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  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.

 

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

_________________________________

In deze nieuwsbrief o.m. 
-      Kerstgroet 
- Ideeën voor advent en kerst 
- Lied en gebed
- Veilige kerk
- Cursussen online voor ambtsdragers
-   QRstmis - tegen somberheid en polarisatie
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_________________________________
KERSTGROET 2021

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
(Lucas 1, 37)

Lieve zuster en broeders,

Het jaar 2021 houdt ons in zijn greep met een verdergaande
coronapandemie en ernstige overstromingen in Valkenburg en
Limburg in de zomer. Hoe is het u vergaan in het afgelopen jaar?
Persoonlijk, wat betreft werk en maatschappelijk? Met welke
uitdagingen had u te maken, en voor welke opgaven stond u? Waar
heeft u verbinding en saamhorigheid met anderen beleefd, en
waarin vond u vreugde en geluk? Welke zorgen hebben zwaar op u
gedrukt? En welke teleurstellingen had u te verwerken?

Pas na het kerstfeest maken wij doorgaans de balans op. Maar nu al kijken wij terug en 
vooruit in een jaar waarin er hoop was dat we het ergste hadden gehad met de pandemie, 
maar waarin de ziekenhuizen nu toch weer vol liggen met patiënten, en waar we weer niet
samen voluit zingend het kerstfeest kunnen vieren. Niet alleen maatschappelijk wordt er 
veel van ons gevraagd, ook kerkelijk gezien moeten we telkens alle zeilen bijzetten om 
met de opgelegde beperkingen om te gaan.

Nochtans is er met advent een nieuwe kerkelijk jaar begonnen. Daarin richten we ons op 
het licht, dat ons in het duister tegemoet schijnt. We richten ons op de morgenster die ons
met de wijzen de goede weg wijst. Het kerstverhaal vertelt ons hoe de herders schrikken 
van een fel licht (Lucas 2):

9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de 
stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde 
betekent voor heel het volk.

Het kerstverhaal vertelt hoe in de donkere nacht God naar de mensen komt en hoop en 
verwachting wekt voor hen die in duisternis verkeren. De engelen zeggen tot de herders:

11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 
12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’

Het verhaal van de menswording geschiedt in het donker van de nacht. Eerst is er een ster,
en dan genaakt er vanuit het duister een nieuwe dag.

Het is goed bij de donkere nacht stil te blijven staan. In de nacht komt een mens tot 
zichzelf, in de nacht ontstaat er ruimte voor iets anders omdat de overzichtelijkheid en 
het houvast van de dag verloren gaat. De mystieken hadden een grote voorliefde voor de 
nacht. Met ‘het andere’ doelen ze op de aanwezigheid van God die in deze wereld juist als
verborgen – gewikkeld in doeken – aan het licht komt. Door in contact te komen met deze 
bron (van licht en liefde) wordt de mens losgemaakt van de sleur en ontstaat er ruimte 
voor het fonkelend nieuwe dat van God uit gaat.

– 2 -



Het kerstverhaal schildert ons ook de kleuren waarin dit nieuws wordt gebracht. Het kind 
wordt namelijk geboren in de marge van de samenleving, aan de rand, in een stal. Dit is 
geen toeval, Lucas vertelt heel bewust dat God juist in deze ellende, in de pijn en in de 
nacht van mensen, aanwezig is. Niet dat met deze geboorte dit alles in een klap is 
opgelost en de wereld verlost, want er zullen altijd dingen misgaan, en mensen zijn die 
lijden. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Om met paus Franciscus te spreken: er zullen 
altijd veldhospitalen nodig zijn. Want er zijn altijd gewonde mensen, en mensen in nood.

Maar midden in deze duisternis straalt een licht. Met de geboorte van de messias toont de 
Heer zich solidair met hen die gevangen zijn in de nacht. De ster van het kerstfeest voert 
de wijzen niet naar het machtscentrum van de koning of regering, maar naar een koning 
die van dienen zijn werk heeft gemaakt en daarom als kind ter wereld komt tussen de 
minsten in een stal.

