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Opstandigheid

Het venijn zit hem in de staart. De voortdurende lockdown begint te wegen. Ik verlang naar het
‘gewone’ leven, waarin je gewoon een winkel in en uit kunt lopen, iemand een schouderklopje kunt
geven of ontspannen met elkaar om een vergadertafel kunt zitten. Sommigen voelen zich somber
en apathisch. Anderen worden opstandig en zoeken de grenzen op of gaan er overheen. Het
woordje ‘opstandigheid’ deed me denken aan een tekst van Alfred C. Bronswijk (uit: Rakelings
Nabij. Teksten, gebeden, liederen). Zijn woorden geven aan een herkenbaar woord een nieuwe
lading. Het Evangelie keert de zaken om en geeft ons een ander perspectief. We bidden in deze
lastige tijd, die veel van het geduld en het uithoudingsvermogen van mensen vraagt, om een ‘Geest
van opstandigheid’.

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons moed schenkt,
om in te gaan
tegen alles wat kleineert,
tegen alles wat het uitzicht ontneemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de kracht geeft,
om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert,
aan alles wat strijd tegen de dood.

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons leert geloven
in alles waarin liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt,
in alles wat Christus de mensen heeft geboden.

Kerkdiensten in coronatijd - Bericht vanuit het CIO

Zoals bekend zijn er met ingang van afgelopen woensdag verruimingen in
de coronaregels. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Op 23 april
heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) een bericht op

haar website geplaatst. Kern van het advies aan de bij het CIO aangesloten kerken is: “Alles
overwegende komt CIO tot de conclusie dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk wordt om kerkdiensten
te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), waarbij alle basisregels in acht worden
genomen. Dit betekent dat het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te
houden komt te vervallen. Zoals ook in de routekaart kerken staat vermeld blijft het aanbeveling
verdienen om de eredienst ook digitaal te blijven aanbieden. Ook past dit in de kwetsbare situatie
waarin we ons nog bevinden. (...) Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere
zitplaatsen geef de routekaart de mogelijkheid om in de fase zeer ernstig maximaal 10% van deze
zitplaatsen te benutten met inachtneming van de voor deze gebouwen geldende protocollen.” Zie
voor het volledige bericht de website van het CIO. De Protestantse Kerk heeft de inhoud van het
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CIO-advies overgenomen op de website. Daarbij wordt ook de opmerking van minister Grapperhaus
aangehaald om terughoudend om te gaan met deze versoepeling.
Ieder landelijk advies vraagt om een plaatselijke afweging en vertaling. Welke keuze maken we
lokaal? Wat past in onze context? Hoeveel ruimte nemen we? U als kerkenraad opnieuw wijsheid
toegewenst bij het maken van een afweging en de besluitvorming.

Toekomstgericht gemeente zijn: Kramp of kracht? Doet uw gemeente mee?

Als classicale vergadering hebben we besloten
in het komende jaar de toekomstgerichtheid van
gemeenten op de agenda te zetten. Als we
nadenken over de toekomst van onze gemeente
kun je denken aan cijfers: hoeveel geld hebben
we? Hoe is de ontwikkeling van de vrijwillige
bijdrage? Kunnen we daar op langere termijn
een predikant of kerkelijk werker van betalen?
Hebben we voldoende bestuurskracht?

