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NIEUWSBRIEF    Herfst   2021     

_________________________________   
    

classisscriba-noord-brabant-limburg-reunionwallonne@protestantsekerk.nl     

   

Nieuwe   website   van   de   classis:     https://www.classisbrabantlimburg.nl/   

In   deze   nieuwsbrief   o.m.     

-          Een   nieuw   kerkelijk   seizoen     

-    Coronavirus     

-    Presentieplan   

- Nieuw   Kerkelijk   Peil   werkboek   gratis   te   bestellen   

- Online   workshops   kerkelijk   waardebeheer   

  

_________________________________   

Classispredikant   

Ds.   Marco   Luijk   

m.luijk@protestantsekerk. 

nl     

06-52335285   

    

Scriba   

Bert   Drost   

0183-500343   

Door   deze   Nieuwsbrief   wil   het   Breed   Moderamen   

van   de   classis   Noord-Brabant,   Limburg   en   Réunion   

Wallonne   kerkenraden,   predikanten,   kerkelijk   

werkers   en   andere   belangstellenden   informeren   

over   ontwikkelingen   en   activiteiten   in   en   rondom   

de   classis.   

Stuurt   u   deze   nieuwsbrief   a.u.b.   door   naar   

anderen   waarvan   u   denkt   dat   ze   er   

belangstelling   voor   hebben.   

mailto:classisscriba-noord-brabant-limburg-reunionwallonne@protestantsekerk.nl
https://www.classisbrabantlimburg.nl/
mailto:m.luijk@protestantsekerk.nl
mailto:m.luijk@protestantsekerk.nl
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Een   nieuw   kerkelijk   seizoen   

Het   nieuwe    kerkelijk   seizoen   is   begonnen.   Een   seizoen,   naar   we   
hopen,   postcorona.   In   ieder   geval   een   moment   om   bewust   het   
kerkenwerk   in   te   kleuren.     

De   landelijke   kerk   heeft   als   thema   gekozen   ‘Van   U   is   de   toekomst’.     

Zie:    Scriba   René   de   Reuver   over   het   jaarthema   'Van   U   is   de   
toekomst'   |   Protestantse   Kerk   in   Nederland   

Een   spannend   thema   wanneer   je   bedenkt   hoe   onzeker   de   tijd   is   waarin   wij   leven.   
Denk   aan   de   corona   pandemie   en   de   
steeds   urgenter   wordende   
milieuproblematiek.     

Nog   deze   zomer   werd   het   zuiden   van   
Limburg   geteisterd   door   overstromingen.   
Met   name   Valkenburg   heeft   zwaar   
geleden.   Ds.   Harrie   de   Reus   heeft   samen   
met   gemeenteleden   de   Kloosterkerk   in   
Valkenburg   direct   geopend   toen   bleek   hoe   
ernstig   de   situatie   was.   Omdat   deze   kerk   
hoger   ligt   was   het   een   ideale   plaats   voor   
hulpverleners   om   even   bij   te   komen,   koffie   
te   drinken   en   hun   mobiele   telefoon   op   te   
laden.   Zie   ook:    Overstromingen   in   
Limburg:   Kerk   helpt   waar   kan   &   voorbeden   
gevraagd   –   Classis   Noord-Brabant   –   
Limburg   en   Réunion   Wallonne   
(classisbrabantlimburg.nl)   

  

Iconische   foto   uit   de   periode   van   de   wateroverlast.   

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/jaarthema-2021-2022-van-u-is-de-toekomst/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/jaarthema-2021-2022-van-u-is-de-toekomst/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/overstromingen-in-limburg-kerk-helpt-waar-kan-voorbeden-gevraagd/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/overstromingen-in-limburg-kerk-helpt-waar-kan-voorbeden-gevraagd/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/overstromingen-in-limburg-kerk-helpt-waar-kan-voorbeden-gevraagd/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/overstromingen-in-limburg-kerk-helpt-waar-kan-voorbeden-gevraagd/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/overstromingen-in-limburg-kerk-helpt-waar-kan-voorbeden-gevraagd/
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Het   thema   ‘Van   U   is   de   toekomst’   staat   niet   alleen   op   startzondag   maar   het   hele   
seizoen   centraal.   Het   is   aardig   dat   we   hiermee   aansluiten   bij   grote   maatschappelijke   
vragen   van   dit   moment.   Zie   ook:   
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/van-u-is-de-toekomst/   