Lucas heeft oog voor de kleine goedheid. Zoals wij in de kerk kunnen werken aan de kleine
generositeit. De zondagse eredienst creëert verbinding tussen mensen binnen de kerk zelf. 
Iemand die pas zijn echtgenote of zijn kind verloor, loopt er misschien rond. Iedereen is 
vriendelijk tegenover hem. Niemand lost zijn probleem op of probeert therapeutisch in te 
grijpen. Het bestaan zelf van de kerk en de economische gezien ‘niet nuttige’ activiteit 
van de kerkdienst, blijkt een goede vorm van troost, zonder te direct, te impliciet, te 
nadrukkelijk aanwezig te willen zijn.
De kerk brengt barmhartigheid, vergiffenis, generositeit die de profane samenleving met 
haar ‘contrat social’ niet kan aanreiken. Ze laat zien dat redelijkheid in het leven mooi is 
maar nooit genoeg kan zijn. De kerk schept ruimte voor de onredelijkheid  van 
barmhartigheid, liefde en vergeving en generositeit. En dat heeft deze wereld hard nodig.

Mensen schitteren als sterren (Phil. 2, 15b) wanneer ze dienstbaar zijn aan de ander, 
wanneer ze kwetsbaar en gevoelig zijn. Gevoeligheid is geen zwakte, maar is oog hebben 
voor de ander. Dat is nodig in een wereld die humaan wil zijn.  De toenemende 
ongevoeligheid in onze samenleving is een angstwekkend feit. Maar wij kunnen er iets 
tegenover stellen. En het is levensnoodzakelijk: want zonder kwetsbaarheid en 
gevoeligheid maakt onze samenleving geen schijn van kans.

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.    (Lucas 1, 37)
Zo zingt Maria in het Magnificat. En daarmee doelt ze op die wonderlijke omkering waarin 
de laatsten de eersten zullen zijn, en die laag gezeten zijn, hoog zullen worden verheven.

Dat is een grote troost, te weten dat we gezien worden door de Heer. En dat geeft hoop op
een wereld waar eindelijk de vredevorst regeert.
Mogen we ons dit jaar in ons persoonlijke en maatschappelijke leven richten op dit kind, 
op zijn vredesrijk en gerechtigheid.

Ik wens u een gezegend kerstfeest en heil en zegen voor het jaar van onze Heer 2022.
In Christus verbonden.

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85
website www.classisbrabantlimburg.nl
 
Bron: Rik Torfs, De kerk is fantastisch.
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________________________________

Ideeën voor advent en kerst
Zie: Advent & Kerst | Protestantse Kerk in Nederland

________________________________

Lied 945 nieuwe liedboek

Ja, het liefst zou ook ik,
als die andere drammers,
God tot ingrijpen dwingen
met de almacht van Hem;

en ik houd stiekem hoop
op de heer van de machten,

een reusachtige redder
van een wereld in nood.

Maar dan klinkt: “Zie de mens
en ik kijk in een spiegel,

zie het lijden, de onmacht,
mijn armzalig gezicht.

En ik schreeuw, bal mijn vuist:
ach, wat is dan dat mensje,
zonder redding van boven?

Brengt een mens ons soms heil?

Ja, het liefst bid ook ik
tot die God om erbarmen
met de ogen naar boven,

met de blik afgewend.

Ik huil mee met het volk,
ik ben blind met de blinden,
ik ben blind voor het teken:

in een mensengezicht.

Tekst Kurt Rose, vertaling Andries Govaert.
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Gebed in de kerstnacht

Hemelse Vader,
in de onzekerheid van deze tijd 

als gevolg van de corona-pandemie,
in alle angst en nood,

bidden wij tot u
en slaan onze ogen op

naar de hemel,
naar de ster

die fonkelt aan het gewelf,
en prenten wij ons de boodschap

van de engel in:
Vreest niet, wees niet bang,

want voor jou is heden een Redder geboren.

Geef dat wij leren leven
uit vertrouwen,

dat we de goedheid van de schepping zien,
dat we dankbaar zijn

om al het goede dat ons ten deel valt,
dat we beseffen

hoe gezegend we vaak zijn.

Laat ons niet opgaan in de waan van de dag,
open onze telkens opnieuw

voor wat wezenlijk is, en wat niet.

Laat ons niet ondergaan in onze zorgen.
Leer ons leven met de waarheid

dat we niet alles in de hand hebben,
en nochtans op een ontspannen

wijze kunnen leven.
Laat ons niet wanhopen,

of alleen maar verontrust zijn.
Geef dat we ons toevertrouwen

aan U,
aan de liefde en de vrede

waarmee u de wereld
in uw hand houdt.

Wees een licht in deze dagen
voor wie troost en bemoediging nodig heeft,

wees een vuur in deze wereld
dat het onrecht wegschroeit,

wees de zachte kracht
die wonden heelt.

Zend uw Geest in deze wereld,
verlicht ons hart,

juist bij dit kerstfeest,
en kom ons met uw warmte en stralen tegemoet.

