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DEZE CORONATIJD 

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis 

Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne, 

Het zijn onbestemde en bewogen tijden. In het voorjaar brak de pandemie met een grote 

hevigheid door en konden we niet langer samenkomen in onze kerkgebouwen. In de zomer 

konden we voorzichtig weer beginnen maar inmiddels zitten we in een tweede golf. Samen 

hebben we gezocht hoe we het kerkelijk leven gaande kunnen houden, wat wel mogelijk 

was en wat we beter konden laten. Met online kerkdiensten hebben we de Godslamp 

brandend gehouden, en met zorg en gebed voor elkaar. Ik ben onder de indruk van de 

zorgvuldigheid van kerken en gelovigen in deze tijd. In onze gebouwen en bijeenkomsten 
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hebben we zo goed mogelijk geprobeerd elkaar en anderen te beschermen. De 

voorzichtigheid en behoedzaamheid hebben zich in onze harten en gedachten genesteld.  

We voelen ook zorg dat het kerkelijk leven schade zal lijden door het virus. De 

beperkingen hebben ons veel uit handen genomen. Er is onzekerheid, en mensen kijken 

ondertussen reikhalzend uit naar een vaccin. Alhoewel het ook weer moeilijk is je een 

voorstelling te maken hoe de vaccinatie geregeld moet worden en zeker ook hoe het leven 

er daarna uit zal zien. Door alles heen dragen we de hoop in ons hart dat God ons zal 

behoeden en bewaren met al wie ons lief is. En daarachter kennen we het verlangen naar 

een leven waarin een hand geven, een kus en een omhelzing weer normaal geworden zijn, 

en we weer onbevangen kunnen kerken en vieren en zingen. 

Deze tijd laat ons ook zien hoe wezenlijk deze dingen zijn in ons kerkelijk leven: het 

samen zijn en vieren, nu nog beperkt; het met elkaar de Bijbel lezen, erover spreken van 

hart tot hart en bidden; het naar elkaar omzien in pastoraat en diaconaat. 

Van harte hoop ik dat wij, ieder op onze eigen plaats en op eigen wijze, deze kernen van 

het kerkzijn zullen volhouden. Dat we hier in deze adventstijd in bemoedigd mogen 

worden door het beeld van het licht. Dat we ook anderen mogen troosten en bemoedigen 

met het dit licht en zo mogen opgaan naar het licht van het kerstfeest. 

Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

Kind van God, Maria's kind. 

Lied 433 NLB 

ADVENT 2020 - LICHT IN HET DUISTER 
 

Advent. Letterlijk betekent het: aankomst. Het zijn weken vol verwachting, maar 

vaak ook weken waarin verwondering over dat bijzondere, eeuwenoude 

geboorteverhaal moet concurreren met andere zaken die onze aandacht trekken. 

  

Nog even en het is weer de kortste dag van het jaar, althans gemeten naar de 

verhouding tussen daglicht en nacht. Vanaf dat moment lengen de dagen weer, maar 

nu nog leven we in de donkere dagen voor kerst. Het is de verandering van licht en 

donker dat de seizoenen kenmerkt. 

Ons werk is minder seizoengevoelig, en juist in de maand van 

Kerstmis en Oud en Nieuw kan het drukker zijn dan anders: er moet 

nog van alles worden afgerond, en er is het Sinterklaasfeest.  

In corona tijd is alles anders, maar wat is gebleven is het regelen, 

plannen, inkopen doen, wensen versturen, het huis versieren.  

Ik vind het altijd weer wonderlijk hoe deze tijd ook bijna als vanzelf 

een beweging van inkeer oproept. Hoeveel wereldnieuws er ook is 

met de corona pandemie, de wanen rond een rechts populistische 

partij in ontbinding en de al weer wat verder weg gezakte 

presidentsverkiezing in de VS. Nee, de wereld roept niet op tot rust, 

tot bezinning, laat staan tot inkeer en boete, waar de adventstijd toch voor bedoeld 

is.  



Ook in mijn persoonlijke leven is er nog zoveel dat af moet. Het kan je beklemmen, 

het gevoel geven steeds net te laat te komen, of tekort te schieten, ja er is altijd 

meer dat je had kunnen doen, en beter. En nee, maakt u zich geen zorgen, ik ben niet 

op weg naar een burn-out. Ik noem het omdat ik merk dat ik niet alleen in ben in het 

ervaren van deze druk.   

Het is alsof de kerkvaders dat 

hebben aangevoeld - dat een mens 

ook een periode van rust en inkeer 

nodig heeft. En welk een mooi 

geschenk hebben ze ons gegeven: 

het ritme van het kerkelijk jaar! Er 

wordt ons tijd gegund, rust om ons 

voor te bereiden op het kerstfeest. 

Er wordt ons licht gegeven, en elke 

week een beetje meer.  

En zo worden we weer bepaald bij 

wat er werkelijk toe doet in onze 

levens. Wat licht brengt in de levens van mensen. En zijn dat niet telkens toch weer 

de kleine tedere gebaren? De waarachtige ontmoeting van mens tot mens, waarbij de 

moeite en de hoop, het gemis en het verlangen, de vreugde en het verdriet, troost en 

geloof gedeeld worden, en ook daadwerkelijk overgedragen in tedere gebaren en een 

omhelzing. Al zijn we daarin nu gemankeerd, en komt het nog meer dan anders aan op 

een blik, een stem en een gebaar.  

