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Door deze Nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de 
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kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere 
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waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.

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

Deze digitale nieuwsbrief  verschijnt  midden in de zomer van 2022.  Op het
moment dat in het gebied van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion
Wallonne voor velen de vakantie op punt van beginnen staat. Periode van rust,
ontspannen en recreëren. In de geopolitieke situatie en ook in de Nederlandse
samenleving is er echter allesbehalve rust. Voortgaande oorlog en daarmee
gepaard  gaande  verwoestingen  in  Oekraïne;  gevolgen  hiervan  voor
wereldwijde economie en voedselvoorziening; stromen mensen op de vlucht,
op zoek naar een veilig onderkomen; wanhoop bij  boeren en hun families
omdat ze geen toekomst meer zien voor hun bedrijf en daarmee verbonden
bestaan; polarisatie van standpunten en verharding, niet alleen op het stikstofdossier maar op tal
van onderwerpen in politiek en samenleving. Een hete zomer, die van 2022. Laten we hopen en
bidden om een milde herfst en winter.
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Ook in de Schrift gaat het vaak over onrust. Over de eigengereidheid van mensen en zaken die
mislopen. Over wanhoop en uitzien naar verlossing. Door alles heen weten de dichters in de
bijbel steeds weer een stroom van vertrouwen aan te boren. Zo ook in dit lied:

Uit het wachten komt de vonk,
uit het ruisen komt de rust,
uit de stilte komt het lied,
kom, Geest van boven, kom;
bevestig ons, en wees
de vonk, de rust, het lied.

In het branden is het vuur
in verlies is het geschenk
in het breken het bestaan 
kom, Geest van boven, kom;
en wees ons door geloof
het vuur, geschenk, bestaan.

Lied 684 uit het Liedboek 2013 is een modern, mystiek Pinksterlied. In de eerste strofe wordt de
onverwachte beweging van de Geest geschetst: uit de passiviteit van het wachten komt de vonk,
uit het onrustige ruisen komt de rust, uit de stilte komt het stiltedoorbrekende lied. De tweede
strofe is geen beweging meer, maar binnenin zaken van verlies vindt een kwalitatieve omslag
plaats. Het vernietigende branden wordt een Pinkstervuur, het verlies wordt een geschenk, het
breken wordt leven. Vooral die laatste twee zijn toespelingen op het sterven van Christus. Zo is de
Geest een beweging en een verandering van binnen.

Een lied van verlangen en een lied van troost, want al vloeien de tranen nog volop, of waait er
tegenwind, de bloesem wil beamen, dat zomerlicht zal komen, en dat de aarde nieuw zal zijn. 

Het lied dat vogels zingen
spreekt over levensmoed.
Het wil de mens omringen
met klanken, blij en goed.
Al heerst er soms nog schaduw,
of buigt ons hart zich neer,
het zomerlied belijdt ons:
God, U bent onze Heer.

Uit: Rakelings Nabij. Teksten, gebeden,
liederen, Alfred C. Bronswijk

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

Onrust over de landbouw - Zorgen van boeren
In de samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de
landbouw. In agrarische familiebedrijven is de wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die
komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar
bed en staan daar weer mee op. De huidige ontwikkelingen doen denken aan de periode van de
sluiting  van  de  mijnen  in  Limburg,  en  al  veel  langer  daarvoor  het  teloorgaan  van  de
textielindustrie in Tilburg. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en
hun manier van leven kwijtraken.
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Zorgen voor boeren
We  roepen  gemeenten  op  pastoraal  voor  de  boeren  en  hun  families  te  zorgen.  Laat  uw
medeleven blijken, ga op bezoek, spreek met hen die lid zijn van uw gemeente, en nodig ook
anderen uit voor een gesprek om uw zorg uit te spreken en uw begrip voor de moeite waar
boeren voor  staan.  Zoek  niet  zozeer  naar  oplossingen,  maar  luister  allereerst,  en  deel  in  de
zorgen.