Door Hem, in deze nacht geboren,
die ons stralende voorbeeld is,

onze Heer, Jezus Christus, uw zoon.
Amen.
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______________________________________

Coronavirus en maatregelen
De laatste berichten staan hier: 
website www.classisbrabantlimburg.nl
en Coronavirus | Protestantse Kerk in Nederland

______________________________________
Cursussen voor ambtsdragers 
Zie: https://www.protestantsekerk.nl/thema/cursussen-en-trainingen/
Op deze bladzijde staan van tal cursussen die u kunt volgen, zoals voor diakenen en 
kerkrentmeesters. Heel aardig om deze juist in deze tijd online te volgen. U ontmoet ook 
ambtsdragers uit andere gemeenten en kunt ervaringen uitwisselen. Van harte aanbevolen!

______________________________________
Veilig en vertrouwd 
Zie: Veilig en vertrouwd – Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne 
(classisbrabantlimburg.nl)
Hoe bent u een veilige kerk? Hoe veilig of onveilig gaat het toe in de omgang tussen de seksen? 
We willen ons allemaal veilig voelen, zeker in een kerk. Toch blijkt de kerk niet 
vanzelfsprekend veilig. In dit artikel schrijft ds. Bloemert hierover. Zie onze website.

________________________________

Aanbod voor ringen en werkgemeenschappen 
Indien ringen of werkgemeenschappen online bijeen willen komen, kan de classispredikant 
u helpen een video bijeenkomst op te zetten. 

________________________________
In memoriam Jan van der Giessen

Op 12 november 2021 is Jan van der Giessen gestorven. Jan was classicaal 
afgevaardigde van de voormalige classis Heusden-Almkerk. Jan had lichamelijk al 
langer klachten, zonder dat hij erover klaagde. Het coronavirus heeft zijn overlijden 
bespoedigd. Hij is 72 jaar geworden en laat zijn vrouw Nelleke, drie kinderen met 
partners en drie kleinkinderen achter.

Jan van der Giessen heeft een loopbaan gehad in de makelaardij en vastgoedadvisering en 
had de laatste jaren een eigen adviesbureau. Hij heeft vrijwilligersfuncties vervuld van 
velerlei aard. In het kerkenwerk was hij actief in zijn woonplaats Sleeuwijk en, als 
ouderling-kerkrentmeester, in de Hervormde Gemeente te ’s Gravenmoer. In 2019 is hij 
afgevaardigde geworden in de classicale vergadering van de classis Noord-Brabant, Limburg
en Réunion Wallonne. Jan was in dubbel opzicht een actief lid van de classicale 
vergadering. Hij nam actief deel aan de meningsvorming, onder andere over het 
Presentieplan, het toekomstgerichte beleidsplan van de classis dat in januari 2021 is 
vastgesteld. Daarnaast was hij vanwege onderbezetting als tijdelijk ouderling-
kerkrentmeester toegevoegd aan de kerkenraad van de hervormde gemeente te Eethen en 
Drongelen. Persoonlijk heb ik Jan leren kennen en waarderen als een vriendelijke 
betrokken man met veel inzet voor het werk in de wijngaard van de Heer en een groot 
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geloofsvertrouwen. Wij denken in dankbaarheid terug aan de verdiensten van Jan voor de 
classis en wensen zijn gezin Gods zegen toe in deze moeilijke tijd.

In de laatste classicale vergadering van 6 oktober jl. was Jan nog aanwezig en nam hij deel
aan het bezinningsgesprek “Hoe verder na corona”, over een recent boek van ds. Tim 
Vreugdenhil. Het is bizar te moeten ervaren dat hij zo kort daarna niet meer onder ons is. 
Op 17 november jl. is de rouwdienst gehouden in de hervormde kerk te ‘s Gravenmoer. 
Deze was online te volgen. Het slotlied van de dienst was Psalm 84:6 (oude berijming):

Want God, de Heer, zo goed, zo mild,
is t’ allen tijd een zon en schild.

Hij zal genaad’ en ere geven.
Hij zal hun ’t goede niet in nood

onthouden, zelfs niet in den dood,
die in oprechtheid voor hem leven.

Welzalig, Heer, die op U bouwt
en zich geheel aan U vertrouwt!

 
December 2021, Arie Haasnoot, voorzitter classicale vergadering.