Is het dit verlangen waar Jesaja over spreekt wanneer hij een groot licht ziet? Toch 

mooi dat hij dit licht ‘groot’ noemt! En is dat waarom Lukas een ster stil laat staan 

boven een stal? De nacht waarin de wereld tot stilstand komt, en er iets van een 

oorspronkelijke zin herboren kan worden. 

Het doet sterk denken aan het licht waar Johannes over spreekt in hoofdstuk 1:4 In 

het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in 

de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

Meer dan anders staan we in de adventstijd stil bij wat licht en donker met ons doen, 

geloof-hoop-en-liefde tegenover zinloosheid en onverschilligheid. Warmte tegenover 

de kou van cynisme. De duisternis krijgt er geen vat op. Het leeft op waar ik de blik 

van de ander beantwoord, de stem werkelijk hoor, ja waar ik werkelijk aandacht heb. 

En ja we schieten tekort, en we zijn vaak te laat, of te onbeholpen. Allemaal. 

 

En toch zijn we ook heel vaak wél precies op tijd, en doen, soms bijna per ongeluk, 

aan elkaar wat nodig is. Hartverwarmend. We geven elkaar weer levenskracht en 

vuren elkaar aan. We geven complimenten, we zijn blij met die ander en laten dat 

ook merken. ‘Door dat samenzijn met jou, voel ik me als herboren.’ Dát. 

Feestlampjes en de verwarming hoger zijn daar niet bij nodig. Integendeel. Midden in 

de donkere, koude nacht kan het beginnen. Als een kleine zucht van verlichting. 

Het is als "een twijgje, weerloos en ontdaan, – zonder gestalte, zonder naam. Maar wie 
gelooft verstaat het wel, dat twijgje heet: Emmanuel." (lied 460 bij Jesaja 11 van Huub 
Oosterhuis)  
Ik wens u een lichte en rijke adventstijd en alvast een mooi en gezegend kerstfeest! 

ds. Marco Luijk 



CORONA MAATREGELEN 
 

De maatregelen zijn al een behoorlijke 

tijd niet meer veranderd voor kerken. 

Voor nadere informatie kunt u op de 

website van onze kerk terecht. 

Algemeen over corona: Coronavirus | 

Protestantse Kerk in Nederland 

Voor het protocol: Protocol kerkdiensten 

en andere kerkelijke bijeenkomsten | 

Protestantse Kerk in Nederland 

 

Veel gemeenten zijn op allerlei creatieve manieren bezig om het contact met 

gemeenteleden in stand te houden. Rond Gedachteniszondag en advent en kerstfeest 

worden oplossingen gezocht voor de beperkingen die ons zijn opgelegd. Verderop in 

deze brief worden een aantal voorbeelden genoemd ter inspiratie en bemoediging. 

 

Het Breed Moderamen is verheugd over de inzet en trouw van velen en heeft begrip 

voor de moeite die er soms ook is. En het wenst u Gods zegen toe in deze bewogen 

tijd, en de gave van het licht in het leiden en voorgaan van uw gemeenteleden. Wij 

willen met u blijven hopen en bidden dat God zijn wereld en ons allen zal behoeden 

en bewaren in deze tijd. Bidden wij in het bijzonder voor hen die ziek zijn, een 

dierbare verliezen, degenen die ons verzorgen en wie ons voorgaan en regeren. 

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de 

Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne, 

  

In Christus verbonden, 

 

Ds. Marco Luijk 

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 

m.luijk@protestantsekerk.nl 

tel. 06 52 33 52 85 

________________________________ 

IDEEËN VOOR HET KERSTFEEST 

In het onderstaande worden een aantal voorbeelden uit gemeenten in onze classis 

genoemd ter inspiratie en vreugde. 
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Coronaproof engelenproject 

In de gemeente Engelen, Berlicum-Rosmalen en ’s-Hertogenbosch is een engelen project 

gestart. Dit jaar is er meer dan ooit behoefte aan verbinding, saamhorigheid en zorg voor 

elkaar. Een engelenproject voorziet in die behoefte. In heel veel plaatsen zijn diverse 

kerken, stichtingen en verenigingen voorgaande jaren actief geweest met 

engelenprojecten. Deze ervaringen zijn verzameld om te delen via www.engelenproject.nl 

Hoe werkt het? 

Met een engelenproject wordt een ‘Kerstengel’ gekoppeld aan iemand die wel wat extra 

aandacht kan gebruiken. Dat gebeurt in principe anoniem. De engel gaat op (of rond) de 

vier Adventszondagen langs op een adres om daar ‘een stukje hemel op aarde te brengen’. 

Dat betekent dat iemand een kaart, iets dat zelf gebakken is of zomaar iets leuks brengt. 