Deze   zomer   brak   rijksbouwmeester   Floris   Alkemade   een   lans   voor   de   toekomst   van   
Nederland   in   het   programma   Zomergasten.    De   rijksbouwmeester   is   een   rasoptimist   en   
grenzeloos   creatief,   die   denkt   dat   het   met   de   grote   kwesties   in   de   wereld   de   goede   kant   
op   zal   kantelen.   Hij   ziet   de   moeilijke   kanten   wel   maar   is   zeer   hoopvol   wanneer   het   over   
veranderingen   gaat.   Hij   verwacht   dat   de   noodzakelijke   veranderingen   in   onze   manier   
van   leven   er   zullen   komen,   want   stilstand   bestaat   niet,   alles   in   het   bestaan   beweegt   
steeds   maar   door   naar   een   betere   toekomst.   Wel   echt   een   optimistische   manier   van   
denken   dus.   Waarbij   je   ook   de   vraag   kunt   stellen   hoe   de   veranderingen   tot   stand   zullen   
komen.   

Ik   kon   de   neiging   om   een   parallel   te   trekken   met   de   kerk   niet   onderdrukken.   Ook   in   de   
kerk   is   verandering   nodig.   Pionier   en   predikant   Tim   Vreugdenhil   start   in   zijn   boek   
‘Opener   dan   ooit’   van   een   geheel   andere   kant.   Hij   denkt   dat   het   goed   is   te   denken   vanuit   
de   dystopie   (anti   utopie)   en   hij   vindt   dit   typisch   bijbels   denken   want   starten   niet   alle   
profeten   bij   de   puinhopen   van   het   heden   
waarbij   de   stad   kapot   is   en   het   land   
verlaten?   “Waarom   spreekt   Jezus   van   een   
stad   en   een   tempel   waarvan   geen   steen   op   
de   andere   blijft?”   Bij   Vreugdenhil   gaat   het   
erom   dat   ons   geheugen   geprikkeld   moet   
worden   om   het   diepe   verlangen   boven   te   
laten   komen.   Hij   haalt   ook   de   psalmen   aan   
waarin   eerst   de   nacht   moet   vallen,   er   
gehoopt   wordt   op   de   morgen,   en   juist   in   de   
nacht   het   licht   wordt   geboren.   (Waarom   het   
lichtritueel   in   de   paasnacht   zo   ontroerend   
is!)   

Beide   bovengenoemde   personen   zijn   
veranderkundigen.   En   ik   denk   dat   we   als   
kerk   deze   expertise   hard   nodig   hebben   in   
onze   tijd,   zeker   wanneer   we   uit   liefde   voor   
de   kerk   van   Christus   een   weg   willen   zoeken   
die   ervoor   zorgt   dat   de   plaatselijke   
gemeenten   toekomst   hebben   en   een   plaats   zijn   waar   mensen   tot   hun   recht   komen,   
zichzelf   kunnen   zijn   en   weer   een   weg   gewezen   wordt   waar   het   om   gaat   in   dit   leven.   De   
kerk   heeft   in   alle   eeuwen   van   haar   bestaan   nooit   stil   gestaan.   De   kerk   heeft   zich   
voortdurend   vernieuwd,   dat   was   zo   in   de   begintijd,   dat   was   aan   de   orde   in   de   
Middeleeuwen   en   ten   tijde   van   de   reformatie.   En   ook   de   bijbel   kent   een   voortdurende   
beweging   met   Abraham   die   op   weg   gaat,   het   volk   dat   uittrekt,   Jezus   die   rondtrekt   en   
Jeruzalem   dat   nieuw   wordt.   Ook   nu   is   beweging   nodig   en   een   reformatie   noodzakelijk   
om   de   kerk   weer   bij   de   tijd   te   brengen.   Het   mooie   is   dat   we   deze   beweging   alleen   
kunnen   maken   door   ons   steeds   opnieuw   te   oriënteren   op   onze   bronnen.    Semper   
reformanda    zeggen   we   wel,   steeds   opnieuw   de   beweging   zoekend   omdat   stilstand   de   
dood   in   de   pot   betekent   en   omdat   elke   tijd   vraagt   om   een   oprecht   eigen   antwoord.   

