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Betreft: aanbiedingsbrief presentieplan

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in de classis 
Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, broeders en zusters,

We zijn verheugd u de gespreksversie van het presentieplan te kunnen aanbieden. Dit document
is bedoeld om te bespreken in kerkenraden, gemeenten,  ringbijeenkomsten en  
werkgemeenschappen. De eerste versie is vastgesteld door de classisvergadering op 27 januari 
2021.

Aan het begin is een samenvatting opgenomen, alsmede een aantal gespreksvragen. Deze 
vragen zijn bedoeld voor de kerkenraden ter bezinning. Het is onze suggestie uitgebreid de tijd 
te nemen om over deze vragen na te denken omdat ze u op het spoor naar toekomstdenken 
voor uw gemeente willen zetten. U kunt daartoe de vragen verdelen over meerdere 
kerkenraadsvergaderingen.

Bezinning
Het is wat ons betreft evident dat we in een tijdperk zijn aanbeland waarin het noodzakelijk is 
ons opnieuw te bezinnen op de toekomst van de kerk in het licht van het doorbrekende 
koninkrijk van God. De ontkerkelijking leidt ertoe dat de gemeenten en de mogelijkheden kleiner
worden. Er is een groeiend aantal kerken dat moeite heeft voldoende middelen bijeen te 
brengen om een predikant aan te stellen, alsmede een voltallige kerkenraad te vormen. Toch 
zien we nog veel vitaliteit in de gemeenten. Bij deze kracht willen we aansluiten en zoeken naar 
een weg om de gemeenten te ondersteunen met het doel dat ze revitaliseren. We doen dit in 
het besef dat we de toekomst niet kunnen ‘maken’ en de kerk al helemaal niet. De kerk is van 
God, en deze gedachte zou ook een zekere ontspanning kunnen geven. Opdat we met 
opgeheven hart en een zekere zorgeloosheid doen wat wij goed achten in het vertrouwen dat 
God er zijn zegen en genade op zal laten rusten. Dit is ook de toon van de visienota (zie Visienota
'Van U is de toekomst' | Protestantse Kerk in Nederland):

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou 
liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot 
de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het
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leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek 
van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden 
ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade 
opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.

Focus (zoals verwoord in de visienota):

Naar onze overtuiging komt het in onze tijd en context aan op ‘lege handen’, ontvankelijkheid, 
waakzaamheid en concentratie op God. We oefenen onszelf in een spiritualiteit van alertheid. 
De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van verbondenheid met Jezus 
Christus; we volgen Hem. Daarom zeggen we niet: Jezus is daar waar de kerk is, maar: waar Jezus
is, daar is de kerk. We strekken ons uit om daar te zijn waar Jezus is. Immers, door zijn Geest is 
Hij ook nu aanwezig in deze wereld, wij volgen aandachtig dat spoor. Tegelijk leven we in de 
verwachting van de grote toekomst van God, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zijn Rijk 
van vrede en gerechtigheid. Wij leven zijn toekomst. Vrij-moedig spannen wij ons hoopvol in 
voor kerk en wereld, met de bede ’Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde’.

Het is ons verlangen dat het gesprek over de toekomst van de gemeenten op deze toon wordt 
gevoerd.

Voor het gesprek in de ringen vindt u een bijlage met een mogelijke gespreksopzet.

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

Kijk ook eens op de vernieuwde website: https://www.classisbrabantlimburg.nl/
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