
NIEUWSBRIEF februari 2023 
_________________________________
 

Classispredikant

Ds. Marco Luijk
m.luijk@protestantsekerk.nl 

06-52335285

 

Scriba
Simon Middelkamp
Apollostraat 17
5258 AR Berlicum
Tel. 06-20596459
classis-scriba-noord-brabant-
limburg-reunion-
wallonne@protestantsekerk.nl 

 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.

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

In deze nieuwsbrief onder meer 
-   Veertigdagentijd 2023
-     Samenwerking om elkaar te versterken
- Revitalisering
- Uit de classis
- Harde feiten, zachte krachten - hoe te spreken in gemeente?
- Waarderend leiding geven
- CCBB zoekt collegeleden en beoordelaars
- En vele andere zaken….

_______________________________
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Veertigdagentijd
Deze week is de Veertigdagentijd begonnen. We bereiden ons voor op
het komende Paasfeest. Het be

gint met de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. Daarmee
gaat Jezus de weg van Israël. Het volk moest door het water van de
Rietzee heen de woestijn in, veertig jaar lang, om te leren wat het
betekent in vrijheid volgens de Tien Woorden van God te leven. Dan
pas kan het het land van belofte betreden.

Na zijn doop drijft de Geest Jezus de woestijn in. Wanneer Hij veertig dagen
heeft gevast, komt de duivel om hem te beproeven. De duivel – diabolos in
het Grieks – letterlijk de verdraaier, degene die uiteendrijft, tweespalt zaait. In
het evangelie strijdt deze verdraaier met Jezus, die de zoon van God
genoemd wordt, de waarachtige mensenzoon. En deze strijd vindt plaats in
de woestijn. Net nadat Jezus door het water van de doop is gegaan en de hemel boven zich geopend zag. 
Het moment dat Jezus de woestijn in trekt, kun je zien als het moment waarop hij zijn roeping op zich 
neemt. Verbonden met zijn volk. Je kunt ook stellen dat hij na zijn doop zijn kruis op zich neemt, al in de 
woestijn neemt Jezus de boom des levens op zijn rug. De boom die symbool staat voor een zuiver, 
rechtvaardig, betekenisvol, barmhartig en liefdevol leven.

Met de boom des levens wegend op zijn rug  droeg de Here Jezus  Gode goede vrucht.  Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen  uit de dood vandaan.

     De verzoekingen beginnen na veertig dagen: “Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken 
waren, had hij grote honger.3 De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen 
dan in een brood te veranderen.’ 4 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet 
van brood alleen.”’

De duivel – de grote verdraaier – houdt Jezus de makkelijke weg voor. Maak van deze stenen brood! 
Doe een wonder, excelleer, want dan houden de mensen van je. Want brood, dat is wat de mensen 
willen. Jezus wijst de grote verdraaier terug. Er is geen makkelijk leven. Elk huis heeft zijn kruis. Het is 
een diepe volkswijsheid dat er in elke familie ook lijden is, en pijn, en moeite. En dat, lijkt Jezus te willen 
zeggen, dat is onderdeel van het leven.

Dan voert de verleider Jezus naar een hooggelegen plaats en laat hem alle koninkrijken van de wereld 
zien. Kniel voor mij, en ik geef je alle macht op de aarde. Voor wie kniel je? En verloochen je daar mee 
niet je eigen ziel? Jezus verkoopt zijn ziel niet aan de hoogste bieder. Hij blijft trouw aan zichzelf, aan de 
menselijke maat, aan een zekere zachtheid in hem zelf. Hij weet dat je niet kunt heersen door angst. Dat 
wie de meeste van iedereen wil zijn, de anderen zal moeten dienen. En dus antwoordt Jezus: ‘Er staat 
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’

Daarop: 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij 
zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 10Want er staat geschreven: “Zijn
engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat
u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw 
God, niet op de proef.”’

Jezus weigert gebruik te maken van de hem ter beschikking staande engelen. Die engelen komen pas 
aan het eind van het verhaal weer in beeld als we lezen hoe hij aan hun zorg wordt toevertrouwd. Jezus 
weet hier niet of hij zijn weg van geweldloosheid kan volbrengen. Maar hij geeft niet toe.
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Brute machthebbers doen dat wel. Zij laten zich verleiden door de grote verdraaier, proberen volken op 
de knieën te brengen en helaas zijn we er ook nu weer getuige van waar dat toe kan leiden. Maar de 
Geest Gods leidde Jezus in een andere richting.

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Kyrie eleison.

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

Samenwerking 
Er worden in onze classis tal van initiatieven genomen om tot samenwerking te komen tussen 
gemeenten. Het tempo waarin dat gebeurt, verschilt.

