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2. Beleidskader

Het beleidskader van de PGV van 2016 is geactuali-

seerd. De overwegingen daarin volgen – tevens bij

wijze van schets van situering van de PGV – een bewe-

ging van buiten naar binnen. Het gaat achtereen -

volgens over de krijgsmacht als werkveld, over

geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in algemene

zin en ten slotte bij wijze van korte schets over wat

kenmerkend is voor protestantse geestelijke verzor-

ging. Dat laatste wordt in het beleidsplan verder uit-

gewerkt. Elke paragraaf hieronder wordt afgesloten

met de formulering van de bijbehorende missie. 

2.1 Krijgsmacht 

Het werkveld van de geestelijk verzorgers, werkzaam

bij de PGV, is een bijzonder werkveld. Samen met de

politie betreft het een geweldsorganisatie. De krijgs-

macht kan dreigen met geweld en mag geweld toe-

passen. De overheid, die eigenaar is van het

gewelds  monopolie, bepaalt wanneer en binnen welke

kaders de krijgsmacht wordt ingezet. Deze inzet vindt

niet alleen plaats binnen het Koninkrijk der Neder-

landen, maar ook daarbuiten.

Werken in de krijgsmacht kan een grote impact heb-

ben op het personeel. Dat geldt voor het uitoefenen

of ondergaan van geweld of voor het getuige zijn daar-

van. De inzet van de krijgsmacht speelt zich in veel

gevallen gedurende langere periodes ver van huis af.

Dat heeft consequenties voor de relatie met het thuis-

front en omgekeerd. Daarnaast is de militaire organi-

satie strak georganiseerd om in crisessituaties

adequaat te kunnen opereren. Soms neemt de krijgs-

macht het karakter aan van een ‘totale‘ organisatie4,

waarin de menselijke vrijheid en autonomie en daar-

mee de menselijke waardigheid onder druk kunnen

komen te staan. Dat kan vooral gebeuren bij initiële

militaire opleidingen en tijdens militaire missies. Het

is juist dan van belang om mensen te helpen mens te

blijven.

Deze context van het werk als geestelijk verzorger

vraagt om gedegen kennis van onder meer de militaire

organisatie, van de effecten van geweldsuitoefening

en van vragen rond oorlog en vrede.

Missie van de krijgsmacht 

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust.

We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. 

We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid

en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd

zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en

daarvoor gaan we op missie 5 . 

2.2 Geestelijke verzorging

Werken in de krijgsmacht roept belangrijke levens-

en geloofsvragen op, zoals rondom dood en leven,

zin en zinleegte, recht en onrecht, verantwoordelijk-

heid en gehoorzaamheid, schuld en schaamte. 

Geestelijke verzorging vanuit verschillende tradities
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1. Inleiding 

Voor u ligt de Beleidsnota van de dienst Protestantse

Geestelijke Verzorging (PGV) bij de krijgsmacht, die

in 2018 met instemming van de in het CIO-M1 verte-

genwoordigde protestantse en oudkatholieke zen-

dende kerkgenootschappen is vastgesteld. Ze geeft

inzicht in wat de predikanten en pastores2 bij Defensie

beweegt en waar zij voor staan, waar zij zich ambtsin-

houdelijk door laten leiden en wat zij de komende

vier jaar nader vorm willen geven. De beleidsnota

2019-2022 bevat beleidskader, missie en beleidsplan. 

Het stuk ‘Missie en beleidskader’ van de dienst PGV

uit 2016 vormde de aanzet om te komen tot deze nota 3.

Besloten werd toen dat er uitwerking op vier deel -

terreinen zou plaatsvinden, naar goed protestants 

gebruik door krijgsmachtpredikanten zelf en wel bin-

nen vier beleidscommissies. Zij hebben zich bezonnen

op de onderwerpen identiteit, professie, kwaliteit 

(en opleidingen) en communicatie. Dat werk is na

tussentijdse afstemming in de vergadering van krijgs-

machtpredikanten – met enige vertraging – afgerond

en vormt samen met het beleidskader van 2016 de

grondslagen van dit document. Op elk van deze 

onderwerpen wordt in het beleidsplan apart ingegaan. 
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1      Het CIO-M is het interkerkelijk contact in overheidszaken voor militairen, 
     zie www.cioweb.nl.
2     GV-ers vanwege de Oud-Katholieke Kerk worden pastoors genoemd, 
     GV-ers vanwege de andere bij het CIO-M aangesloten kerken predikanten. 
     Waar in dit stuk sprake is van (krijgsmacht)predikanten dienen (krijgs-
     macht)pastores meebedacht te worden.
3 Aanleiding voor het (her)schrijven van missie en beleidskader was de 
     reorganisatie van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) zoals die op 
     9 mei 2011 met een Definitief Reorganisatieplan werd vastgesteld. Na een 
     intensief proces is in 2014 een besluit genomen over de omvang en de 
     verdeling van de DGV. In de nieuwe omvang van in totaal 135 geestelijk 
     verzorgers zijn er nu 45 krijgsmachtpredikanten.

4   De term ‘totale organisatie’ is afgeleid van de door de Canadese socioloog 
     Erving Goffman gemunte term ‘total institution’. Erving Goffman, Asylums, 
     New York / Toronto 1961. 
5    www.defensie.nl/overdefensie/verhaal-van-defensie, geraadpleegd op 
     23 augustus 2018.

Leden van het CIOM

www.cioweb.nl
www.defensie.nl/overdefensie/verhaal-van-defensie


decennia in hoog tempo een proces voltrokken van

ontkerkelijking, de-institutionalisering, individuali-

sering en het door mensen zelf uit verschillende tra-

dities samenstellen van een hoogst persoonlijke

levensbeschouwing (‘bricolage’). De rol en betekenis

van de traditionele levensbeschouwelijke instituties

lijkt daarmee in snel tempo af te nemen. Dat neemt

niet weg dat de organisatievorm van geestelijke ver-

zorging in de genoemde sectoren buiten de specifieke

geloofsgemeenschappen (vooralsnog) door de over-

heid wordt gehandhaafd.7 Defensie is zich het belang

van geestelijke verzorging overigens terdege bewust.

In de Defensienota 2018 staat: “Het werk bij Defensie

kan veel van onze mensen vragen. Ook in de toekomst

zorgen we voor de juiste ondersteuning, onder andere

middels de Geestelijke Verzorging.” 8

Parallel met de geschetste ontwikkelingen op levens-

beschouwelijk gebied heeft zich al geruime tijd een

verschuiving voltrokken binnen de rolidentiteit van

de geestelijk verzorgers. Van uitsluitend ambtsdrager

is de geestelijk verzorger ook een professional gewor-

den, die een vak heeft geleerd en dat vak heeft bij te

houden. Bovendien is de geestelijk verzorger in de

krijgsmacht – op basis van respect voor de levensbe-

schouwing van de ander – gesprekspartner voor ál het

personeel. De PGV-er, zo wordt dat zichtbaar in de

krijgsmacht, is dominee voor iedereen.

Missie van de DGV

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) dragen bij aan

het (geestelijk) welbevinden van militairen en het thuis-

front, overig Defensiepersoneel en veteranen, en aan de

moraliteit van de Krijgsmacht als geheel. Dit doen zij

door zichtbare aanwezigheid op de werkvloer, persoon-

lijke contacten en begeleiding, groepswerk, bezinnings-

diensten, kerkelijke vieringen, knelpuntsignalering en

-advisering. Zingeving en ethiek staan hierbij centraal.