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/van-u-is-de-toekomst/?fbclid=IwAR2wf-05Epwjw266twu4A1pH0g1gflMVzL1CoJelPNdx3xaSLJkbbAByzec
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Met   goud   repareren   
Van   Alkemade   eindigt   zijn   boek   trouwens   in   lijn   met   wat   Vreugdenhil   betoogt:   “Wat   we   
van   het   verleden   kunnen   leren   is   dat   het   nooit   alleen   de   catastrofe   is   die   de   geschiedenis   
bepaalt   maar   vooral   de   reactie   daarop.   De   kunst   is   om   ook   de   breuk   als   onderdeel   van   
onze   identiteit   te   zien,   het   inzicht   dat   het   ware   gezicht   zich   ook   toont   in   de   kwaliteit   van   
de   reparatie.   Aan   ons   om   dat   wat   we   braken,   niet   als   verloren   te   beschouwen,   maar   met   
goud   te   repareren.”   Bijbels   zegt   hij   hier   dat   de   Heer   het   gekrookte   riet   niet   zal   breken,   
en   het   met   zijn   oneindige   barmhartigheid   met   goud   bekleedt.   Dat   is   troostend   en   
misschien   wel   de   kern   van   het   christendom,   dat   verandering   en   vernieuwing   nooit   
zonder   het   verleden   kunnen,   dat   dingen   misgaan   maar   dat   de   dingen   die   mis   zijn   gegaan   
niet   het   einde   zijn   maar   geheeld   worden   door   de   Heiland   (letterlijk   heelmaker).   Met   het   
oog   op   het   goede   leven   van   mensen   in   deze   schepping.   Troostend   is   dat   de   hemel   weet   
van   het   zuchten   van   de   schepping,   van   het   zuchten   van   mensen   onder   het   bestaan,   en   
er   om   bewogen   is.   

Van   U   is   de   toekomst.    De   eigen   dynamiek   van   de   dingen   leidt   geen   autonoom   
bestaan.   De   ontwikkeling   is   in   Gods   hand.   Er   is   regie.   Er   is   geen   willekeur,   maar   
keur.   Door   alles   heen   is   deze   wereld   toegelegd   op   liefde,   ook   al   lijkt   niets   er   op   te   
wijzen   dat   dat   zo   is.   Geloof   is   vertrouwen   hebben   dat   de   zachte   kanten   zullen   
winnen.   Weerloze   overmacht   noemde   Berkhof   het.   Tegen   alles   in   hopen   en   daarop   
vertrouwen.    Dat   wat   op   ons   toekomt,   is   niet   zonder   zegen.   Vandaar   dat   de   
Protestantse   Kerk   als   thema   voor   het   komende   jaar   inzet   op:   ‘Van   U   is   de   toekomst’.   
Het   is   een   boektitel   van   Huub   Oosterhuis   uit   1996,   ontleend   aan   het   Onze   Vader   met   
de   ondertitel   ‘Kome   wat   komt’.   De   begaafde   jezuïet   zet   de   lofprijzing   van   het   Onze   
Vader   aan   het   eind   in   met   de   woorden:   'Van   U   is   de   toekomst'.   Daarmee   brengt   hij   
Koninkrijk,   kracht   en   heerlijkheid   onder   één   noemer:   die   van   Hem   die   ons   telkens   
weer   de   toekomst   opent   en   de   dag   van   morgen   aanreikt.   

Bij   het   jaarthema   is   een   gebedenboek   gemaakt   waaraan   ook   zes   predikanten   uit   
onze   classis   hebben   meegewerkt.    Gratis   te   bestellen   via   onderstaande   link.    Nieuw   

gebedenboek   ‘U   die   voor   mij   uitgaat’.   Bestel   gratis!   |   Protestantse   Kerk   in   Nederland   

  

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-gebedenboek-u-die-voor-mij-uitgaat-bestel-gratis/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-gebedenboek-u-die-voor-mij-uitgaat-bestel-gratis/
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Gebed   bij   het   thema   door      d s.   Marloes   Meijer,   PG   Engelen   

Vanuit   het   hier   en   nu,   
vanuit   onze   wereld   vol   realiteitszin,   
vol   fact   checking   
vol   betweters-achteraf,   
roepen   we   om   hoop,   
irreële,   grensoverschrijdende,   
dwaze,   dwarrelende   hoop,   
om   starheid,   dorheid,   levenloosheid   te   doorbreken,   
en   weer   open   te   gaan,   kansen   te   zien,   
toekomst   te   vinden,   voorbij   de   grenzen   van   de   actualiteit.   
Schud   mij   telkens   wakker   God,   
en   leer   mij   hoop.   
Amen.   
  