________________________________
Gezocht: scriba classis - een spin in het web (v/m)
Classisscriba: secretariaat (breed) moderamen en classicale vergadering (± 10 u p/w)

In een uitgestrekte classis als de onze, die twee hele provincies. Brabant en Limburg, en 
alle Waalse gemeenten in Nederland bestrijkt, zijn goede verbindingen tussen de 
landelijke PKN, de classis en de 130 protestantse gemeenten heel belangrijk. Vroeger was 
de postduif ons behulpzaam, maar tegenwoordig gaan de meeste contacten over de 
elektronische snelweg. In dit web is de classisscriba een centrale figuur, zeg maar de SPIN 
in het WEB. Onze scriba Bert Drost gaat er over een jaar mee stoppen. Al vele jaren 
hebben wij aan Bert Drost een zeer deskundige scriba. Je moet namelijk niet alleen goed

zijn in secretariaatswerk maar ook verstand hebben van kerkelijke zaken. Bert heeft 
aangegeven dat hij, na als vrijwilliger vele kerkelijke functies en ambten te hebben 
vervuld, op een leeftijd gekomen is, dat hij het vanaf 31 december 2023 kalmer aan wil 
gaan doen. Daarom zoeken we een opvolger.

Wat kunnen wij je bieden als toekomstig scriba?
- een warm onthaal in de samenwerking met de classispredikant en binnen de teams
moderamen, breed moderamen en classicale vergadering;
- ondersteuning door een 2e scriba die zorgt voor verslaglegging;
- uitdagende contacten binnen de kerkelijke wereld op alle niveaus;
- een korte op de functie toegespitste opleiding en training;
- een vrijwilligersvergoeding.

Wat vragen wij van geïnteresseerde kandidaten?
Het voornaamste is, dat onze nieuwe scriba put uit een levend persoonlijk geloof en het
gemeenteleven in de protestantse kerk een warm hart toedraagt. Verder zoeken wij 
iemand die:
- affiniteit heeft met secretariaatswerk, waaronder het opstellen van brieven;
- bestuurlijk inzicht heeft;
- ervaring heeft met het vervullen van een kerkelijk ambt binnen de PKN;
- bereid is per week gemiddeld 10 uur in dit werk te investeren;
- gezegend is met geduld en gevoel voor humor.
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Wie heeft belangstelling na een inwerkperiode Bert Drost op te volgens als scriba?
Graag wil het moderamen van de classis in gesprek komen met personen die hiervoor 
belangstelling hebben. We denken daarbij aan een kerkelijk betrokken man of vrouw die 
ofwel:
- lid is van de classicale vergadering;
- lid is van de kerkenraad van een van de gemeenten in onze classis;
- gewoon gemeentelid is maar in het verleden een kerkelijk ambt heeft vervuld in synode,
classis of gemeente.

Heb je belangstelling of wil je nadere informatie?
Neem dan uiterlijk 31 januari 2022 contact op met Arie Haasnoot, voorzitter van de classis,
e-mail a.haasnoot@protestantsekerk.nl  of tel. 06-24693847.

_____________________________________________
Financiële ondersteuning vanuit Vereniging Unitas
Heeft uw gemeente ideeën met betrekking tot de kerk of de bijgebouwen? En kunt u 
daarvoor extra financiële steun gebruiken? U kunt dan een beroep doen op Vereniging 
Unitas.
Dit fonds ondersteunt grote maar zeker ook kleine projecten. Voorbeelden zijn 
aanpassingen van de kerkzaal, de keuken of de pastorie.
Het aanvragen van subsidie is eenvoudig; u kunt mailen of een brief schrijven. Zie: Home 
(verenigingunitas.nl)
Ds. Marco Luijk, classispredikant

_____________________________________________
Theo de Zwart geestelijk verzorger in Geldrop-Eindhoven
Op zondag 12 december 2021 is ds. Theo de Zwart vanuit de PG Geldrop-Mierlo als geestelijk 
verzorger verbonden aan de Anna Zorggroep in Geldrop/Eindhoven (Anna Ziekenhuis, Hospice ‘Het 
Baken’, Anna ouderenzorg).

_____________________________________________
QRstmis

Samen iets doen tegen de somberheid
en de polarisatie van deze duistere tijd

De initiatiefnemers schrijven: “het verhaal van Kerstmis vertelt dat
God niet kwam toen alle problemen waren opgelost. Integendeel.
Jozef en Maria waren gedwongen op reis, kregen hun kind in een
stal en moesten daarna vluchten voor geweld. Kerstmis vertelt dat
God komt in onze chaos. Niet als het antwoord op alle vragen, maar
weerloos als een klein kind, dat tederheid, zorg en eerbied oproept.”

Zie QRstmis
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