De DGV zijn tevens het levensbeschouwelijk kenniscen-

trum ter ondersteuning van commandanten met het oog

op onderwijs, vorming en voorlichting bij Defensie.

De Geestelijk Verzorgers (GV’ers) van Defensie handelen

vanuit een Joodse, Rooms Katholieke, Protestantse, 

Humanistische, Hindoe of Islamitische traditie, opleiding

en vorming. 

Het motto van de DGV luidt:

Omdat je leven betekenis heeft 
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is er op gericht om al deze zaken in een veilige en 

vertrouwde omgeving bespreekbaar te maken. Gees-

telijke verzorging is het mee helpen zoeken naar ant-

woorden op deze vragen en draagt bij aan het welzijn

van mensen. 

Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht berust op

artikel 6 van de Grondwet, dat handelt over de vrijheid

van godsdienst en levensovertuiging, en op de ver-

antwoordelijkheid van de kant van de overheid om

geestelijke zorg te bieden voor wie in ethisch en exis-

tentieel complexe omstandigheden worden gebracht

en wie geen eigen toegang heeft tot geestelijke zorg.

Dat geldt onder meer voor militairen, maar ook voor

gedetineerden en voor patiënten in zorginstellingen. 

Het beginsel van scheiding tussen kerk en staat bete-

kent vervolgens dat deze twee (kerk en staat) zich niet

tot elkaar laten herleiden en niet in elkaars bevoegd-

heden treden, maar wel samenwerken waar het kan.

Omdat de overheid de inhoud van geestelijke verzor-

ging niet kan bepalen – zij dient daarin neutraal te

blijven – neemt zij geestelijk verzorgers in dienst die

een zending ontvangen van door de overheid erkende

levensbeschouwelijke instituties 6. Geestelijk verzor-

gers blijven burger, maar nemen op een nuldelijnse

manier deel aan het militaire leven: zij vergezellen de

militairen op alle plaatsen in binnen- en buitenland

waar zij hun werk moeten doen. Geestelijk verzorgers

vallen niet onder de krijgstucht en dragen geen wa-

pens. Zij maken geen deel uit van de militaire hiërar-

chie en zijn voor de inhoud van hun werk uitsluitend

verantwoording schuldig aan hun zendende genoot-

schap. Omdat zij in hun eigen levensbeschouwelijk

verband ambtsdrager zijn, hebben zij een wettelijk

erkend ambtsgeheim dat hun vrijplaats garandeert.

In die vrijplaats kan het personeel van de krijgsmacht

absoluut vertrouwelijk met een geestelijk verzorger

het gesprek zoeken en voeren.

Geestelijke verzorging heeft oude wortels in de chris-

telijke traditie en wordt in die traditie pastoraat ge-

noemd. Daar was en is het de aanduiding van de zorg

die aan de leden van de christelijke gemeenschap

wordt geboden. In Nederland heeft zich de afgelopen
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6   Het Ministerieel besluit betreffende ‘Functionele kaders Geestelijke
     Kaders bij Defensie’ uit 2011 en het Statuut betreffende ‘Geestelijke 
     Verzorging bij Defensie’ uit 2012 is onverkort van kracht als omvattend 
     kader waarbinnen ook de PGV bestaat en haar werk doet. Dat geldt 
     dan vanzelfsprekend ook voor de in de ‘Functionele Kaders’ opgenomen 
     verwijzingen naar het BARD en het AMAR, voor zover hun bepalingen 
     van toepassing zijn op de geestelijk verzorgers bij Defensie. In de 
     ‘Functionele kaders’ en in het ‘Statuut’ is de organisatievorm van de 
     DGV verwoord, inclusief alles wat met de verhouding tussen het 
     ‘ambtenaarlijke’ en het ‘ambtelijke aspect’ te maken heeft. Daarbij 
     speelt het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat een 
     fundamentele rol.

7    De rol van de door de overheid erkende zendende genootschappen als
     ‘leverancier’ van geestelijk verzorgers bij justitie en bij de krijgsmacht blijft, 
     ook al dienen zich op het veld van de geestelijke verzorging – en dan met 
     name in de zorg – toenemend niet-institutioneel gebonden geestelijk 
     verzorgers aan. Wat dat voor de toekomst van de ambtsgebonden
     organisatievormen van geestelijke verzorging in Nederland gaat betekenen,
     is ongewis.

8    Defensienota 2018 Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid, p 23.

Ds. Piet van Duijvenboden tijdens ritueel met kaarsen Onderscheidingstekens van de zes diensten GV



In de tweede plaats zien we de mens in het licht van

de hoop, het goede leven in vrede en gerechtigheid.

In de derde plaats geloven we dat de zachte kracht van

de liefde sterker is dan de brute kracht van wapens.

Deze drie aan het verhaal van Jezus Christus ontleende

karakteristieken vormen de kernwaarden van de Pro-

testantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht.

Missie van de PGV

De dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgs-

macht helpt militairen, burgermedewerkers, veteranen

en hun relaties in te gaan op vragen die worden opge-

roepen in en door het werken in de krijgsmacht. 

Als krijgsmachtpredikanten maken we deel uit van het

militaire leven op kazernes en velden, tijdens vaar -

perioden of oefeningen en tijdens uitzendingen.

Als Protestantse Geestelijke Verzorging laten we ons 

leiden door het verhaal van Jezus Christus. Onze kern-

waarden zijn:

•  de overtuiging dat mensen kostbaar en kwetsbaar zijn, 

•   de hoop op duurzame vrede en recht en 

•  het vertrouwen dat de kracht van liefde sterker is dan 

    die van wapens.

Ons motto luidt: ‘Niet door kracht, of door geweld, 

maar door mijn Geest’ (ontleend aan Bijbelboek 

Zacharia 4,6) 10

2.3.2. Activiteiten van de PGV

Protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht

komt tot uiting in een aantal activiteiten.

•  De basis daarvan is het deelnemen aan het 

militaire leven, het zogenoemde nuldelijns wer-

ken. We vergezellen militairen op de kazernes,

vliegbases, in havens en op schepen, tijdens oefe-

ningen en bij missies. We gaan, waar de militair

gaat.

•  We geven aandacht en zorg aan de individuele

militair door persoonlijke ontmoetingen en 

voeren individuele begeleidingsgesprekken. 

Daarbij gaat onze aandacht primair uit naar het

militair personeel en hun thuisfront, secundair

naar het in de krijgsmacht werkzame burger -

personeel en veteranen.

•  We geven aandacht en zorg in lessen en

    conferenties.

•  We geven aandacht en zorg aan de organisatie 

door gevraagde en ongevraagde advisering van 

leidinggevenden.

•  We nemen deel aan het interdisciplinair 

zorgoverleg in de zogenoemde 

‘Sociaal-Medische Teams’. 

•  We gaan voor bij herdenkingen, rituelen, 

    momenten van bezinning en kerkelijke vieringen.

Daarin verbinden we het militaire leven met de 

wijdere kring van samenleving en van gods -

dienstige en levensbeschouwelijke tradities.

