
 

NIEUWSFLITS  September 2022 
 

  

___________________________________  
  

Classispredikant  
Ds. Marco Luijk  
m.luijk@protestantsekerk.nl 

06-52335285  

  
Scriba  
Bert Drost  
0183-500343  

  Door deze Nieuwsflits 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 nieuwsflits a.u.b. door naar anderen waarvan u 

denkt dat ze er belangstelling voor hebben.  

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

 

Website van de classis: https://www.classisbrabantlimburg.nl/ 

___________________________________  
 

Appèl met het oog op vluchtelingencrisis 

 

Beste zusters en broeders,  

Met deze nieuwsflits doet het breed moderamen van onze classis Noord-Brabant, 

Limburg en Réunion Wallonne, in navolging van de Generale Synode, een 

dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij 

o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. In de afgelopen weken 

kregen wij dagelijks de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop 

van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Gelukkig dat er nu wat beweging ontstaat. Toch is 

meer hulp nodig en hopen wij dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is. 

Er is op dit moment dringend behoefte aan opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een 

verblijfsvergunning hebben gekregen (de zgn. ‘statushouders’), voor wie echter geen woonruimte 

beschikbaar is. Voor elke statushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die 
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wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit verlicht de druk aan de poorten van de 

asielcentra.  

Ruimte gezocht  

Onze Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk ongeveer 300 

statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke 

gebouwen die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de 

opvang zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekrai ̈ense vluchtelingen zijn gaan 

bieden.  

Ondersteuning door de landelijke kerk  

De dienstenorganisatie van onze kerk bereidt zich op dit moment voor om uw gemeente en uw 

diaconie te ondersteunen in deze tijdelijke opvang. Om te beginnen zijn er online-

informatiebijeenkomsten gepland. Vandaaruit wordt u verder de weg gewezen hoe u kleinschalige 

opvang kunt realiseren. U kunt zich voor een informatiebijeenkomst aanmelden via Kerken willen 

samen met gemeenten opvangcrisis humanitair helpen oplossen | Protestantse Kerk in Nederland 

Voor gemeenten die na die informatie echt aan de slag willen, komt er één op één begeleiding.  

Diaconaal geld  

Wij verwachten dat er de komende tijd geld beschikbaar komt vanuit de overheid en de kerk, maar 

dit kost tijd. Tot dan hopen wij dat u hiervoor uw eigen diaconale gelden wilt en kunt benutten.  

Samenwerking met burgerlijke gemeenten  

Bij eventuele kleinschalige opvang zult u moeten samenwerken met uw burgerlijke gemeente. De 

dienstenorganisatie zal u hierin kunnen begeleiden.  

Aanmelding kleinschalige opvang  

Indien u in staat en bereid bent de komende tijd kleinschalig statushouders op te vangen, dan kunt u 

zich aanmelden bij medewerker Kerk in Aktie mevrouw Jojanneke Dekker 

j.dekker@protestantsekerk.nl  

Het breed moderamen van de classis hoopt van harte dat u in deze noodsituatie uw hulp en uw 

mogelijkheden beschikbaar wilt stellen. Voor directe opvang, voor andere vormen van ondersteuning 

en voor gebed. Wanneer u een initiatief wil nemen, iets overweegt of al actie ondernomen hebt 

worden wij (naast dat u contact legt met bovengenoemde Jojanneke Dekker) ook als classis graag 

geïnformeerd via m.luijk@protestantsekerk.nl  

Zie ook https://protestantsekerk.nl/thema/vluchtelingen/ 

En https://protestantsekerk.nl/nieuws/kerken-willen-samen-met-gemeenten-opvangcrisis-

humanitair-helpen-oplossen/  

- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 

beducht voor tirannie, geweld, voor dood voor moord en brand; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! (Lied 997:1) 

 

Voor u allen mijn hartelijke groet namen het breed van de moderamen van de classis, 

In Christus verbonden,  

 

 

 

 

 

Ds. Marco Luijk 

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 

m.luijk@protestantsekerk.nl      tel. 06 52 33 52 85 
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Bezoek door de classispredikant 
 

Na het bezoek van de classispredikant wordt nogal eens opgemerkt dat men genoten heeft van het 

inhoudelijke gesprek en dat men wel vaker zo met elkaar wil spreken.  

