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Advent 2022

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt midden in de adventstijd van

2022. Kerkelijk gezien een tijd van verwachten, en qua seizoenen

van korter wordende dagen en lange nachten. Een tijd ook van

feesten en momenten waarop mensen samenkomen.

Wat dit jaar overheerst is de vreugde dat het mogelijk is bijeen te

komen na twee jaar waarin het coronavirus roet in het eten gooide.

Het is fijn dat we naar de kerk kunnen gaan en dat we ook de

adventstijd en het kerstfeest samen kunnen vieren!

De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Deze

woorden waren het thema van de assemblee (algemene vergadering) van de

Wereldraad van Kerken begin september in het Duitse Karlsruhe. Zo’n assemblee

wordt eens in de elf jaar gehouden, telkens in een ander werelddeel. De

voormalige voorzitter van onze synode ds. Karin van den Broeke is opnieuw

benoemd in het uitvoerend comité (dagelijks bestuur) van de Wereldraad en

daarbij nu ook als voorzitter van het Programma Comité.

In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede, spreekt het thema

‘Christus’ liefde beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’, van hoop op een

betere toekomst. Een wereld waar vrede zal zijn, en waar rijkdom en hulpbronnen

eerlijk worden verdeeld. Waar ongelijkheden zullen worden aangepakt. En

menselijke waardigheid voor iedereen zal zijn weggelegd.

Wanneer je naar de werkelijkheid kijkt die ons wordt voorgehouden in de media,

kun je al snel concluderen dat het gekkenwerk is om daarop te hopen. De wereld is

verscheurd door geweld en het nastreven van eigen gewin. En veel mensen lijden

onder de ratrace om maar op te vallen en te excelleren. Verleiding is er altijd en

overal, zo schrijft psychiater Esther van Fenema in haar behartenswaardige boek

Het verlaten individu - Waarom voelen we ons zo leeg?, en er is niemand die ons

beschermt tegen vraatzucht, overdaad, lust en verslaving. Sterker nog, we worden

gestimuleerd om grenzeloos te zijn. Om alles eruit te halen wat erin zit. En

ondertussen voelen mensen zich steeds leger worden.

Ik werd geraakt door dat zinnetje en er is niemand die ons beschermt. Het roept

een gevoel van verlatenheid op, en een verlangen naar bescherming zoals

beschreven in psalm 27,5:

Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut

op de dag van het onheil.

Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,

Hij plaatst mij hoog op een rots.



Het gaat sowieso vaak over schuilen en bescherming in de psalmen, en wat dat

betreft zijn ze in deze onherbergzame wereld weer zeer actueel.

In psalm 36,8 staat: Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels

schuilen de mensen. Ook een tekst over de liefde. Het is goed dat de liefde van

Christus als thema van de assemblee gekozen is. Het gaat inderdaad om hoop, en

het vraagt geloof om tegen de bierkaai in vertrouwen te blijven houden op een

menswaardige wereld waar mensen in vrede leven mogen. In deze tijd van een

oorlog in Oekraïne, en hongersnood die dreigt als gevolg van de hoge graanprijzen,

en een energiecrisis sta ik meer dan anders stil bij het geloof dat we afhankelijk

zijn van de liefde, van de liefde van Christus wanneer we denken aan de redding

van de schepping.

Advent - leven met de komende wereld op het netvlies

Omdat het advent is, kijken we intens uit naar die nieuwe wereld die zich baan

breekt bij de komst van de messias. Als ergens op deze wereld het Rijk van God

zichtbaar wordt, dan hopelijk toch in de gemeente die door Gods Geest in beweging wordt

gezet. Het Koninkrijk is niet ver weg, het is niet in de hemel, om met Mozes te spreken,

het is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. (Deut. 30,14)

Waar de Geest van God vaardig wordt over mensen, wacht je daar maar, daar worden

mensen bijeengebracht en gebeuren wonderbaarlijke tekenen. Daar daalt het Koninkrijk

uit de hemelen neer. En dan gebeurt wat Jesaja zo prachtig omschrijft: ‘Men zal geen

kwaad meer doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol

zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.’ (Jes. 11,9) De

gemeente is daar het teken van, het zout – de smaakmaker op deze aarde, het licht in de

duisternis. En natuurlijk is dat niet bedoeld als een loden last of een zware taak die wij

hebben te volbrengen. Ons wordt niets anders gevraagd dan te leven uit de vreugde van

het evangelie.

