
Frustraties bij voorgangers. 

‘Kritiek is vaak ongenuanceerd’ 
 

Terwijl van predikanten veel wordt gevraagd, zijn gemeenteleden vaak minder 
geneigd te veranderen. Die situatie zorgt bij veel voorgangers voor frustraties, 
blijkt uit een enquête van Room2C, een klankbordorganisatie voor 
predikanten en zendelingen.  
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Kritiek in de kerk is niet erg, zegt Nico Catsburg. Het probleem is volgens hem dat 
die vaak zo ongenuanceerd is.(beeld nd) 
 

AMERSFOORT 

Toen Nico Catsburg, al jarenlang predikant van verschillende evangelische 
gemeenten, hoorde dat een jonge collega vanwege een conflict met de 
kerkenraad het liefst met zijn auto tegen een viaduct was gereden, was dat 
voor hem een bevestiging van iets wat hij al langer dacht: predikanten ervaren 
vanwege hun werk veel spanningen maar kunnen lang niet altijd bij iemand 
terecht om daarover te praten. Daarom richtte hij in 2012 Room2C op, een 
stichting waarbij dat wel kan. Drie mensen vormen het bestuur, Catsburg 
voert zelf de gesprekken. 
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Dat kost predikanten of zendelingen niks, want Catsburg wil er niets voor 
hebben. ‘In conflictsituaties zie je vaak dat er bijvoorbeeld een coach of 
begeleider wordt ingezet, maar die verdient daar zijn geld aan. Dat wilde ik 
niet, op die manier is het lastiger om neutraal te blijven. Ik doe dit daarom een 
halve dag per week naast mijn gewone werk. Ik ben daarbij geen grote 
probleemoplosser, maar probeer als de barmhartige Samaritaan te zijn: ik 
loop een tijdje met iemand op.’ 

Tijdens de gesprekken die Catsburg in de afgelopen 
jaren voerde, viel hem op dat de druk op predikanten 
vanuit de gemeente best groot is. Voorgangers 
werken vaak meer uren dan waarvoor ze zijn 
aangesteld en hebben zeer geregeld te maken met 
kritiek. Nu is kritiek niet erg, benadrukt Catsburg. 
‘Het probleem is echter dat het vaak wel erg 
ongenuanceerd is.’ 

In Amerika wordt geregeld onderzoek gedaan naar de 
druk die voorgangers ervaren door hun werk. Omdat 
Catsburg in Nederland zulk onderzoek niet vond,     

Nico Catsburg - beeld Room2C    zette hij het afgelopen jaar een enquête op de website 
van Room2C. Deze werd door 54 predikanten ingevuld. Een derde van de 
voorgangers gaf aan wel eens overspannen te zijn geweest, terwijl de helft 
aangaf dat het predikantschap het gezinsleven negatief beïnvloedde. 

Nu zijn er natuurlijk veel meer predikanten in Nederland. Kan het niet zo 
zijn dat vooral voorgangers die problemen ervaren deze enquête hebben 
ingevuld? 

‘Dat denk ik niet. Het viel mij bijvoorbeeld op dat maar weinig predikanten die 
al dan niet gedwongen zijn gestopt de enquête hebben ingevuld. Daarnaast 
hebben voorgangers uit vijftien verschillende denominaties de vragenlijst 
ingevuld. Ik denk dat het wel een representatief beeld geeft.’ 

U bent zelf predikant. Herkent u zich in de antwoorden die zijn gegeven? 