Zorgen om de schepping
In de kerk hebben we ook zorgen om Gods schepping, om natuur en milieu. Hoe houdbaar is ons
voedselsysteem en welke  keuzes  maken we als  boeren én burgers?  God roept  ons  om Zijn
rentmeesters te zijn in de manier waarop we het voedsel verbouwen. Maar wij zijn als consument
evenzeer  geroepen  tot  goed  rentmeesterschap in  de  eerlijke  prijs  die  we  willen  geven voor
duurzaam geproduceerde landbouw- en veeteeltproducten.

Zorgen in gebeden
Voor  alles  roepen  wij  u  in  deze  bewogen  tijden  op  elkaar  te  dragen  in  uw  gebed.  Onze
gezamenlijke gebeden helpen ons naast elkaar te staan, niet tegenover elkaar.  De preses van
onze generale synode, ds. Marco Batenburg, gaat ons voor in het gebed voor boer en schepping:

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft,
elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien,
tot Uw eer.

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde
en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.
U weet van de zorgen die er zijn.
Zorgen over hoe het verder moet,
zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.

U weet hoe belangen, meningen, mensen
lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit
en de ruimte om die aan te wenden,
in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Zie ook website van de landelijke kerk:
Ieder mens is geroepen om boer te zijn | Protestantse Kerk in Nederland
Zie ook:
https://protestantsekerk.nl/nieuws/preek-niet-over-stikstof-en-nog-vier-adviezen-voor-
gemeenten/
En zie ook de site van de werkgroep Kerken en Landbouw in Friesland:
Werkgroep - Werkgroep Kerken en Landbouw
Netwerken die hulp bieden aan agrariërs:
https://www.zorgomboerentuinder.nl/
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Nieuws uit de classis
Start project De Kempen
Vijf gemeenten in de Noord-Brabantse regio De Kempen krijgen zomer 2022 samen een extra
predikant, ds. Pieter van Winden. Deze zal hen de komende jaren helpen bij de „vernieuwing in
hun kerk-zijn.”
Het  gaat  om  een  „transitie  naar  toekomstgericht  kerk-zijn”  en  een  verdere  uitbouw van  de
samenwerking  tussen  vijf  gemeenten  binnen  de  Protestantse  Kerk  in  Nederland  (PKN),  in
Veldhoven,  Waalre,  Hoogeloon-Eersel,  Bergeijk  en  Valkenswaard.  De  nieuwe predikant  wordt
voor 18 uur per week benoemd. Deze aanstelling is een pilot, geïnitieerd door de kerkenraden in
de Kempen in samenwerking met de classispredikant.

Ontmoetingskerk Valkenswaard

In 2016 zijn de Kempengemeenten een samenwerkingsverband aangegaan, waarbij predikanten
niet langer verbonden zijn aan één gemeente, maar aan de combinatie van gemeenten. Ook op
andere terreinen is er samenwerking. Zo ondersteunen kerkrentmeesters elkaar. 

Hoe is de pilot ”kerk in transitie” met een eigen regiopredikant ontstaan?
Uit een interview met ds. Marco Luijk: „De Kempengemeenten willen ook samenwerken als het
gaat  om de  transitie  naar  kerk-zijn  in  de  toekomst.  Die  is  gericht  op  behoud  en  bloei  van
kerkelijke  aanwezigheid  in  deze  omgeving.  De  predikanten  gaven  aan  dat  ze  te  weinig  tijd
hebben  om dat  proces  te  kunnen begeleiden.  Het  leek  ons  goed  om daarvoor  een externe
predikant aan te stellen die dat voor langere tijd kan doen. Voor het eerste jaar hebben we de
financiering nu rond, dankzij steun vanuit onder meer de solidariteitskas van de Protestantse Kerk
in Nederland en de Maatschappij van Welstand.”
Zie:
classisbrabantlimburg.nl/op-zoek-naar-nieuwe-vorm-van-kerk-zijn-in-noord-brabant

Nieuwe gezichten in de classicale vergadering
De kerkenraden in de classis worden via de ringen vertegenwoordigd door afgevaardigden in de
classicale vergadering, kortweg CV. Ieder jaar wordt, volgens een rooster van aftreden, een vijfde
van de ongeveer 25 afgevaardigden gekozen of herkozen. Een zittingsperiode als afgevaardigde
duurt dus vijf jaar, maar tussentijdse vervanging is mogelijk, dan is er een extra vacature.