Niet dat ineens de hele wereld veranderd zal zijn, maar het werkt wel degelijk als een

zuurdesem, dat, aangeblazen door Gods geest als een lopend vuurtje door de wereld zal

gaan. Niet gewanhoopt dus, lieve mensen, ook al lijk je er weinig of niets van te zien, dit

zaad van de gerechtigheid en de liefde is gezaaid in deze wereld. En het zál tot bloei

komen. Dat is het visioen waar Jesaja uit leeft.

En dat begint in kleine dingen. Jezus pleit op verschillende plekken voor een

waakzaamheid van het vertrouwen: de bereidheid om het goede te zien, de tekens van

het koninkrijk dat al doorbreekt, klein en bescheiden, bijna onzichtbaar. ‘Zie, Ik ga iets

nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?’ (Jesaja 43,19). Die

waakzaamheid dus, die opmerkzaamheid, die aandachtigheid. Laten we met die

waakzaamheid de advent beleven.

Toen aan de Amerikaanse theoloog John Caputo eens gevraagd werd wat het belangrijkste

woord in het christelijk geloof is, zei hij: ‘coming’. Christenen zijn niet mensen die willen

vasthouden aan wat er al is, maar mensen die toeleven naar het toekomstige. Daarom, zo

zei Caputo, is het voor christenen het hele jaar advent, ja het hele leven.



Laat verzoening en gemeenschap waar worden, en laten we hier aan werken met

elkaar. Vanuit de liefde van Christus, die de wereld beweegt tot verzoening.

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

________________________________

Werkbezoek landelijke kerk aan gemeenten in de classis

Op donderdag 24 november jl. bracht een delegatie van de landelijke kerk, bestaande uit

Synodescriba de heer ds. René de Reuver en directielid van de dienstenorganisatie

mevrouw Marjolein Willemsen, een werkbezoek aan onze classis. Als moderamen van de

classis hadden wij een programma samengesteld dat voorzag in twee gemeentebezoeken.

’s Morgens was de protestantse

gemeente te ’s Hertogenbosch

gastvrouw. Na een liturgische

opening onder leiding van mevr.

ds. Erica Scheenstra, een van

de beide Bossche predikanten,

presenteerde de voorzitter van

het college van diakenen het

omvangrijke werk dat de kerk

doet in de samenleving (‘Helpen

waar geen helper is’), en gaf de

voorzitter van het college van

kerkrentmeesters uitleg over

het beleidsplan en over het

financiële beheer, waarbij

opviel dat er naast de bijdragen

van gemeenteleden ook veel

inkomsten gegenereerd worden

door o.a. verhuur van het

kerkgebouw en door verstandige

beleggingen. De predikanten,

naast ds. Scheenstra ook ds.

Ruud Stiemer, gaven niet alleen

aan de vergadertafel, maar ook

wandelend door het centrum
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van Den Bosch, veel informatie over hun werk. Zo gingen we ook langs het zgn. Inloopschip

(opvang voor dak- en thuislozen), uit privacyoverwegingen op gepaste afstand. Ter

afsluiting van het bezoek gebruikten we een gezamenlijke lunch.

Daarna begeleidden we ds. De Reuver en mevrouw Willemsen naar het gebied van Peel en

Maas, naar het kerkje te Elsendorp van de protestantse gemeente Gemert-Boekel. Daar

werd de groep ontvangen door predikanten en kerkenraadsleden van vier kleine

protestantse gemeenten, behalve Gemert-Boekel ook Boxmeer, Deurne en Venray. Deze

gemeenten hebben te maken met krimp, op dit moment tellen zij gezamenlijk 1000 leden,

en hebben zij ieder wekelijkse vieringen in een eigen kerkgebouw. De gemeenten hebben

elkaar gevonden in een samenwerking die ten doel heeft het plaatselijk kerkenwerk te

borgen. Bestuurlijke samenwerking is een middel om energie en tijd aan het plaatselijk

kerk-zijn te kunnen besteden. De streefdatum voor het samengaan is 1 januari 2024, om

het tempo er in te houden. In een geanimeerd gesprek stelden de predikanten en

kerkenraadsleden aan de vertegenwoordigers van de synode en van de classis vragen en

werden hen tips gegeven. Ds. De Reuver zei: “Het was mooi om jullie gedrevenheid en

saamhorigheid te proeven.”, en sprak ter afsluiting een dankgebed uit. Als leden van het

moderamen, classispredikant ds. Marco Luijk, breed-moderamenlid Simon Middelkamp en

ondergetekende, waren wij trots op de vitaliteit die door de bezochte gemeenten werd

uitgestraald.

