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Toekomstgericht gemeente-zijn

Kent u de film ‘The Boy Who Harnessed The Wind’? Een mooi
verhaal over een jongen die zich niet neerlegt bij de uitzichtloze
situatie in zijn dorp, maar creativiteit en lef toont. De droogte in
zijn leefomgeving heeft desastreuze gevolgen voor de oogst.
Mensen verkopen hun akkertje, waardoor ze steeds afhankelijker
worden van machthebbers. In een boek in de bibliotheek ziet de
jongen een windmolen. Dat verandert alles, opeens ziet hij
mogelijkheden. Buiten hoort hij de wind en bij zijn huis valt zijn
oog op de fiets van zijn vader. In zijn hoofd groeit een droom. Het
realiseren van de droom kost wel wat, want de fiets is voor zijn
vader een waardevol bezit. Is zijn ‘droom’ het offer waard? De
film stelt je voor vragen als: Wat laat je los? Hoe neem je mensen
mee? Hoe zet je je creativiteit en wat voorhanden is zó in dat het
vruchtbaar wordt?

Het doet me denken aan kerk-zijn in onze tijd. Er wordt wel
beweerd dat we als kerk een droge periode meemaken. Ik herken

dat wel. Er is sprake van krimp, zowel financieel als qua ledenaantal. Er is soms ook droogte in het
geloofsleven van mensen. Geloven is een keuze geworden. De vraag is: wat doe je met deze
factoren? Krimp kan leiden tot berusting of kramp. Je denkt: ‘Het is niet anders, niks aan te doen’.
Of je gaat wat er ‘nog’ is krampachtig vasthouden. Het is goed om hierin te onderscheiden waar het
op aankomt: wat is essentieel? Wat kunnen we niet loslaten, omdat juist dát ons tot kerk maakt? En
tegelijk een open houding: hoe kunnen we het Evangelie van Gods liefde en verlossing zo beleven
en delen dat het mensen raakt en ons de wind in de zeilen geeft?

In de afgelopen edities heb ik u geschreven over de samenwerking tussen classis Veluwe, de
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en de Protestantse Theologische Universiteit. Met
behulp van het instrument Nieuw Kerkelijk Peil ga je als gemeente in gesprek over de gaven die er
zijn in je gemeente en over je verlangens voor de kerk. Aan de hand van de ‘foto’ die dit onderzoek
oplevert, kun je visie en koers bepalen. Wat hebben we in huis? Wat is van grote waarde en nemen
we dus mee? Wat mogen we loslaten? Waar gaan we naar toe als gemeente, samen (met andere
gemeenten) en in het dorp of de wijk waarin we onze plek innemen? Zo wordt de foto een filmpje.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de brief die onlangs naar de kerkenraden is gestuurd en de
website van de classis. Daar vindt u o.a. een Youtube film van het webinar wat in juni is gehouden.
Op de site van de Protestantse Kerk kunt u gratis het werkboek aanvragen dat u begeleidt in
besluitvorming, voorbereiding, uitvoering en doorwerking van het proces. Daar kunt u zich ook
opgeven. We hopen dat u meedoet. Dit instrument leidt niet tot een dik rapport , maar brengt het
gesprek in de gemeente op gang, geeft woorden aan wat er leeft aan verlangen en kan zo bijdragen
aan vitaal gemeente-zijn. Als classis zien we het als onze taak - naar aanleiding van de uitkomsten
van het onderzoek - gemeenten met elkaar in gesprek te brengen. We staan tenslotte niet op
onszelf, maar varen samen op. Als u vragen hebt, neem dan gerust contact op met mij of scriba
Gerrit Bok.
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Van U is de toekomst

Niemand van ons kan in de toekomst kijken. We weten
niet hoe ons leven er over een uur, morgen, over een week
uit zal zien. Dat kan je angstig maken. Je kunt nog zoveel
plannen maken, maar je weet nooit wat er van komt. De
toekomst kan je juist ook toelachen. Je ziet er naar uit: je
nieuwe studie, je huwelijk, de verwachting van een kind.
In zijn bewerking van het Onze Vader sluit Huub
Oosterhuis het gebed af met de woorden: “Van U is de
toekomst, kome wat komt.” Dat klinkt mij op het eerste
gehoor wat berustend in de oren. We leggen het in de
handen van God, we wachten rustig af wat er van komt.
Maar dat is - als je het hele gebed van Oosterhuis leest -
niet wat er staat. Dat alles in Gods hand is, is het finale
woord. Maar tussen de Alpha en de Omega leven we als