Engelen hangen dat aan de deur of stoppen het door de brievenbus. Uiteraard ongezien 

om anoniem te blijven. Wel maakt de engel duidelijk dat het vanuit dit project 

georganiseerd is. Zie verder: 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronaproof-engelenproject-zorg-voor-saamhori

gheid/ 

Ook uit Engelen: Er komt een Engelenspoor 

van voor het raam staande engelen - 

gevolgd door een speurtocht, een 

verhalenwedstrijd en er rijdt nu op 4 

zondagen een ‘Adventure-Camper’ door het 

dorp, waar mensen in gesprek kunnen over 

levensvragen in deze tijd. Op woensdagen 

zijn de kerken (kort) open voor 

voorbijgangers en zinzoekers. Er zijn 

wensbomen in het dorp en heuse 

engelenvleugels waar mensen 

gefotografeerd kunnen worden en vertellen 

wat hen in deze tijd ‘vleugels geeft’. De voorzitter schrijft: “En dan hebben we de 

diensten op zondag: een vioolconcert en kerstdiensten, zoveel mogelijk ook beschikbaar 

via livestream. Ouderen krijgen hierbij desgewenst hulp. Wij in Engelen, hebben er zin in, 

voor elk wat wils. Live, live-stream, Zoom en kerkdienst gemist via YouTube: we zetten 

het allemaal in.” Meer informatie www.kerk-engelen.nl 

 

Pad van Verwondering 

In de Protestantse Gemeente Agnus Dei in Waalre is een vorm gezocht die het midden 

houdt tussen op weg gaan, vieren en verwonderen. De thema's Verwondering, 

Verwachting, Vrede, Verstilling en Verbinding zijn de basis voor de inrichting van vijf 

verschillende plekken in en rond de kerk. Iedere plek krijgt zijn eigen karakter. 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronaproof-engelenproject-zorg-voor-saamhorigheid/
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De lijn die de plekken verbindt wordt gevormd door vijf personages uit het Kerstevangelie. 

Zij nemen de groepen van steeds twintig deelnemers bij de hand en vertellen in 

fragmenten het Kerstverhaal vanuit hun eigen perspectief. 

Het geheel duurt niet langer een uur. Elk half uur start er een nieuwe groep. Deelname 

kan alleen door vooraf in te schrijven. 

Op Preekwijzer.nl staat uitgelegd hoe een gemeente een Pad van Verwondering kan 

organiseren. 

Wat gebeurt er in andere gemeenten? 

In Veldhoven  zijn dit jaar Lessons & 

Carols op zondag  20 december. Een vrijwel 

geheel  instrumentale versie met 

“eigen” musici  voor koper, viool, orgel en 

slagwerk.  Een  Kerstwandeling (op basis 

van idee  PKN-website) door de wijk 

rondom de kerk  met 7 stations, in de 

middag van 24  december. De 

Kerstnachtviering  om 22.30 uur en de 

Kerstmorgenviering om 

10.00 uur. Er is  een jarenlange traditie 

van een adventsviering met broodmaaltijd waar ca. 100 deelnemers op afkomen. Dit jaar 

is er als alternatief een ‘bezorgronde’ waarbij 80-plussers een ‘goody-bag’ krijgen met 

een kerstgroet, het blad Elizabeth en wat lekkers. De mensen worden uitgenodigd om een 

digitale adventsviering vanuit de Immanuelkerk via Kerkomroep te volgen. 

In Roermond is er de jaarlijkse kerstmusical op kerstavond. Deze wordt nu digitaal 

gestreamd (net als alle andere diensten trouwens). Het blazers-ensemble oefent thuis, 

neemt muziek op en compileert dit samen tot een aantal digitale liederen- om in de 

kerstdienst af te spelen. De jaarlijkse Drielandendienst- krijgt nu digitale bijdragen 

(muzikaal, koorzang, lezing, gebed) vanuit Duitsland/ Engelse gemeenschap. “We hebben 

al een paar jaar een pop-up koor, wat wisselend van samenstelling meewerkt aan de 

dienst, maar ook in corona-tijd bij jubilea mensen toezong op hun balkon. Dit jaar willen 

we dat in elke wijk doen. En er komt een engelen project. We houden met kerst een 

tweede kerkdienst, in het Farsi- met maaltijd, farsi predikant, farsi liederen.” 

In Bergen op Zoom organiseert de gemeente samen met de lokale televisiezender een 

TV kerstviering (oecumenisch) met 5 protestantse gemeenten en 7 parochies. In plaats van 

de de jaarlijkse kerstmarkt wordt een ‘afhaal kerstmarkt’ en ook een ‘afhaal 

oliebollenactie’ georganiseerd. Met groepjes senioren worden kleine vieringen gehouden 

met aan het eind een kopje koffie en een snoeperij terwijl mensen op hun plek blijven 

zitten in de kerkzaal. En er worden kerstpakketten rondgebracht bij mensen die dat nodig 

hebben. 

https://preekwijzer.nl/artikelen/langs-het-pad-van-verwondering/195033
https://preekwijzer.nl/artikelen/langs-het-pad-van-verwondering/195033


Tot slot wil ik melden dat op de website van de landelijke kerk ook nog materiaal is te 

vinden:  Geef licht - kerstideeën uit het land | Protestantse Kerk in Nederland 
 
En: 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/van-gemeenten-voor-gemeenten-kant-en-klare-

coronaproof-kerstwandeling-ideeen/?utm_source=nieuwsbrief_Protestantse_Kerk&utm_me

dium=nieuwsbrief&utm_campaign=231120 

 

Kerstkerk in coronatijd: 

https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kerst-kerk-naar-buiten-in-coronatijd/ 

 

En als laatste noem ik een paar ideeën die op Facebook circuleren: 

1. Organiseer een kerstdiner via Zoom of Teams. Bezorg eten bijgemeenteleden thuis 

en ontmoet elkaar in de Zoom-meeting. Nodig mensen vooraf uit een stukje 

kerstbeleving in de vorm van een gedicht, verhaal of stukje muziek voor te dragen 

in de Zoom-meeting, terwijl je samen eet. 