Per 1 januari a.s. nieuwe scriba

Vanaf medio 2018, is de heer Bert Drost te Werkendam gedurende vier jaar met veel inzet

scriba (secretaris) van onze classis geweest. Nu zijn ambtstermijn er op zit, heeft Bert

aangegeven na een lange kerkelijke loopbaan te willen stoppen met het scribaat.

Per 1 januari aanstaande zal Bert Drost worden opgevolgd door de heer Simon Middelkamp

te Berlicum. Elders in deze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor. Het e-mail-adres van de

nieuwe scriba blijft hetzelfde:

classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

In de bijeenkomst van de classicale vergadering van 25 januari 2023 (die dan om 19.00 uur

begint) zullen wij als classis afscheid nemen van Bert Drost. Bij die gelegenheid zal die

avond vanaf 20.00 uur op initiatief van Bert de heer prof. dr. Gerrit Immink een lezing

geven over het onderwerp “De Prediking”.

Bert Drost is een bescheiden mens, dus uitnodigingen voor dit gebeuren zullen niet worden

rondgestuurd. Echter, de classicale vergadering is een openbare vergadering. Wie die

avond aanwezig wil zijn kan zich aanmelden bij a.haasnoot@protestantsekerk.nl of, na 1

januari a.s. bij het mailadres van de nieuwe scriba.

Arie Haasnoot, classisvoorzitter.

Wisseling Classisscriba

Op 1 januari 2023 volgt Simon Middelkamp Bert Drost op als classis scriba. Een korte

introductie van Simon.

Sinds 1 januari 2022 ben ik lid van de classis en van het BMCV. Daarvoor was ik 12 jaar

voorzitter van de kerkenraad PKN Berlicum-Rosmalen. Inmiddels geniet ik ruim 6 jaar van
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mijn pensioen. In mijn arbeidzaam leven was ik

ambtenaar bij de provincie Noord-Brabant in

verschillende managementfuncties. De laatste 10

jaar als directeur Ecologie.

Op maatschappelijk terrein heb en vervul ik

verschillende bestuursfuncties. Zo ben ik actief

betrokken bij de Zorg organisatie Trajectvol en

bestuurslid van het Brabants Landschap en de

Stichting Wandelnet. Met mijn vrouw Ricky golf ik

veelvuldig. Voorts wordt er gewandeld en

getennist. Daarnaast geniet ik van mijn 3 dochters

en de 5 kleinkinderen. Graag werk ik samen met u

allen aan toekomstgericht kerk-zijn in onze

leefgemeenschappen.

Vanaf 1 januari 2023 ben ik als volgt bereikbaar:

Simon Middelkamp

Apollostraat 17,

5258 AR Berlicum

Tel 0620596459

Email:

classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Kijk ook eens op de classiswebsite

Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

Nieuws uit de classis

Interview met de regiopredikant over samenwerking

Zie: Samenwerking in de Kempen – Classis Noord-Brabant - Limburg en

Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

Lezing classispredikant - Protestantse kerk moet de boer op

Protestantse kerk moet de boer op, anders heeft ze geen toekomst in West-Brabant –

Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

Aan Tafel. Proeven en Praten over ons dagelijks brood
Werkmethode voor gemeenten bij het jaarthema van de dienstenorganisatie.

Dit is een avondvullend programma dat mensen helpt op een goede manier in gesprek te
komen over het voedselsysteem. Het bestaat uit een handleiding met recepten voor een
3-gangen-menu. Tijdens de gangen wordt geluisterd naar een podcast over voedsel. Tussen
de gangen door zijn er opdrachten die het gesprek op gang helpen. Het kan gratis worden
gedownload. Meer info en aanmeldingen:

www.proevenpraten.nl
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Nieuw Kerkelijk Peil en toekomstgerichte gemeente
Naast de al bestaande (en nu licht aangepaste) themapagina Toekomstgerichte
gemeente-zijn is er een nieuwe webpagina Dienstverlening Nieuw Kerkelijk Peil ingericht,
met links naar het aanbod van webinars en workshops. De eerste 4 webinars (in nov.. dec.,
jan. en febr.) zijn ook al gepland en worden beurtelings door Jaap van der Giessen en
Egbert van der Stouw.

