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Toekomstgericht gemeente zijn: Kramp of kracht?

Als eerste wil ik u in deze nieuwsbrief nog een keer wijzen op het project dat we als Classis Veluwe
hebben opgestart, samen met de Protestantse Theologische Universiteit en de dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk. Een mooie samenwerking. We geloven dat het traject gemeenten kan
helpen in het nadenken over hun toekomst. Dit onderzoek richt zich niet zozeer op cijfers
(financiën, leden, bestuurskracht), maar op de vitaliteit die in de gemeente aanwezig is. Aan de
oppervlakte, maar soms ook wat minder zichtbaar.1

Nieuw Kerkelijk Peil is een instrument waarmee je als gemeente op het spoor komt wat je in huis
hebt en waar verlangens leven. Als je bv. werkt aan een nieuw beleidsplan, kun je m.b.v. dit
instrument gemeenteleden betrekken bij het inhoudelijke gesprek over de visie en de toekomst van
de gemeente. Het is ook een mooi middel voor een gemeente die samenwerking zoekt met een
naburige gemeente. Wat hebben we zelf in huis? Welk verlangen leeft er in onze gemeente. Maar
ook: hoe zit dat bij de gemeente waarmee we in gesprek zijn? Waar liggen overeenkomsten en/of
uitdagingen? Sterke punten en aspecten van gemeente-zijn die minder ontwikkeld zijn? Nieuw
Kerkelijk Peil kan ook bemoedigen. De uitkomsten brengen de talenten en gaven van
gemeenteleden in beeld, dat is iets om te vieren.

Webinar
Op 16 juni hebben we een webinar
georganiseerd over Nieuw Kerkelijk Peil
waaraan vertegenwoordigers uit 32
gemeenten hebben meegedaan. Misschien
was u niet in de gelegenheid of is het u
ontglipt, geen nood. Het webinar is terug te
zien op de website van Classis Veluwe of via
deze link. Er is op de site ook een overzicht
met vragen en antwoorden te vinden.
De onderzoeksmaand is november 2021. Dat
lijkt nog ver weg, maar voor een goed
resultaat is het belangrijk tijdig te beginnen.
Begin september is er een praktisch digitaal
werkboek beschikbaar dat u helpt bij het
maken van keuzes in het voortraject, tijdens
het onderzoek zelf en de doorwerking van de
resultaten (hoe maken we van de ‘foto’ een
‘filmpje’).
Voor meer informatie verwijs ik u naar de
brief die scriba Gerrit Bok gestuurd heeft naar
alle kerkenraden. Als u specifieke vragen
heeft, kunt u contact met hem opnemen
(cvVeluwe@kpnmail.nl).

1 Uiteraard zijn cijfers ook belangrijk als randvoorwaarden voor wat realistisch haalbaar en mogelijk is. Over de cijfers
beschikken de gemeenten zelf, die kunnen meegenomen worden in het proces.
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Startzondag en jaarthema

‘Van U is de toekomst’ is het thema voor het kerkelijk jaar dat begint
bij Startzondag in september. De dienstenorganisatie reikt materiaal
aan zodat plaatselijke gemeenten dit thema handen en voeten kunnen
geven. Nynke Dijkstra, beleidssecretaris in de dienstenorganisatie,
vindt het een prachtig thema dat aansluit bij de realiteit waarin we
leven. “Enerzijds geeft het iets van ontspanning aan, weg uit de kramp

van het allemaal zelf moeten maken. De toekomst is aan God, de kerk is dat ook. ‘Heer, het is uw
kerk, ik ga slapen’ zou paus Johannes XXIII elke avond bij het slapengaan hebben gebeden.
Daarmee kunnen we ontspannen het nieuwe kerkelijke jaar in. Anderzijds biedt het thema de kans
om echt na te denken over de toekomst. Wat betekent ‘Van U is de toekomst’? Om welke toekomst
gaat het? En wat kunnen wij doen? Het doet het appel om niet onderuit te zakken maar de weg te
gaan. En ons te laten verrassen door wat op ons afkomt, en daarbij kansen te zien als van
Godswege. ‘Het is al begonnen, merk je het niet?’ dichtte Huub Oosterhuis. We mogen ontspannen
maar ook verwachtingsvol het nieuwe jaar in.”