2. Organiseer een kerstmis sing-a-long via TikTok voor tieners. 

3. Bied een Instawalk aan tussen meerdere kerkelijke locaties of huizen van kerkleden 

in plaats van een kerstsamenzang in de kerk. 

4. Organiseer een Drive-In of Drive-Through kerkdienst op of rond het kerkplein. 

5. Houd een ‘Heel de kerk bakt’ voor 60-plussers via een livestream. Deel de 

recepten. 

6. Vraag gemeenteleden om een gedicht, foto, tekening, tekst te maken gebaseerd op 

een bijbelcitaat. Verwerk deze als powerpoint voor op de kerkwebsite. 

7. Vraag jongeren om boodschappen te doen voor oudere leden in deze dagen. 

___________________________________ 
  

De Classicale Vergadering op de drempel van het 

nieuwe jaar 

Graag blik ik als voorzitter van de Classicale Vergadering terug op het jaar 2020 en vooruit 

naar het jaar 2021. Tot een paar jaar geleden wezen alle kerkenraden afgevaardigden 

(liefst twee per gemeente) aan, die drie à vier keer per jaar bij elkaar kwamen als 

’Classis’ of Classicale Vergadering. In 2018 is 

onze classis Noord-Brabant, Limburg en 

Réunion Wallonne gevormd, en zijn zes oude 

classes opgeheven. De oude classes zijn als 

ringen verder gegaan voor de ontmoeting van 

gemeenten, en in sommige gevallen op eigen 

initiatief alweer opgesplitst in kleinere 

eenheden. 

Het werd en wordt als een nadeel van de 

nieuwe structuur ervaren dat de afstand tussen 

de gemeenten en de classis groter is geworden. 

Daar staat tegenover, dat we sinds 2018 de classispredikant hebben als geestelijk 

leidinggevende en verbindende functionaris die alle gemeenten bezoekt, maar ook op 

verzoek vaak door gemeenten gevraagd wordt om te helpen oplossingen te vinden voor 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/geef-licht-kerstideeen-uit-het-land/
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problemen die zich voordoen. In dit stelsel is de Classicale Vergadering een 

vertegenwoordigende raad geworden, bestaande uit 23 afgevaardigden van de ringen, die 

onder andere het beleid van de classis bepaalt, personen benoemd op kerkelijke functies 

zoals visitator, lid van een classicaal adviescollege, of afgevaardigde in de Generale 

Synode van de Protestantse Kerk, en tenslotte toezicht houdt op het werk van de 

classispredikant en van het breed moderamen (= dagelijks bestuur). Binnen de classis 

hebben we een groeiproces waarin we met z’n allen proberen de gemeenten, in het 

bijzonder de kerkenraden zo goed mogelijk te ondersteunen. 

In 2020 is de Classicale Vergadering driemaal bijeengekomen: 

● In januari in de Bethelkerk te Weert, vóór de corona-pandemie; 

● In juni in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch, net na de verruimingen na de eerste 

coronagolf; 

● In oktober opnieuw te Den Bosch, net vóór de nieuwe beperkingen van de tweede 

coronagolf. 

Gelukkig hebben we bij alle drie de bijeenkomsten de mogelijkheid kunnen openstellen 

voor de aanwezigheid van toehoorders. De Classicale Vergadering vergadert immers 

standaard in het openbaar. Naast geloofsonderwerpen stond in 2020 ook vaak het beleid 

op de agenda dat wij als classis willen voeren om de gemeenten te helpen bij een 

toekomstgerichte presentie van de protestantse kerk. U heeft hier inhoudelijk over kunnen 

lezen in onze vorige Nieuwsbrief. Het resultaat is een zogenaamd Presentieplan dat het 

breed moderamen aan de Classicale Vergadering ter vaststelling zal aanbieden in de 

vergadering van 27 januari 2021. Wij hopen en bidden dat we elkaar dan na de tweede 

golf weer fysiek kunnen ontmoeten, samen met geïnteresseerde toehoorders. 

Dieptepunt in 2020 was het plotseling overlijden, na een ongeval tijdens zijn vakantie, van 

Wim van Meurs, ouderling bij de protestantse gemeente te Venray en classicaal 

afgevaardigde namens de gemeenten in de ring Peel en Kempenland. Elders in deze 

Nieuwsbrief leest u een ‘In Memoriam’ van de classispredikant. 

De zittingsduur van classicale afgevaardigden is beperkt door een rooster van aftreden, en 

dat geldt ook voor synodale afgevaardigden. Daarom treden aan het eind van ieder jaar 

afgevaardigden af. Sommigen stellen zich herkiesbaar, anderen worden opgevolgd door 

nieuwe afgevaardigden. Een enkele maal ontstaat een vacature door een andere oorzaak, 

bijvoorbeeld als een predikant naar elders vertrekt en geen afgevaardigde meer kan 

blijven. 