Allemaal belangrijke vragen, maar er zijn meer en andere vragen te stellen. Als Classis Veluwe
hebben we samenwerking gezocht met de PThU en de dienstenorganisatie van de Protestantse
Kerk. De PThU heeft een mooi instrument om een ‘foto’ te maken van de gemeente, waarbij het
accent ligt op 9 kernkwaliteiten in de gemeente (Nieuw Kerkelijk Peil, NKP). Er ontstaat een
gesprek tussen gemeenteleden en ambtsdragers over vragen als: Wat hebben we in huis en waar
zien we mogelijkheden om te groeien? Zo’n kleurenfoto is mooi, maar het is nog mooier als je
vervolgens van die foto een filmpje kunt maken. Hoe gaan we als gemeente verder nadenken over
en werken aan de toekomst van onze gemeente? Wat betekent dat voor ons beleid? De
dienstenorganisatie wil begeleiding bieden aan dit proces in de gemeente. We zijn ervan overtuigd
dat de combinatie van professioneel advies via de dienstenorganisatie en de juiste informatie via
het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil gemeenten verder helpt in toekomstgericht gemeente-zijn. Als
classis zien we een rol voor ons door het gesprek tussen de gemeenten te stimuleren die
deelnemen aan het onderzoek. Gemeenten die in vergelijkbare processen zitten kunnen veel van
elkaar leren.
De kerkenraden hebben al een eerste brief ontvangen, in de komende maanden hopen we u verder
te informeren over dit project. We wijzen u ook op het webinar van 16 juni a.s. waarin we als
classis, PThU en dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk meer willen vertellen en vragen
kunnen beantwoorden. Het webinar start om 20.00 uur. U kunt zich daarvoor opgeven (max. 2
personen per gemeente) bij de scriba, Gerrit Bok (cvVeluwe@kpnmail.nl).

Generale Synode over het ambt

Het nadenken over de toekomstgerichtheid van de kerk en lokale gemeenten is een speerpunt van
de Protestantse Kerk in de komende tijd. Een veranderende kerk vraagt ook om bezinning op het
ambt. Op 4 juni is een belangrijk agendapunt tijdens de Generale Synode de bespreking van een
rapport over het ambt: Geroepen en gezonden - Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in
Nederland. De besluitvorming staat op 12 juni op de agenda van de synode. Op de website van de
kerk is het rapport te vinden.
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Online Masterclass NBV21 voor bijbelprofessionals

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap organiseert tussen 25 mei en 11 juni
een aantal online meetings over de revisie van de NBV, speciaal voor predikanten
en voorgangers. In oktober van dit jaar verschijnt de NBV in een nieuwe versie, de
NBV21. Tussen 2017 en 2020 heeft het revisieteam alle reacties op de NBV

gewogen en verwerkt; daarbij hebben we de vertaling vers voor vers doorgelicht en verbeterd. Zo
hebben we toegewerkt naar een vertaling die wint aan nauwkeurigheid en bruikbaarheid.
In de online-masterclass willen we u als bijbelprofessional hiervan een indruk geven: wat is er
veranderd, wat kunt u van de NBV21 verwachten? We geven een kijkje in een aantal lastige
vertaalafwegingen en laten zien wat de meerwaarde is van deze revisie. Ook zoeken we het
gesprek. Hoe denkt u over de NBV? Herkent u de kritiek op de NBV? En wat is uw indruk van de
nieuwe versie?
De masterclasses vinden plaats in de weken van 25 mei tot 11 juni. We werken met kleine groepen
zodat er ruimte is voor interactie. Een bijeenkomst duurt twee uur. U kunt zich inschrijven op een
dag en tijdslot naar keuze. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De masterclasses worden
verzorgd door Jaap van Dorp (specialist Oude Testament), Cor Hoogerwerf (specialist Nieuwe
Testament) en Matthijs de Jong (hoofd vertalen NBG). Op www.NBV21.nl/masterclass kunt u zich
aanmelden voor een van de online sessies. We hopen u te ontmoeten!
Matthijs de Jong

Denk mee over veranderen en kerk

Het leernetwerk Change and Church heeft vier leersessies georganiseerd over
‘veranderen en kerk’. U kunt zich nog opgeven voor de laatste sessie: Almere, kerk
in de stad, kerk voor de stad? Deze vind plaats op maandag 17 mei, 20.00-22.00
uur. De Inleiders zijn Jan Denkers, voorzitter alg. kerkenraad en Rianne Veenstra,
predikant. Het bijwonen van een sessie kost € 12,50 per persoon. Het aantal
deelnemers per sessie is minimaal 12 en maximaal 25 personen. Wil je vooraf iets

meer lezen of wil je aanmelden, klik dan hier door naar de toelichting op de website of mail naar
info@changeandchurch.nl. De uitkomsten worden gedeeld in een online mini-symposium, dat
plaatsvindt op 22 juni.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina 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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