NBG-Enquête voor Bijbelprofessionals

Met een serie online masterclasses voor bijbelprofessionals biedt het
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap inzicht in het proces van revisie
van de NBV. We willen daar de komende tijd vervolg aan geven, op een

manier die goed aansluit bij de behoeften van predikanten en andere bijbelprofessionals, rond de
Bijbel, het vertalen van de Bijbel en uitleg van de Bijbel. Bent u predikant, voorganger of anderszins
werkzaam met de Bijbel, vult u dan de enquête in. Dat helpt ons om ons aanbod zo in te richten dat
we u optimaal van dienst kunnen zijn. Het NBG dankt u ervoor!

Fruitfulcity Floriade 2022 met Tiny Church, tuin en vruchten van de Geest

Stichting Kerken op de Floriade en haar vrijwilligers werken hard aan de
bouwplannen voor een tweede Tiny Church en de inrichting van de
beeldentuin. Vele kunstenaars hebben een ontwerp voor de kunstwerken over
de vruchten van de Geest ingeleverd. Een labyrintachtige tuin, met helende
kruiden en Bijbelse planten wordt dit najaar aangelegd. De grootste uitdaging
is de fondsenwerving. In totaal is zo’n € 330.000,- nodig. Het kunstproject, de
tuin, de Tiny Church en de programma’s zijn de moeite waard. Donaties van

kerken en particulieren zijn welkom. Als u het ook de moeite waard vindt: kijk op
www.fruitfulcity.nl/doneer/  Maak uw bijdrage over naar NL 15 TRIO 03 38 74 97 64 t.n.v. Stichting
Kerk op de Floriade.

Kom met uw groep op de Floriade bij Fruitfulcity
Van 14 april t/m 9 oktober 2022 bent u met uw kerkelijke groep welkom. U kunt gezamenlijk de tuin
met de helende kruiden en de 12 beelden van de vruchten van de Geest bekijken. U kunt door het
labyrint wandelen. Aan de hand van vragen kunt u uw eigen spirituele test doen. Er komen speciale
programma’s voor volwassenen en kinderen/tieners. Na overleg kunt u als groep in onze Tiny
Church een eigen programma invullen, zoals een liturgische afsluiting of uw ervaringen o.l.v. uw
eigen gespreksleider bespreken. De Floriade is open van 10:00-19:00 uur. Informatie is verkrijgbaar
bij Pieter ter Veen: info@fruitfulcity.nl. Algemene informatie staat op www.floriade.com/nl. Voor
groepen en kinderen is korting mogelijk.
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Zomergroet

Aan het begin van de zomerperiode deel ik graag onderstaand gebed met u. Zoals ook Genesis 1
vertelt, gaat het licht van God aan het licht van de opkomende zon vooraf. Zijn licht schijnt zelfs in
het duister van de nacht. Dat zijn licht je blij mag stemmen als je geniet van het mooie dat het leven
je te bieden heeft. En dat zijn troostende licht mag schijnen als het donker is in je leven. Ik wens u
en jou een mooie, gezegende zomerperiode toe!

Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,

ons wekt
en koestert

met zijn stralen, -
wek Gij God
zo ook mij!

Zoals de zon
geen dag

ons in het donker laat, -
laat mij uw trouw

ook nu weer dagen!

Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,

en zet mij
recht weer op mijn voeten:

niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,

maar opgericht,
met opgeheven hoofd

tot U,
mijn Zon,

mijn dag, mijn licht!

Sytze de Vries
Liedboek p. 535

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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