Met kerkenwerk kun je het behoorlijk druk hebben: vergaderen,
bezoekjes brengen, stukken lezen, mensen bellen of mailen. Hoe
zorg je ervoor dat je niet te veel tijd met al deze zaken in de weer
bent? En hoe houd je er plezier in?
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Wie aan een taak in de kerk begint,
weet van tevoren meestal niet hoeveel
tijd het werk precies in beslag zal
nemen. Er is niet altijd een duidelijke
taakomschrijving waarbij ook het
aantal uren per week aangegeven
wordt. ‘Het is maar één vergadering per
maand’ wordt er vaak bij het verzoek
gezegd. Dat zo’n vergadering in de
praktijk ook voorbereid moet worden
en dat er allerlei organisatorische
klussen uit voortkomen, wordt er niet
altijd bijverteld.
Een andere veelgehoorde opmerking
bij een verzoek om medewerking is: ‘Je
kunt er net zoveel tijd instoppen als je
zelf wilt.’ Voor een deel is dat waar. Je
kunt tegen extra klussen ‘nee’ zeggen
of dingen wat minder intensief doen.
Aan de andere kant zijn er wel vaste
onderdelen van een taak die je niet zo
makkelijk kunt laten liggen.

Eenmaal actief kun je al gauw meer
tijd bezig zijn met het kerkenwerk
dan je lief is. Andere activiteiten en
contacten komen in het gedrang.
Je merkt na verloop van tijd dat je
vermoeid raakt en minder zin krijgt
in je taak. Je bent misschien niet alle
avonden op pad, maar soms ook kan
het gevoel op je drukken dat je eigenlijk
nog bij een van je bezoekadressen
langs zou moeten gaan. Of dat je het
verslag van de laatste wijkvergadering
nog moet schrijven. Hoe kun je dit
gevoel van druk verminderen en weer
wat meer controle krijgen over je tijd?

In kaart brengen Om een idee
te krijgen hoeveel tijd je in de praktijk
actief bent voor de kerk is het handig
om een overzicht te maken. Houd een
aantal weken precies in je agenda bij
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Controle
krijgen over
je tijd

Een doel
halen geeft
voldoening

wanneer je bezig bent met kerkenwerk.
Welke dagdelen/avonden? Hoeveel
uren? Wat doe je op die momenten?
Reken ook de tijd mee die je besteedt
aan voorbereidende en uitvoerende
activiteiten, zoals mensen bellen,
mailberichten lezen en beantwoorden,
een meditatieve opening verzorgen,
en dergelijke. Schrijf de bezigheden zo
concreet mogelijk op.
Zet dan met een markeerstift een
gekleurde streep in je agenda bij de
tijden dat je met je kerkelijke taak bezig
bent geweest. Eventueel kun je ook met
andere kleuren een streep zetten voor
activiteiten zoals werk, mantelzorg,
vrijwilligerswerk, sport en dergelijke;
iedere categorie een aparte kleur. Door
de kleurtjes kun je in een oogopslag
zien wat je allemaal doet en hoeveel
tijd je met je verschillende activiteiten
bezig bent. Je ontdekt ook hoe je
verschillende activiteiten zich tot elkaar
verhouden. Waar ben je het meeste tijd
mee bezig, welke kleur komt veel en
welke weinig voor?
Tel daarna de uren op dat je met
kerkenwerk bezig bent geweest.
Hoeveel is het totaal? Wat betekent dit
gemiddeld per week? Stel jezelf daarna
de vraag of dit ook de hoeveelheid tijd
is die je in je kerkelijke taak wilt en
kunt stoppen. Komt het overeen? Is het
teveel? Of valt het mee en houd je nog
tijd over? Bekijk ook met welke zaken
voor de kerk je precies bent bezig
geweest. Als het teveel is, kun je kijken
wat je allemaal gedaan hebt. Zitten daar
onderdelen bij die je minder intensief
kunt doen of kunt overdragen? Als je
tijd overhoudt, kun je eventueel nog
een extra klusje op je nemen.

30

Een planning maken Net zoals je
een concreet overzicht van je dagdelen
en uren maakt, kun je ook van tevoren
een planning maken. Bekijk eerst
hoeveel tijd je per week je aan je
kerkelijke taak wilt en kunt besteden.
Is dat bijvoorbeeld twee, vier of acht
uur per week? Dat hangt af van wat
je verder allemaal nog doet en van de
keuzes die je maakt.
Zet vervolgens een gekleurde streep
in je agenda voor die tijden dat je met
je kerkenwerk aan de slag wilt gaan.
Als je bijvoorbeeld vier uur per week
beschikbaar hebt, kun je één avond per
week reserveren voor een bezoekje of
vergadering, en twee keer per week een
uur of half uur in je agenda plannen
voor organisatorische activiteiten (mail
beantwoorden, stukken lezen, mensen
bellen). Kies als dat mogelijk is vaste
momenten. Kijk welke tijden voor
jezelf en het werk het beste uitkomen
en probeer dat zoveel mogelijk
op elkaar af te stemmen. Als een
vergadering of huisbezoek een keer op
een andere avond vallen, neem dan je
‘vaste’ avond vrij.
Verdeel je organisatorische
bezigheden over de geplande tijd. Maak
een lijstje van wat je te doen hebt. Het
is handig om daarbij prioriteiten te
stellen. Wat is het belangrijkste (zet
daar een letter A achter) en wat kan
wachten (B)? En wat kun je eventueel
laten liggen (C)? Als je een uurtje
hebt om stukken te lezen en er zit
een rapport bij van 90 bladzijden,
selecteer dan uit dat rapport wat je het
belangrijkste lijkt en laat de rest zitten.
Probeer om niet over je geplande
aantal uren heen te gaan. Als blijkt dat
je kerkenwerk structureel meer tijd
vraagt dan je beschikbaar hebt, overleg
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dan welke onderdelen er af zouden
kunnen.

