
Nummer 1, juli 2013

Tadaa...

Met gepaste trots presenteert het bestuur van de VPW, afdeling Breda, het
eerste nummer van deze Nieuwsbrief. Het is een wijze van communiceren, 
die een aanvulling vormt op de Periodiek, op de mondelinge communicatie 
tijdens de studie-bijeenkomsten en de jaarvergadering en op berichten die
onze leden bereiken via de e-mail.

Bedoeling van deze Nieuwsbrief is om te laten zien, dat we als bestuur 
werk willen maken van de betekenis van onze vereniging voor de leden. Dat
gaat verder dan het uitgeven van de Periodiek en het organiseren van zin-
volle studiebijeenkomsten – hoe belangrijk dat ook is. Want in de Nieuws-
brief willen we ook aandacht geven aan nieuwtjes en berichten vanuit de 
Landelijke Vereniging, aan punten met betrekking tot rechtspositie en ar-
beidsvoorwaarden, aan ontwikkelingen in het pastoraat en in het eigen 
bisdom, aan belangrijke data voor je agenda – kortom, aan alles dat van 
belang kan zijn voor ieder die zichzelf als een betrokken lid van de VPW 
ziet.

We streven ernaar om de Nieuwsbrief zes keer per jaar uit te geven. In-
breng vanuit het bestuur hopen we aan te vullen met (beknopte) inbreng 
door de leden. Heb je iets te melden, heb je een vraag, een suggestie of 
een onderwerp ter discussie? Vind je dat er bepaalde zaken te weinig of 
ten onrechte niet aan de orde komen binnen de VPW? Schroom dan niet om je
gedachten te delen met de overige leden van de Vereniging. Want juist in 
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de onderlinge communicatie schuilt de kracht van de VPW. Daar hopen we 
met deze Nieuwsbrief een bijdrage aan te leveren.

Wiel Hacking, voorzitter

Kennismaken: wie is Frans Vermeulen?

Hij is sinds 2 mei 2012 secretaris van de VPW-Breda,
voor de duur van vier jaar en lid van de redactie 
van de Periodiek. Hij  is nu 73 jaar en dus al 8 
jaar met pensioen. 

Hij studeerde voor onderwijzer aan de St. 
Franciscuskweekschool te Breda, zijn geboortestad,  
en was daar onderwijzer gedurende 15 jaar aan een - 
toen nog geheten – lagere school. Van 1980 tot 1990 
studeerde hij in Tilburg theologie met katechetiek 
als aandachtspunt. Na zijn stagejaar bij Pim van 
Deenen in ’t Goirke te Tilburg werd hij in december 
1991 benoemd tot pastoraal werker in Oud Gastel. 

Toen deze parochie lid werd van de IPV Oudenbosch werd hij benoemd tot 
regionaal pastor voor diaconie. Als lid van het toenmalige team kwam hij 
ook te werken in Standdaarbuiten en Stampersgat. Daar nam hij op 16 
januari 2005 officieel afscheid van het pastorale werk, maar hij nam al 
gauw in Roosendaal deel aan ‘Zin in Geloven’ en ‘Spirit in Roosendaal’. 
Hij is voorzitter van de Raad van Kerken Roosendaal. Ook gaat hij 
tegenwoordig voor wanneer dat gevraagd wordt.

Zo nu en dan gaat hij samen met zijn echtgenote naar de Dominicuskerk in 
Amsterdam of de Ekklesia in Breda. Hij volgt momenteel een masterstudie 
‘Theologie en Religiewetenschappen’ aan de UvT. Van 1965 tot 1992 leidde 
hij kerkkoren in twee Bredase parochies.

Frans is in 1974 gehuwd met Dimphy van Gorp uit Tilburg. Zij hebben twee 
dochters, Miriam en Liesbeth. Liesbeth overleed in 2010 plotseling aan 
een hartstilstand. Ze werd slechts 32 jaar.

Miriam is gehuwd met Maurice. Ze hebben een zoon, Ruben, die op 29 juni 
twee jaar is geworden. 

Frans is actief lid van de Nederlandse afdeling van de wereldfederalis-
ten. In dat kader studeert hij Esperanto. Hij heeft ook een paar liefheb-
berijen, t.w. pianospelen, lezen, concert- en museumbezoek,  en puzzelen,
met als specialiteit sudoku’s die hij uit Frankrijk laat komen, omdat de 
Nederlandse te gemakkelijk zijn.
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Regelmatige werktijd

In januari 2013 is een nieuwe versie van het RPW, het Rechtspositieregle-
ment voor Pastoraal Werkers gepubliceerd. Een van de belangrijke wijzi-
gingen betreft een omschrijving van het begrip regelmatige werktijd. Uit 
ervaring weet ieder van ons, hoe het werk juist vaak een grote onregel-
matigheid met zich meebrengt. Vaak wordt dat niet als een probleem erva-
ren, maar als de onregelmatigheid een te grote druk legt op de balans 
tussen werktijd en vrije tijd, dan is het goed om een richtlijn te heb-
ben, waar werknemer en werkgever zich aan te houden hebben.

In artikel 18 van het RPW wordt als richtsnoer aangegeven, dat twee 
avonden per week en vier dagdelen op zaterdag en/of zondag per maand als 
regelmatige werktijd gelden. Deze richtlijn geeft ons als pastoraal 
werksters en werkers de ruimte om voldoende evenwicht te bewaren tussen 
werktijd en 'eigen' tijd. Het bewaken van die balans behoort ook tot onze
professionaliteit.

Doe daarom je voordeel met deze richtlijn, die nu deel uitmaakt van onze 
rechtspositie. En bekijk vooral in teamverband, hoe je het beste met deze
richtlijn kunt omgaan.