‘Ja, vooral als het gaat om de problemen met leiderschap. Gemeenten worden 
over het algemeen geleid door goedwillende amateurs, al zitten er helaas ook 
kwaadwillenden tussen. Het gebeurt nogal eens dat een predikant ergens 
binnenkomt en er bepaalde mensen zijn die de scepter zwaaien. Als zij in 
conflict komen met de dominee delft die laatste vaak het onderspit. Ik vind het 
erg lastig te bedenken wat je hieraan kunt doen. Je hoort weleens zeggen: 
predikanten zijn gewoon wereldvreemd. Maar voorgangers met een late 
roeping ervaren dergelijke problemen ook. Je moet daarom als gemeente goed 
op orde hebben hoe je met elkaar communiceert. Vooral in de evangelische 



hoek gaat dit nogal eens verkeerd, daar zijn ze echt kampioen in het afbranden 
van voorgangers. Het probleem is vaak dat mensen veel te veel verwachten 
van een voorganger, omdat die verwachtingen gebaseerd zijn op succesvolle 
voorgangers die ze op televisie zien.’ 

Het gezin komt bij een voorganger vaak in de knel. Hoe kan dit worden 
voorkomen? 

‘Als ik naar de antwoorden kijk en af ga op mijn eigen ervaringen, denk ik dat 
de druk op het gezin wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Het gaat 
om het aantal uren dat een predikant werkt. Vaak verwachten gemeenteleden 
ook dat de kinderen van een voorganger voorbeeldkinderen zijn. Daarnaast 
word je vaak gedwongen tot een keuze. Ik had bijvoorbeeld best vaak een 
vergadering op zaterdag. 

Maar toen mijn jongste zoon een keer een belangrijke voetbalwedstrijd moest 
spelen, ging ik niet naar de vergadering. Zoals ik dat bij een verjaardag van de 
kinderen ook niet doe. Een van de broeders vond dat niet kunnen. Maar ik vind 
dat mijn zoon zich later moet kunnen herinneren dat ik op dat moment bewust 
voor hem koos en niet voor de zoveelste vergadering. Ik zou het heel erg 
vinden als mijn kinderen niet meer zouden geloven omdat ik altijd maar druk 
was met de kerk. Want dat is soms de praktijk, blijkt uit de enquête.’ 

Was het in het verleden prettiger werken als voorganger? 

‘Dat weet ik niet. Het is wel zo dat mensen niet alleen mondiger zijn geworden, 
maar vooral ongenuanceerder. Onder invloed van het postmodernisme 
worden alle meningen als gelijk gezien. Je kunt elkaar er in de gemeente bijna 
niet meer op aanspreken dat je als het goed is een door Christus veranderd 
mens bent. Ik zie helaas dus maar al te vaak dat van predikanten veel wordt 
gevraagd terwijl gemeenteleden veel minder vaak geneigd zijn om te willen 
veranderen.’ 

Wat kunnen voorgangers zelf doen? 

‘Het is allereerst heel belangrijk dat je zeker van je roeping bent. Daarnaast 
kan het handig zijn een olifantenhuid te ontwikkelen. Het is heel belangrijk dat 
je iemand hebt om af en toe eens mee te sparren, iemand die ook voor je kan 
bidden. 

Maar het belangrijkste is, denk ik misschien wel dat de relatie met je vrouw en 
kinderen goed is, want je ziet helaas nogal eens dat problemen in de kerk 
uiteindelijk leiden tot een scheiding.’ 

Ondanks de problemen gaf tachtig procent van de predikanten aan 
vervulling te vinden in het werk. Wat zegt dat? 



‘Dat predikanten een sterk roepingsbesef hebben. Je mag iets doen wat echt 
van meerwaarde is. Ondanks de problemen die ik heb ervaren, zo ben ik zelf 
ook een keer na een conflict ontslagen, vind ik nog steeds vervulling in dit 
beroep. 

Overigens heb ik na dat ontslag wel gemerkt hoe conflicten binnen de kerk 
afstralen op de omgeving. Mijn niet-gelovige buren zagen dat ik wel erg vaak 
thuis was en vroegen waarom dat zo was. Toen ik vertelde dat ik ontslagen 
was, zeiden ze: “Daarom ga ik dus niet naar de kerk.” Zo gaat de 
geloofwaardigheid van het evangelie verloren.’ 

 