Sinds begin dit jaar hebben we als afgevaardigde in de CV mogen begroeten:
• De heer Rob Baan, diaken PG Weert-Budel, Ring Limburg;
• De heer Simon Middelkamp, ouderling-kerkrentmeester PG Berlicum-Rosmalen, Ring ’s-

Hertogenbosch;
• De heer Albert Verver, ouderling PG Uden-Veghel, ring ’s-Hertogenbosch;
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• De heer Christoph Francke, ouderling PG Eindhoven, ring Peel en Kempenland;
• De heer ds. Ad Vastenhoud, predikant HG Dinteloord, ring Fijnaart (West-Brabant)
We hebben hen van harte welkom geheten bij de classis en zegen toegewenst op hun 
verbindende werk tussen gemeenten, ringen en de classis.

Helaas moesten we tussentijds ook afscheid nemen van:
• De heer Gert Reitsma, ouderling PG Venlo, Ring Limburg (gezondheidsredenen);
• Mevr. ds. Judith van den Berg, predikant PG Roermond, Ring Limburg (wegens een beroep 

naar een gemeente buiten de classis). Zij was tevens lid van het breed moderamen.
We zijn hen beiden dankbaar voor wat zij in hun kerkenwerk hebben betekend voor de classis en 
wensen hen voor de toekomst Gods zegen toe.

Door periodiek aftreden en andere oorzaken zijn er op dit moment de volgende vacatures in de 
classicale vergadering:
• Réunion Wallonne, een diaken/ouderling/ouderling-kerkrentmeester, wegens overlijden van 

de heer Jacques Uitterlinde in 2021 (er zijn nog geen kandidaten voorgedragen);
• Voormalige classis Heusden-Almkerk, een ouderling-kerkrentmeester, wegens overlijden van 

de heer Jan van der Giessen in 2021 (er zijn nog geen kandidaten voorgedragen);
• Ring Limburg, een ouderling, wegens tussentijds aftreden van de heer Gert Reitsma;
• Ring Limburg, een predikant, wegens tussentijds aftreden van mevr. ds. Judith van den Berg;
• Voormalige classis Heusden-Almkerk, een ouderling, wegens eindigen ambtstermijn van de 

heer E. van Vulpen, ouderling HG Wijk bij Heusden (de heer van Vulpen heeft zich herkiesbaar
gesteld);

• Ring Limburg, een ouderling, wegens eindigen ambtstermijn van de heer Jefta van Garderen, 
ouderling PG Weert-Budel (de heer van Garderen heeft zich herkiesbaar gesteld);

• Ring ’s-Hertogenbosch, een diaken, wegens eindigen ambtstermijn van de heer Abe Renema, 
ouderling PG Berlicum-Rosmalen (de heer Renema heeft zich herkiesbaar gesteld).

• Réunion Wallonne, een predikant, wegens emeritaat van ds. Hartman Out per 1 januari 2023

Kandidaten kunnen worden aangemeld door de kerkenraden in de classis. Om afgevaardigde te 
zijn is het noodzakelijk ambtsdrager te zijn in de eigen gemeente. Niet alleen gewone 
kerkenraadsleden, maar ook ambtsdragers die speciaal voor dit doel worden bevestigd in hun 
ambt ‘met bepaalde opdracht’ kunnen voorgedragen worden door hun kerkenraad. Bij meer dan 
één voordracht vindt een verkiezing plaats tussen de kerkenraden van de Ring of voormalige 
classis waar de vacature is.
Heeft u interesse, wilt u attenderen op een geschikte kandidaat, of heeft u een andere vraag over 
de classicale vergadering, bel of mail dan met voorzitter Arie Haasnoot: 
a.haasnoot@protestantsekerk.nl , 06-24693847.