Voor de agenda

• donderdag 25 juli 14.00-16.00 uur
Bestuursvergadering Afdeling Breda

• donderdag 10 oktober 14.00-17.00 uur
Algemene Ledenvergadering

• donderdag 7 november 10.30-15.00 uur
Algemeen bestuur VPW-Nederland
Palestrinastraat, Utrecht

Ingangsdatum pensioen

Uit de nieuwsbrief van het Poensiooenfonds van de Nederlandse Bisdommen 
(juli 2013):

De regering heeft de leeftijd verhoogd waarop u voor het eerst AOW ont-
vangt. AOW is het pensioen dat iedereen krijgt die in Nederland heeft ge-
woon en/of gewerkt. Wordt u 65 jaar in 2013? Dan start uw AOW één maand 
na uw 65e verjaardag.

Uw PNB-pensioen blijft in 2013 in ieder geval nog ingaan op de eerste dag
van de maand waarin u 65 jaar wordt. Als u in 2013 65 jaar wordt dan ont-
vangt u uw AOW later dan uw PNB-pensioen.
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In het meest ongunstige geval kan er twee maanden verschil zitten tussen 
de ingang van uw PNB-pensioen en de ingang van de AOW. Dit verschil wordt
vanaf 2014 steeds groter. Het bestuur van het PNB beslist in dit najaar, 
na overleg met de Bisschoppenconferentie, over welke ingangsdatum moet 
worden gekozen voor het pensioen dat u via het PNB hebt opgebouwd. Zodra 
hierover meer informatie bekend is, wordt u geïnformeerd.

Brief aartsbisschop over toeleiding pastoraal werk(st)ers

Op 28 juni 2013 heeft aartsbisschop Eijk per decreet bekend gemaakt, dat 
hij in het aartsbisdom de toeleiding van pastoraal werkers, die een posi-
tie in het parochiepastoraat ambiëren, met onmiddellijke ingang beëin-
digt. De aartsbisschop merkt in zijn brief op, dat 'in de meeste andere 
Nederlandse bisdommen de toeleiding van pastoraal werk(st)ers in het pa-
rochiepastoraat eveneens () wordt of reeds is afgebouwd.' In hoeverre 
deze opmerking ook van toepassing is op de situatie in het bisdom Breda 
is vooralsnog onduidelijk. De tekst van de brief is te lezen via deze 
link.

Inmiddels hebben de Landelijke VPW en de afdeling Utrecht per brief van 
11 juli 2013 aan de aartsbisschop gevraagd het decreet te herroepen. Het 
belangrijkste – maar niet het enige – argument daarbij is, dat 'er geen 
dialoog met betrokkenen gevoerd is over dit decreet dat een  belangrijke 
wijziging  inhoudt van het geen vanaf 1999 door de Nederlandse bisschop-
pen in de beleidsnota “Meewerken in het pastoraat” als uitgangspunt ge-
formuleerd is, namelijk dat de pastoraal werk(st)er van blijvende waarde 
is voor de kerk.' Via het secretariaat van de VPW-Nederland hebben (als 
het goed is) alle leden per mail deze reactie op het besluit van de 
aartsbisschop ontvangen.

Van de bestuurstafel

Op dinsdag 7 mei 2013 heeft het bestuur 
vergaderd ten huize van de secretaris in 
Roosendaal. De agenda toonde aan, dat er 
veel zaken te bespreken waren. Temeer omdat
ook Jan Franken, beleidsmedewerker van de 
landelijke VPW, na een uur aanschoof. Hij 
was uitgenodigd om mee te denken over de 
vraag, hoe het imago van de VPW verbeterd 

kan worden. Niet alleen de Bredase afdeling, zo is de indruk van het be-
stuur, kampt met het gegeven dat de zichtbaarheid onder de leden niet op-
timaal is. Daarom is nagedacht over de vraag, hoe een betere profilering 
van de VPW gerealiseerd kan worden. Het aanbieden en ontwikkelen van deze
Nieuwsbrief is één van de initiatieven op dit vlak.
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Jan Franken gaf verder aan, dat men op landelijk niveau bezig is een ste-
viger theologisch fundament te ontwikkelen voor de pastoraal werk(st)er. 
Erik Borgman en Jozef Wissink zijn bereid gevonden daaraan mee te werken.
Nu het project Geestelijk Leiderschap is afgesloten wil de landelijke 
vereniging gaan inzetten op het thema: kwaliteitsborging van het pasto-
raat.

Ook de herstructurering van het bisdomkantoor had de aandacht van het be-
stuur. De VPW-leden die erdoor getroffen worden, is gevraagd of het be-
stuur voor hen iets kan betekenen. Voor juridische ondersteuning kan men 
zich wenden tot de landelijke beleidsmedewerker.

De penningmeester heeft een toelichting gegeven op de jaarcijfers van 
2012. Opvallend (maar niet echt verbazend) was dat de bestuurskosten be-
hoorlijk zijn gestegen. Reden daarvan is dat de bestuursleden, vanwege 
een grotere lokale spreiding over het bisdom, meer reiskosten maken om te
kunnen overleggen.

Tenslotte is het bestuur in overleg met Jos van Genugten over de vraag, 
of hij mogelijkheden ziet om ook na zijn pensionering een cursus Spiritu-
eel Leiderschap aan te bieden. Inmiddels hebben we het complete programma
2013-2014 van De Levensboom toegestuurd gekregen. Over de wijze waarop we
dit programma communiceren, beraden we ons nog.

Volgende Nieuwsbrief

Het volgende nummer verschijnt rond 20 september 2013. Kopij kan worden 
aangeleverd tot 1 september via wielhacking@gmail.com  
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