Diverse kerkenraden en predikanten zijn aangeschreven met de vraag om een vierjaarlijks bezoek 

(ord. 4.16.3) af te spreken. Op dit moment zijn daar de volgende data voor beschikbaar. Het gaat in 

principe om een afspraak ’s avonds met de kerkenraad (liefst 19.30 uur tot 21.15 uur) en in de 

middag of de week eraan voorafgaand met de voorganger(s). U kunt de classispredikant uitnodigen 

voor een bezoek. Stuur daarvoor een mail. 

 

Data die mogelijk zijn: 

28 september – toegezegd aan hervormd Giessen 

 

3 of 4 oktober  

10 oktober is toegezegd HG Werkendam 2 

11 oktober houdt de classispredikant een lezing op ringvergadering te Bergen op Zoom om. 16.30 uur 

over de toekomst van gemeenten 

 

17 oktober is toegezegd aan HG Rijswijk 

18 oktober is toegezegd aan HG Werkendam 1 

 

november 

1 of 3 november 

10 november 

15 november is gereserveerd voor PG Maas en Beekdal 

16 of 17 november 

21 of 22 november 

23 of 24 november 

 

1 december 

6 o f 8 december 

14 of 15 december 

  

MOGELIJKHEDEN VOOR STEUN 
Er zijn verschillende fondsen die de gemeenten in de classis graag ondersteunen. Dat kan wanneer er 

nood is, en dat kan wanneer er ondersteuning wordt gezocht voor vernieuwing. Als classis denken we 

dat gemeenten er baat bij hebben wanneer ze gedurende een periode deskundig worden ondersteund 

om de gemeente toekomstgericht te maken. We zien dat kerkenraden het vaak al druk hebben met 

de lopende zaken. Daarom willen we als classis de mogelijkheid bieden zich te laten ondersteunen. U 

kunt bij de classispredikant informeren naar mogelijkheden voor uw gemeente. Aarzel niet, want er is 

veel mogelijk. 

 

Zie bijvoorbeeld ook: https://protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas/  

Classicale werkdag over stand van zaken 
Op 1 oktober is er een classicale werkdag waarin gesproken wordt over de belangrijkste 

ontwikkelingen in het beleid voor de plaatselijke gemeenten in de classis. Naast een inleiding over 

het belang van het classicale niveau en de manieren waarop de plaatselijke gemeenten worden 

https://protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas/


ondersteund zal door deskundige gesproken worden over het financiële beheer, de kerkelijke 

rechtspraak en opzicht, alsmede over de bemiddelende rol van de visitatie. 

Er is nog plaats voor geïnteresseerden. U kunt zich opgeven bij de classispredikant of de scriba. Liefst 

zo spoedig mogelijk. 

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 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  
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 

 

Classisvergadering 

In de classis is er een duidelijke toename van kwetsbare of te kleine kerkenraden en colleges van 
diakenen en kerkrentmeesters. De ontwikkelingen zijn zodanig, dat ze ons sterk verontrusten. Een 
werkgroep in de classis Gelderland Zuid & Oost heeft de problematiek onderzocht. Ze heeft gekeken 
naar de huidige mogelijkheden om gemeenten door maatregelen, samenwerking of samengaan te 
helpen voortbestaan, maar concludeert dat er meer moet gebeuren. Ze komt met voorstellen om 
gemeenten die als geloofsgemeenschap redelijk tot goed vitaal zijn te behouden en te voorkomen dat 
zij omvallen omdat ze niet meer kunnen voldoen aan de kerkordelijke eisen van een ‘goed bestuur’. 

De voorstellen borduren deels voort op Kerk 2025 en Lichter Ingevuld en geven voor het andere deel 
nieuwe aanzetten. Op de classisvergadering van 5 oktober zullen we met elkaar verder spreken over 
het rapport van de Gelderse werkgroep. 19.30 uur, Grote Kerk te Den Bosch. 

Wereldraad 

Van 31 augustus tot 8 september vindt in het Duitse Karlsruhe de elfde assemblee plaats van de 

Wereldraad van Kerken. Eens in de zeven jaar houden de kerken wereldwijd zo’n gezamenlijke 



ontmoeting. Voor 65 euro krijg je een entreekaartje om een dag mee te doen. Klik hier 

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/07/dagkaarten-11e-assemblee-wereldraad-vanaf-nu-te-

reserveren/  

Dossier Kleiner wordende gemeente 

Zie Kleiner wordende gemeente – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne 

(classisbrabantlimburg.nl) 

Consistoriegebed 

Zie Voorbeelden consistoriegebed - die vind je hier | Protestantse Kerk in Nederland 

____________________________________ 
 

 GELOOF             HOOP                 LIEFDE 
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