Classicale werkdag 1 oktober
voor iedereen die actief is in de classis

Op zaterdag 1 oktober 2022 organiseren we een classicale werkdag waarop de leden van de
classicale  colleges  en  de  classicale  vergadering  en  betrokkenen  welkom  zijn  om met  elkaar
kennis te maken, van elkaar te vernemen wat er speelt in de classis op verschillende gebieden, en
te werken aan deskundigheidsbevordering. 
We denken dat een werkdag voorziet in een behoefte om beter op de hoogte te zijn van de
problematieken in de classis, ontwikkelingen en trends te kunnen onderscheiden en zodoende de
gemeenten en het werk in de gemeenten beter te kunnen ondersteunen. We denken dat het
bovendien  vruchtbaar  kan  zijn  om  elkaar  als  werkers  in  de  wijngaard  van  onze  classis  te
ontmoeten.
Plaats van samenkomst is het nieuwe Rehoboth (oude gemeentehuis), Grote Kerkstraat 32,  4261
BE Wijk en Aalburg.
Omdat  deze plaats  niet  optimaal  bereikbaar  is  met  openbaar vervoer zullen we zorgen voor
vervoer vanaf station Den Bosch.
Het Breed Moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne nodigt u
uit voor deze dag waarop de leden van alle classicale colleges en vergaderingen samen zijn. De
dag wordt een succes als alle leden komen. Daarom stellen we het zeer op prijs als de leden van
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de classicale vergadering en de classicale colleges deelnemen. De uitnodiging is tevens bestemd
voor hen die geïnteresseerd zijn in het classicale werk. Met het oog op de organisatie verzoeken
we u voor 1 september op te geven of u aanwezig zult zijn. 
In  het  ochtendgedeelte  van  het  programma  zijn  er  inleidingen  over  de  essentie  van  de
verschillende  taakvelden  van  de  classis  en  de  actuele  ontwikkelingen.  In  de  middag  zijn  er
workshops waarin actuele casuïstiek wordt besproken. Voor de uitwisseling is het goed wanneer
de deelnemers meedoen aan een workshop van een ander college dan hun eigen college. We
hopen en verwachten dat juist deze uitwisseling vruchtbaar zal zijn.

Het programma is als volgt:
• 9.00 uur Inloop en koffie
• 9.30 uur Viering
• 10.00 uur Woord van welkom door de praeses van de classis: dhr. Arie Haasnoot
• 10.10 uur Inleiding over de positie van de classis en haar Breed Moderamen: wat maakt 

het classicale niveau belangrijk, waarom is zij er en wat zijn de mogelijkheden.

• 10.35 uur Pauze

• 10.45 uur Inleiding kerkrecht en opzicht met gesprek, prof. dr. Leo Koffeman
• 11.05 uur Inleiding kerkrecht en visitatie met gesprek, ds. Klaas Bakker, voorzitter GCV
• 11.25 gesproken column door ds. Wim Beekman
• 11.35 uur Inleiding kerkrecht en financieel beleid en beheer met gesprek, dhr. Wim 

Oosterom voorzitter GCBB
• 11.55 uur Inleiding kerkrecht en Bezwaren en Geschillen, ds. Wim Bisschop, voorzitter 

CCBG

• 12.15 uur Pauze en lunch

• 13.30 uur Workshops met inleiders, casuïstiek
Van tevoren keuze 1 en 2 opgeven.

◦ Workshop 1 opzicht met prof. Leo Koffeman
◦ Workshop 2 visitatie met ds. Klaas Bakker
◦ Workshop 3 financieel beleid en beheer met Wim Oosterom
◦ Workshop 4 bezwaren en geschillen met ds. Wim Bisschop
◦ Workshop 5 classis met ds. Marco Luijk

• 14.30 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting ds. Marco Luijk
• 15.00 uur Einde studiedag

We hopen op een royale deelname en een gezegende dag voor ons allen.
Indien u geïnteresseerd bent in het classicale werk en er over denkt actief te worden, kunt u
deelnemen aan deze dag. Wilt u zo vriendelijk contact op te nemen met de classispredikant, of de
voorzitter van de classis, de heer Haasnoot?

De adviseur dienstverlening van de classis

Egbert van der Stouw is de adviseur
dienstverlening van de classis. In dit bericht
vertelt hij iets over zichzelf en over hoe hij de
de rol van de adviseur dienstverlening invult.