9

2.3 Protestantse Geestelijke
Verzorging 9

2.3.1 Eerste karakteristiek

Een geestelijk verzorger is in levensbeschouwelijk op-

zicht nooit neutraal. Er is namelijk geen mens die

geen diepgewortelde overtuigingen heeft of die zon-

der basale waarden en oriëntaties kan die haar/zijn

leven beïnvloeden. Wie als geestelijk verzorger de ont-

moeting zoekt en ruimte biedt om aandacht te geven

aan die overtuigingen, waarden en oriëntaties, zal

daarin ook zichzelf aan de ander bloot geven. 

In een samenleving die in religieus en levensbeschou-

welijk opzicht veelkleurig is, is het goed dat er gees-

telijk verzorgers zijn vanuit diverse tradities waaronder

de protestants-christelijke. Deze traditie is een van de

tradities die in hoge mate het culturele en levensbe-

schouwelijke klimaat van de Nederlandse samenleving

hebben beïnvloed. 

In de protestants-christelijke traditie vormt de Bijbel

het kompas en richtsnoer voor geloof en leven. Iedere

gelovige is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop

hij of zij geloof en leven vorm geeft. Het lezen en 

bestuderen van de Bijbel neemt in protestantse 

geloofsbeleving en vieringen een belangrijke plaats

in. Predikanten hebben daarin primair de rol van 

verteller en vertolker van verhalen. Als protestantse

geestelijk verzorgers of krijgsmachtpredikanten zien

we de ander in het licht van de goede boodschap van

de Bijbel. Daarbij hebben we allereerst oog voor de

werkelijkheid waarin mensen kwetsbaar zijn, maar

desondanks of juist daardoor waardevol en van 

betekenis: ieder mens doet ertoe.
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Ds. Gerard van Driesten (met stola) bij Paasviering Defensie

9    Omdat deze beleidsnota het resultaat is van gezamenlijke besprekingen 
     door krijgsmachtpredikanten, gaat de nota vanaf deze plek over in de 
     wij-vorm. 

10   Zacharia 4,6 in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV): “Toen zei hij: ‘Luister, 
     dit zegt de Heer over Zerubabbel: Niet door eigen kracht of macht zal 
     Hij slagen – zegt de Heer van de hemelse machten, maar door mijn geest.” 

‘Niet door kracht, of door geweld, maar door mijn Geest’ 



we daarin een hermeneutisch-narratieve taak: we 

diepen verhalen op, vertellen en vertolken die en leg-

gen de verbinding met het levensverhaal van de mili-

tair. Het meest expliciet gebeurt dat tijdens vieringen,

maar impliciet vormt deze omgang met de Bijbel ook

de bron voor andere activiteiten die we ondernemen:

het pastoraat (de verzorging) en het vormingswerk,

bestaande uit GV-lessen op kazernes en GV-conferen-

ties op het vormingscentrum Beukbergen. Overigens

gebeurt dat altijd vanuit het besef dat wordt gewerkt

in een levensbeschouwelijk pluriforme omgeving. De

fundamentele inspiratie vanuit de Bijbel betekent niet

dat de gesprekspartner van de (exclusieve) waarheid

daarvan overtuigd dient te worden.

In de verdere overwegingen over de identiteit van de

protestants geestelijk verzorger hieronder wordt de

drieslag ‘verzorgen, vieren, vormen’, uit het gezamen-

lijke missie- en visiedocument van de DGV gevolgd.

(zie bijlage op p.25) 

3.2.3 Verzorgen

Als protestants geestelijk verzorger zijn we beschikbaar

voor (gesprekken met) mensen. Die gesprekken voeren

we met een ‘horend hart’ (Bijbelboek 1 Koningen 3:9).

Dat betekent dat onze gesprekspartner een plaats ge-

boden wordt waarbinnen alles gezegd kan worden in

een houding van ontvankelijkheid, empathie en wel-

willendheid. Dit doen we in de wetenschap dat we sa-

men, met alles wat we aan tekorten meedragen, ruimte

en goedheid ontvangen van God. We noemen dit 

genade en beschouwen dit als de ruimte waarbinnen

het gesprek plaatsvindt. Eerste voorwaarde daarin is

veiligheid.

We geloven dat de verhalen die mensen vertellen sa-

menhang en betekenis kunnen geven in het leven. We

willen verhalen tevoorschijn luisteren en op (theolo-

gische) diepte peilen. Dat houdt in dat we geen 

verhaal opdringen, maar dat we in het luisteren 

betrouwbaar zijn en onze gesprekspartner(s) ons ver-

trouwen geven. Daar waar het vertrouwen weg is, 

helpen we te zoeken naar resterend vertrouwen om zo

bij te dragen aan herstel. 

Bij militairen doen we dit in het besef dat zij geregeld

moeten functioneren in voor hen en hun naasten zeer

ongewone omstandigheden. Juist wanneer mensen di-

rect worden geconfronteerd met (de gevolgen van) ge-

weld, roept dat heftige emoties en vaak ook zware stress

op. Ook gevoelens van schaamte en schuld kunnen een

diepe impact hebben. We willen in dit alles naast de

militair staan, zijn waar zij zijn, hen ons oor en de

ruimte van ons hart bieden, wanneer dit alles existen-

tiële vragen oproept. We denken in de lijn van de tekst

uit het Bijbelboek Hebreeën 4:15a (NBV) waar over Jezus

wordt gezegd: “Want de hogepriester die we hebben is

er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist

omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is 

gesteld.” In Zijn spoor luisteren we naar mensen. 
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3. Beleidsplan van de PGV

3.1 Algemeen

Aan de Protestantse Geestelijke Verzorging zijn 

momenteel11 45 predikanten verbonden. We ontvan-

gen onze zending van één van de bij het CIOM aange-

sloten kerkgenootschappen. Op basis daarvan zijn we

aangesteld bij Defensie en doen we ons werk binnen

één van de krijgsmachtdelen, op vormingscentrum

Beukbergen, onder veteranen of binnen de staf van

de PGV. In de volgende paragrafen wordt het boven

gepresenteerde beleidskader nader inhoudelijk uit-

gewerkt naar de in de inleiding vermelde deelaspec-

ten: identiteit, professie, kwaliteit en opleidingen en

communicatie. 

Als eerste komt nu de vraag naar onze identiteit aan

de orde. Wat maakt ons tot protestantse geestelijk ver-

zorgers? Waarin ligt wat dat betreft de verankering,

maar ook: waar wordt dat protestantse karakter aan

zichtbaar en wat vraagt het van ons?

3.2 Identiteit 

3.2.1 Band met de kerken

Als protestantse geestelijk verzorgers zijn we niet al-

leen gezonden (de formele kant), maar weten we ons

ook gezonden door onze kerken. We willen – ook al

werken we buiten het traditionele gemeentewerk –

met die kerken in verbinding staan, onze ervaringen

met hen delen en omgekeerd door onze zendende

kerk gevoed worden. We trachten waar mogelijk aan-

sluiting te vinden bij de kerkelijke structuren die ge-

boden worden om het contact vorm te geven en we

spreken de kerken actief aan op ons bestaan als pre-

dikant, gezonden buiten de traditionele gemeente.

Tijdens de jaarlijkse gezamenlijke conferentie van

krijgsmachtpredikanten met het CIOM wordt van

beide kanten gezocht naar verdieping en verbreding

en wordt de ambtelijke kant van ons werk in het bij-

zonder centraal gesteld.

