
Ontmoeten op de Veluwe 
Editie 2020-01 

 
Verblijf in de cel 
 
Eind februari verbleef ik enkele dagen op een        
vertrouwde plek: de Onze Lieve Vrouwe Abdij van de         
Benedictinessen in Oosterhout. Voor mij is een retraite        
veel meer dan het zoeken van rust. Het ritme van de           
getijden, het doorgaand reciteren van de Psalmen, de        
lezing uit de Schrift, de tijd om een goed boek te lezen,            
een wandeling door de kloostertuin… dat alles maakt        
mij meer ontvankelijk voor een Woord van de andere         
kant. De woorden die mij van de afgelopen        
kloosterdagen zijn bijgebleven werden uitgesproken     
door een priester: “Bisschop Damianus sprak over zijn cel als de spreekkamer van God.” De               
woorden bleven rondzingen in mijn hoofd. Ik betrok de woorden op mijn eigen leven en ook op de                  
contacten met kerkenraden die ik bezoek. Hebben wij zo’n ‘cel’ in ons persoonlijk leven? Of zoals                
Jezus zegt: een binnenkamer. Een spreekkamer, waar je in vertrouwen spreekt met Iemand die              
luistert. Een concrete, tastbare vorm (een knielbankje, een dagboek, een vaste tijd etc.) zodat we               
aangesproken kunnen worden, inspiratie kunnen ontvangen. Ik onderschrijf de woorden van ds.            
Arjan Plaisier in zijn recent verschenen boek: “Spiritualiteit vraagt om beoefening en om vormen              
die deze beoefening mogelijk maken (...) het breekt ons op dat op grote schaal de ‘tools’ voor                 
geestelijke oefening en spirituele praktijk verloren zijn gegaan.”   1

 
Mijn korte retraites in het klooster onderstrepen voor mij keer op keer het belang van ‘uiterlijke                
vormen’, van concrete ‘tools’. Er werd in het verleden niet voor niets gesproken over              
godsdienstoefening. Het geloof vraagt om oefening. Volharding, soms tegen de stroom van onze             
agenda in. Vormen waar je houvast aan hebt. De macht der gewoonte, zodat het tijd nemen voor                 
bezinning niet afhangt van ‘hoe mijn pet staat en of ik er nu behoefte aan heb’. Wat voor mij als                    
individuele gelovige geldt, gaat ook op voor de kerkenraad en de gemeente. Tijd nemen voor               
bezinning, geopende oren en een luisterend hart. Niet om jezelf te verschansen in een veilige               
haven, maar juist om vol vertrouwen en goede moed uit te varen en datgene wat je ontvangen                 
hebt te delen. Actief zoeken naar woorden en concrete vormen die aansluiten bij jonge mensen.               
Woorden en vormen die gehoor vinden bij jonge gezinnen in de hectiek van hun dagelijks leven                
waarin werk, zorg en vriendschappen hun aandacht opeisen. Die van betekenis zijn voor ouderen              
die steeds vaker afscheid nemen van werk, van gezondheid, van geliefde mensen.  
Ik wens u in de periode voor Pasen aandacht en rust toe om te luisteren in de stilte van je ‘cel’, de                      
spreekkamer van God. Om van daaruit je plaats in te nemen in je gezin, je vriendenkring, de                 
samenleving. Levend vanuit Zijn verzoening, Zijn vrede, Zijn overwinning op de dood. 

 
Gij die ver voor ons uit 
doordrong in ‘t land der angst, 
help ons in ‘t donker, o 
Heer, U te vinden. 

 
Gij die al onze schuld 
in uw vergeving draagt, 
wees onze vrede, o 
Jezus, voor eeuwig. 