Duidelijke taakomschrijvingen
Om een planning te kunnen
maken is het handig als er
richtlijnen zijn in de vorm van
duidelijke taakomschrijvingen met
tijdsaanduiding. Welke onderdelen
horen er bij een bepaalde taak? En
hoeveel uur kost de taak ongeveer
per week? Aan de hand van zo’n
omschrijving kunnen mensen van
tevoren kijken of de taak bij hen past
qua interesse en tijdsinvestering.
Als iemand bijvoorbeeld voor de

functie van scriba wordt gevraagd,
kan deze persoon met behulp van de
taakomschrijving nagaan of dit wat
benodigde tijd betreft voor hem of haar
haalbaar is.
Door kleine en grotere taken aan
te bieden, kunnen meer mensen in
het kerkenwerk meedoen. Sommigen
vinden het leuk om een grote taak op
zich te nemen, en kunnen daar ook tijd
voor maken. Anderen hebben al veel
andere verplichtingen of bezigheden
en hebben minder tijd beschikbaar.
Wanneer blijkt dat er voor de grote
taken moeilijk mensen te vinden zijn,
kijk dan of je deze kunt onderverdelen
in kleinere taken.
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Tijdsplanning voor groepen
Ook voor de diverse werkgroepen en
commissies in de kerk is het goed om
de beschikbare tijd en draagkracht in
de gaten te houden. Focus je als groep
op een paar taken, en neem niet te
veel hooi op je vork. Als je voor het
komende seizoen zeven werkdoelen
opstelt om mee bezig te zijn, is de kans
groot dat iedereen in de groep te zwaar
belast wordt. En dat je aandacht en
energie te zeer versnipperd raakt zodat
je geen enkel werkdoel echt behaalt.
Wanneer je je als groep concentreert
op een of twee werkdoelen kun je daar
met meer aandacht en rust aan werken.
Als je een bepaald doel behaald hebt,
geeft dat voldoening. Daarna kun je
met een volgend doel aan de slag gaan.
Zorg dat vergaderingen niet te
lang duren. Na twee uur praten en
overleggen zijn de meeste mensen
moe. Maak de agenda niet te vol. Stel
ook hierbij prioriteiten. Als het 22.00
uur is, stop dan en laat andere punten
wachten voor een volgende keer.
Als er in het team langdurige
vacatures zijn, verdeel dit werk dan niet
allemaal onder de overige groepsleden.
Laat vacatures zichtbaar blijven. Dan
is het ook voor de gemeente duidelijk
dat er nog mensen nodig zijn. Doe
voor extra en incidentele klusjes
(bijvoorbeeld helpen bij een activiteit
of post rondbrengen) zoveel mogelijk
een beroep op andere gemeenteleden.
Hiervoor zijn meestal genoeg mensen
te vinden.

voor anderen. Het voordeel van een
duidelijke tijdsplanning in je agenda
maken, is dat je op die momenten
gericht met je kerkenwerk kunt bezig
zijn en de overige momenten vrij hebt
voor andere bezigheden en mensen.
Zo kun je op een ontspannen manier
veel doen en houd je plezier in het
werk. Wanneer je het gevoel hebt
voortdurend achter jezelf en allerlei
zaken aan te lopen, raak je gestresst en
vermoeid.
Een planning maken is een
hulpmiddel. Het is geen keurslijf.
Sommigen hebben meer behoefte aan
structuur dan anderen. Mensen zijn
verschillend. Ook kan het gebeuren dat
zich plotseling een moeilijke situatie
in de gemeente aandient of dat iemand
in een crisis hulp nodig heeft. Dan kan
het nodig zijn om je plannen te laten
wijken en aan te passen. Het appèl dat
nu op je gedaan wordt, gaat voor. Houd
echter ook in dit soort situaties je tijd
en grenzen in het oog.
Het kan goed zijn om onze
eigen verantwoordelijkheid en
belangrijkheid in het kerkenwerk wat
te relativeren. Het hangt niet allemaal
van onze inspanningen af. De kerk is
niet van ons, maar van de Heer. Hij
schenkt ons ook momenten om het
werk te laten rusten en aan Hem toe
te vertrouwen. π
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doen. Het is leuk om met elkaar
samen te werken en je in te zetten
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