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Minder animo onder dominees voor taak als
legerpredikant
De belangstelling onder dominees om krijgsmachtpredikant te worden1 neemt af Een oproep
van Protestantse Geestelijke Verzorging om legerpredikant te worden, leverde zo weinig
reacties op dat de sollicitatietermijn is verlengd.
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Vier jaar geleden kwamen er nog zestig reacties binnen op
enkele vacatures voor krijgsmachtpredikant. Bij een
sollicitatieronde twee jaar geleden was de animo al veel
geringer en dit jaar reageerden er zo weinig dominees dat de
Protestantse Geestelijke Verzorging besloot de
sollicitatietermijn te verlengen.
In 2020 ontstaan er zo'n zeven vacatures voor predikanten
binnen Defensie. Dat komt vooral doordat een aantal oudere
krijgsmachtpredikanten met 'functioneel leeftijdsontslag'
gaan.
Wat de reden is van de achterblijvende belangstelling, weet
hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels niet. Hij wijst
erop dat er in het algemeen minder predikanten beschikbaar
zijn. 'Dat merken wij natuurlijk ook.'
Van sollicitanten wordt gevraagd dat ze ruime ervaring in
kerkelijk werk en pastorale begeleiding hebben. In de praktijk
betekent dit dat alleen ervaren predikanten voor een functie
bij Defensie in aanmerking komen. 'De stap van gemeente
naar krijgsmachtpredikant zal voor de een groter zijn dan voor
de ander', zegt Ubels. 1 We begeleiden predikanten wel in die
overstap. Ze krijgen de eerste twee jaar een mentor
toegewezen.'

Die verlenging van de sollicitatietermijn lijkt inmiddels effect
te hebben, zegt Ubels. Vaak reageren mensen op het laatste
moment 1 is zijn ervaring. Hij heeft er daarom 'goede hoop' op
dat de zeven vacatures die komend jaar ontstaan alsnog
vervuld kunnen worden.
missie

Bij het krijgsmachtonderdeel Geestelijke Verzorging in de
krijgsmacht werken 135 geestelijk verzorgers. Ongeveer een
derde van hen behoort tot de Dienst Protestantse Geestelijke
Verzorging. Krijgsmachtpredikanten zijn verbonden aan een
eenheid van bijvoorbeeld marine 1 landmacht, luchtmacht of
marechaussee en gaan ook mee op oefening of op
buitenlandse missie.
Het werk van de protestantse geestelijke verzorging wordt
gedragen door elf kerkgenootschappen, die als zendende
instantie optreden. Zij zijn verenigd in het interkerkelijke contactorgaan CIO-M. <
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