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   

________________________________   
 

Coronavirus   en   versoepelingen   
De   laatste   berichten   staan   hier:   

https://protestantsekerk.nl/nieuws/versoepeling-tot-maximaal-aantal-aanwezigen-op-and 

erhalve-meter-samenzang-mogelijk/    In   week   37   zal   naar   verwachting   een   nieuw   bericht   

komen.   Volg   het   nieuws   op   de   website   van   de   landelijke   kerk   want   er   wordt   druk   overlegd   

over   de   aangekondigde   versoepelingen   -   denk   aan   anderhalve   meter,   wel   of   niet   een   

coronapas.   

 

Nieuw   Kerkelijk   Peil  
In   de   vorige   nieuwsbrief   stond   informatie   over   dit   onderwerp.   U   kunt   er   over   spreken   
met   de   classispredikant   als   u   geïnteresseerd   bent.    U   kunt   gratis   een   werkboek   
bestellen .   Zie   ook   
https://www.protestantsekerk.nl/thema/toekomstgericht-gemeente-zijn/   
  
  

mailto:m.luijk@protestantsekerk.nl
https://protestantsekerk.nl/nieuws/versoepeling-tot-maximaal-aantal-aanwezigen-op-anderhalve-meter-samenzang-mogelijk/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/versoepeling-tot-maximaal-aantal-aanwezigen-op-anderhalve-meter-samenzang-mogelijk/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/toekomstgericht-gemeente-zijn/
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Presentieplan   

Herkent   u   de   spanning   tussen   overlevingsmodus   en   nieuw   perspectief?     

Hoe   leeft   dit   in   uw   gemeente?   

  

Voor   de   zomer   is   

alle   kerkenraden   en   

voorgangers   het   

presentieplan   

toegestuurd.   In   het   

nieuwe   seizoen   na   

de   zomer   kunt   u   de   

classispredikant   

uitnodigen   voor   een   

gespreksavond   over   

Toekomstgericht   

kerk-zijn.   Zie   ook   de   

opgenomen   suggesties   voor   gesprek   in   de   kerkenraad   op   bladzijde   5.   Op   de   website   van   de   

classis   kunt   u   het   plan   inzien:    TOEKOMSTGERICHTE   PRESENTIE   –   Classis   Noord-Brabant   –   

Limburg   en   Réunion   Wallonne   (classisbrabantlimburg.nl)   

  

“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.”   

  

In   memoriam   Jacques   Uitterlinde   

Op   2   augustus   2021   is   na   een   slopende   ziekte   op   75-jarige   leeftijd   overleden   de   heer   

Jacques   Uitterlinde.   Hij   was   lid   van   de   kerkenraad   van   de   Église   Wallonne   

Dordrecht-Breda-Middelburg.   Namens   de   Waalse   kerken,   de   Réunion   Wallonne,   was   hij   

afgevaardigde   in   de   generale   synode   van   de   protestantse   kerk.   In   onze   classis   kennen   wij   

hem   vooral   als   een   trouwe   afgevaardigde   in   de   classicale   vergadering,   en   als   actieve   

visitator.     

Jacques   Uitterlinde   was   een   warme   persoonlijkheid,   met   hart   voor   de   mensen   met   wie   hij   

in   aanraking   kwam.   In   vergaderingen   sprak   hij   met   wijsheid   en   humor.   Hij   werkte   vanuit   

een   levend   geloof   en   grote   bevlogenheid   voor   de   kerk   in   alle   geledingen,   in   het   bijzonder   

natuurlijk   de   Waalse   Kerk,   de   Église   Wallonne.   In   het   blad   Petrus   was   in   het   voorjaar   2020   

een   interview   met   Jacques   opgenomen.   Zie   

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/jacques-uitterlinde-pleitbezorger-vol-verhalen/   

Zondag   5   september   is   Jacques   herdacht   in   een   bijzondere   dienst   in   Dordrecht   in   de   Église   

Wallonne   Dordrecht-Breda-Middelburg.   In   die   dienst   gingen   voor   de   eigen   pasteur   R.   