3.2.2 ‘Dienaar van het Woord’

Op een diepere laag uit zich het protestantse karakter

in de betekenis die van oudsher aan de Bijbel wordt

toegekend als inspiratiebron en richtsnoer voor ge-

loven en leven. Daarom wordt een predikant ook van

oudsher Verbi divini minister genoemd, dienaar van

het goddelijk Woord. In het licht van de goede bood-

schap van de Bijbel zien we de mens als kwetsbaar,

tegelijk als waardevol en van betekenis: ieder mens

doet er toe.

Het lezen en bestuderen van de Bijbel neemt in de

protestantse geloofsbeleving en in vieringen een be-

langrijke rol in. Als krijgsmachtpredikanten hebben
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ervaringen en gebeurtenissen worden benoemd en

geduid. Er wordt ruimte geboden om mee te leven in

gedachten, in gebed of door een kaars aan te steken

voor naasten dichtbij of ver weg.

3.2.5. Vormen 12

In de Bijbel betekent wijsheid niet zozeer een grote

intellectuele kennis, maar dat een mens op een goede

wijze zijn weg zoekt door het leven in relatie tot de

omstandigheden, God en zijn medemens. Bij het 

vormingswerk proberen we deze (levens)wijsheid

mede te helpen ontwikkelen, te stimuleren en in te

zetten. We dagen mensen uit te blijven nadenken over

hun functioneren in een geweldsorganisatie als De-

fensie. We laten ons daarbij leiden door begrippen

als ‘rechtvaardigheid’ en ‘barmhartigheid’. 

Als het gaat om militairen geldt dat het omgaan met

geweld een morele uitdaging vormt. Het betekent ba-

lanceren tussen enerzijds het moeten uitoefenen van

de geweldstaak en anderzijds het blijven nadenken,

vragen durven stellen en ruimte durven geven aan het

geweten. We bieden mogelijkheden om militairen

daarbij te ondersteunen met als kernvraag: wie ben

ik als militair?

3.2.6 Ten slotte

Protestantisme wordt in hoge mate gekenmerkt door

onderlinge diversiteit en door een zelfstandige, kriti-

sche houding, waarin de eigen verantwoordelijkheid

tegenover God en de naasten centraal staat. Dat uit

zich onder meer in een kritisch-loyale houding ten

opzichte van de Defensieorganisatie en haar taken.

De Bijbelse boodschap en visie op de mens, zoals ver-

woord in de missie van de PGV, motiveert bij uitstek

tot het helpen bewaken van de humaniteit binnen de

krijgsmacht en tot het aanspreken van leidinggeven-

den als die humaniteit in het geding raakt.

Eveneens van belang is het bewaken van een gezonde

afstand van de protestants geestelijk verzorger ten op-

zichte van de militaire cultuur. Deel uit maken van

het leven en werken van militairen betekent geen 

assimilatie. Op basis van ‘attestatie’13 staan we als pro-

testants geestelijk verzorgers voor onze eigen traditie

en doen we ons werk in trouw en herkenbaarheid.

De Protestantse Geestelijke Verzorging zoekt vanuit

haar identiteit gepaste samenwerking met verbanden

van christelijke militairen, zowel in Nederland als in

het buitenland. 

13

3.2.4 Vieren

Door momenten van vieren aan te bieden zoeken we

naar het (aan)raken van ons menselijk bestaan door

middel van gebed, stilte, woorden, muziek en rituelen.

We laten ons leiden door ons persoonlijk verstaan van

de Bijbel. We hebben de overtuiging dat God ons men-

sen aanspreekt, wat persoonlijk ontvangen en ver-

werkt wordt, en dat deze aanspraak gezag heeft. Deze

aanspraak vraagt om een antwoord in vertrouwen,

ten overstaan van het leven van God en van mensen.

We bidden in de viering in het vertrouwen dat God

onze gebeden hoort. We reiken woorden aan om si-

tuaties te duiden, om te verwoorden wat er leeft. We

erkennen dat we soms geen woorden hebben en geven

ruimte aan stilte. We kennen de kracht van het woord.

We waken voor geweld met woorden. We geloven dat

oude woorden nieuw licht kunnen werpen op situa-

ties, inspirerend zijn en houvast kunnen geven. 

Als het gaat om militairen in bijzondere omstandig-

heden is het ons verlangen hen in een viering een

plaats en moment van rust en bezinning te geven. De
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kleurige protestantisme. De context van de krijgs-

macht vraagt echter ook om kennis van andere gods-

dienstige en levensbeschouwelijke tradities, alsmede

van filosofische ideeën en van literatuur die in onze

geseculariseerde wereld gelezen worden en het debat

bepalen.

3.3.2 Geschoold pastor

Als predikant zijn we geschoold in zielzorg / pastoraat.

Dat houdt de vaardigheid in om mensen te kunnen

bijstaan die lijden door moeilijke omstandigheden.

Het houdt de vaardigheid in om aan heling van 

mensen bij te dragen die lijden aan het bestaan en te

helpen zoeken naar de rode draad in hun leven, naar

bronnen van kracht, troost en inspiratie. Het houdt

de vaardigheid in om te luisteren naar het verhaal van

mensen, naar de emoties omtrent gemaakte keuzes,

gemaakte fouten, schuld, boete, schaamte, God, de

verwardheid van het eigen bestaan of de ondraaglijk-

heid van het eigen leven. Daarbij komt de vaardigheid

om mensen daarin ritueel te begeleiden en hen zich

wellicht ook te laten verzoenen met hun lot of met

God. In de context van de krijgsmacht blijken onze

pastorale attitude en vaardigheden betrekking te 

krijgen op het hele bestaan van onze pastoranten: 

op dat wat zij in hun werk in de krijgsmacht mee -

maken, maar ook (en juist ook in relatie daartoe) op

wat hun verdere bestaan kleurt: in hun relaties, 

in hun hele zoeken naar zin en betekenis. In de aan-

dacht voor de hele mens tegen de achtergrond van

diens unieke levensbeschouwing of spiritualiteit 

onderscheiden we ons van de andere hulp- en

zorgverlenings instanties bij de krijgsmacht: het

bedrijfs maatschappelijk werk en de medische en 

psychologische diensten. We staan daar met onze 

eigen professionaliteit naast.
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3.3 Professie

Een protestants geestelijk verzorger bij Defensie is

predikant en/of erkend voorganger van betreffende

kerk en heeft een kerkelijke zending ontvangen om

dit werk te kunnen en mogen doen. Dat veronderstelt

dat we een opleiding hebben gevolgd zoals door de

kerken is vereist om predikant te worden: in de meeste

gevallen een universitaire opleiding in de theologie. 

Als protestants geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht

werken we in een andere context dan de kerkelijke

gemeente. Dat betekent dat er niet zozeer andere,

maar méér of soms meer toegespitste kennis en vaar-

digheden van ons gevraagd worden. Deels wordt dat-

gene wat we als PGV-ers in de krijgsmacht moeten

weten en kunnen beschreven onder de volgende 

paragraaf: kwaliteit en opleidingen. De toespitsing

op deze plek onder professie gaat eerder in de richting

van wat we als PGV-ers moeten zijn: kundige theolo-

gen met kennis van de traditie en van zielzorg, spiri-

tueel gevoede mensen, morele gidsen, predikanten

die als professional bereid zijn tot zelfreflectie en tot

na- en bijscholing.

