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de classicale vergadering Veluwe bouwt aan de toekomst: 2020 - 2023  
 

In Psalm 127 vers 1 (Naardense Bijbel) staat: 
  

Als de Ene een huis niet bouwt, 
vergeefs zwoegen daaraan zijn bouwers; 
als de Ene een stad niet bewaakt, 
vergeefs wacht dan de waker. 

 

Lied 422 Laat de woorden die we hoorden, vers 3 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 

In dit licht gaan we aan de slag met de uitvoering van het beleidsplan met de bede om Gods zegen. 

 

 

De Kerk leeft van de hoop.  

De classicale vergadering heeft 

daarom een anker als symbool 

gekozen tegen de achtergrond het 

beeldmerk van de Protestantse 

Kerk in Nederland.  

 

In dat beeldmerk is heel duidelijk 

de duif als symbool van de Geest 

zichtbaar.   

 

Hoop, hopen is voor het 

beleidsplan richtinggevend. 

Elke letter van dit woord heeft 
betekenis voor ons werk. 
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Voor onze missie verwijzen we naar de 

Romeinse Artikelen van de Kerkorde van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Over de classis 

wordt daar gezegd: 

“De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin 

gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede 

aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.” 

 

De plaatselijke gemeente staat in relatie tot andere gemeenten. Zij kan op zichzelf de lengte, 

breedte, hoogte en diepte van de liefde van de liefde van Christus niet begrijpen (Efeze 3, 14-19). We 

zijn aan elkaar gegeven en hebben daarom een verantwoordelijkheid voor elkaar. De classicale 

vergadering ondersteunt gemeenten hierin door het kerkelijk leven in de classis en de ontmoeting 

van gemeenten te bevorderen en zij ziet erop toe dat gemeenten hun roeping en taak nakomen. 

 

Het symbool van Classis Veluwe is een anker, teken van de hoop. Hoop behoedt ons voor activisme 

en moedeloosheid. Het opent onze ogen voor het geloof dat waar twee of drie in zijn naam aanwezig 

zijn, Christus in hun midden is (Matth. 18, 20). Het maakt onze oren opmerkzaam voor het ritselen 

van de Geest op plekken waar je geen kerk meer verwachten zou. In een tijd waarin veel gemeenten 

geconfronteerd worden met krimp (‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’) belijden we dat onze Heer, Jezus 

Christus de kerk door zijn Geest samenroept en in stand houdt (H.C.-vraag 54). Vanuit dat 

fundamentele vertrouwen zijn we als kerkelijke gemeente present in deze wereld, om op de plek 

waar wij gesteld zijn, in een leven van navolging, getuige te zijn van de Levende Heer. 

 

Hopen 
 

De missie zoals hierboven verwoord vullen we verder in door een aantal werkwoorden te 

introduceren, waaraan we als classis Veluwe onze inzet en activiteiten willen toetsen. De woorden 

zijn gebaseerd op de letters van het woord HOPEN dat centraal staat in onze visie. 

 

Horen 
Het geloof begint met het gehoor, zo belijdt ook Israël in haar centrale belijdenis uit 

Deuteronomium 6,4: “Luister, Israël: de HEER onze God, de HEER is de enige! Heb daarom 

de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.” Voordat we spreken, 

luisteren we naar het levende Woord van God, om van daaruit aandachtig te luisteren 

naar de stem van de mens naast ons. Deze houding is het fundament van al spreken, over 

en weer: in de classicale vergadering, tussen de gemeenten en de classicale vergadering 

en de gemeenten onderling. 

 

Ondersteunen en ontmoeten 

In de Protestantse Kerk hechten we aan de lokale gemeente, maar zijn we ons er ook van 

bewust dat een lokale gemeente niet losstaat van andere gemeenten. Onbekend maakt 

onbemind, daarom is ontmoeting en naar elkaar luisteren belangrijk. In de classicale 

vergadering ontmoet de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland elkaar. De 

classicale vergadering ondersteunt gemeenten en bevordert de ontmoeting tussen de 
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gemeenten onderling (o.a. in de ring). In alle diversiteit zijn we aan elkaar gegeven en 

kunnen we elkaar over en weer tot een hand en een voet zijn. 

