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Welkom buiten! 

 
Pinksteren… het is het feest van open deuren en         
open ramen. Monden openen zich om het goede        
nieuws te vertellen aan ieder die het horen wil.         
Mensen worden geraakt en slaan nieuwe wegen       
in. Het is het feest van ruimte en nieuw begin.          
Van beweging en enthousiasme. 
 
Op de afbeelding van de middeleeuwse      
kunstenaar Giotto di Bondone is het nog niet        
zover. De discipelen zitten binnen, in een       
gesloten kamer. Het is vol, er is geen ruimte voor          
toevallige passanten. Zelfs de moeder van      
Jezus, Maria, is er niet. Nog geen beweging,        
veilig achter dichte deuren in een gesloten kring. 
 
Maar de Geest van God is in staat deze         

geslotenheid te doorbreken. Angst kan de Heilige Geest niet weerhouden, dichte deuren vormen             
geen belemmering. Vanuit de donkere lucht die zich aftekent boven het huis waar de leerlingen               
zijn samengekomen, komen al stralen naar beneden. Lichtstralen als teken van de Geest die wordt               
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uitgestort. Lang niet iedereen heeft dat in de gaten. De mannen zijn druk met elkaar in gesprek                 
(rechtsvoor) of ze staren wat voor zich uit. Twee van de leerlingen (rechtsachter) hebben wel oog                
voor het gebeuren. Ze kijken omhoog. De man met de baard lijkt wat verbaasd te kijken, bijna                 
angstig. Van het gezicht van de andere man is weinig af te lezen. Naar één van de leerlingen word                   
ik als kijker toegetrokken, Petrus. Hij zit helemaal links. Hij lijkt zich niet te mengen in de                 
gesprekken van zijn vrienden; hij kijkt ook niet naar boven, maar naar buiten. Gaat het gebeuren                
helemaal aan hem voorbij? Heeft hij het licht al gezien? Is hij een stap verder dan de anderen. Hoe                   
dan ook, hij kijkt naar u en mij. Nodigt hij ons uit om ook binnen te komen? Of zoekt hij naar een                      
opening uit de besloten ruimte waar hij en zijn vrienden zich veilig wanen? 
 
Vanuit het perspectief van het schilderij staan wij buiten. Maar is dat ook zo? Voelen wij ons binnen                  
vaak niet veel meer op ons gemak, in onze ‘comfort zone’. Knus en warm, veilig en afgegrensd?                 
Laten we ons door Petrus uitnodigen naar binnen te komen of volgen we hem op zijn weg naar                  
buiten? (Handelingen 2,14)  
 
Pinksteren is het feest van de doorbraak. Van mannen én vrouwen die naar buiten treden en in                 
hun dagelijks leven vertalen wat Gods goede boodschap voor hen betekent. Van een kerk die               
zoekt naar wegen om een ‘zoutend zout’ en een ‘lichtend licht’ te zijn. Open en in alle vrijheid,                  
zonder dwang en opdringerigheid. We mogen als kerk mensen een veilig huis bieden, bewogen              
zijn met mensen die beschutting zoeken. Maar we hebben ook de roeping in beweging te blijven                
en te zoeken naar manieren en vormen zodat we geen gesloten kring vormen. We worden               
geroepen open te staan (diaconaal, pastoraal, oecumenisch etc.) naar de wereld om ons heen. 
 
Nieuws uit de gemeenten 
 
Pop-Up Kerk Apeldoorn 

 
Vier dagen lang was hij in Apeldoorn te zien: een heuse           
‘opblaaskerk’. Het gebeurde in de week voor Pasen.        
Met zijn 12 meter hoog torende de kerk boven het NS           
Station Apeldoorn uit en was niet te missen voor wie          
zich spoedde van of naar de trein. Een Pop-Up Kerk is           
een kerk die verschijnt en verdwijnt. Elke morgen ging         
er lucht ingeblazen en werd een grijze massa een kerk.          
En ‘s avonds ging de stekker er uit en viel de kerk terug             
in diezelfde grijze massa. Symboliek ten over. 
 

Een Pop-Up Kerk wil op een verrassende manier kerk en geloof aanwezig stellen in het publieke                
domein. Zonder opdringerigheid is het een poging om op de straat, op een plein of op een grasveld                  
de passant de kerk te laten ontmoeten. Een gelegenheid om in de week voor Pasen iets te                 
vertellen van het paasgeloof. En het werkte: veel mensen stapten letterlijk van de fiets af of                
vertraagden de pas om het wonderlijk verschijnsel van een popupkerk gade te slaan. Sommigen              
deden meer en kwamen naderbij of gingen zelfs de kerktent binnen. Zo ontstonden gesprekken die               
raakten aan kerk en geloof.  
Deze Pop-Up Kerk is tot stand gekomen door een initiatiefgroep en is ingevuld vanuit een vijftal                
kerken (PKN, baptist, Nederlands Gereformeerd, Christelijk Gereformeerd en Pinksterkerk) waarbij          
zich een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn voegde. Een echt            
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oecumenisch gebeuren dus. Gezamenlijk werd zo een gevarieerd programma aangeboden, van           
het lopen van een labyrint, een high tea, een creatief programma, iets            
voor kinderen, een paar leden van het Bachkoor Apeldoorn die stukken           
Matthäus Passion zongen, een korte kruisweg, enzovoort. Belangrijker        
nog dan het programma was gewoon het gesprek bij een kop koffie of             
thee.  
 