3.3.1 Kennis van Heilige Schriften

en van literatuur  

Als predikant hebben we grondige kennis van de Bijbel

en van de verschillende leidmotieven in het veel -
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de toetsing of het door de krijgsmacht uitgeoefende

geweld gerechtvaardigd is. Als kerkelijk ambtsdrager

mag van ons een Bijbels-theologische visie worden

verwacht op vraagstukken van oorlog en vrede en op

de doelen die de overheid middels inzet van de krijgs-

macht beoogt te verwezenlijken. Tegelijk zullen we

in solidariteit met de militairen die deze opdrachten

uitvoeren op de vraag gericht zijn of de militairen dit

in overeenstemming met hun geweten kunnen doen

en hoe zij hun ervaringen daarmee later kunnen dui-

den en verwerken. Om deze reden dragen we bij aan

de morele vorming van militairen en van hun gewe-

ten. Wie militairen leert schieten, moet hen immers

ook leren spreken, afwegingen maken en nadenken.

Daarnaast dragen we bij aan de menselijke maat van

het militaire bedrijf, aan de bewaking van de huma-

niteit binnen de organisatie. De PGV-er is alert op

waar het binnen de militaire cultuur tot ontsporingen

en tot grensoverschrijdend gedrag komt. Omdat de

PGV er is om mensen te helpen mens te blijven, zullen

we ook in zulke situaties naar wegen zoeken om recht

te (laten) doen aan de integriteit van mensen, waar

mogelijk van alle betrokkenen, ongeacht rang of

stand.

3.3.5 Ten slotte

Ook een predikant in de gemeente heeft een professie.

Wat het betekent om professional te zijn is echter een

andere, wellicht complementaire benadering van de-

zelfde positie als wanneer het ambt voorop wordt ge-

steld. Immers: als krijgsmachtpredikant c.q. als

protestants geestelijk verzorger in de krijgsmacht als

professional zijn we omgekeerd ook nog steeds drager

van een kerkelijk ambt. Deze twee sluiten elkaar niet

uit. De PGV onttrekt zich echter ook niet aan het pro-

ces van reflectie op de aard van het vak van geestelijk

verzorger, zoals die mede door de realiteit van niet-

ambtsgebonden GV in met name de zorg op gang ge-

komen is. De beroepsstandaard van de Vereniging van

Geestelijk VerZorgers (VGVZ) is weliswaar niet exclusief

leidend voor het zelfverstaan van de PGV bij de krijgs-

macht, maar helpt wel om aan te scherpen waar het

in de ontwikkeling van professionaliteit om gaat. Pro-

fessionaliteit (en daarin is aansluiting gezocht bij de

uit de VGVZ voortgekomen Stichting Kwaliteitsregister

Geestelijk Verzorgers (SKGV)) houdt tevens in dat we

bereid en in staat zijn tot georganiseerde zelfreflectie

en bereid om ons te laten na- en bijscholen, onze ken-

nis en vaardigheden op orde te houden. Daarmee

wordt de overgang gemaakt naar de enigszins com-

plementaire paragraaf kwaliteit en opleidingen.
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3.3.3 Spiritueel gevoed en ontvankelijk 

Als predikant zijn we alert op onze bezieling in het

werk en op de vraag waarmee en waardoor we in het

werk worden gevoed. Die bezieling als innerlijke drive

is tegelijk een soort ‘echo’ van de roep van de Heilige

Geest of Gods stem. Om geloofwaardig te kunnen 

werken zullen we zorgdragen voor onszelf: alleen wie

ontvankelijk is voor de eigen spiritualiteit kan het

voor die van de ander zijn. Omdat spiritualiteit met

verrassing, geheim en verwondering te maken heeft,

maakt ons dat kwetsbaar en tegelijk vrijmoedig in de

uitoefening van ons ambt. Het schept openheid voor

het onvermoede en voor wat (nog niet) te zeggen valt.

In de context van de krijgsmacht betekent het aan-

dachtig luisteren naar de eigen innerlijke stem en naar

wat onze ziel te verstaan geeft, dat we met een vrij 

geweten onze plaats kunnen tussen militairen. Tege-

lijk vormt de formele kant van de spirituele veranke-

ring (de kerkelijke zending) de grondslag van de

vrijplaats en van het ambtsgeheim; juist zij maken dat

we militairen belangeloos en werkelijk van hart tot

hart kunnen ontmoeten. 

3.3.4 Morele gids

Ons ambt zet ons neer als morele leider, voorganger

en voorbeeld. Daarmee wordt het brede terrein van

zingeving, ethiek en moraliteit betreden. We zijn op-

geleid om op moreel vlak advies te kunnen geven,

maar tonen daarin ook leiderschap waarmee we ons

tussen de kerkelijke theorie en militaire praktijk be-

wegen. Dat betekent dat de vraag aan de orde is naar
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5.   Ethiek, geweld en de impact van geweld

In de voorbereiding, de uitoefening en het terug-

kijken op en verwerken van uitzendingen is speci-

ale aandacht gevraagd voor de impact die het

toepassen, ondergaan en aanschouwen van (do-

delijk) geweld op de militair kan hebben. We zijn

in staat om te reflecteren op het vraagstuk van de

legitimiteit van geweld. Tevens zijn we in staat om

binnen de grenzen van ons ambt (en waar nodig

in doorverwijzing naar andere disciplines van hulp-

en zorgverlening) militairen bij te staan die lijden

onder deze impact.

6.   Bekwaamheden op het gebied van (s)preken 

      in de publieke ruimte 

Als PGV-ers zijn we voorganger in bezinningsdien-

sten en kerkelijke vieringen, bij herdenkingen en

bij het uitvoeren van rituelen. Dat vraagt om de

vaardigheid om een positie als (s)preker in te ne-

men en de goede woorden te vinden.

7.   Bekwaamheden op het gebied van didactiek en

      vormingswerk

We geven lessen aan militairen en zijn betrokken

bij vormingswerk. Dat vraagt om gedegen kennis

van didactiek en van groepsdynamica.

3.4.2 Competenties

Bij de aanname van een PGV-er speelt de afgifte van

een kerkelijke zending een rol, evenals de goedkeuring

die het Ministerie van Defensie verleent op het gebied

van psychologische en medische geschiktheid en van

de ‘verklaring van geen bezwaar’ (veiligheidskeuring).

Daarenboven wordt in het proces van werving en se-

lectie gebruik gemaakt van een lijst van competenties,

die in samenspraak met het geheel van de DGV en

met de zendende kerken, verenigd in het CIO-M, zijn

vastgesteld. Het zijn:

1.   Pastoraal (zie par. 3.3.2)

2    Spiritueel (zie par. 3.3.3)

3.   Leergierig (zie par. 3.3.5)

4.   Communicatief

Als PGV-ers zijn we dienaar van het Woord. Het

werk in het drievoudige kader van verzorgen, vieren

en vormen is in hoge mate talig van aard. Het werk

wordt uitgevoerd op de rand van werelden (kerk

en krijgsmacht), die elk een eigen cultuur en een

eigen taalidioom kennen. Dat vereist meer dan

een uitstekende beheersing van het Nederlands in

woord en geschrift; het vereist de vaardigheid om

met woorden, maar ook op andere manieren (non-

verbale communicatie, passende aan- en afwezig-
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3.4 Kwaliteit en opleidingen

Als PGV-ers bij Defensie hechten we er aan om kwali-

tatief hoogwaardige geestelijke verzorging te kunnen

bieden aan Defensiepersoneel, thuisfront en vetera-

nen. We realiseren ons dat de overheid, de militaire

organisatie en de zendende kerken dat van ons mogen

verwachten. Allereerst echter dienen we deze kwali-

teitseis aan onszelf te stellen. Dat maakt, zoals aan-

gegeven, deel van onze professionaliteit uit.