 

Prikkelen en pionieren 

De ontmoeting met andere gemeenten kan verrijken, maar kan ook schuren. Het is 

belangrijk deze spanning niet uit de weg te gaan. In de onderlinge ontmoeting en het 

geloofsgesprek prikkelen we elkaar. Dat kan een dieper inzicht geven in de rijkdom van 

het Evangelie en bijdragen aan het scherper formuleren van de eigen identiteit. 

 

In de missie spraken we in het kader van de krimpende kerk over het ‘ritselen van de 

Geest’. In een samenleving waarin de diversiteit is toegenomen, is het belangrijk oog te 

hebben voor de context waarin de gemeente geplaatst is. Deze bewustwording heeft 

geleid tot allerlei nieuwe vormen van kerk-zijn en vernieuwende initiatieven in bestaande 

kerken. Als classicale vergadering zien we zowel de waarde van traditionele vormen van 

kerk-zijn als van nieuwe vormen (in bestaande gemeenten dan wel pioniersplekken). We 

weten ons geroepen de ontmoeting tussen bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn te 

bevorderen. 

 

Evalueren 

Naast het bevorderen van ontmoeting en de onderlinge verhoudingen heeft de classicale 

vergadering richting de gemeenten in haar gebied een evaluerende taak. In het contact 

met en het bezoek aan de gemeenten en de ambtsdragers (m.n. door de reguliere 

bezoeken van de classispredikant) houdt zij de gemeente zonodig een kritische spiegel 

voor door hen te herinneren aan het wezen van de kerk: het evangelie, de 

geloofsgemeenschap, het diaconaat en de zending van de kerk. 

De classicale vergadering neemt ook haar verantwoordelijkheid waar het gaat over het 

functioneren van de gemeente en haar ambtsdragers en inzake kerkelijke tucht. 

 

Namens 

De classispredikant representeert namens de Classicale Vergadering de kerken in de 

classis. De gemeenten maken deel uit van de samenleving en de samenleving doortrekt 

ook het leven van de gemeente. De classispredikant vertegenwoordigt de kerken in de 

classis in oecumenische en maatschappelijke contacten. Hij is het ‘gezicht’ van de classis. 

 

 

Er zijn vier beleidsdoelen gekozen en daarbij wordt met een grotere en vette letters welk aspect 

wordt geraakt. 
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De classicale vergadering Veluwe bestaat sinds 1 mei 2018 en is een direct gevolg van de nieuwe 

koers in de kerk op grond van de nota Kerk 2025: back to basics. Daarmee wordt beoogd de 

kerkelijke structuur lichter te maken, minder vergaderen en meer tijd voor ontmoeten. Op alle 

niveaus moet er ruimte komen voor het geloofsgesprek.  

 

Op classicaal niveau is echter sprake van een verzwaring van de taken, meer vergaderingen en een 

zwaardere structuur. Het is een uitdaging om in deze nieuwe constellatie toch ruimte te hebben voor 

ontmoeten en het geloofsgesprek. 

 

In ordinantie 4-14 worden de taken voor de classicale vergadering opgesomd. Verder worden het 

breed moderamen en de classicale vergadering op meer plaatsen in de ordinanties genoemd omdat 

er ook op tal van andere terreinen een taak ligt. De classicale vergadering richt haar blik naar binnen: 

zijn we toegerust voor onze taak; wat zien we binnen de classis: hoe staan de gemeente ervoor;  

naast de predikanten verbonden aan een gemeente zijn er nog meer voorgangers: wie zijn het en 

wat willen we met elkaar?; we kijken om ons heen en zien allerlei verbanden waarvan het goed is dat 

we daar contact mee hebben. 

 

Deze vier cursieve zinnetjes zijn de aanleiding voor vier beleidsdoelen: 

• huis op orde 

• vitale gemeenten 

• band met voorgangers 

• blik naar buiten 

 

Nadat de beleidsdoelen zijn vastgesteld is het van belang om bij de uitwerking te kijken of het 

gewenste effect wordt bereikt en als dat niet het geval om op tijd bij te sturen. Er wordt niet gewerkt 

met jaarplannen maar de beleidsdoelen staan jaarlijks op de agenda van de CV zodat de vorderingen 

gedeeld kunnen worden.  