Op de drempel van 2021 zwaaien we een aantal gewaardeerde afgevaardigden uit en 

verwelkomen we nieuwe gezichten: 

Classicale afgevaardigden: 

Ring Limburg: 

● Predikant mevr. ds. I. Pluim (tussentijds vertrokken naar Oosterbeek), wordt 

opgevolgd door mevr. ds. J. van den Berg, predikant te Roermond; 

● Ouderling mevr. E. de Haan wordt opgevolgd door de heer G. Reitsma, ouderling te 

Venlo. (Elly de Haan was ook lid van het breed moderamen en vicevoorzitter 

(assessor) van de classicale vergadering. Binnen het breed moderamen zal ds. W. 

Dekker te Veldhoven haar opvolgen als assessor); 



Ring ’s-Hertogenbosch: 

● Predikant mevr. Ds. E. Scheenstra wordt opgevolgd door mevr. W. de Vroe, 

predikant te Oisterwijk; 

Ringen West-Brabant: 

● Diaken de heer J. van Staalduinen (ring Fijnaart) wordt opgevolgd door de heer W. 

van den Berg, diaken te Geertruidenberg (ring Breda). 

Afgevaardigden Generale Synode: 

● Predikant ds. D.C. Groenendijk (tussentijds vertrokken naar een gemeente buiten 

deze classis), wordt opgevolgd door predikant ds. J. van der Hout te 

Geertruidenberg. 

● Ouderling mevr. Janneke Opmeer, wordt opgevolgd door diaken de heer Kees 

Nieuwenhuizen te Veen. 

Ik dank de vertrokken c.q. vertrekkende personen voor hun inzet voor de gemeenten in 

onze classis, en wens de nieuw aantredende afgevaardigden veel succes en Gods zegen op 

hun werk. 

  

December 2020, Arie Haasnoot voorzitter classicale vergadering. 

___________________________________ 
 

Als het leven kantelt 

Teksten rond de psalmen om te overwegen in coronatijd 

Enkele classispredikanten hebben een boekje gemaakt met de titel ‘Als het leven kantelt’.  

‘We vinden het belangrijk dat mensen die dat willen vanuit hun geloofsovertuiging kunnen 

nadenken over de coronacrisis’. Dat stellen enkele classispredikanten van de Protestantse 

Kerk in Nederland, bij de digitale presentatie van het programma ‘Als het leven kantelt’ 

op 4 december. 

Met de uitgave van een boekje, dat ook de titel draagt ‘Als het leven kantelt’ en de 

ondertitel ‘Psalmen in coronatijd’ willen de classispredikanten kerkenraden en andere 

groepen in de kerk helpen het geloofsgesprek te voeren. Het gaat over de indringende 

ervaringen die de kerkleden nu al ruim acht maanden ondergaan, waarbij gelovigen maar 

mondjesmaat een kerkgebouw kunnen bezoeken en de gezamenlijke lofzang al maanden is 

stilgelegd. 

Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? 

Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die het maatschappelijke leven 

en het kerkelijk leven al maandenlang ontwrichten? Over die vragen schrijven de 

predikanten. Ze houden er ook enkele webinars over voor ambtsdragers en collegae. 

Juist door de diepgang in het gesprek te zoeken, menen de auteurs, laat je ervaren waar 

het je als kerk om te doen is. Dan kom je voorbij de formele, en op zich niet verkeerde, 

vragen als 'komen de mensen straks wel terug als de kerk weer open mag?' Je reikt 

woorden aan die diepere gevoelens vertolken en geloofsvertrouwen uitdrukken op een 

bijzonder moment in de tijd. 

 



Veiligheid 

In verschillende meditaties komt de gedachte naar voren dat de samenleving met een 

cultuuromslag te maken heeft in de coronacrisis. De cultuur van maakbaarheid toont zijn 

beperkingen. Er is een diep verlangen naar veiligheid, een beschermende hand om het 

leven heen. De classispredikanten wijzen op de taal van God in de gebeurtenissen van de 

tijd. De westerse nadruk op het individualisme toont zijn beperkingen. Bij zaken als 

vaccinaties kan het niet alleen gaan om de vraag of mensen het nuttig vinden voor zichzelf 

zich te laten inenten; het gaat ook om de bescherming van andere mensen, om solidariteit 

en verantwoordelijkheidsbesef voor de gemeenschap. 

De uitgave is geschreven door de volgende auteurs: ds. Jaap van Beelen, classis 

Gelderland-Zuid en –Oost; ds. Wilbert van Iperen, classis Veluwe; ds. Klaas van der Kamp, 

classis Overijssel-Flevoland, ds. Julia van Rijn, classis Zuid-Holland-Noord; en ds. Trinette 

Verhoeven, classis Utrecht. Aan de uitgave zijn diverse gebeden toegevoegd, ingestuurd 

door predikanten en pastores uit de diverse classes. 

Ontmoetingen 

De classispredikanten bieden zes digitale ontmoetingen aan waarop de auteurs in gesprek 

gaan met kerkenraadsleden, predikanten, pastores en andere geïnteresseerden. Ze willen 

daarmee het geloofsgesprek over de coronacrisis stimuleren. Er volgen praktische 

suggesties om het geloofsgesprek in eigen kerkelijke kring voort te zetten. Er zijn drie 

webinars, waarin de auteurs de meditaties presenteren en er over reflecteren (middagen). 