Terugkijkend zijn het dagen geweest waarin we zegen hebben         
ontvangen, waarbij het mooie weer ook zeker genoemd moet worden. Het           
gaf velen die meededen een kick om op deze manier kerk te zijn. En we               
geloven zeker dat er passanten en omstanders door woord en welkom           
bereikt zijn met het evangelie van Jezus Christus. Dankbaar zijn we ook            
voor de positieve belangstelling waarop deze Pop-Up Kerk zich mocht          

verheugen in de media. Een positief verhaal over de kerk in de krant of op TV en radio helpt in                    
ieder geval in het uitdragen van de missie van de kerk.  
 
Arjan Plaisier (voorganger van de geloofsgemeenschap de Fontein (PKN) te Apeldoorn 
 
Uitgezonden naar Indonesië en Bosnië 

 
Op zondagavond 9 juni zijn Björn en Marlies van Veelen en 
Heleen van der Sluijs uitgezonden vanuit de Oudekerk in Ede, 
voor een periode van 6 jaar. Björn en Marlies gaan naar Java, 
Indonesië en willen zich daar inzetten voor het jeugdwerk in 
de kerk en gehandicaptenzorg. Heleen vertrekt naar 
Sarajevo, Bosnië om een kleine kerk te ondersteunen in haar 
diaconale en missionaire taak. De uitzending wordt 
georganiseerd door de Gereformeerde Zendingsbond GZB. 

De uitzendingsdienst werd geleid door de wijkpredikant ds. J.M. Molenaar. De tekst voor de preek 
was Handelingen 4: 13, onder het thema: ‘Herkenbaar tot op Jezus!’ De uitzending werd verricht 
door ds. J.P. Ouwehand, directeur van de GZB. 
 
Naar het avontuurlijke Indonesië 
“Wij geloven dat we ons werk in Indonesië niet zonder onze God kunnen doen” zeggen Björn en 
Marlies. “Wij willen ons inzetten voor alle lagen van de bevolking: Arm en rijk, oud en jong, 
hoogopgeleid en werkloos”. Het echtpaar krijgt van de predikant van de Oudekerkgemeente, ds. 
J.M. Molenaar, de bemoedigende tekst uit de Bijbel mee: “Jezus zegt: In de wereld zal je 
verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). 
 
Opbouwen in Sarajevo 
“De liefde van Jezus wil ik graag delen met mensen in Bosnië” motiveert Heleen haar uitzending 
naar Bosnië. “Ik wil graag de kerk daar sterker maken en laten groeien”. Ook zij krijgt een tekst 
mee: “Jezus zegt: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld” (Matth. 28:20). 
 
Persbericht, Oudekerkgemeente Ede 
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Verklaring van verbondenheid - Nationale Synode 2019 
 
Op 29 mei ben ik naar Dordrecht afgereisd om de          
Nationale Synode 2019 bij te wonen. Een bijzonder        
moment. Exact 400 jaar geleden was er ook een Synode          
en ontstond er een eerste breuk in de kerk van de           
Reformatie. Daar is het niet bij gebleven, steeds weer         
ontstonden er scheuren. Het heeft geleid tot een        
versnipperd protestantisme. In het voorwoord van het       
programma schrijven ds. Gerrit de Fijter en dr. Sjaak van          
‘t Kruis: “Onze geschiedenis vraagt om schuldbelijdenis,       
omdat we er als kerken en geloofsgemeenschappen vaak        

