De interim predikant en wat hij komt doen: even voorstellen
Met een aantal mensen van de gemeente die deel uitmaken van de kerkenraad heb ik een
tijdje terug al kennis kunnen maken, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in Medemblik.
In die gemeente ben ik intussen een jaar aan het werk en vanaf september ga ik ook in uw
gemeente aan de slag. In eerste aanleg voor drie taken. Ik noem als eerste het helpen dat
de samenwerking van Opperdoes en Medemblik goed op de rails komt. Daar vloeit ook uit
voort het begeleiden van het beroepingswerk. Dat is ook een gezamenlijke taak: het is
immers de bedoeling samen met Medemblik een predikant te beroepen. Daarnaast treed
ik op als consulent voor uw gemeente en zal als zodanig ook de kerkenraads- en
moderamenvergaderingen bijwonen en waar nodig van advies dienen en kerkordelijk de
zaken in goede banen helpen leiden. Ik zal ook de gemeentevergaderingen bijwonen en
daar uiteraard mijn bijdrage aan leveren. Zo hoop ik ook 18 september aanwezig te kunnen
zijn. En als het goed is, ben ik intussen als bezoeker hier en daar al opgedoken in een
kerkdienst in uw gemeente.
Het zwaartepunt van mijn werk ligt dus bij de kerkenraad en het beroepingswerk. Niet bij
het ‘gewone’ gemeentewerk. Ik heb trouwens ook maar een beperkt aantal uren per week
voor het werk in uw gemeente.
Dat wil niet zeggen dat ik met m’n rug naar de gemeente ga staan, verre van zelfs! De
kerkenraad vertegenwoordigt natuurlijk de gemeente, dat is al een belangrijke bron voor
mij voor wat leeft in de gemeente. Daarnaast kan rechtstreeks contact van u met mij heel
helpend zijn. Wat is voor u belangrijk? Waar hecht u aan? Waar moeten we op letten bij
alles wat ik doe? Wat is een grote zorg voor u? Maar ook hoor ik graag van u als ik
bepaalde dingen beter op een andere manier kan doen. Of als ik dingen over het hoofd zie.
Kortom: het is belangrijk dat ik goed voeling blijf
houden waar het u als gemeente om gaat, wat voor u
belangrijk is en zoals u gemeente wilt zijn. Ik zeg wel
eens: mijn werk is heel eenvoudig; het moet
simpelweg goed zijn voor de gemeente waar ik werk,
ingewikkelder is het niet. Het kan prettig zijn om
vertrouwelijk met mij te spreken; het is
vanzelfsprekend een eerste uitgangspunt dat een
individueel gesprek met mij vertrouwelijk is. Ik ben
intussen zo’n 15 jaar aan de slag als interim predikant
in onze kerken, altijd parttime. Ik heb dat lang gedaan
naast een parttime aanstelling als geestelijk verzorger bij de instelling voor psychiatrie in
deze regio, GGZ Noord Holland Noord. Sinds een kleine twee jaar ben ik als interim
predikant in landelijke dienst (ook parttime) en dat combineer ik met een
gemeentepredikantschap in de Protestantse Gemeente Schermer. Ik woon in Alkmaar, al
weer meer dan 30 jaar, ben getrouwd met Bert – dat gaat al aardig naar de 25 jaar en ik
ben van geboorte een Zeeuw. Ik blijf dat laatste ook altijd wel beleven als iets eigens,
hoewel ik er al lang weg ben, omdat ik meteen na de middelbare school naar Kampen ging
om daar theologie te studeren.
U had al begrepen dat ik ook als interim werk in Medemblik; dat is voor de samenwerking,
het beroepingswerk en de vorming van een gezamenlijke kerkenraad alleen maar handig.
Zo wordt de brug van twee kanten gebouwd. Ik heb op dit moment ook een opdracht voor

twee gemeenten in Zuid Holland voor het begeleiden van de samenwerking aldaar. Door
de lange tijd waarin ik dit werk doe en de vele verschillende werkplekken heb ik een ruime
ervaring op kunnen bouwen.
Dat laat onverlet dat we elkaar met een klein groepje collega’s scherp houden in een
intervisie groep en dat ook het landelijk dienstencentrum (mijn werkgever) toeziet op mijn
werk. Daarnaast is er de studieopdracht die ook geldt voor de interim predikant. En wat me
vooral scherp houdt dat zijn de contacten in de kerkenraad en de gemeente waar ik
werkzaam ben. Ik kan tegen een stootje en tegen kritiek.
Hoe ben ik te bereiken? Mijn mailadres is marius.braamse@gmail.com en mijn
telefoonnummer: 06 53 9292 86
Gezien het verloop en de contacten tot nu toe, verwacht ik alleszins een plezierige
samenwerking!
Hartelijke groeten,
Ds. Marius Braamse