En er zijn drie webgesprekken, waarop de deelnemers worden uitgenodigd zelf een meer 

meditatieve verkenning te maken op een concrete psalm (avonden). De bijeenkomsten 

vinden plaats op: 18, 19 en 20 januari. Steeds om 14.00 uur en 20.00 uur. 

Wie wil, kan meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel moet men zich vooraf 

opgeven.  

Voor verdere informatie zie 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-o

ver-coronacrisis/ 

___________________________________  

  

In memoriam Willem van Meurs 
Op 25 september 2020 is Wim van Meurs overleden in de leeftijd van 74 jaar als gevolg van 

een noodlottig ongeluk op vakantie in Italië. Wim was ouderling bij de PG Venray en 

afgevaardigde namens de ring Peel/De Kempen in de classisvergadering. Hij heeft zich 

lange tijd ingezet voor meer samenwerking tussen de gemeenten in midden Limburg aan 

de zuidelijke kant van zijn gemeente Venray en naar Boxmeer, Deurne en Elsendorp aan 

de andere kant. Hij zag de noodzaak en het nut van samenwerking tussen gemeenten al 

vroeg in. Op de classisvergadering in oktober hebben we deze woorden voor hem gebeden:  

Staan wij stil bij het onverwachte sterven van Wim van Meurs. 

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 

Hoe broos is ons leven. 

Hoe verdrietig het afscheid. 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis/
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Wij bidden voor Wim van Meurs. 

Mogen de engelen hem geleiden naar de rust van uw liefde en licht, 

Sta zijn nabestaanden bij, wees met Annemarie en de dochters, 

en draag hen op uw vleugels van trouw in deze dagen. 

 

Ds. Marco Luijk 

___________________________________ 

  

Coaching 
  

Van predikanten wordt verwacht dat zij een keer in de vijf 

jaar, als onderdeel van de Permanente Educatie, een 

begeleidingstraject volgen. Het coachingstraject van 

Stichting Ruimzicht is zo’n traject. Het is door de 

Protestantse Kerk erkend en voor 1,5 punt geaccrediteerd. 

Ruimzicht heeft als doelstelling om predikanten te 

ondersteunen bij hun ambt. Vanuit die doelstelling is 

‘coachen naar bevlogenheid’ ontstaan. De coaching heeft 

tot doel om predikanten de zin in hun werk te doen 

(her)vinden. 

Soms loop je als predikant tegen grenzen aan. Het kan gaan 

om leiderschap en rolopvatting of de juiste balans tussen 

werk en privé. Of je wordt geconfronteerd met 

hooggespannen verwachtingen, in jezelf of vanuit de 

gemeente. Met nog vijf jaar voor de boeg zoek je nieuwe 

inspiratie of misschien ben je nog maar net begonnen: ‘hoe kóm ik in mijn bevlogenheid?’. 

Of denk aan de uitdagingen die de coronapandemie met zich meebrengt. 

Het traject omvat 7 gesprekken van ca 1,5 uur om de 2 á 3 weken. De gesprekken vinden 

doorgaans plaats op het werkadres van de coach, maar sinds de coronapandemie is ook 

‘coaching op afstand’ mogelijk. De coaches met wie Ruimzicht samenwerkt zijn deskundig, 

ervaren en specifiek voor dit traject opgeleid. Zij zijn, ook vanuit een persoonlijke 

betrokkenheid, bekend met de kerkelijke setting waarin predikanten functioneren. De 

predikanten die het coachingstraject hebben gevolgd, waren unaniem positief. 

Predikanten die via Dominass verzekerd zijn (polis 4 of 5), krijgen het traject grotendeels 

vergoed. Anderen kunnen een beroep doen op fondsen met wie Ruimzicht afspraken heeft 

gemaakt. Ook kan elke predikant aanspraak maken op een vergoeding van 600,- vanuit de 

Protestantse Kerk voor het volgen van een begeleidingstraject. 

Voor alle informatie zie https://www.ruimzicht.nl/predikanten/coaching/  of neem 

contact op met ds. F.A.H.A. de Kok, fahadekok@ruimzicht.nl 

 

Erica Scheenstra | Praktijk voor Contextuele Begeleiding en Therapie 
 

Mensen leven in relaties. Die relaties (familie, partner, werk) geven je leven betekenis. 

Maar soms loop je vast en raakt de betekenis zoek. Je snapt je eigen reacties niet meer, 

of het gedrag van de ander. Dan helpt het om in alle rust eens te kijken wat en wie jou 

gevormd hebben, en wat voor jou belangrijk in het leven is. In gesprekken gaan we op 

https://www.ruimzicht.nl/predikanten/coaching/
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zoek naar hoe de balans in jouw leven erbij staat en wat er nodig is om jouw levensreis te 

kunnen vervolgen. Zie verder: Home | Erica Scheenstra 

___________________________________ 
  

Van het CCBB (Classicale College voor de 

behandeling van beheerszaken) 

Bij verkoop van onroerende goederen en andere besluiten die 

financiële gevolgen hebben eerst overleggen met het CCBB 

Voorbeelden zijn: de aan- en/of verkoop van onroerende zaken, het aangaan van leningen, 

de aanstelling van een kerkelijk werker, enz. 