 
Gij die ver voor ons uit 
in deze wereld zijt, 
zend ons met vrede en brood, 
Heer, tot de mensen.      Lied 559 

  

1 Arjan Plaisier, Zorg voor de ziel. Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie, Boekencentrum 2020, 23. 
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Richtlijnen Corona-virus 
 
Op de site van de Protestantse Kerk staan richtlijnen rondom het coronavirus. Het is aan               
gemeenten om te beslissen welke concrete maatregelen worden genomen. Zie voor meer            
informatie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/ 
 
Vanuit de Classicale Vergadering 
 
Op 17 maart vergadert de Classicale Vergadering van classis Veluwe. Vanuit de ring Hattem wordt               
een nieuwe afgevaardigde gekozen, omdat Johan Jobse afscheid neemt. We behandelen het            
financieel overzicht 2019 en na de pauze spreken we over de rol van de classis(predikant) in zijn                 
contacten met de overheid en maatschappelijke organisaties (Ord. 4-16). Op dit moment ben ik dit               
terrein aan het verkennen door het bezoeken van een aantal burgemeesters en in             
werkgemeenschappen van predikanten vraag ik op welke manier predikanten en kerkelijk werkers            
contacten onderhouden met de overheden en maatschappelijke organisaties. Aan de hand van            
een notitie wil ik met de leden van de classicale vergadering in gesprek over mogelijkheden en                
prioriteiten op dit terrein. In een latere nieuwsbrief hoop ik hierop terug te komen. 
 
Activiteiten van de ringen 
 
Waarom zou je naar de ring gaan? 
Theoloog Van Ruler schreef jaren terug het boek “Waarom zou je naar de kerk gaan?” In lijn                 
daarmee stel ik de vraag ”Waarom zou je naar de ring gaan?” Een paar goede redenen: 
- Als Protestantse Kerk gaan we uit van zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente, maar niet              

van autonomie. Dat is een principieel uitgangspunt: we zijn als gemeenten verbonden met             
elkaar in het geloof dat Jezus Christus zich met ons verbonden heeft. 

- We geloven dat we elkaar als gelovigen nodig hebben, zoals verwoord in Lied 970: “Gaven               
schonk Hij vele, één is de Geest”. 

- Een praktisch argument: je kunt als gemeenten veel van elkaar leren: ervaringen uitwisselen,             
ideeën opdoen, etc. 

- Als je elkaar kent, wordt het makkelijker (in de toekomst) samen activiteiten te organiseren.              
Misschien is er in jouw gemeente nog voldoende menskracht, maar in een buurgemeente niet.              
Waarom zou je dan niet solidair zijn en bv. de buren uitnodigen bij een activiteit die in jouw                  
gemeente heel goed loopt. 

 
In Classis Veluwe zijn 5 ringen: Ring Hattem, Harderwijk, Apeldoorn, Nijkerk en Ede. De ring is                
geen ambtelijke vergadering. Dat heeft een voordeel: je bent dus vrij hoe je inhoud geeft aan de                 
activiteiten in de ring. Het nieuwe handboek bij de kerkorde schrijft over de ring het volgende:                
“Gemeenten ontmoeten elkaar in de ring, om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en te                
bemoedigen, samen te vieren - net wat men wil. Dat kan op allerlei manieren:              
ambtsdragersvergaderingen, maar ook een gezamenlijk opgezette training voor het jeugdwerk een           
diaconale uitwisseling of een regionale kerkendag, of… noem het maar op. Kortom, van de              
kerkenraden wordt een zekere mate van creativiteit gevraagd.” Graag doe ik ook een beroep op de                
werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers. Zij komen regelmatig samen als           
collega’s en kunnen de samenkomst van de ring inhoudelijk stimuleren (thema’s aandragen,            
mensen vragen een bijdrage te leveren, in kerkblad en op website informeren over activiteiten, de               
onderlinge solidariteit voorleven). 
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Diaconale ringavond Ede 
Op 16 januari was de Bevrijdingskerk te Wageningen de ‘gastheer/gastvrouw’ voor kerkenraads-            
en gemeenteleden uit de Ring Ede. De Protestantse gemeente te Wageningen presenteerde een             
rijke schakering aan diaconale activiteiten. Er werd over doorgesproken en we deelden ervaringen.             
Een voorbeeld: vorige jaar is een grote groep kinderen - die door omstandigheden niet op vakantie                
kunnen - met hun ouder(s) afgereisd naar de Efteling. De plaatselijke diaconie heeft hierin              
samengewerkt met andere partijen om deze kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. 
 