Trainingen en cursussen voor ambtsdragers
Vernieuwde training voor scriba’s. Zie Training voor scriba's | Protestantse Kerk in Nederland
Er zijn trainingen voor alle ambtsdragers, ook voor predikanten, bijvoorbeeld
sollicitatietrainingen. Kijk op deze website Cursussen en trainingen Protestantse Kerk in
Nederland | Protestantse Kerk in Nederland

Brabantse én Zeeuwse Open Kerkendag 2023

“GEBOUWD VOOR GASTVRIJHEID”

Op 29 mei 2023, dat is tweede Pinksterdag, is er een nieuwe editie gepland van de Open

Kerkendag. Nu niet alleen in Brabant maar ook in Zeeland zullen veel kerkgebouwen open

zijn ter bezichtiging. De bisdommen Den Bosch en Breda werken samen met de

Protestantse kerk en met enkele provinciale erfgoedorganisaties.

Zowel in 2020, 2021 én ook in 2022 konden we onze gastvrijheid niet betonen vanwege de

pandemie. Maar na een lange periode van Corona-maatregelen en beperkingen hopen we

nu toch echt weer de deuren wijd open te kunnen zetten en belangstellenden te

ontvangen.

Het is aan elke lokale gemeente of parochie om deze dag verder vorm te geven. Al naar

gelang de eigen mogelijkheden kan worden samengewerkt met lokale erfgoedorganisaties,

kunstenaars, heemkundekringen, musici, wereldwinkels of andere betrokkenen.

Het doel is dat er op deze dag zoveel mogelijk kerkgebouwen – katholiek, protestants en

herbestemd – open zijn voor publiek. De Open Kerkendag wordt georganiseerd om alle

burgers te betrekken bij de toekomst van hun kerkgebouwen. In voortgezet gebruik als

Godshuis of met een nieuwe bestemming. Maar hoe dan ook “gebouwd voor gastvrijheid”

In het voorjaar van 2023 komt er meer informatie-materiaal beschikbaar. Zo worden er in

sommige regio’s fietsroutes gemaakt en zal er aan publiciteit worden gewerkt.

Nu al is het onze vraag om deze dag in de activiteitenagenda van uw gemeente of parochie

op te nemen.

Zodra er meer informatie beschikbaar komt wordt dat weer rondgestuurd. Ook de

aanmeldprocedure wordt t.z.t. bekendgemaakt. Zie ook www.openkerkendag.nl

We wensen iedereen een mooie, inspirerende en drukbezochte open-kerkendag 2023 toe.

Namens de stichting openkerkendag

Pastoor vicaris Paul Verbeek.

ds. Willem Vermeulen.

Basisbakboek voor preken
Zie Leer een preek bakken die naar meer smaakt! – Classis Noord-Brabant - Limburg en

Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)
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Wijzigingen vergoeding consulent Zie

https://protestantsekerk.nl/nieuws/nieuwe-regeling-vergoeding-consulenten-van-kracht

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: Veilige Kerk ! – Classis Noord-Brabant - Limburg

en Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

Steunfonds voor het protestantisme in het zuiden

Zie: Aanvragen van steun – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne

(classisbrabantlimburg.nl)

Financiële ondersteuning van de ringen

De classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne is onderverdeeld in een tiental

ringen. Een deel van die ringen vallen samen met de “oude” classes, de classes van vòòr

2018. Ringen zijn een belangrijke plek voor het gesprek tussen vertegenwoordigers van

kerken in een bepaalde regio. Deze gesprekken kunnen helpen om toekomstgericht kerk te

zijn, een kerk waarin buurgemeenten samenwerken op de gebieden waar dat zinvol is. En

waarin die gemeenten ideeën uitwisselen en elkaar inspireren.

Het Breed Moderamen van de classis wil activiteiten van de ringen nadrukkelijk stimuleren

en biedt de mogelijkheid om bepaalde kosten van ringbijeenkomsten te vergoeden. Het

betreft dan de kosten die een ring moet maken voor iets bijzonders zoals het uitnodigen

van een spreker, het organiseren van een eenvoudige maaltijd, een attentie voor iemand

die iets bijzonders doet voor de ring.