  

In de Kerkorde is veel geregeld. Dit geldt ook voor (bijvoorbeeld) de aan- en/of verkoop 

van onroerende zaken. Hierover is nogal eens enige onduidelijkheid. In Ordinantie 11, 

artikel 7 is een en ander geregeld: "Lid 1: De kerkenraad legt elk jaar vóór 15 december de 

begrotingen voor het komende kalenderjaar 

(...) en vóór 15 juni de jaarrekeningen over het 

laatst verlopen kalenderjaar met het rapport 

van de gehouden controle aan het classicale 

college voor de behandeling van beheerszaken 

voor. (...) Lid 2. Na ontvangst van de 

begrotingen en jaarrekeningen kan het 

classicale college voor de behandeling van 

beheerszaken met de kerkenraad in overleg 

treden over wijziging of aanvulling van een 

begroting of jaarrekening. (...) Lid 5. Ten 

behoeve van een goede uitoefening van de 

taak van het classicale college verschaffen het college van kerkrentmeesters en het 

college van diakenen aan het college de inlichtingen en gegevens waar het om vraagt en 

stellen zij het college op de hoogte van besluiten waaraan voor de gemeente financiële 

gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien." 

Met name het tweede deel van dit laatste lid wordt nogal eens 'over het hoofd' gezien. 

Alle mutaties van enige omvang hebben financiële gevolgen. Als daar niet in de begroting 

al uitdrukkelijk melding van gemaakt is, dienen deze mutaties vooraf aan het CCBB 

voorgelegd te worden. Voorbeelden zijn: de aan- en/of verkoop van onroerende zaken, 

het aangaan van leningen, de aanstelling van een kerkelijk werker, enz. enz. De gemeente 

is pas gerechtigd om e.e.a. uit te voeren nadat het CCBB daarover een reactie heeft 

gegeven. Het gaat - net als bij de begroting en de jaarrekening - om de toezichthoudende 

invalshoek. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de leden van het CCBB op de stoel 

van de gemeente gaan zitten. U begrijpt dat het toezicht door het CCBB er vooral is ter 

bescherming van de gemeente! 

_____________________________ 
  

Subsidie 

https://ericascheenstra.nl/


In deze periode investeren veel gemeenten in opname- en geluidsapparatuur om de 

kerkdiensten te kunnen streamen of online uitzendingen te verzorgen. Om deze 

apparatuur aan te schaffen kan indien gewenst subsidie aangevraagd worden. Dat kan 

bijvoorbeeld bij Bureau Steunverlening in het kader van vernieuwing en revitalisering. 

Zie: https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas/ 

 __________________________________ 
 

Pioniersplek Zin op School  

Op weg naar Kerst bij Zin op School 

Het eerste jaar van Pioniersplek Zin op School op de Juliana van Stolbergschool in 

Waalwijk is tot nu toe totaal anders gelopen dan we hadden verwacht. Dat geldt voor 

iedereen, en dus ook voor ons. De coronacrisis zorgde ervoor dat we onze plannen 

moesten herzien. We konden niet met ouders 

praten op het schoolplein, geen 

Kliederklassen organiseren met kinderen en 

ouders, waar we bij de opening zo 

enthousiast mee begonnen waren. En twee 

van onze teamleden moeten buitengewoon 

voorzichtig zijn vanwege hun gezondheid en 

zitten thuis. Het lukte wel om in te spelen op 

de behoefte van niet alleen onze school, 

maar ook van omliggende scholen om filmpjes 

te maken over Bijbelverhalen. Tijdens de 

periode in het voorjaar dat de kinderen thuis zaten deelden we eerst filmpjes over de 

verhalen van het Bijbelproject, toen over de tijd naar Pasen, daarna naar Pinksteren, en 

voor in de klassen bleven we tot de zomer voor onze school filmpjes maken, bijv. over de 

reizen van Paulus. Steeds leidden we de verhalen in vanuit de situatie waar we met elkaar 

inzitten – met een steeds weelderiger haardos vanwege de sluiting van de kapsalons 😉. 

Ook organiseerden we een online paasviering met Marcel Zimmer en Matthijs 

Vlaardingerbroek. Na de zomervakantie organiseerden we opnieuw een online viering met 

Marcel Zimmer over ‘Back to school’. Alles is terug te zien op het YouTube-kanaal van Zin 

op School.  

Na de zomer wilden we graag weer iets met de leerlingen gaan doen, ook al kunnen we 

daar niet de ouders bij uitnodigen en moeten teamleden thuisblijven. Met hulp van 

vrijwilligers en de geweldige conciërges van school zijn we bezig om een kerstfilmpje te 

maken, waarin jonge kinderen het kerstverhaal vertellen zoals zij zich dat herinneren, en 

oudere kinderen dat verhaal uitbeelden. Het filmpje wordt onderdeel van de kerstviering 

die noodzakelijkerwijs in de klassen wordt gehouden. Ook geven we de kinderen een 

kerstspel mee dat ze in hun gezin en familie kunnen spelen, ook op afstand via Zoom e.d. 

Zo komt het kerstverhaal ook ter sprake in de gezinnen, ook al kunnen we niet met de 

gezinnen iets doen op school. 

De klankbordgroep met vertegenwoordigers van verschillende kerken en de school heeft 

ons in oktober bemoedigd met de mooie resultaten die zij zien. Wijzelf voelen de 

kwetsbaarheid van ons team en de moeite om de oorspronkelijke plannen los te laten. We 

https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas/
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kunnen minder in gesprek met ouders en leerlingen dat we wilden, en proberen op een 

creatieve manier te ‘zenden’ en kinderen bij ons pionierswerk te betrekken.  

