Lesdagen
15 september 2018 van 09u30 tot 16u
29 september 2018 de 09u30 tot ±
16h30*
* Vermits het tweede deel van het
middaggedeelte van de tweede zaterdag
zal bestaan uit een individueel
evaluatiemoment, zal het einduur niet
voor iedereen hetzelfde zijn.
Plaats
Federale Synode
Brogniezstraat 46
1070 Brussel (Anderlecht)
Taal
De onderwijstaal zal het Nederlands zijn.
Inschrijvingen
Per e-mail te sturen naar xo@fedsyn.be.
Prijs
De cursus is gratis
Contactpersoon
Xavier Oberneck (cursuscoördinator)
e-mail: xo@fedsyn.be

Cursus voor kerkelijke
administratie

Het belangrijkste doel van de Federale Synode
van Protestantse en Evangelische Kerken in
België is haar leden te vertegenwoordigen bij
de verschillende overheden en deel te nemen
aan het bestuur van de verschillende sectoren
waarin de overheden werken met de erkende
erediensten. Voor andere maatschappelijke
en levensbeschouwelijke aangelegenheden
kan zij ook rechtstreeks als
vertegenwoordigend orgaan optreden.

Het gaat hier om de cursus vermeld op het
formulier voor het uitreiken van een badge
van ‘Bedienaar van de Eredienst’.

Cursus voor een beter
werkende Kerk

www.fedsyn.be

Algemene informatie

De Federale Synode organiseerde deze cursus
voor het eerst in 2014. Aangemoedigd door het
succes van de eerste edities van deze cursus
willen wij deze goede ervaring herhalen tijdens
het schooljaar 2017-2018.

Doelpubliek
Deze cursus is bestemd voor beginnende
predikanten maar ook voor andere predikanten
of zelfs elke geïnteresseerde persoon die een
verantwoordelijkheid draagt in zijn/haar
kerkgemeente, om ze te informeren over de
verantwoordelijkheden van de centrale persoon
in een kerkgemeente, zonder dat de predikanten
de uitvoerders hoeven te zijn van deze taken.

Inhoud van de cursus

Waarom deze cursus
volgen?

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

Deze cursus is heel relevant en nuttig voor
elke persoon die betrokken is bij het bestuur
en de leiding van een kerkgemeente. Hij/zij
zal belangrijke zaken leren, zoals de
verplichtingen van een kerkgemeente t.o.v.
de overheid/de maatschappij. Er wordt ook
uitgelegd hoe je een goede boekhouding
moet voeren. Al deze zaken zijn belangrijk,
in het bijzonder om een goede getuigenis te
kunnen geven aan mensen van buiten de
kerkgemeente.

- de juridische, administratieve en financiële
verplichtingen van een kerkgemeente;
- de Belgische structuren, zowel vanuit een
administratief perspectief als vanuit een kerkelijk
perspectief;
- de kerkelijke kaart van België.

Het gaat dus niet om een grondige cursus
boekhouden (of recht, sociale zekerheid,
ruimtelijke ordening, structuren, financiering),
maar vooral om een cursus waar de punten
worden genoemd waar de predikant (mede) in de
gaten moet houden dat ze naar behoren worden
uitgevoerd. Anderzijds zijn er ook gedeelten die op
een meer directe wijze de predikant betreffen
(rechten en plichten, besluitvormingsproces).
Regelingen die uitsluitend gelden voor bedienaren
van de eredienst betaald door het Ministerie van
Justitie, zullen tijdens deze cursus niet worden
behandeld.

We zijn verder ook heel blij te mogen
rekenen op de samenwerking van bekwame
lesgevers.
We zijn ervan overtuigd dat deze cursus veel
goeds zal brengen met het oog op een
betere werking van onze kerkgemeenten.