gelovige en als kerk in heden. Het hier en nu waarin Gods Geest werkt in mensen en door mensen
heen.
Van U is de toekomst… Een Rijk van vrede en gerechtigheid, waar mensen verzoend leven met God
en met elkaar. In de Bijbel vind je allerlei beelden die deze toekomst schilderen: de stad met
gouden poorten, de berg waar de tafel gedekt is met vette spijzen en belegen wijnen, de plaats
waar de leeuw en het lam in vrede samenleven. Aan die belofte mogen we ons vastklampen als het
tekeer gaat in ons leven, als ons de adem wordt benomen. Die toekomst werpt zijn licht ook
vooruit, wanneer mensen in navolging van Jezus Christus in vrede leven, verzoend met God en met
elkaar.
Van U is de toekomst… het leert ons te leven in afhankelijkheid. Het hangt niet van onze successen
af een ook niet van ons falen. Ons leven en de aarde rusten in Gods hand. En het zet ons op scherp.
Zoals Jezus zijn hoorders voorhoudt: “... alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” (Matt. 25,40)

Reguliere bezoeken aan kerkenraden en voorgangers

In het afgelopen jaar heb ik weinig reguliere bezoeken kunnen afleggen aan kerkenraden en
voorgangers. Inmiddels worden er gelukkig weer afspraken gemaakt door 2e scriba Henny Dolstra.
De eerste twee gesprekken zijn alweer achter de rug: de Brinkstraatkerk in Bennekom en wijk 2 van
de hervormde gemeente Barneveld. Ik zie uit naar mooie gesprekken over wat u als ambtsdrager
inspireert, waar u zich zorgen over maakt en hoe u vorm geeft aan het gemeente-zijn in de context
waarin uw gemeente geplaatst is.

Corona: adviezen naar aanleiding van persconferentie

De overheid heeft een verruiming aangekondigd van de geldende Covid-19 maatregelen. Op het
moment van opstellen van deze nieuwsbrief is nog niet bekend wat de adviezen zijn van de
landelijke kerk. Op de website van de Protestantse Kerk en het CIO zal op korte termijn meer
informatie te vinden zijn.
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Ontmoeten op de Veluwe

Meerdere keren per jaar valt er een editie van ‘Ontmoeten op de
Veluwe’ in uw mailbox. Een nieuwsbrief waarin ik en anderen u
informeren over van alles wat landelijk en regionaal speelt. U
bent vrij de informatie uit deze nieuwsbrieven te gebruiken in
uw eigen kerkblad of op de website van uw gemeente. Ik nodig

u uit mij te helpen, zodat deze nieuwsbrief zijn naam nog iets meer waar maakt: ontmoeten op de
Veluwe. Dus ook een nieuwsbrief waarin u elkaar als gemeenten op de Veluwe informeert over
plaatselijke initiatieven of ervaringen. Als u iets heeft waarvan u denkt: dat is leuk of bemoedigend
om te delen, daar zou een andere gemeente ook zijn voordeel mee kunnen doen, stuur het dan naar
mij op, dan zorg ik dat het geplaatst wordt.

Intervisiegroep

Mag ik mij even voorstellen: Ik ben Thecla Cornet en als kerkelijk werker werkzaam in Eerbeek. Met
oud-studiegenoten had ik een intervisiegroep. De mensen wonen echter ver uiteen en sommigen
zijn met pensioen. Kortom, de groep is ter ziele. Nu zoek ik een nieuwe groep om me bij aan te
sluiten. Wie helpt mij verder? (thecla.cornet@kruiskerkeerbeek.nl)

Klimaatpelgrimstocht

“Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud
en herstel van Gods schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop
organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het Nederlandse
deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam
‘Gewoon gaan!’. De tocht startte op 14 augustus in Polen. Dertig
pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow

in november. Met deze pelgrimstocht benadrukken we als kerken en organisaties dat er aandacht
nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid.”
Voor inwoners van classis Veluwe zijn twee data extra interessant. Op 4 oktober lopen de pelgrims
van Apeldoorn naar Voorthuizen (27 km) en op 5 oktober van Voorthuizen naar Amersfoort (20
km). Loop je mee? Op de website kunt u zich opgeven of de petitie ondertekenen.

De dorpskerkenambassadeurs kunnen weer het land in!