3.4.1 Aard en terreinen van kwaliteit

Kwaliteit is op te vatten als het geheel van eigenschap-

pen die de persoon van de PGV-er in staat stellen om

op een kundige, doorleefde en afgestemde manier in

te spelen op de vragen waarvoor hij of zij wordt gesteld

in het werkveld. Daarbij gaat het om kennis en kunde,

maar ook normatieve aspecten spelen een rol. Ons

werk is vanwege de kerkelijke zending immers bij

voorbaat levensbeschouwelijk en normatief gekleurd.

Het gaat er om op een goede manier goede dingen te

doen. 

Inhoudelijk kunnen terreinen worden afgebakend

waarop kwaliteit in deze veelomvattende zin van ons

wordt gevraagd. Dat zijn:

1.   De militaire organisatie en haar cultuur

We dienen ons soepel binnen de krijgsmacht te

kunnen bewegen, haar cultuur te begrijpen en haar

taal te spreken, maar tegelijk herkenbaar en 

authentiek te blijven in het eigen ambt en de eigen

professie.

2.   De plek en de functie van de GV binnen

      de krijgsmacht 

Binnen het spanningsveld van de dualiteit van

ambtenaar en ambtsdrager weten we wat onze po-

sitie is en wat dat (van houding tot regelgeving)

van ons vraagt, ook in relatie tot het als ambtsdra-

ger dragen van een militair uniform. Daarbij is bij-

zondere aandacht gevraagd voor wat in de

profes sionele standaard is geformuleerd aan om-

gangs- en gedragsregels.

3.   Ambtelijke en professionele groei

We richten ons op doorontwikkeling van onze

ambtelijke identiteit, onze specifieke rolidentiteit

en onze professionele identiteit en hebben zicht

op waar groei en ontwikkeling gevraagd is.

4.   Zelfzorg en reflectie

We blijven in verbinding met onze bronnen en 

spiritualiteit, nemen deel aan super- en intervisie

en nemen waar we aangesproken worden op onze

attitude en handelen een open en communicatieve

houding in.

18 Beleidsnota 2019 - 2022 ‘Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest’Terug naar inhoudsopgave

Vormingscentrum Beukbergen

Ds. Stefan Dijkhuizen bij de Onderzeedienst



de Nederlandse Defensieacademie die ten doel heeft

intensief kennis te maken met het militaire leven en

elementen daarvan zelf ook te ondergaan. Het geldt

eveneens voor de DGV-breed ontwikkelde basis -

modules waaraan iedere GV-er binnen de DGV in de

eerste twee jaar van aanstelling deelneemt. Zij zijn

gericht op allerlei aspecten van het werk en van de

structuur en de werkwijze binnen de DGV-organisatie

waar men deel van uit maakt. 

In de eerste twee jaar van aanstelling krijgt de star-

tende PGV-er een mentor toegewezen met wie op ver-

trouwelijk-collegiale basis over alle vragen kan worden

gesproken die het werken bij de PGV oproepen. 

Na de eerste twee jaar zal de PGV-er zich verder be-

kwamen op allerlei gebieden. Daarbij is onder meer

leidend dat met die opleidingen voldaan wordt aan

de na- en bijscholingseisen zoals die zijn geformali-

seerd binnen de systematiek van de SKGV. Men zoekt

bij de keuze voor opleidingen en nascholingsactivi-

teiten naar een evenwichtige verdeling binnen de door

SKGV gehanteerde register-categorieën: Spiritualiteit

en Bevoegdheid, Persoon en Werk, en Vakbekwaam-

heid. In het kader van de registercategorie Persoon

en Werk nemen we op geregelde momenten deel aan

intervisie en aan supervisie. 

Op een in overleg te bepalen moment, maar niet voor

het derde jaar van aanstelling, kan de PGV-er zich bij

beschikbaarheid van budget aanmelden voor een 

training Klinisch Pastorale Vorming (KPV) of voor de

tweejarige opleiding Contextueel Pastoraat. Deelname

aan één van deze twee is verplicht.  

Naast een beleidsdag en een ontmoetingsdag organi-

seert de PGV eenmaal per jaar een tweedaagse studie-

bijeenkomst waarop voorbereide thematiek aan de

orde komt. 

Deze studie-tweedaagse komt naast de jaarlijkse (even-

eens tweedaagse) conferentie waarop de leden van

het CIOM met ons in gesprek zijn over de ambtsin-

houdelijke kant van het werk.

3.4.4. Wetenschappelijk onderzoek en

wetenschappelijke ondersteuning

De PGV hecht eraan dat het werk van de krijgsmacht-

predikant wetenschappelijk wordt doordacht en on-

dersteund. Ook dat is een belangrijk instrument met

het oog op ‘kwaliteit’ en deskundigheidsbevordering.

In principe wordt iedere vier jaar één van de collega’s

in de gelegenheid gesteld om gedurende de helft van

de werktijd in samenwerking met de Protestantse

Theologische Universiteit (PThU) te werken aan een

wetenschappelijk onderzoek dat dient te resulteren

in een te verdedigen proefschrift.

Op basis van een convenant dat in 2016 met de PThU

is afgesloten wordt het werk van de PThU ondersteund

door een wetenschappelijk docent (thans: dr. T.T.J. 

Pleizier), en zal de PGV bijdragen aan de ontwikkeling

van modules binnen de studierichting ‘Predikant/

Geestelijk Verzorger’ met afstudeerrichting in de con-

text van het krijgsmachtpastoraat. 

Begin 2019 is aan de PThU een bijzonder hoogleraar

Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht

benoemd in de persoon van dr. Pieter Vos. Deze part-

time leerstoel wordt gefinancierd door de Stichting

Christelijke Hulpverlening Militairen.   
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heid, het woord kunnen nemen en kunnen zwij-

gen) bruggen te slaan tussen mensen, tussen de

pastorant en hemzelf en tussen de boodschap de

Bijbel en de persoon en situatie van de pastorant. 

5.   Analytisch

Werkend in de ‘vreemde’ omgeving van de krijgs-

macht zijn we bij alle verbondenheid met de mili-

tairen in staat om vanuit gepaste distantie waar te

kunnen nemen wat er met en tussen mensen 

gebeurt en daar vanuit verschillende perspectieven

op te reflecteren. Er wordt van ons intelligentie,

maar ook wijsheid verwacht.

6.   Omgevingsgericht

De ‘vreemde’ wereld van de krijgsmacht mag tot

op zekere hoogte vreemd blijven, maar van ons

wordt tegelijk intense en oprechte belangstelling

verwacht voor de aan onze zorg toevertrouwde 

militairen, voor het werk dat deze militairen 

verrichten, voor de processen die zich binnen de

krijgsmacht afspelen en voor de (geo-) politieke

werkelijkheid waarbinnen de krijgsmacht bestaat

en haar taken krijgt toebedeeld. Een zelfde belang-

stelling wordt verwacht voor ontwikkelingen in de

kerken, in de theologie, in andere religies en 

levensbeschouwingen dan waar we zelf in thuis

zijn en in de samenleving en in de cultuur waar

we deel van uitmaken.