Ring Harderwijk: “Plaatselijk diaconaal gemeente zijn” 
Ring Harderwijk organiseert ook een avond met een diaconale spits. Het thema zal door de               
diakenen dhr. G. van Norden uit Ermelo en mw. G. de Jong uit Nunspeet worden belicht.                
Woensdag 25 maart 2020 bent u van harte welkom in “De Wheme” te Harderwijk, Kerkplein 2;                
aanvang 19.30 uur. Om te weten op hoeveel personen er gerekend kan worden verdient het               
aanbeveling om vóór 4 maart a.s. een mailtje te sturen naar: bertushoekert@hotmail.com. 
 
Ring Hattem 
Op 22 april belegt de ring Hattem een ontmoeting voor de gemeenten in de ring. Deze avond wordt                  
georganiseerd door de gemeenten Oene en Veessen. Na een meditatieve opening zal er iets              
verteld worden over de kerkgebouwen en gemeenten in Oene en Veessen. Na de pauze zal Ds.                
Schuitemaker, voorzitter van het College voor de visitatie in de classis Veluwe, iets vertellen over               
het werk van de visitatie. Hij zal vooral ingaan op wat de visitatie voor de plaatselijke gemeente                 
kan betekenen. Daarnaast zal hij enkele tips en aanwijzingen geven hoe in de praktijk om te gaan                 
met verschillen van inzicht. De avond wordt gehouden in de Hervormde kerk in Oene en daarna in                 
het gebouw de Rank. De avond begint om 20.00 uur en is bestemd voor belangstellende leden van                 
de verschillende gemeenten van de Protestantse Kerk. Indien u het voornemen hebt om deze              
avond bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk 15 april 2020 door te geven met hoeveel                 
personen u denkt te komen via het e-mailadres: scriba@kerkoene.nl. 
 
Gesprekken met jonge gemeenteleden 
 

 
 
Tijdens mijn reguliere bezoeken aan kerkenraden spreken we over de bronnen van ons geloof, de               
liefde voor de kerk, de plaats van de kerk in de samenleving, de zorgen die we hebben etc. In veel                    
van deze gesprekken komt de betrokkenheid van jonge gemeenteleden aan de orde. Er zijn              
gemeenten waar (een deel van) de jonge gemeenteleden zeer actief is en gemeenten waar het               
lastig is contact met hen te krijgen en/of te houden. In sommige gemeenten wordt er van alles                 
gedaan om jongeren te betrekken bij de kerk, in andere kerken bespeur ik verlegenheid, omdat               
hun verlangens niet aansluiten bij (een deel van) de ouderen. 
Deze ervaringen brachten mij ertoe niet alleen over jonge gemeenteleden te spreken, maar ook              
met hen in gesprek te gaan. Ik kies daarbij voor een eenmalige, open ontmoeting met jonge                
mensen (18-35 jaar) uit diverse gemeenten. Voor het werven van deelnemers doe ik een beroep               
op de predikanten in de betreffende ring. Zij vragen in hun gemeente wie uit deze doelgroep aan                 
wil schuiven bij het gesprek. 
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Het eerste gesprek zal plaatsvinden op 10 maart in de ring Ede. Er zijn zo’n 15 deelnemers uit                  
zeven verschillende gemeenten. Later dit jaar hoop ik ook in de andere vier ringen een gesprek te                 
organiseren. Het zal gaan over inspiratiebronnen, over wat het betekent om bij een             
geloofsgemeenschap te horen en welk steentje ze kunnen / willen bijdragen, over de zorgen die               
we hebben over de kerk, over de betekenis van geloof en kerk voor de samenleving etc. Ik hoop                  
dat mijn gesprek met hen mij verder helpt in mijn contacten met kerkenraden en dat het onderlinge                 
gesprek ook verrijkend zal zijn voor de deelnemers, komend uit diverse gemeenten uit de              
betreffende ring. 
 