Vanuit de classis zijn we blij met deze ontwikkelingen omdat we zien dat gemeenten elkaar nodig 
hebben om in samenwerking toe te komen aan de vijf kerntaken van kerk-zijn: eredienst, pastoraat, 
diaconaat, vorming (ook catechese) en kerk-zijn in je omgeving of op het dorp (missionair).

Wie wacht met samenwerken tot het water aan de lippen staat, is te laat
Omdat de bestuurskracht van de gemeenten minder wordt, zien we dat het voor een aantal 
gemeenten lastig wordt om aan al deze taken invulling te geven. Het is goed te zien dat 
buurgemeenten worden opgezocht om bijvoorbeeld samen de catechisatie te organiseren of 
kringwerk op te zetten. 

Uitgangspunt is dat samenwerking bedoeld is om elkaar te versterken. 

Behoud eigen identiteit
Belangrijk is te weten dat samenwerking pas slaagt wanneer betrokken partijen hun eigen ambitie en 
identiteit kunnen behouden.

Samenwerken gaat over relaties, een uitgestoken hand
Een tweede uitgangspunt in het beleid van de classis is dat we proberen juist de lokale kerken open
te houden voor de eredienst en tot revitalisering te komen in ook de kleine gemeenten. 

Dit laat onverlet dat er ook gemeenten zijn die geen kerkenraad meer kunnen vormen. In dat geval 
helpen we als classis om een oplossing te vinden door de noodlijdende gemeente over te laten 
nemen door een gemeente waar wel een voltallige kerkenraad is. We stellen daarbij alles in het werk 
om in de noodlijdende gemeente de kerk open te houden en de eredienst doorgang te laten vinden. 
Dit is gelukt in onder meer Moerdijk (waar nu weer een actieve groep is die de kerkdiensten 
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organiseert), in Bladel, en bijvoorbeeld in Son en Breugel. Dit had niet gekund zonder de hulp van de 
hervormde gemeente Zevenbergen, de Protestantse Gemeente Veldhoven en Eindhoven.

Revitalisering
Als classis zetten we niet alleen in op samenwerking maar vooral op revitalisering van gemeenten. 
We constateren dat een groeiende groep gemeenten er moeite mee heeft een zodanige visie en 
missie te formuleren dat er elan van uitgaat. De dagelijkse gang van zaken vergt dermate veel 
energie dat er niet aan vernieuwing toe gekomen wordt.

Van steeds meer kanten wordt de classis gevraagd gemeenten te ondersteunen om een nieuwe 
impuls te geven om weer levendig kerk te kunnen zijn. We denken dat een extra investering 
noodzakelijk is om de gemeenten van nu niet in te laten zakken maar toekomstgericht en 
toekomstbestendig te maken.

Revitalisering is een ingewikkeld woord
Waar we op doelen is dat de gemeente weer aan de slag gaat met vragen als: Waartoe zijn wij kerk? 
Wat verliest het dorp als wij er niet meer zouden zijn? Wat geloven wij? Wat is onze visie op kerk-
zijn? Wat is belangrijk in onze missie? Welke plek heeft het gebed? Hoe spreken wij over God?

Gelukkig zijn er veel gemeenten al bezig met deze herbronning. Er wordt bijvoorbeeld volop ingezet 
om intergenerationeel kerk te zijn. Maar waar dat lastig is, proberen we gemeenten te ondersteunen 
met raad en daad. Het project met een regiopredikant in de Kempen is hier een voorbeeld van. We 
zouden graag meer clusters van gemeenten ondersteunen met een regiopredikant om het vuur weer 
aan te blazen. Daartoe werken we ook samen met subsidiegevers die het kerk-zijn in onze classis 
een warm hart toedragen. Neemt u gerust contact op met de classispredikant als u meer informatie 
wil, of van ideeën wilt wisselen.

Uit de classisvergadering
Onderscheiding voor vertrekkende scriba
Woensdagavond 25 januari 2023 nam scriba Bert Drost afscheid van de classis Noord-Brabant, 
Limburg en Réunion Wallonne van de Protestantse Kerk. Bij die gelegenheid heeft burgemeester 
Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena de heer Drost verrast met de mededeling dat Koning 
Willem Alexander hem heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens door hem 
bewezen diensten aan de Nederlandse samenleving. “Authentiek vroom, nuchter, beminnelijk en met 
breed kerkgevoel”, zo werd Bert gekarakteriseerd. Zie ook Bert Drost Koninklijk onderscheiden – 
Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

Vacature voorzitter
Per 1 januari 2024 zal er een vacature zijn voor de voorzitter van de classis omdat de termijn van de 
heer Haasnoot zal eindigen. Indien u geïnteresseerd bent of een geschikte kandidaat wilt voordragen,
kunt u contact opnemen met de scriba de heer Middelkamp,
Apollostraat 17,  5258 AR Berlicum. Tel. 06-20596459.   classis-scriba-noord-brabant-limburg-
reunion-wallonne@protestantsekerk.nl 