Wie is Egbert van der Stouw?
Ik ben 58, getrouwd met Gertine en vader van
vier dochters. Twee daarvan zijn het huis al uit,
twee wonen nog thuis. Ik woon - al heel lang -
in Bennekom, mooi gelegen op de grens van
Veluwe, Vallei en Rivierengebied.
Oorspronkelijk kom ik uit Rijssen, in het ook
mooie Twente. In de classis waarvan ik nu de
adviseur dienstverlening ben heb ik nooit gewoond. Wel aan de rand daarvan, toen mijn ouders 
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in 1970 naar Zaltbommel verhuisden. Daar maakte ik als klein jongetje voor het eerst kennis met 
het fenomeen ´carnaval´ en een typisch Brabantse groet als ´houdoe´.

Ik ben - vandaag op de dag af - 31 jaar werkzaam in de kerkelijke dienstverlening. Mijn kerkelijke
loopbaan  begon  eigenlijk  anderhalf  jaar  daarvoor  al,  toen  ik  als  dienstweigeraar  bij  het
werelddiaconaat van de toen nog Nederlandse Hervormde Kerk mijn vervangende dienstplicht
deed.  Ik  heb  in  al  die  jaren  veel  verschillende  functies  en  rollen  gehad,  inhoudelijk  en  als
leidinggevende.  Maar  een  rode  draad  in  mijn  werk  vormt  toch  wel  het  woord
´gemeenteontwikkeling´,  dat  ik  altijd  heb  verbonden  met  ´spiritualiteit´.  Sinds  de  laatste
reorganisatie werk ik in twee teams binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk: in
het ene als senior gemeentebegeleider, in het andere als medewerker kennisplatform voor het
thema ´leidinggeven aan verandering´. En daarnaast vervul ik voor een beperkt deel van mijn tijd
de rol van adviseur dienstverlening.

Wat doet een adviseur dienstverlening
De nieuwe functie van ´adviseur dienstverlening´ is er gekomen om een verbindingsschakel te
zijn tussen enerzijds de classis en wat daarin gebeurt en anderzijds de dienstenorganisatie en de
ontwikkeling van de dienstverlening. Die rol wordt op verschillende manieren ingevuld. 
Allereerst ben ik in deze rol een sparringpartner voor de classispredikant, Marco Luijk. Wij spreken
elkaar regelmatig.  Marco praat  mij  bij  over  ontwikkelingen in de classis  en in  gemeenten en
vraagt  mij  soms  om  advies.  Bijvoorbeeld  bij  de  ontwikkeling  van  een  projectplan  voor  De
Kempen, waar na de zomer een interim-predikant aan de slag gaat. Ik deel in die gesprekken -
indien relevant  voor  de  classis  -  iets  over  de  ontwikkeling  van de  dienstverlening vanuit  de
dienstenorganisatie.  Bijvoorbeeld  als  het  gaat  om  ons  aanbod  van  diensten  rond  de
gemeentescan Nieuw Kerkelijk Peil, waar ik nauw bij betrokken ben. Een tweede aspect van de
rol van adviseur dienstverlening is dat ik signalen vanuit de classis ook weer terugbreng in de
dienstenorganisatie,  bijvoorbeeld als het gaat om trends als afnemende bestuurskracht en de
noodzaak tot  samenwerking van gemeenten.  Zodat de dienstverlening zo goed mogelijk  kan
aansluiten bij wat er nodig is in kerk en gemeenten. Een derde en laatste aspect van mijn rol is
dat  ik  het  gezicht  van  de  dienstenorganisatie  ben  in  het  breed  moderamen  van  de  classis,
waarvan ik de vergaderingen af en toe bezoek.
Op al deze manieren proberen we met en van elkaar te leren. Dit leren staat in het teken van ´de
goede dingen doen´ met het oog op ´toekomstgericht kerk-zijn´.

Wat hoop je voor de samenwerking met onze classis?
Tot nu toe heb ik het contact met de classis - vooral door de gesprekken met de classispredikant
- heel waardevol  gevonden.  Het helpt  mij om in verbinding te blijven met ontwikkelingen in
gemeenten, zodat ik daar in de ontwikkeling van de dienstverlening bij aan kan sluiten. Ik hoop
dat onze samenwerking eraan bijdraagt dat we - ´samen met alle heiligen´ - kunnen bouwen aan
een kerk die de toekomst open tegemoet treedt, gericht op Gods koninkrijk in deze wereld.