Reiskosten naar ringbijeenkomsten en kosten zaalhuur worden niet door de classis

vergoed. Hebt u bijzondere kosten gemaakt voor een ringvergadering? U kunt dan een

kostendeclaratie opsturen naar de penningmeester van de classis, Cees van der Marel,

mailadres vandermarel.cees@gmail.com . Bij hem kun u ook terecht voor vragen over de

vergoedingen.

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 Home (verenigingunitas.nl)

Classicale Werkgroep Kerk en Israël

Conferentie op 7 en 8 maart 2023

Zie Mens en aarde, mij een zorg?! een joods en een christelijk perspectief – Classis

Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)
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Uit een SAGE bericht over de classis - Albert Verver
De Classis

Vraag je je wel eens af wat de classis is? En wat die zoal doet voor gemeenten? Lees dan

verder. Sinds januari ben ik afgevaardigde naar de classis, voluit genaamd classis

Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (NBLRW). Zeg maar, alle protestantse

gemeenten in Noord-Brabant en Limburg plus de Waalse gemeenten in Nederland. Een

groot apparaat, en ik leg je in dit artikel graag uit wat daar speelt.

Wat is de classis?

De classis is de verbindende schakel tussen de plaatselijke gemeenten, zoals de

Protestantse Gemeente Uden-Veghel en de landelijke kerk, de Protestantse Kerk in

Nederland (PKN). Er zijn in Nederland in totaal 11 classes, zie het kaartje.

Onze classis Noord-Brabant/Limburg is de meest uitgestrekte van allemaal.

Classis Noord-Brabant – Limburg

De classis NBLRW is ontstaan in mei 2018 door samenvoeging van 6 oude classes,

waaronder de onze, die van ’s Hertogenbosch. Wat voorheen onze classis was heet nu de

ring ’s-Hertogenbosch. Onder de ring ’s-Hertogenbosch vallen 20 gemeenten, van Tilburg,

Oisterwijk, Boxtel, Den Bosch tot Oss, Uden-Veghel, Grave, Gennep.

Elke ring heeft vier afgevaardigden naar de classicale vergadering: een

ouderling-kerkrentmeester, een diaken, een predikant en een ouderling. Voor onze ring

(’s-Hertogenbosch) zijn dit op dit moment Simon Middelkamp uit Berlicum-Rosmalen, resp.

Abe Renema uit Berlicum-Rosmalen, ds. Winanda de Vroe uit Oisterwijk en

ondergetekende.



De classis NBLRW vergadert drie keer per jaar: in januari, mei/juni en oktober. De leiding

van de classis ligt bij het moderamen, bestaande uit de preses (Arie Haasnoot), de scriba

(Bert Drost) en de classispredikant (ds. Marco Luijk). Zij vormen tezamen met vier

afgevaardigden het breed moderamen die alle reguliere zaken voor de classis afhandelen.

Het breed moderamen bepaalt ook of een gemeente een predikant mag gaan beroepen.

De classis beschikt over vier classicale colleges, t.w. over beheerszaken (CCBB), voor

visitatie (CCV), voor opzicht (CCO) en over bezwaren &amp; geschillen (CCBG). De leden

van deze colleges worden benoemd door de classicale vergadering.

Vanuit de plaatselijke gemeente is er regelmatig contact met het classicaal college voor

behandeling van beheerszaken (CCBB). Het CCBB ziet toe op de zakelijke kanten van de

gemeente, zoals de financiële situatie (begrotingen en jaarrekeningen van gemeente en

diaconie, solvabiliteitsverklaringen) en het beheer van bezittingen (meer-jaren

onderhoudsplan, aan/verkoop).

Wat doet de classispredikant?

De rol van een classispredikant is tamelijk uniek, en nieuw voor de PKN. Hij/zij is de

verbindende schakel tussen alle gemeenten binnen de classis, bezoekt regelmatig de

kerkenraadsvergaderingen en functioneert zoals de visitatoren van vroeger. Als er hulp

geboden moet of kan worden schakelt de classispredikant het breed moderamen in of het

Dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Onze classispredikant is ds. Marco Luijk. Maak

kennis met hem op de website van de classis.

Wat bespreekt de classicale vergadering?