Daarom zouden we ook uw gebed willen vragen voor ons team. Om de gezondheid van 

Patricia en Sandra, en om mensen die ons team zouden kunnen versterken. We hadden 

gehoopt vanuit activiteiten ouders te vinden die onze missie mee zouden willen 

vormgeven, maar dat lukt nu logischerwijs niet. Wilt u ook bidden voor de creativiteit die 

nodig is om onze plannen op een andere manier vorm te geven en in contact te komen met 

leerlingen en hun ouders? 

Tenslotte hopen we volgend jaar een tweede pioniersjaar in te gaan. Daar is uw steun 

onontbeerlijk voor. Mocht u ons werk willen steunen, dan is uw gift van harte welkom op 

www.zinopschool.nl/steun-ons (ANBI-status; uw gift is aftrekbaar). 

Kijkt u eens op onze website voor actuele informatie: www.zinopschool.nl/actueel. Van 

harte welkom, en dank u wel voor uw belangstelling. 

Namens Pioniersplek Zin op School,  

Sandra Gaakeer, Patricia Slosse, Tascha van de Wouw en ds. Otto Grevink 

__________________________________ 

Landelijk steunpunt gemeentecontacten 
Er is een backoffice ingesteld waar u met al uw vragen over uw gemeente en de kerk 

terecht kunt. De garantie is dat u binnen 48 uur een gedegen antwoord krijgt. U kunt 

van deze service gebruik maken door het Landelijk Dienstencentrum te bellen en dan 

keuze optie 1 in te toetsen.  

Telefoon 030 880 1880  

Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 21.00 uur en vrijdag 9.00 

– 16.00 uur 

 

 

 

Classicale Werkgroep Kerk en Israël, classis 
Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 

 
Op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart 2021 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie 

plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil 

verdiepen in de relatie van jodendom en christendom. Deze conferentie zou eerder in op 

17 en 18 maart 2020 plaatsvinden, maar is vanwege de pandemie uitgesteld. Wij zijn 

gebonden aan de coronamaatregelen in Nederland en België en organiseren deze 

conferentie dan ook onder dat voorbehoud.Clas 



De organisatie is in handen van de  Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, 

Limburg en Réunion Wallone en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke 

betrekkingen. 

De conferentie wordt gehouden in Provinciaal Vormingscentrum Malle, Oostmalle, België. 

 

Veertigste theologische conferentie 

2 en 3 maart 2021 

te 

Oostmalle 

 

Thema: 

“Willen christenen wel met/van Joden leren?” 

‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’ 

PROGRAMMA 

Dinsdag 2 maart 2021 

Vanaf 10.00 uur aankomst, kamerindeling en ontvangst met koffie en thee. 

 

10.30 uur  Ds. Franc de Ronde 

Opening van de conferentie  

10.30 - 11.45 uur Dr. Eeuwout Klootwijk 

‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’ 

12.00 uur Middagmaaltijd 

13.30 - 14.45 uur  Dr. Thaddée Barnas 

‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’ 

14.45 uur Pauze 

15.15 - 17.00 uur  Dr. Lieve Teugels  

‘Inleiding en workshop rondom de parabels’   

18.00 uur Broodmaaltijd 

19.30 - 20.15 uur Aanbieden van de jubileumbundel  

ds. Franc de Ronde  

Met reacties van mw. Drs. Jeannette Galjaard (voorbehoud) 

(vice-voorzitter synode van de Protestantse Kerk in Nederland),  

ds. Steven Fuite (voorzitter synodale raad van de Verenigde 

Protestantse Kerk in België) 

ds. Marco Luijk, classis-predikant classis Noord-Brabant, 

Limburg en Réunion Wallonne)  

20.30 - 21.30 uur Programma met klezmermuziek door Klezmajeur.   

Woensdag 3 maart 2021 

8.00 uur Ontbijt 

9.00 - 10.15 uur  Dr. Eric Ottenheijm 

‘Welke toekomst ziet u in de dialoog.’  

10.15 - 10.30 uur  Koffiepauze 

10.30 - 11.45 uur Rabbijn Albert Ringer  

‘Welke toekomst ziet u in de dialoog.’  

12.00 uur  Middagmaaltijd 

13.30 - 14.45 uur Workshop rond de parasjat ha-sjawoea 

o.l.v. dr. Leo Mock  

15.00 uur Liturgische afsluiting  

(ds. Adjo Witte) 



15.15 uur Koffie/thee, afscheid 

 

Voor predikanten en kerkelijk werkers binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland is het goed te weten 

dat voor deelname aan de gehele conferentie 0,5 

studiepunt toegekend wordt in het kader van de PE. 

Voor deze conferentie dient u zich aan te melden bij de 

secretaris van de werkgroep, ds. Derk Blom -  

derkblom@gmail.com 

Wij hopen u op 2 maart 2021 in Westmalle te mogen 

verwelkomen. 

Namens de classicale werkgroep Kerk en Israël, Noord-Brabant, Limburg en Réunion 

Wallonne en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen,  

Derk Blom, Secretaris 

_________________________________ 
 
GELOOF             HOOP             LIEFDE 
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