 

Cursussen voor ambtsdragers
Te volgen via online verbinding bij de landelijke dienstenorganisatie.
Voor meer informatie zie de website van de Protestantse kerk: 
https://protestantsekerk.nl/training/

En  op de website van classis Delta:
https://www.gelovenindedelta.nl/ambtsdrager-kan-door-cursus-groeien-in-zijn-taak/

Consulentschap
Er is een nieuwe regeling vastgesteld voor consulenten. 
Wanneer een gemeente vacant is en geen predikant heeft, hoort er een consulent te zijn die de
kerkenraad bijstaat. Vanaf 1 juli is er een nieuwe regeling voor de vergoeding van een consulent.
Daarbij wordt rekening gehouden met drie verschillende situaties. 
Wijzigingen vergoeding consulent – Zie:
https://protestantsekerk.nl/nieuws/nieuwe-regeling-vergoeding-consulenten-van-kracht
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Webinar Sporen van God in het dorp
27 september, zie:
https://protestantsekerk.nl/evenementen/online-bijeenkomsten-dorpskerkenbeweging

Bidden in het pastoraat
Soms vinden ouderlingen, bezoekmedewerkers, kerkelijk werkers of predikanten het lastig
om het gebed een plaats te geven in een pastoraal gesprek, terwijl het een van de krachtigste
communicatiemogelijkheden is met God en met elkaar. Wat houdt mensen (terecht) tegen?
Welke  mogelijkheden  zijn  er  om  gebed  gepast  en  gericht  in  te  zetten?  Zie  verder:
https://protestantsekerk.nl/verdieping/bidden-in-het-pastoraat

Veiligheid en inclusiviteit
Het onderwerp veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en misbruik van macht staat hoog op
de agenda als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.  De Protestantse kerken
willen graag een veilige kerk zijn. Daar zijn we met zijn allen voor verantwoordelijk. 

Daarom zetten wij ons in om deze veiligheid te borgen. Op de website van de classis vindt u
handreikingen. Zie:
https://www.classisbrabantlimburg.nl/veilige-kerk-2/

Hoe bent u een veilige kerk? Hoe veilig of onveilig gaat het toe in de omgang tussen de seksen?
Veiligheid gaat ook over de verhouding ouderen en jongeren, en bijvoorbeeld de veiligheid om je
uit  te  spreken  in  de  kerkenraad.  Overal  waar  macht  aan  de  orde  is,  en  besluitvorming  en
verantwoordelijkheid, is veiligheid aan de orde. Er is soms sprake van machtsongelijkheid en dat
roept de vraag op hoe je daar mee om gaat.
We willen ons allemaal veilig voelen, zeker in een kerk. Toch blijkt de kerk niet vanzelfsprekend
veilig. Ook binnen kerkelijke relaties komen misbruik en ongewenste omgangsvormen voor. We
denken  hierbij  aan  (seksueel)  grensoverschrijdend  gedrag,  financiële  malversatie,  intimidatie,
pesten en dreiging.

De actualiteit van de afgelopen maanden heeft de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag
aangewakkerd.  Een  probleem  waar  gezien  de  ervaringen,  ook  binnen  de  kerk,  geen  enkele
gemeente omheen kan. Want de kerk hoort een veilige plaats te zijn. Het is goed om dit thema te
bespreken in uw kerkenraad en er aandacht aan te geven in uw gemeente.
Een opzet  voor uw kerkenraad vindt  u  op  de website,  alsmede een aantal  voorbeelden van
beleidsstukken en hoe je vertrouwenspersonen aan kunt stellen voor de gemeente. Wat betreft
vertrouwenspersonen aanstellen kunt u overwegen dit samen met meer gemeenten te doen in
bijvoorbeeld het verband van de ring. Het is evident dat dit personen moeten zijn die niet in de
kerkenraad actief zijn en die voldoen aan eisen van opleiding en ervaring.