Allereerst zijn dat de reguliere bestuurszaken zoals besluiten over benoemingen in de

classis en allerlei aanpassingen van de kerkorde, de zgn. consideraties over

ordinantiewijzigingen. Daarnaast gaat het om inhoudelijke thema’s die voor de toekomst

van de gemeenten en de kerk belangrijk zijn. In het afgelopen jaar waren dat:

· Presentieplan (2021). Hoe om te gaan met de knelpunten in veel gemeenten

(afnemende bestuurskracht, slinkende financiën, vergrijzing, afname

predikantsplaatsen). Dit speelt niet alleen bij ons, maar in bijna alle gemeenten. Dit

plan roept op tot herbronnen (het geloof als bron van de gemeente) en tot

samenwerking in de regio’s.

Wil je meer weten? Dat vind je

https://www.classisbrabantlimburg.nl/toekomstgerichte-presentie/

· Ambtsvisie (januari ’22). Binnen de PKN zijn er naast predikanten ook kerkelijk

werkers werkzaam. De predikanten hebben een centrale plek in de PKN en zijn

bevestigd in het ambt van predikant (Dienaar des Woord). Daarnaast zien we op veel

https://www.classisbrabantlimburg.nl/classis-predikant/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/toekomstgerichte-presentie/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/


plaatsen niet-academisch geschoolde pastores aan het werk. Deze staan niet in het

ambt van predikant maar verrichten als kerkelijk werker min of meer vergelijkbare

werkzaamheden als een predikant. Vaak met preekbevoegdheid (preekconsent) en

soms ook bevoegd voor bediening van de sacramenten (doop, huwelijk, bevestigen

ambtsdragers).

Er wordt landelijk gezocht naar een toekomstbestendige oplossing (bijv. niet-academische

pastores/predikanten naast kerkelijk werkers voor andere zaken zoals jeugdwerk,

diaconaal werk en organisatie/bestuur). Maar het zal nog wel een tijdje duren voordat

hierover een ei is gelegd..

Meer hierover op de website van de PKN (Ambtsvisie)

· Veilige Kerk, veilige gemeenten (juni ’22). Ook binnen onze gemeenten ligt het risico

van grensoverschrijdend gedrag op de loer, in pastorale situaties maar ook in bestuur

en jeugdwerk, etc.. Vanuit de PKN heeft ds. Sophie Bloemert (Coördinator SMPR –

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk) uitgelegd waar je zoal alert op moet zijn qua

onveilige machtssituaties, geweld en misbruik.

Het gaat niet alleen om misbruik maar om allerlei vormen van respectloos handelen in

kerkelijke gezagsrelaties. Lees maar eens verder op de PKN site - Veilige gemeenten.

· Bestuurbaarheid kleine gemeenten (oktober ’22). Naar aanleiding van een voorstel

uit de classis Gelderland was er een discussie binnen de classicale vergadering hoe we

hierover de synode/landelijke kerk kunnen adviseren.

Het blijkt best lastig om een andere (kleinere) bestuursvorm te vinden die nog steeds past

bij het protestantse grondbeginsel van een gelijkwaardige inbreng en betrokkenheid

van alle ambten (diaken, ouderling, predikant) als er gaten vallen.

Wat betekent de classis voor onze gemeente?

Volgens goed protestantse traditie is elke plaatselijke gemeente zelf verantwoordelijk

voor ‘het leven en werken’ van haar eigen gemeente. Geen enkele andere gemeente,

classis of synode staat daar boven. Maar de classis is ‘het vangnet’ voor de gemeenten als

ze het even niet zo redden. Ook gemeentes als Uden-Veghel heeft men in de afgelopen

jaren veel steun gehad vanuit de classis. Zoals door de inzet van gedelegeerde voorzitters

(o.a. Albert Rozema) en adviezen bij het beroepingswerk. Ook zorgt de classis voor het

onderlinge verband tussen de plaatselijke gemeenten (ringen, regionale samenwerking).

Zo is er dit jaar elders (regio De Kempen) een pilotproject met een regio-predikant vanuit

de PKN gestart voor verdergaande samenwerking tussen gemeenten. Ook onze regio geniet

bijzondere belangstelling van de classis, met het oog op de toekomst van deze gemeenten;

de SAGE gemeenten Dinther, Oss, Lith en Oijen, Grave, Ravenstein, Cuijk, Gennep en

Uden-Veghel.

Wil je meer weten over de classis? Of kan ik iets voor je betekenen? Bel/mail me dan:

albert.verver@kpnmail.nl, 06 21 206 679.

Albert Verver, voorzitter PG Uden-Veghel

https://protestantsekerk.nl/verdieping/protestantse-kerk-en-de-visie-op-het-ambt/
https://smpr.nl/
https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/


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