niet in geslaagd zijn om met voldoende respect - ja, met liefde - met elkaar om te gaan. Daarmee                   
hebben we schade toegebracht aan het lichaam van Christus, aan de verkondiging van Zijn              
naam.” 
De bijeenkomst in de Grote Kerk te Dordrecht op 29 mei 2019 was bijzonder. De veelkleurigheid                
van het protestantisme werd hoorbaar en zichtbaar in de muziek en het gesproken woord. Prof. Dr.                
Bram van de Beek kwam met een prikkelende stelling: de Dordtse leerregels hebben het              
paradigma van Arminius overgenomen,    
waardoor God en mens op hetzelfde      
speelveld komen te staan. Maar, aldus      
Van de Beek: God is niet één van de         
spelers in het veld van de wereld. Gods        
geheimenis gaat boven al het aardse uit.  
De migrantenkerken waren ruim    
vertegenwoordigd en ook   
vertegenwoordigers uit de Rooms-katholieke Kerk en de Oosters Orthodoxe kerk waren als            
‘waarnemer’ aanwezig. Dr. Samuel Lee, pinkstervoorganger uit Amsterdam, sprak hoopvolle          
woorden: “Het christendom in Nederland sterft niet af, maar krijgt een nieuwe vorm. (...) Samen               
met u is mijn geloof compleet!” Hét moment van deze lange middag was het voorlezen en                
ondertekenen van de ‘Verklaring van Verbondenheid’. Samen met 37 kleine en grote            
geloofsgemeenschappen en kerken uit Nederland (waaronder de Protestantse Kerk)         
ondertekenden de Remonstranten de verklaring. Een moment van herstel van een oude breuk.  
Ik vond het een feestelijke bijeenkomst, een middag om dankbaar op terug te kijken (zie ook de                 
samenvatting op de NPO). Het is mijn overtuiging dat we het ons als kerken niet kunnen                
veroorloven los van elkaar op te trekken. In de woorden van de verklaring: “Wij horen bij Christus                 
en daarom bij elkaar”. Ik hoop van harte dat het streven naar verbondenheid verder doorwerkt en                
dat de verklaring lokaal handen en voeten krijgt. Als u in uw gemeente ervaring hebt met mooie of                  
verrassende samenwerking tussen gemeenten, kunt u dat opsturen voor een volgende editie van             
‘Ontmoeten op de Veluwe’. 
Ik ben me ervan bewust dat er lezers zullen zijn die hun vraagtekens zetten bij deze verklaring en                  
daar minder enthousiast over zijn. Het blijft voor de Protestantse Kerk (en ook breder, voor de hele                 
christelijke traditie) een opgave hoe je omgaat met de veelkleurigheid en diversiteit in en tussen de                
kerken. Ik hoop en bid dat we elkaar als gelovigen erkennen - en hopelijk in de onderlinge                 
ontmoeting ook herkennen - in ons geloof in Jezus Christus, de Levende Heer.  
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Fugo-beraad en plaatselijke oecumenische samenwerking 
 
Toen ik een vriend van mij vertelde dat ik naar het FUGO-beraad            
ging, wist hij tot mijn verbazing meteen waar de afkorting FUGO           
voor staat: Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Hoewel        
dit beraad al sinds 1979 bestaat, is de kans groot dat u er nog              
nooit van gehoord hebt. Aan de wieg ervan staan kerkelijk          
leidinggevenden die op regionaal niveau werkzaam zijn, zoals        
dekens en predikanten van toenmalige provinciale      
synodebesturen (Gereformeerde Kerken) en Provinciale     

Kerkvergaderingen (Ned.Herv. Kerk). In de loop van de tijd voegden de Oud-katholieken,            
vertegenwoordigers van Oosters-Orthodoxe Kerk, de Oriëntaalse Kerken, het Leger des Heils en            
de Hersteld Hervormde Kerk zich erbij. Anders dan de Raden van Kerken is de structuur van het                 
FUGO informeel. Het is een plaats waar we ervaringen delen en elkaar op de hoogte houden van                 
wat er binnen hun kerken leeft en welke ontwikkelingen er gaande zijn. De laatste bijeenkomst               
hebben we bv. gesproken over de Mozaïek van Kerkplekken van de Protestantse Kerk. Namens              
de Protestantse Kerk zijn de classispredikanten van de betreffende provincies vertegenwoordigd.  
Op meerdere plekken op de Veluwe is sprake van (in)formele oecumenische samenwerking. Als u              
daar in uw gemeente ervaring mee hebt, zou ik daar graag meer van horen. 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 

Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht. 

Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk, Lied 695 
Tekst: Pia Perkiö; vertaling: Sytze de Vries 
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Informatie over de classis 
 
Website Classis Veluwe: www.pknclassisveluwe.nl.  
We wijzen u ook op de Facebookpagina van onze classis: Classis Veluwe - Protestantse Kerk.               
Ook daar vindt u informatie over activiteiten, impressies van bijeenkomsten en andere relevante             
informatie vanuit de bredere kerk en samenleving. Als u mee wilt praten, kunt u zich aanmelden bij                 
de Facebookgroep: Classis Veluwe - Protestantse Kerk in Nederland. Dit is een besloten             
groep, zodat we kunnen voorkomen dat alles en iedereen berichten in deze groep kan plaatsen. 
 

U ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe.                
Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van                 
de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of                   
op uw website.  
Als er geen naam onder een stukje staat, is het van mijn hand. Als u aandacht wil voor                  
een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit, een activiteit als kerk               
in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van waarde kan zijn voor               
andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.  
 
Gegevens classispredikant Classis Veluwe: 
ds. Wilbert van Iperen 
w.vaniperen@protestantsekerk.nl 
06 - 31 99 14 77 
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