Deskundige begeleiding voor predikanten en kerkelijk werkers 
 
Intervisie - er is nog ruimte! 
In onze classis zijn twee intervisiegroepen gestart die beide nog plek hebben voor 2-3 personen.               
Het zou mooi zijn als we collega’s mogen verwelkomen in de kring. Groep 1: komt samen op                 
dinsdagmorgen in Barneveld, ong. 4x per jaar. Er is reeds een start geweest en een begeleider                
gekoppeld. Meer info: Jan Willem Overvliet, j.overvliet@upcmail.nl. Groep 2: komt samen op            
dinsdagmiddagen bij deelnemers thuis op de Veluwe, ong. 4x per jaar. We zijn al een tijdje aan de                  
slag, maar een begeleider hebben we nog niet benaderd omdat we die keuze gezamenlijk willen               
maken. Meer info: Marieke den Braber, predikant@hoeksteenamersfoort.nl. 
 
Supervisiegroep 
In Lopik (classis Utrecht) is een supervisiegroep van start gegaan. Deze supervisiegroep werkt             
vanuit de contextuele benadering. Één samenkomst heeft reeds plaatsgevonden. In januari 2020            
gaat de groep verder. Er is nog ruimte voor supervisanten. Enige voorwaarde is het gevolgd               
hebben van de Opleiding Contextueel Pastoraat. Meer informatie is in te winnen bij Arjo              
Sonneveld: ajsonneveld@solconmail.nl, telefoon: 0348-551549. Bij hem kun je je ook opgeven. 
 

Algemene informatie deskundige begeleiding: 
De synode van de Protestantse Kerk besloot in november 2016 dat - in het              
kader van de Permanente Educatie - elke predikant en kerkelijk werker           
geacht wordt een keer in de vijf jaar een begeleidingstraject te volgen. Dat             
kan geestelijke begeleiding, coaching, (pastorale) supervisie of begeleide        
intervisie zijn. Voor de kosten van de aangestuurde uren begeleiding          
(maximaal 28 uur) kan een keer per vijf jaar een declaratie ingediend            
worden bij de dienstenorganisatie tot een maximum van € 600.  
Zie voor meer informatie: 
https://www.protestantsekerk.nl/permanente-educatie-voor-predikan/#Begeleiding 

 
Missionaire Specialisatie 

 
Voor predikanten en kerkelijk werkers met minimaal twee jaar         
ervaring in een plaatselijke gemeente met interesse in missionair         
gemeente-zijn is er de intensieve opleiding Missionaire       
Specialisatie. De opleiding start in september 2020. Op de site van           
de Protestantse Kerk is meer informatie te vinden: 
www.protestantsekerk.nl/missionairespecialisatie. 
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Landelijke Pastorale Dag: vertrouwde én nieuwe vormen van pastoraat 
 
Op zaterdag 18 april 2020 vindt in Ede de negende Landelijke Pastorale Dag plaats. Een dag voor                 
iedereen die in de plaatselijke kerk een rol vervult in het pastoraat, zoals ouderlingen, pastoraal               
medewerkers, bezoekmedewerkers, predikanten en kerkelijk werkers. Thema is ‘Bewaren en          
bewegen, over houvast en verandering’. Sprekers zijn ds. Paul Visser en ds. Rob Visser. 
Op protestantsekerk.nl/pastoraledag kunt u de workshops bekijken en ziet u hoe u zich kunt              
aanmelden. Bij aanmelding maakt u gelijk een keuze voor de workshops die u wilt volgen. De                
locatie is de Christelijke Hogeschool, Ede. Zie voor meer informatie: 
https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/landelijke-pastorale-dag 
 
Op verhaal komen 

 
Bijbellezen met een groep, iets dat we allemaal kennen en          
tegelijk ook allemaal onze zoektocht in hebben: welk boekje,         
welke vorm, hoe ga je om met verschillende theologische visies,          
hoe komen mensen met elkaar in gesprek en hoe sluiten we aan            
bij de actualiteit? 
Op verhaal komen is een methode van contextueel bijbellezen         
die we geleerd hebben vanuit de wereldwijde kerk. Daar waar          
kritisch naar de eigen context gekeken wordt en mensen in          