7.   Flexibel

Werken in de krijgsmacht betekent dat er op 

onverwachte momenten een beroep op ons kan

worden gedaan, maar het ook kan voorkomen dat

andere zaken dan aandacht voor de militair of een

geplande bezinningsdienst voor gaan. De GV-er is

een institutioneel vreemde eend in de bijt van een

soms ondoorzichtige militaire organisatie en 

een onvoorspelbare militaire praktijk. Dat maakt 

het werk zelden voorspelbaar en dat vereist veel

geestelijke  flexibiliteit.

8.   Samenwerkingsgericht

Deel uitmakend van de DGV werken we op allerlei

manieren intens samen met collega-GV-ers van 

andere denominaties. Zonder andere denomina-

tieve achtergronden tot de onze te maken, zijn we

in staat geestelijke zorg te bieden aan militairen

met een andere achtergrond. In de samenwerking

met andere collega’s zoeken we naar wat het 

welzijn van de militair dient. Bij alle denominatieve

verschillen representeren we als PGV-ers in zekere

zin ook de gehele DGV en daar dienen we ons van

bewust te zijn. 

Daarnaast werken we met andere zorg- en hulp-

verleners interdisciplinair samen binnen het 

Sociaal Medisch Team.

3.4.3 Opleidingen en deskundigheidsbevordering

Deels binnen het verband van de DGV, deels binnen

dat van de PGV volgen we tijdens onze hele loopbaan

opleidingen die nodig zijn voor ons werk, die moge-

lijke lacunes in de vereiste kennis, vaardigheden en

competenties opvullen en/of die aansluiten bij 

persoonlijke wensen van de PGV-er. De predikant-

secretaris bewaakt het daarvoor beschikbare budget

en adviseert de collega’s op het gebied van wensen en

mogelijkheden.

Een deel van die opleidingen heeft een verplicht 

karakter. Dat geldt voor de specialistenopleiding aan
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3.5.1 Externe communicatie

Het werk van de PGV wordt op verschillende manier

publiekelijk onder de aandacht gebracht. Elke jaar pu-

bliceert de PGV een (thematisch) jaarschrift met ver-

halen van krijgsmachtpredikanten, dat aan de

zendende kerken wordt toegestuurd en dat door de

collega’s aan belangstellenden – bijvoorbeeld bij het

voorgaan in kerkdiensten en bij het houden van le-

zingen – kan worden uitgedeeld. Het is tevens online

toegankelijk via de website van de DGV: www.dgv.nl/

protestants. Daar zijn ook contactgegevens van iedere

PGV-er te vinden. Bovendien wordt op deze website

geregeld een korte overweging (‘mijmering’) van een

van de krijgsmachtpredikanten geplaatst. 

Ten tijde van het wervingsproces bij ontstane vacatures

wordt via deze website ook de zogenoemde wervings-

brief gepubliceerd. 

Onder de titel ‘Dominees bij Defensie’ zijn ook op Fa-

cebook ervaringsverhalen en gegevens te vinden. Sinds

het wegvallen van de vroegere GV-bladen zijn uitingen

op internet en via sociale media een belangrijke ma-

nier geworden om aspecten van het werk in de publi-

citeit te brengen. Daarbij geldt dat alertheid geboden

is als het gaat om het publiceren en posten van be-

richten: persoonsvertrouwelijkheid, ambtelijke ge-

voeligheid en (militaire) veiligheid begrenzen op dit

punt met goede redenen de mogelijkheden. Het is

niet voor niets dat in de DGV-brede basismodules uit-

voerige mediatraining is opgenomen. 

Als PGV hebben we samen met de Rooms Katholieke

GV in 2017 een oecumenisch gedachten- en gebeden-

boekje ontwikkeld dat aan militairen op uitzendingen

wordt uitgedeeld. Voor militairen zijn ook altijd Bijbels

in verschillende Nederlandse vertalingen beschikbaar.

Eveneens samen met de Rooms-Katholieke GV organi -

seren we sinds 2017 een oecumenische Paasviering

voor het gehele Defensiepersoneel, waarbij elk jaar

een krijgsmachtdeelcommandant gastheer is. 

Daarnaast dragen we als PGV jaarlijks bij aan de 

verspreiding van de traditionele GV-agenda, die in

principe aan alle Defensiewerkers wordt uitgedeeld.

De PGV draait mee in de landelijke bereikbaarheidslijn

van de DGV (0800-5777777) waarop 24/7 een GV-er 

bereikbaar is.

Een bijzondere activiteit van de PGV voor militairen,

hun thuisfront en veteranen maar ook voor kerkgan-

gers uit de plaatselijke gemeentes is de ongeveer twee-

maandelijks ‘soldatenkerk’ die de gelegenheid biedt

om een ‘dienst te velde’ mee te maken, elkaar als 

bijzondere doelgroep te ontmoeten en laagdrempelig

als altijd een PGV-er te spreken. Deze ‘soldatenkerk’

wordt gehouden in zgn. ECHOS-homes 14.

3.5.2 Interne communicatie

De interne communicatie voor PGV-ers verloopt 

gedeeltelijk via de nieuwsbrief van het Hoofd GV van

het Defensieonderdeel waar zij bij werkzaam zijn. We

ontvangen maandelijks de ‘maandbrief HKP’ (HKP =

hoofdkrijgsmachtpredikant) waarin deze schrijft over

ambtsinhoudelijke dienstaangelegenheden, ontwik-

kelingen, achter de rug zijnde of komende activiteiten.
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3.5 Communicatie

Het beleidsterrein communicatie van de Protestantse

Geestelijke Verzorging omvat alle uitingen in woord,

beeld en geschrift via (sociale) media of in direct con-

tact die de dienst en de individuele krijgsmachtpredi-

kanten betreffen. De PGV initieert zelf bepaalde

communicatieve uitingen, evenals we dat als indivi-

duele krijgsmachtpredikant doen. Daarnaast zijn er

communicatieve uitingen die door andere partijen

worden geïnitieerd, waarin de Protestantse Geestelijke

Verzorging of de krijgsmachtpredikant onderwerp is.  

De communicatiestrategie heeft als doel het werk van

de PGV op een reële en zo positief mogelijke wijze te

presenteren en herkenbaar, vindbaar en bereikbaar

te doen zijn voor onze doelgroepen. We onderschei-

den verschillende doelgroepen: militairen, hun thuis-

front, burgermedewerkers, veteranen, beleidsmakers

binnen Defensie, zendende instanties, gelieerde 

organisaties, universiteiten en opleidingsinstituten

in wereld van theologie en geestelijke verzorging en

tenslotte het grote publiek. Elke doelgroep vraagt om

een specifieke benadering en een ander taalveld. 

De PGV zal per doelgroep een zo geschikt mogelijk 

medium inzetten. 