 

Ook andere kerkelijke ontwikkelingen gaan door en raken ons ook. Denk aan pioniersplekken, 

huisgemeenten, mozaïek van kerkplekken. Er moet een band/lijn zijn met/naar de landelijke kerk 

omdat er wederzijds ruimte en respect moet zijn om waar nodig nieuwe kaders te ontwikkelen of 

ruimte te scheppen voor gewijzigde of nieuwe inzichten. 
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Centrale vraag 

Wat is er nodig om als classicale vergadering Veluwe te kunnen functioneren.  

 

Beleidsdoel 

De classicale vergadering Veluwe is toegerust om de aan haar toevertrouwde en opgedragen taken 

op het juiste niveau - moderamen, breed moderamen en classicale vergadering - uit te kunnen 

voeren.  

 

Uitwerking 

Er is evenwicht tussen wat moet en wat kan met de daarbij behorende kennis en kunde. 

Besluiten worden daar genomen waar het kan (als de ordinanties daar ruimte voor geven). 

De classicale vergadering is goed voorbereid en het is inhoudelijk een goede vergadering 

Er is voldoende kennis aanwezig en er zijn voldoende middelen waaronder ook de regelgeving. 

De classicale vergadering kenmerkt zich door ontmoeting, geloofsgesprek en inhoudelijke thema’s. 

  

Aanpak 

Stel een onderzoek naar  

• waar zitten de zwakke plekken  

• welke verwachtingen er zijn 

• welke maatregelen dragen bij 

• wat zijn de verwachtingen van de omgeving 

• volwassenheid van de organisatie 

en kom met aanbevelingen. 

 

Middelen 

Het onderzoek is een blik in de eigen keuken. Voor een juiste blik is een onpartijdige derde nodig. Het 

onderzoek bestaat voor een deel uit eigen waarneming, het opstellen van een sterkte/zwakte-

analyse en voor een deel uit het houden van enquêtes. Van de onafhankelijke derde wordt 

creativiteit verwacht bij de inzet van middelen. 

Deze onafhankelijke derde kan ook als taak krijgen om na afronding van het onderzoek en de 

implementatie van de voorstellen periodiek te meten hoe het staat met de verbetering.  
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Centrale vraag 

Wat is er nodig dat in de classis Veluwe alleen vitale gemeenten bestaan? 

 

Beleidsdoel 

Er is een instrumentarium beschikbaar om de vitaliteit1 van de gemeenten te meten en waar 

mogelijk/nodig te verbeteren.  

 

Uitwerking 

De CV biedt de helpende hand om gemeenten vitaal te houden of weer op weg te helpen om vitaal 

te worden. De uitvoering ligt echter wel bij de gemeenten. Het gaat om bewustwording, aftasten van 

mogelijkheden ook op het gebied van samenwerking, versterking waar het kan, afslanking waar het 

moet. 

De CV en de classispredikant beschikken over bevoegdheden om daar waar nodig in te grijpen. De 

CV, de classispredikant en CCBB werken aan het tijdig signaleren en bijsturen om erger te 

voorkomen. Daar is de gemeenteschouw een belangrijk instrument bij. CCBB brengt in kaart hoe de 

gemeente er financieel voorstaan en met BM en classispredikant worden ook andere aspecten 

meegewogen. 

 

Aanpak 

Jaarlijks de gemeenteschouw uitvoeren waarbij er een verschuiving optreedt van alle gemeenten 

binnen een ring naar gemeenten die extra aandacht nodig hebben. 

Beschikbaar stellen van ondersteunende documentatie waarbij ook samenwerking aan de orde 

wordt gesteld. 

Adviseren bij samenwerkingsverbanden bij het beroepingswerk. 

De rol van de ringen bij de ontmoeting van de gemeenten. 

Waar het kan, experimenten opzetten en/of beschikbare kennis benutten. 