gesprek gaan over recht en onrecht, worden teksten met andere ogen gelezen en zetten aan tot                
samen werken aan verandering. Ook in Nederland zijn we de afgelopen jarenop deze manier met               
elkaar gaan lezen en in gesprek geraakt. Over Nederlandse thema’s,zoals de           
aardbevingsproblematiek, de prestatiedruk, eenzaamheid of de stikstof crisis. Een exegese van de            
geleefde werkelijkheid werpt een nieuw licht op oude bijbelse verhalen. De methode is prikkelend              
en verbindend en wordt door de deelnemers als vernieuwend ervaren. Dichter bij jezelf én dichter               
bij de tekst: back to basics. Van harte aanbevolen om mee aan de slag te gaan! Meer informatie en                   
gratis voorbeeld- bijbelstudies zijn te vinden via www.kerkinactie.nl/bijbellezen of neem contact op            
met Inge Landman: i.landman@protestantsekerk.nl. Ook wordt er in juni een training gegeven op             
Hydepark voor predikanten en kerkelijk werkers. 
 
Kerk | Event, en dan? - Predikantendag 2020 

 
Op 12 mei organiseert de BNP een predikantendag over Kerk          
en Event. In het blad Predikant en Samenleving staat over          
deze dag: “Terwijl het kerkbezoek blijft dalen trekken events         
vanuit kerkelijke / christelijke organisaties volop      
belangstelling. Het openlucht evenement The Passion wordt       
elk jaar door duizenden bezocht en door miljoenen op tv          
bekeken. In dorpen en steden komen nieuwe kerkvormen op,         

zoals Kliederkerk, Kerk voor het dorp, Choral Evensong en allerlei andere pioniersplekken.”            
Tijdens de ochtend wordt het thema ingeleid door Liuwe Westra en Marten van der Meulen.               
Daarna is er een rijk aanbod van workshops. Voor meer informatie en aanmelding:             
www.predikanten.nl.  
 
  

5 

https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/landelijke-pastorale-dag
mailto:i.landman@protestantsekerk.nl
http://www.predikanten.nl/


THGB Toerusting 
 
Ook op de Veluwe komt er steeds meer behoefte om hbo-theologen in te             
schakelen in het gemeentewerk. Kerkelijk werkers kunnen veel betekenen in          
catechese, pastoraat, in diaconaal of missionair opzicht. Ook toerusting,         
bijvoorbeeld een cursus voor beginnende ambtsdragers of een oriëntatie op          
diverse vormen van jeugdwerk behoort tot de mogelijkheden. De THGB is           
bereid een bemiddelende rol te vervullen door gemeenten en hbo-theologen          
met elkaar in verbinding te brengen. Voor dit doel is de website www.thgb.nl             

ontworpen. Via een contactformulier of via telefonisch overleg is het mogelijk vraag en aanbod op               
elkaar af te stemmen. Ook bieden we korte trajecten van toerusting via cursussen of trainingen,               
voor bijvoorbeeld nieuwe ambtsdragers, voor bezoekwerk of rond het (missionair) pastoraal           
gesprek. Nu de commissie Vorming en Toerusting Veluwe is weggevallen kunnen wij hierin             
voorzien. We maken in de regel gebruik van de blended trainingen van de Academie van de                
Protestantse kerk en sluiten vanuit onze identiteit zo goed mogelijk aan bij uw gemeente. 
De afkorting THGB staat voor Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond,           
opgericht in 1985. De nadruk ligt momenteel op de ondersteuning van de studenten theologie in               
Ede, maar de laatste twee jaar is daar aandacht voor de afgestudeerden en hun positie bij                
gekomen. Vanuit de THGB worden ontmoetingen voor hbo-theologen georganiseerd en wordt een            
digitale nieuwsbrief uitgegeven. De eerstvolgende bijeenkomst is op DV 22 april 2020. Opgave             
voor de nieuwsbrief is mogelijk via de website. Aanmelden voor de nieuwsbrief is ook mogelijk voor                
andere belangstellenden. We hopen dat deze nieuwe activiteit ten goede komt aan de gemeente              
en bidden om Gods zegen in dit ondersteunende werk. 
Teunie van de Water, contactpersoon THGB Toerusting 
 
Informatie over de classis 
 
Website Classis Veluwe: www.pknclassisveluwe.nl. We wijzen u ook op de Facebookpagina van            
onze classis: Classis Veluwe - Protestantse Kerk.  
 

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 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.  
 
ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77 
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