Een Commissie van Beheer stelt haar werknemer, de predikant, de vraag of hij geen
werktijdverkorting of bijzondere bijstand kan aanvragen. De inkomsten in de kerk lopen terug en
de predikant wordt vanwege de coronacrisis opeens beperkt in de uitoefening van zijn werk. Wat
kan een predikant dan doen?
“De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat predikanten opeens minder werk hebben. De kerkelijke
gemeente derft inkomsten, want de collecten lopen terug. Moet je dan als predikant zelf
werktijdverkorting of bijzondere bijstand aanvragen? Bijzondere bijstand is in deze situatie niet aan
de orde. Ook is het maar de vraag of een kerk of CvB werktijdverkorting kan aanvragen. De CvB zal
dan moeten aantonen welke omzet er wordt misgelopen. Aangezien kerken geen omzet hebben, is
dit voor nu dus niet aan de orde. Komt hier meer duidelijkheid over, dan zal daar zeker over worden
gecommuniceerd. Houd daarbij ook de website van Steunpunt Kerkenwerk in de
gaten: www.steunpuntkerkenwerk.nl. Op deze site lees je alles wat de kerk kan doen om toch
inkomsten uit collectes te ontvangen. Het werk, dat in deze tijd minder wordt door de coronacrisis,
wordt gezien als een werkgeversrisico. Er zijn veel meer werkgevers die minder werk hebben voor
hun werknemers, maar toch het salaris zullen moeten doorbetalen. Verder denken we dat er een
een drukke tijd op je afkomt. Zodra je je weer vrij kunt bewegen, ga je weer meer uren maken.
Hoe dan ook is het belangrijk om als predikant en CvB te bekijken hoe je de gemeente in deze tijd
het best kunt dienen. Welke mogelijkheden worden er digitaal geboden om toch contact met elkaar
te hebben en misschien de catechese op deze manier invulling te geven? Ook is het contact met
ouderen belangrijk. Wij sluiten niet uit dat er veel meer telefonische gesprekken plaatsvinden en
dat vraagt eveneens de nodige tijd.”