 

Middelen 

Het bundelen van de beschikbare informatie van CCBB, classispredikant, …, tot een beeld over de 

gemeenten. Deze informatie gebruiken voor een actieve rol waar dat nodig is. En blijven kijken wat 

de beste aanpak is.  

 
1 Vitaliteit bestaat uit mensen en middelen: ambtsdragers, vrijwilligers en op langere termijn ook een 
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. 
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Centrale vraag 

Op welke wijze zijn voorgangers en CV optimaal2 met elkaar verbonden.  

 

Beleidsdoel 

Er is een band tussen de CV en de voorgangers binnen de classis Veluwe. De voorgangers kunnen in 

specifieke doelgroepen onderverdeeld worden. De behoefte van de specifieke doelgroep bepaalt hoe 

de band is vormgegeven. Bij de band speelt ook de zorg voor het welbevinden een rol, gaat om het 

om gezien te zijn en voorzien in een netwerk. 

 

Uitwerking 

De CV belegt in samenwerking met vertegenwoordigers van de specifieke doelgroepen 

bijeenkomsten, en onderhoudt het contact. Zij doet dit op een wijze die door beiden wordt gedragen 

en gestimuleerd. De vorm en de inhoud van de bijeenkomsten en het wederzijdse contact zijn 

bepalend voor het onderhouden van de band.  

Specifieke doelgroepen zijn: 

• kerkelijk werkers 

• predikanten in algemene dienst en met bijzondere opdracht 

• preekconsenthouders 

• proponenten 
 

Aanpak 

Er is inmiddels een bijeenkomst met de kerkelijk werkers geweest. De tweede bijeenkomst is 

gepland. Een kerkelijk werker neemt als adviseur deel aan de classicale vergaderingen. Er is een band 

ontstaan. Nu is het onderhouden en uitbouwen. 

Er is een bijeenkomst met de predikanten in algemene dienst en met bijzondere opdracht gehouden. 

Ook hier is een band gelegd en gaat het nu om onderhouden en uitbouwen. Er is ruimte voor een 

afgevaardigde uit deze groep. 

Voor de specifieke groepen proponenten en preekconsenthouders3 moet onderzocht op welke wijze 

een band zinvol is. 

  

Middelen 

De CV stelt de middelen beschikbaar die nodig zijn om de band met de specifieke doelgroepen te 

kunnen onderhouden. Voor twee specifieke doelgroepen is dat een jaarlijkse bijeenkomst. Voor de 

twee andere groepen moet onderzocht worden waar behoefte aan is.  

 
2 Optimaal wil zeggen dat er met wederzijds goedvinden afspraken zijn om inhoud aan de band te geven 
3 Deze mensen hebben alleen een preekconsent en zijn dus geen kerkelijk werker. 
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Centrale vraag 

Op welke wijze kunnen we deelnemen aan, inbreng hebben in maatschappelijke en andere kerkelijke 

verbanden.  

 

Beleidsdoel 

In de taakomschrijving van de classispredikant staat dat hij binnen de classis Veluwe het gezicht naar 

buiten is. De classispredikant kent de maatschappelijke en andere kerkelijke verbanden en vanuit 

deze verbanden weet men ook de weg naar hem. 

 

Uitwerking 

De classispredikant onderzoekt mede met behulp van de verschillende raden van kerken  
 

Aanpak 

Deze taak staat nog in de kinderschoenen en er zal onderzocht moeten worden welke relevante 

maatschappelijke verbanden er zijn, met welke agenda de classispredikant deelneemt en dat geldt 

ook voor andere kerkelijke verbanden. 

Bij maatschappelijke verbanden gaat het in eerste instantie om de burgerlijke gemeenten op de 

Veluwe. Er zijn op verschillende plaatsen ontmoetingen tussen het gemeentebestuur en de 

plaatselijke kerken. Ondernemerskringen zijn andere verbanden waar gezocht kan want en hoe een 

band een toegevoegde waarde heeft   

  

Middelen 

Visitekaartjes, …  en dat zal verder heel beperkt zijn. 

 


