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Op allerlei plekken in Nederland ontstaan pioniersplekken. Bij heel wat pioniersplekken hebben
predikanten het voortouw. Bij hen spelen geen vragen rond het bedienen van doop en avondmaal, want
predikanten hebben daarvoor sowieso de bevoegdheden. Er zijn ook steeds meer pioniers-plekken waar
niet-predikanten het voortouw hebben. Hoe doe je het dan met avondmaal enzo?
Als er nieuwe geloofsgemeenschapjes ontstaan, groeit na verloop van tijd vaak de behoefte om het
avondmaal te vieren, om te dopen, om te zegenen…om te doen wat kerken nu eenmaal doen. Normaal
gesproken is de uitvoering van de doop en het bedienen van het avondmaal voorbehouden aan
predikanten.

Ruimte voor pioniers
Vanwege de bijzondere missionaire situatie van
pioniersplekken heeft de generale synode van de Protestantse
Kerk in Nederland in april 2014 besloten dat er óók voor
pioniers ruimte is om te dopen en om avondmaal te vieren.
Preciezer geformuleerd gaat het zelfs om alle
ambtswerkzaamheden van een predikant, zolang het in
verbinding is met een specifieke pioniersplek. Elke pionier kan
in beginsel gebruik maken van deze ruimte, ook als je geen
theologische opleiding hebt genoten en geen kerkelijk werker
bent. De basis hiervoor is ordinantie 2 artikel 6 uit de kerkorde.

Procedure
Om van deze ruimte rond doop en avondmaal gebruik te maken, is er een procedure. En eerlijk is eerlijk,
dat is een vrij uitgebreide procedure. Reken op een doorlooptijd van gemiddeld een half jaar. De kerk gaat
zorgvuldig met deze zaken om en daarom zijn er een aantal waarborgen ingebouwd, zodat mensen bij de
bevoegdheden die ze krijgen ook aanspreekbaar of accountable zijn.
De procedure bestaat uit negen stappen, die we later kort noemen. De spin in het web bij deze procedure is
de pionierbegeleider; die houdt het overzicht en brengt de betrokkenen met elkaar in verbinding.
Het besluit wordt uiteindelijk genomen door het breed moderamen van de classis. En de
pionier wordt een ouderling of diaken binnen de gemeente die het verzoek doet; dat
betekent overigens niet dat een pionier ook bij alle overleggen van die
kerkenraad hoeft te zijn.

2
Het stappenplan
Omdat er bij de procedure veel partijen betrokken zijn, is er een stappenplan opgesteld. Voor mensen die
hier nauw betrokken bij zijn, is het handig de uitgebreidere versie op te vragen bij de afdeling Missionair
Werk en Kerkgroei. Daarbij is het wijs om al aan het begin van de procedure alle betrokkenen te informeren
over de wens om de pionier ruimte te geven voor doop en avondmaal.
Stap 1: nagaan lidmaatschap pionier
De eerste stap is dat de gemeente waaraan de pioniersplek verbonden is nagaat of de pionier belijdend lid
is van de kerk. Zo niet, dan kan de pionier uiteraard lid worden en/of belijdenis doen.
Stap 2: de kerkenraad doet een verzoek
De pioniersplek is verbonden aan een protestantse gemeente, dat kan een wijkgemeente zijn of de
algemene kerkenraad. De betreffende kerkenraad doet een verzoek aan het breed moderamen van de
classis om de pionier de bevoegdheid te verlenen om de ambtswerkzaamheden van een predikant te
verrichten. De pionier wordt daartoe ouderling of diaken in die gemeente.
Stap 3: begeleidende organisatie geeft advies
De pioniersplek wordt begeleid door Missionair Werk en Kerkgroei, de IZB of het Evangelisch Werkverband.
Deze organisatie geeft een advies aan het breed moderamen van de classis.
Stap 4: de begeleidende organisatie zoekt een supervisor
De pionierbegeleider zoekt namens de begeleidende organisatie een predikant die als supervisor wil
functioneren voor de pionier, te denken valt bijvoorbeeld aan een predikant van de gemeente waaraan de
pioniersplek is verbonden.
Stap 5: de commissie voor geschiktheidsbeoordeling geeft een advies
De commissie voor geschiktheidsbeoordeling heeft een gesprek met de pionier. Daarbij bekijkt de
commissie ook in hoeverre de pionier aanvullende training nodig heeft. Op basis van dit gesprek geeft de
commissie een advies aan het breed moderamen van de classis.
Stap 6: het regionaal college voor de visitatie geeft advies
Ook het regionaal college voor de visitatie stuurt een advies aan het breed moderamen van de classis.
Daarbij staat de vraag centraal of er in de regio problemen of spanningen te verwachten zijn als er verdere
stappen gezet worden.
Stap 7: het breed moderamen van de classis neemt een besluit
Het breed moderamen van de classis leest alle adviezen en neemt vervolgens een besluit.
Stap 8: aanvullende training voor de pionier
Als het breed moderamen van de classis positief besluit, dan volgt de pionier – voor zover nodig – een
aanvullende training rond doop en avondmaal. Deze training omvat meerdere dagen.
Stap 9: de pionier wordt bevestigd als ouderling of diaken
In een eredienst wordt de pionier bevestigd als ambtsdrager. Dit kan een eredienst zijn van de
pioniersplek of van de gemeente waaraan de pioniersplek is verbonden. Tijdens die
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eredienst ontvangt de pionier ook de bevoegdheid om de ambtswerkzaamheden van een predikant uit te voeren.

Vragen en begeleiding
De procedure die we beschreven is niet eenvoudig. Daarom is er ondersteuning vanuit de landelijke kerk,
de IZB of het Evangelisch Werkverband bij deze procedure. De pionierbegeleider van de pioniersplek is
hiervoor het aanspreekpunt. Mochten er dan nog vragen overblijven, dan kan er natuurlijk ook contact
gezocht worden met het Landelijk team pionieren

www.lerenpionieren.nl
Landelijk team pionieren
info@protestantsekerk.nl
030 8801892