Maatschappij van Welstand 200 jaar
Dit jaar viert de Maatschappij van Welstand haar 200 jarig jubileum en daar feliciteren wij de
bestuurders  van harte  mee!  De gemeenten in onze classis  hebben veel  te  danken aan deze
Maatschappij, die op veel plaatsen de bouw van een zogenaamde Waterstaatskerk mogelijk heeft
gemaakt. Nog altijd ondersteunt de Maatschappij tal van vitalisering projecten voor gemeenten.
De Maatschappij  van Welstand is  een vereniging voor ondersteuning van het  protestantisme.
Voor kerkelijke gemeenten, organisaties (waaronder pioniersplaatsen)  en personen zijn subsidies
beschikbaar. De vereniging verpacht ook landerijen, met aandacht voor het milieu en bedrijfs- en
plattelandsontwikkeling.

Extra jubileumsubsidies
“Ter  gelegenheid  van het jubileum willen wij  een extra  stimulans geven aan uitdagende
projecten  met  een  vitaliserend,  innovatief  en  duurzaam karakter.  Drie  projecten  die  het
meest veelbelovend zijn, steunen wij langjarig met onze ervaring en kennis, ons netwerk en
natuurlijk  financieel.  Vijf  projecten  ontvangen  een  aanmoedigingssubsidie.  Kerken  en
christelijke organisaties worden van harte uitgenodigd voor 15 augustus een aanvraag in te
dienen die bij onze doelstellingen past.” Zie:
protestantsefondsen.nl/projecten/extra-jubileumsubsidies-bijzondere-projecten/
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Vereniging Unitas
De Vereniging Unitas ondersteunt de kerken in Noord-Brabant en Limburg op materieel gebied
(gebouwen  en  orgels).  Deze  vereniging  bestaat  dit  jaar  180  jaar.  U  bent  welkom
subsidieaanvragen in te dienen. Zie:
http://verenigingunitas.nl/

Euregionale Oecumenische Conferentie 2022 in Eupen
Vrijdag 30 september 2022,    9.30 – 15.30 uur
Informatie bij Elly de Haan – Verduyn, dehaan-verduyn@freeler.nl,  06 40261066

Thema: Matigen, een weg naar meer gerechtigheid en tevredenheid?

Matigen wordt door de een als „plezierremmer“ waargenomen, anderen prijzen het als een recept
voor  een  gelukkiger  leven.  Onder  consumerenden  groeit  de  erkenning  dat  we  ons  moeten
beperken om de levensgrondslag  voor  alle  schepselen eerlijker  te  verdelen en te  behouden.
Desondanks  streeft  de  mens  altijd  naar  meer,  hoewel  de  verwoestende  gevolgen  van  zijn
mateloosheid steeds duidelijker aan het licht komen.

Mensen lijden onder  deze ontwikkeling  en zoeken al  eeuwenlang in  filosofie en religie  naar
antwoorden, hoe een tevredener en geslaagd leven door matiging bereikt kan worden. Een leven
in harmonie met zichzelf, met andere mensen en al het geschapene is het doel. Want wij leven in
een enorme tegenspraak: de mens heeft zichzelf tot maat van alle dingen gemaakt en verstoort
daarmee de schepping en zichzelf.
Hoe kunnen wij in overeenstemming met de natuurlijke levensgrondslagen komen? Welke rollen
spelen  opvoeding  en  onderwijs?  Wat  reikt  de  christelijke  religie  ons  aan  met  betrekking  tot
matiging en bewaren van de schepping? 
Kan de mens überhaupt anders handelen en bescheidener worden?

Tijdens  de  Euregionale  Oecumenische Conferentie  van 2022  willen  wij  over  deze  vragen  in
Euregionaal verband nadenken en nodigen u hartelijk daarvoor uit.

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 

Ondersteuning Gemeenten - Info Protestantse Kerk   - info@protestantsekerk.nl

Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 20.00 uur en vrijdag 9.00 – 16.00 uur.

__________________________________

GELOOF HOOP LIEFDE

9

Hier kan uw bericht staan dat u vanuit uw gemeente wilt delen
met anderen in de classis.

Geef uw bericht door aan de scriba, of de classispredikant

m.luijk@protestantsekerk.nl

http://verenigingunitas.nl/
mailto:info@protestantsekerk.nl
mailto:m.luijk@protestantsekerk.nl

