vind je troost in
de gedachte dat het véél minder omvangrijk is dan een theologische opleiding? ☺
De drie bijeenkomsten vullen we als volgt in:
▪
▪
▪

Dagdeel 1 – Introductie van de training, aan elkaar presenteren van jouw pioniersplek en jouw
motivatie tot uitoefening van de ambtswerkzaamheden van een predikant.
Dagdeel 2 – We zoomen in op het vieren van het avondmaal binnen jouw pioniersplek en gaan daar
praktisch mee aan de slag.
Dagdeel 3 – We zoomen in op het dopen binnen jouw pioniersplek en gaan daar praktisch mee aan
de slag. We ronden de training ook af.

Data en locatie
Deze training wordt – vanwege het grote aantal vrijwilligers – meestal gegeven op vrijdagen of in de avond.
De training omvat drie dagdelen van drie uur. De docent (Anneke van der Velde) bepaalt op welke data de
training gegeven wordt. De locatie zal in het midden van het land zijn.

Vragen
Als je vragen hebt rond deze training, dan kun je terecht bij Anneke van der Velde, de ontwikkelaar en
docent van deze training. Je kunt haar mailen via a.vander.velde@protestantsekerk.nl.
Als je vragen hebt over de procedure en voorwaarden rond doop en avondmaal, dan kun je terecht bij het
Landelijk team pionieren. Hieronder vind je de contactgegevens.
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