Herbenoeming classispredikant
Per 1 september 2023 eindigt de ambtstermijn van classispredikant ds. Marco Luijk. De classicale 
vergadering van 25 januari heeft op advies van de Kleine Synode besloten ds. Marco Luijk te 
herbenoemen voor een periode van 5 jaar. Er bestaat brede waardering voor de wijze waarop ds. 
Luijk de rol van classispredikant vervult. Er is sprake van een goede samenwerking. Hij voelt zich 
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thuis in zijn functie en gaat ook graag door in de volgende periode. Een herbenoeming na deze 
periode behoort niet tot de mogelijkheden. De maximale termijn is twee keer vijf jaar.

Simon Middelkamp, scriba Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne

41e conferentie Kerk en Israël op 7 en 8 maart
Zie Inschrijven 41e Conferentie Kerk en Israël – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion 
Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

Veertigdagenkalender
Hier te bestellen Bestel de gratis Petrus veertigdagentijdkalender 2023 | Petrus - Protestantse Kerk

Symposium Harde feiten zachte krachten op 13 april
Ecologie, theologie en de kerk in beweging
Hoe deze onderwerpen bespreekbaar te maken in de gemeente? Zie 
https://www.pepredikanten.nl/seminars/harde-feiten-zachte-krachten/

NBG webinar voor voorgangers en theologen
In de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
twee webinars voor predikanten, voorgangers en andere Bijbelprofessionals, met als thema “Wie
is Jezus?” Op maandag 20 maart gaat het over Jezus de lijdende messias en op maandag 27 
maart over Jezus die zich bekendmaakt als de opgestane Heer. De webinars bieden 
verdiepende exegese bij Matteüs 16:13-21 en Lucas 24:13-35 en inspiratie voor de 
verkondiging.
Daarnaast biedt het NBG voor het eerst een exegese-service. Dit houdt in dat u in de zeven 
weken van de veertigdagentijd steeds op maandag een e-mail ontvangt met toelichting en 
inspiratie voor de tekst van de komende zondag. De teksten zijn ontleend aan het thema van 
Bijbel Basics: Wie is Jezus? Dit materiaal geeft u in kort bestek zicht op de tekst en invalshoeken
voor de verkondiging. De eerste mail komt op 20 februari. Voor informatie en aanmelden, klik 
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/professional-en-bijbel/webinars/

Training Waarderend leidinggeven voor predikanten en kerkelijk werkers
De training Waarderend Leidinggeven is een training op drie donderdagen in maart, april en mei 
2023 in Amersfoort-Vathorst bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers en gegeven door 
Nico Belo en Theo Hettema.
In de training leer je met de methodiek van waarderende gemeenteopbouw te kijken naar jouw 
leidinggeven als predikant of kerkelijk werker.Niet vanuit het oplossen van problemen, maar door
het methodisch kijken naar bloeifactoren en mogelijkheden. De training heeft een omvang van 2 
ec studiepunten in de nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers (2 ec = 56 uur, inclusief 
20 contacturen). Kosten: € 350,-.
Zie https://www.met-andere-ogen.nl/waarderend-aanbod/

Oproep CCBB: collegeleden en beoordelaars gezocht
Gezocht: collegeleden voor het Classicaal College voor de Behandeling van 
Beheerszaken Noord-Brabant,Limburg en Réunion Wallonne (CCBB)
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Ben jij een (ervaren) professional op het gebied van (financieel) beheer van organisaties? Word 
je enthousiast van complexe financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? Wil je jouw talenten 
graag inzetten binnen de Protestantse Kerk? Dan kom je als geroepen!
Het werk van het CCBB is ontzettend boeiend en veelzijdig en vraagt om een goede 
samenwerking. Soms is het moeilijk en uitdagend, maar samen met de andere collegeleden 
wordt eigenlijk altijd wel een goede oplossing gevonden. Centraal staat de zorg voor de 
vermogensrechtelijke aangelegenheden bij plaatselijke gemeenten en diaconieën in onze 
classis. Het CCBB is er naast hun kerkordelijke taak van toezicht ook om mee te kijken, mee
te denken en soms mee te werken aan de blijvend goede zorg voor de ‘materiële zaken’ van 
ruim 200 diaconieën en gemeenten in onze classis. Het is een mooie uitdaging in deze tijd van 
vaak krimpende middelen en beschikbaarheid van mensen.