Dewandeler   en   onze   classispredikant   ds.   M.   Luijk.   Een   dienst   vol   muziek,   zang   en   

gesproken   woord.   Thema   van   het   Bijbelwoord   was   de   geschiedenis   van   de   Emmaüsgangers   

in   relatie   tot   de   opstanding   (van   hen   die   rouwen).   In   de   dienst   werd   onder   andere   

gezongen   het      Cantique   de   Jean   Jacques   Rousseau    (vertaald)   

O   gij   die   zucht   op   de   paden   van   de   wereld,   

Gij   wiens   hart   beurtelings   opgewonden   en   gebroken   is,   

https://www.classisbrabantlimburg.nl/toekomstgerichte-presentie/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/toekomstgerichte-presentie/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/jacques-uitterlinde-pleitbezorger-vol-verhalen/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/jacques-uitterlinde-pleitbezorger-vol-verhalen/
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Kom   daar   allemaal   om   de   pure   en   diepe   vrede   te   vinden   

Van   het   evangelie   en   de   eeuwige   liefde.   

 
Synode   aanvaardt   vervolg   rapport   ambtsvisie   
Zie:   

https://mailchi.mp/protestantsekerk/nieuwsbrief-van-de-protestantse-kerk-149345?e=a96 

14ffe91   

  

Eeuwfeest   Liturgische   Kring   op   12   november   

Op   vrijdag   12   november   2021   viert   de   Liturgische   Kring,   een   studiekring   van   theologen   en   

kerkmusici   die   zich   bezighoudt   met   de   bestudering   van   en   de   bezinning   op   thema’s   en   

vraagstukken   rond   de   liturgie,   haar   Eeuwfeest.   Zie:    https://www.liturgischekring.nl/   

  

Financiële   ondersteuning   vanuit   de   Solidariteitskas     

Heeft   uw   gemeente   ideeën   voor   een   nieuw   project?   En   kunt   u   daarvoor   extra   financiële   

steun   gebruiken?   U   kunt   dan   een   beroep   doen   op   de   Solidariteitskas   van   de   PKN.  

De   Solidariteitskas   ondersteunt   grote   maar   zeker   ook   kleine   projecten.   Voorbeelden   zijn   

projecten   voor   deskundige   begeleiding   bij   het   opzetten   van   een   revitalisatieplan,   maar   

ook   voor   noodzakelijke   vernieuwing   van   een   kerkgebouw.   Ook   als   uw   gemeente   tijdelijk   

behoefte   heeft   aan   een   interim-   predikant   of   onvoldoende   financiële   middelen   heeft   voor   

groot   onderhoud   van   een   kerkgebouw   kunt   u   bij   de   Solidariteitskas   terecht.   

Het   aanvragen   van   subsidie   is   eenvoudig;   in   sommige   gevallen   is   één   mailtje   voldoende.   

Veel   meer   informatie   is   te   lezen   via   deze   link:    Solidariteitskas:   subsidie   voor   

toekomstgerichte   gemeenten   |   Protestantse   Kerk   in   Nederland   

Cees   van   der   Marel    (penningmeester   classis   en   lid   Commissie   Steunverlening)   

  

Inspiratiefestival   22   -   24   oktober   

Zie:    Over   het   Festival   (inspiratiefestival-terschelling.nl)     en    

   Adem   weer   op   tijdens   Inspiratiefestival   op   Terschelling   |   Protestantse   Kerk   in   Nederland   

  

Onopgeefbaar   verbonden   

Er   is   een   brochure   'Onopgeefbaar   Verbonden   -   Handreiking   voor   een   kerkbreed  
gesprek   over   Kerk   en   Israël'   deze   week   bijgevoegd   bij   het   blad   Woord   en   Weg,   resp  
bij   'Op   weg   -   ontmoeting   met   het   jodendom'.   Wij   hopen   uiteraard   dat   deze   brochure  
aanleiding   zal   zijn   tot   een   kerkbreed   gesprek   over   dit   onderwerp.   Meerdere  
exemplaren   van   de   brochure   zijn   eenvoudig   te   bestellen   via   onderstaande   link   

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/  

Derk   Blom,   werkgroep   Kerk   en   Israël   

  