Te onderscheiden van deze ‘externe’ communicatie 

is er de ‘interne’ communicatie: de manier waarop 

informatie binnen de Dienst PGV wordt gecom -

municeerd. 
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Ds. Anne Zweers gaat mee op oefening

14   Zie: www.soldatenkerk.nl
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GEZAMENLIJKE MISSIE
EN VISIE DGV  
(maart 2018)

Onze missie:

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) dragen bij

aan het (geestelijk) welbevinden van militairen en het

thuisfront, overig Defensiepersoneel en veteranen,

en aan de moraliteit van de Krijgsmacht als geheel.

Dit doen zij door zichtbare aanwezigheid op de werk-

vloer, persoonlijke contacten en begeleiding, groeps-

werk, bezinningsdiensten, kerkelijke vieringen,

knelpuntsignalering en -advisering. Zingeving en

ethiek staan hierbij centraal.

De DGV zijn tevens het levensbeschouwelijk kennis-

centrum ter ondersteuning van commandanten met

het oog op onderwijs, vorming en voorlichting bij

Defensie.

De Geestelijk Verzorgers (GV’ers) van Defensie hande-

len vanuit een Joodse, Rooms Katholieke, Protes-

tantse, Humanistische, Hindoe of Islamitische traditie,

opleiding en vorming.

Ons motto: 

Omdat je leven betekenis heeft

Onze visie:

In essentie is het onze visie om op basis van ieders

ambtelijke zending mensen te helpen mens te blijven.

Aandacht voor mens-zijn speelt zich af op existen -

tieel-levensbeschouwelijk niveau, daartoe zijn de DGV

bij uitstek geëquipeerd. Want GV’ers zijn de gezonden

vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke 

genootschappen en kunnen het gesprek hierover 

aangaan terwijl de overheid op dit gebied juist 

neutraal dient te zijn.

Mensen helpen mens te blijven in de krijgsmacht is

van belang voor de militair zelf en, in het verlengde

hiervan, voor Defensie in haar geheel. De krijgsmacht

als geweldsorganisatie levert een essentiële bijdrage

aan vrede en veiligheid. Dat vraagt veel van de 

militairen, niet alleen in fysiek opzicht maar zeker

ook op existentieel en moreel niveau. Verreweg de

meeste militairen gaan op jonge leeftijd in dienst en

maken bij Defensie een enorme groei door in hun

persoonlijke ontwikkeling als mens. Echter, tijdens

initiële opleidingen waar een sterke groepsdruk heerst

en bij uitzendingen waar militairen ver van huis ge-

confronteerd kunnen worden met grof geweld, kan

de persoonlijke integriteit onder grote spanning 

komen te staan. 
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We zijn uitgenodigd om ervaringsverhalen rondom

bv. uitzendingen aan te leveren als bijlage bij deze

‘maandbrief ’. 

Oud-collega’s worden via een halfjaarlijkse brief op

de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de

PGV. Jaarlijks in de herfst organiseren we een bijeen-

komst van oud-krijgsmachtpredikanten om hen bij

te praten en hen de gelegenheid te geven om in dienst

zijnde collega’s te ontmoeten.

Het is uitermate wenselijk wanneer aan collegiale da-

gen als de beleidsdag, de ontmoetingsdag, de studie-

dagen en de CIOM/PGV-conferentie hoge prioriteit

wordt toegekend. De ontmoeting, het elkaar bevragen

en het met elkaar in gesprek zijn over alles wat de

dienst PGV en het werk daarin aangaat, is niet alleen

een belangrijke vorm van communicatie, maar voedt

ook het hart.

Vanaf de herfst 2018 worden er vanuit de staf van de

PGV kleinschalige collegiale ontmoetingen georgani-

seerd waarop we als PGV-ers eenmaal per jaar met de

hoofdkrijgsmachtpredikant en de predikant-secretaris,

maar juist en vooral ook met elkaar in gesprek zijn

over ambtsinhoudelijke aspecten van het werk.

3.6 Tot slot

De PGV bij de krijgsmacht zet in de lijn van het bo-

venstaande voor de komende jaren vooral in op ver-

sterking van onze identiteit en van het inhoudelijke

gesprek over wat het is om dominee bij Defensie te

zijn. Dat gesprek moet intern gevoerd worden.

Het gesprek over identiteit moet ook gevoerd worden

met de andere diensten GV, met wie we een DGV-brede

missie en visie delen en met wie gewerkt zal moeten

worden aan een toekomstbestendige GV-organisatie,

ook als de maatschappelijke en politieke parameters

zouden gaan schuiven.

We zetten in op een versterking van de ontwikkeling

van een gedegen visie op de betekenis van het cate-

goriaal pastoraat bij de zendende kerken en op verdere

doordenking van de betekenis van ambt en zending

in ons werk. 

We zetten in op maximale vulling van de ons toege-

wezen formatieruimte, met aandacht voor een zorg-

vuldige verdeling van het predikantenkorps naar

leeftijd, gender en naar herkomst uit verschillende

bij het CIO-M aangesloten kerkgenootschappen.

We zien tevens uit naar de intensivering van de we-

tenschappelijke ondersteuning van de kant van de

PThU en spreken de hoop uit dat ook langs de weg

van de daar aangeboden opleiding bij jonge geestelijk

verzorgers interesse voor het werk als PGV-er bij de

krijgsmacht zal kunnen worden gevonden.
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Notities
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De GV helpt mensen in de krijgsmacht mens te blijven

door drie V’s:

1.   Verzorging.

GV’ers zijn verbonden aan initiële opleidingen en

aan parate eenheden en raken op unieke wijze

vertrouwd met militairen. Vanwege de ambtelijke

zending hebben ze ambtsgeheim met ver -

schonings recht, waardoor een ieder in het volste

vertrouwen bij hen op verhaal kan komen. Als het

om uitzendingen gaat zijn GV’ers zowel bij de voor-

bereiding als tijdens de missies aanwezig, terwijl

ze in de zorg na uitzending onder andere betrokken

zijn bij de adaptatie. Ook geven GV’ers comman-

danten gevraagd en ongevraagd advies met het

oog op de zorg voor militairen binnen de eenheid.

2.   Vorming.

GV-lessen en meerdaagse GV-conferenties tijdens

initiële opleidingen zijn bij uitstek gelegenheden

om doorgaans jonge mensen in een kwetsbare fase

te bepalen bij de vraag: wie ben ik als militair? 

Morele vorming en persoonlijke integriteit worden

hierbij zorgvuldig gethematiseerd. Naast deze ver-

plichte lessen en conferenties biedt de GV ook op

andere scharniermomenten in de militaire loop-

baan conferenties aan, namelijk bij uitzendingen

(uitzendconferenties) en bij het verlaten van de

dienst (FLO-conferenties). Want juist deze ‘mo-

menten’ raken de militair als mens in sterke mate.  

3.   Viering.

GV’ers bieden vieringen en bezinningsmomenten

aan tijdens bivakken, in uitzend- en oefengebie-

den, aan boord van de schepen en op Nederlandse

kazernes in het buitenland. Deze bijeenkomsten

zijn vaak denominatief gekleurd en geven gelegen-

heid om even tot jezelf te komen. Hierbij speelt

het grondrecht op vrijheid van levensbeschouwing

en godsdienst een rol.         
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Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging
Frederikkazerne, gebouw 101 - Den Haag

Bezoekadres:
Van Alkemadelaan 786
2597 BC Den Haag

Postadres: 
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
MPC 58A
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