Wat verwachten wij van jou?
Het meest van belang is ervaring met bestuurlijke taken (met name op diaconaal- en/of 
kerkrentmeesterlijk gebied) en betrokkenheid bij onze Protestantse Kerk in Nederland via 
lidmaatschap bij een van de gemeenten.
In verband met de complexiteit van de vragen uit de gemeenten zijn er ook een aantal andere 
zaken die van belang zijn voor een lid van het CCBB:
● Je beschikt over een kerkrentmeesterlijke of diaconale achtergrond of je hebt anderszins 
kennis en ervaring in het kerkenwerk.
● Bij voorkeur is met door studie en/of ervaring expertise opgedaan op één of meerdere van de 
volgende gebieden: juridisch, financieel, technisch en bestuurlijk.
● Je beschikt over inlevingsvermogen, bent communicatief vaardig en in staat met 
conflictsituaties om te gaan.
● Je hebt ervaring met het formuleren en toetsen van (toekomstig) beleid.
● Je bent onafhankelijk (zonder zakelijk belang) en tegelijkertijd ook teamspeler.
● Je bent bereid en in staat de vergaderingen bij te wonen en je daarop voor te bereiden.
● Een gemiddelde beschikbaarheid van 1 á 2 dagdelen per week. Onderdeel daarvan is 1x per 
maand een CCBB-vergadering (om en om fysiek-online).
● Een benoeming geldt initieel voor een periode van vier jaar.

Interesse?
Mocht je overwegen om deel te worden van het CCBB Noord-Brabant, Limburg en Réunion 
Wallonne en/of meer informatie willen, neem dan contact met de heer Pieter Flach (voorzitter 
van het CCBB). Hij vertelt je er graag meer over en is bereikbaar per mail 
p.flach@protestantsekerk.nl  of per telefoon: (06) 51 41 62 34

Gezocht: beoordelaars voor het Classicaal College voor de Behandeling van 
Beheerszaken Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (CCBB)
Heb jij ervaring op het gebied van financiële administraties van organisaties? Word je 
enthousiast van het beoordelen en interpreteren van financiële rapportages? Wil je jouw talenten
graag inzetten binnen de Protestantse Kerk? Dan kom je als geroepen! Het werk als beoordelaar
van het CCBB is ontzettend boeiend. Voor het CCBB staat de zorg voor de vermogensrechtelijke
aangelegenheden bij plaatselijke gemeenten en diaconieën in onze classis centraal. Als 
beoordelaar signaleer je als eerste of een gemeente of diaconie in financiële problemen dreigt te
komen bij het beoordelen van ingediende begrotingen en jaarrekeningen. Daarmee kun je het 
gewenste proactieve toezicht door het CCBB bijtijds in gang zetten.

Wat verwachten wij van jou?
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Het meest van belang is ervaring met het beoordelen en interpreteren van financiële stukken, 
zoals begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen. Daarnaast betrokkenheid bij onze 
Protestantse Kerk in Nederland via lidmaatschap bij één van de gemeenten. In verband met de 
complexiteit zijn er ook een aantal andere zaken die van belang zijn voor een beoordelaar van 
het CCBB:
● Je beschikt over een kerkrentmeesterlijke of diaconale achtergrond of hebt anderszins kennis 
en ervaring in het kerkenwerk.
● Bij voorkeur is door studie en/of ervaring expertise opgedaan op financieel gebied.
● De beoordelingen worden afgerond met een brief. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
standaardteksten en in enkele gevallen vrije tekst. Schriftelijke vaardigheid is daarom gewenst.
● Je bent bereid en in staat 1 á 2 vergaderingen per jaar bij te wonen en je daarop voor te 
bereiden.
● Een gemiddelde beschikbaarheid van 1 á 2 dagdelen per week. In de periode 
december/januari is er een jaarlijkse piek bij het beoordelen van begrotingen; voor 
jaarrekeningen is dat in juni, juli en augustus.

Interesse?
Mocht je overwegen om als beoordelaar deel te worden van het CCBB Noord-Brabant, Limburg 
en Réunion Wallonne en/of meer informatie willen, neem dan contact met de heer Wim de Vos 
(coördinator beoordelaars). Hij vertelt je er graag meer over en is bereikbaar per mail 
w.devos@protestantsekerk.nl  of per telefoon: (06) 51 04 29 92

Kijk ook eens op de classiswebsite

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

Trainingen en cursussen voor ambtsdragers
Er zijn trainingen voor alle ambtsdragers, zie Ambtsdrager | Protestantse Kerk in Nederland
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.
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. 
Zie ook www.openkerkendag.nl 

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 
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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 en werkgemeenschappen
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 ring bijeenkomsten 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 ring bijeenkomsten 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 181 jaar. U bent welkom subsidieaanvragen in
te dienen. Zie  Home (verenigingunitas.nl)

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
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