Jurjen   de   Groot   
De   directeur   van   de   landelijke   dienstenorganisatie   Jurjen   de   Groot   (zijn   wortels   
liggen   in   Zalk)   is   onlangs   afgestudeerd   aan   Nijenrode.   Hij   schreef   een   scriptie   over   

https://mailchi.mp/protestantsekerk/nieuwsbrief-van-de-protestantse-kerk-149345?e=a9614ffe91
https://mailchi.mp/protestantsekerk/nieuwsbrief-van-de-protestantse-kerk-149345?e=a9614ffe91
https://www.liturgischekring.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas/?gclid=EAIaIQobChMIwInt5I678gIVCc93Ch0uywhmEAAYASAAEgIr3fD_BwE
https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas/?gclid=EAIaIQobChMIwInt5I678gIVCc93Ch0uywhmEAAYASAAEgIr3fD_BwE
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/adem-weer-op-tijdens-inspiratiefestival-op-terschelling/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/
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de   vraag:   Hoe   kan   de   kerk   een   zinvolle   sociale   bedding   creëren   voor   
jongvolwassenen?    Klik   hier.   
  

Ga   in   gesprek   over   de   speelruimte   van   het   gebouw   
De   brochure     ‘Speelruimte   gezocht’   stimuleert   gemeenten   om   op   een   zinvolle   manier   naar   

de   mogelijkheden   van   het   eigen   kerkgebouw   te   kijken.   Scriba   René   de   Reuver:   “De   

centrale   vraag   is:   hoe   kunnen   onze   kerkgebouwen   worden   ingezet   als   instrument   voor   

toekomstgericht   kerk-zijn?“   

Zie   ook:    Generale   synode:   ga   in   gesprek   over   de   speelruimte   van   het   kerkgebouw   |   

Protestantse   Kerk   in   Nederland   

  

Tips   voor   nieuwe   ambtsdragers   
Zie    Tips   voor   (nieuwe)   ambtsdragers   in   de   kerk   |   Protestantse   Kerk   in   Nederland   

  

Wat   is   waarheid?   

Viermaal   waarheid   

Wat  is  ‘waarheid?’  Is  er  één  waarheid  of  heeft  ieder  zijn  eigen  waarheid?  Het  is  een                                 

actuele  vraag  die  in  een  serie  van  vier  avonden  aan  de  orde  komt.  In  dat  kader  heeft  de                                     

protestantse  gemeente  ’s-Hertogenbosch  vier  sprekers  uitgenodigd  die  elk  vanuit  hun                     

invalshoek  en  werkervaring  over  dit  thema  zullen  spreken.  Na  de  inleiding  van  de                           

betreffende   spreker   is   er   gelegenheid   om   met   elkaar   in   gesprek   te   gaan.     

De  sprekers  zijn:  theoloog  Peter  Nissen  (4  november),  journalist  Theo  Verbruggen  (25                         

november),  advocaat-generaal  Winfried  Korver  (13  januari)  en  filosoof  Emanuel  Rutten  (17                       

februari).     

De  avonden  worden  gehouden  in  de  Grote  Kerk,  Kerkstraat  20,  ’s-Hertogenbosch.  Tijd:                         

20.00-21.45  uur.  De  toegang  is  gratis.  Aan  het  einde  van  de  avond  wordt  een  collecte                               

gehouden   ter   bestrijding   van   de   onkosten.     

  

Online   workshops   kerkelijk   waardebeheer   over   kerkgebouw   

https://kerkelijk-waardebeheer.email-provider.nl/web/noewomq1gu/cunyixsop4/bi9aehq 

stk/wfmdpc3cju   

  

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   

https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2021/aandacht-jongvolwassenen
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/generale-synode-ga-in-gesprek-over-de-speelruimte-van-het-kerkgebouw/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/generale-synode-ga-in-gesprek-over-de-speelruimte-van-het-kerkgebouw/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/tips-voor-ambtsdragers/
https://kerkelijk-waardebeheer.email-provider.nl/web/noewomq1gu/cunyixsop4/bi9aehqstk/wfmdpc3cju
https://kerkelijk-waardebeheer.email-provider.nl/web/noewomq1gu/cunyixsop4/bi9aehqstk/wfmdpc3cju
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__________________________________   

    GELOOF    HOOP    LIEFDE   

Bereikbaar   maandag   t/m   donderdag   9.00   –   21.00   uur   en   vrijdag   9.00   –   16.00   uur   met  
uitzondering   van   het   LRP.   