Na lange tijd kunnen mijn collega’s en ik, Betsy Nobel (dorpskerkenambassadeur in
Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht), eindelijk weer doen wat we het liefste
willen: het land in en u ontmoeten! Wilt u nadenken over de rol van uw kerk in het
dorp, heeft u nieuwe inspiratie nodig, wilt u graag een workshop of een gesprek in
kleine kring, wilt u wel eens weten wat de dorpskerkenbeweging voor u kan
betekenen? Kijk dan eens op onze website. In het afgelopen jaar hebben we veel
nieuw materiaal ontwikkeld en we kunnen niet wachten om daar met u mee aan de

slag te gaan. Neem gerust contact op en ik maak met u een programma op maat voor een
werkgroep, de kerkenraad, een gemeenteavond, een ringavond, een bijeenkomst van de
werkgemeenschap, een bijeenkomst in het dorp, of wat er ook nog maar meer te bedenken is.
Stuur een mail, dan maken we een belafspraak om rustig alle mogelijkheden door te nemen. Tot
ziens!
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Protestantse Lezing door sterrenkundige Heino Falcke

Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke
online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens,
verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die
toekomst in onze handen of in die van God?
In zijn lezing - die aansluit bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’
- staat Falcke stil bij het uiterst actuele en urgente thema
duurzaamheid. Hij zoomt uit op de grootheid van de schepping,

de aarde, het heelal, in contrast met de kleinheid van de mens. Om vervolgens in te zoomen op het
vertrouwen op God en hoe dat onze houding bepaalt in de omgang met de natuur, dieren en
mensen om ons heen.

Eeuwfeest Liturgische Kring

Op vrijdag 12 november 2021 viert de Liturgische Kring, een studiekring van theologen en
kerkmusici die zich bezighoudt met de bestudering van en de bezinning op thema’s en
vraagstukken rond de liturgie, haar Eeuwfeest. De viering van het Eeuwfeest vindt plaats in de
Kloosterkerk in Den Haag en heeft als thema: De Liturgische Kring in het krachtenveld van kerk,
theologie en cultuur. Wij nodigen u van harte uit deze bijzondere dag met ons mee te beleven. Voor
opgave en verdere informatie verwijzen we u naar de website van de Liturgische Kring.

Je bent niet de enige! -  Lotgenotengroep nabestaanden na een zelfdoding

Op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht
gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheid. Het overlijden van een
dierbaar persoon door zelfdoding is een ingrijpende gebeurtenis. Kwellende vragen kunnen
voortdurend naar boven komen, waarin je verstrikt kunt raken en blijven piekeren. Deze Vaste
Lotgenotengroep is er voor alle mensen die een dierbare zijn verloren na een zelfdoding. Dit
initiatief wordt georganiseerd door twee personen, die zelf een dierbare hebben verloren na
zelfdoding en weten uit eigen ervaring dat het heel steunend kan zijn om ervaringen met anderen te
delen en(h)erkennig te ervaren bij andere lotgenoten.
Deze Vaste Lotgenotengroep start dit najaar en komt tweewekelijks acht keer, bij elkaar in een
vaste samenstelling op donderdagmorgen. De onkosten voor koffie, thee, gebruik van de
accommodatie en materialen bedragen € 47,50. Het programma, waarbij veel ruimte is voor eigen
inbreng, zal begeleid worden door Jacob Bos en Carien van Geffen. Elke bijeenkomst staat een
thema centraal zoals bijvoorbeeld: omgaan met gevoelens, de waarom-vraag, reacties uit de
omgeving en geloof en spiritualiteit.
Belangrijk voor deelnemen aan deze Vaste Lotgenotengroep is dat het verlies minstens een half
jaar geleden is en dat de deelnemers beschikbaar zijn op de geplande data. Nabestaanden kunnen
zich telefonisch aanmelden of informatie inwinnen bij Carien van Geffen. De data van de
bijeenkomsten zijn: 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december, 6 en 20 januari. De
bijeenkomsten starten om 9.45 uur met inloop, om 11.45 u wordt er afgesloten. De bijeenkomsten
zullen worden gehouden in ‘De Garage’ te Zutphen. Hebt u belangstelling voor deelname aan deze
groep of wilt u meer informatie geef u dan op bij de één van de gespreksleiders: Jacob Bos
(06-49779971) of Carien van Geffen (06-43769932/ carien@veerkrachtigverder.nl).
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Elisabeth Magazine introduceert thema-abonnement met ‘Ik blijf in de kerk’

De isolerende werking van de coronacrisis stelt kerken en kerkleden voor
dilemma’s. Hoe zijn we als kerkgemeenschap relevant in de veranderende
samenleving en wat geven we graag door aan de volgende generaties? Met
een thema-abonnement biedt Elisabeth Magazine een laagdrempelige
oplossing voor kerken om samen in gesprek te gaan en mensen met elkaar te
verbinden. Het abonnement biedt acht contactmomenten per jaar, waaronder
rond Kerst, Pasen en Pinksteren. Het magazine kan persoonlijk worden
bezorgd, al dan niet voorzien van een uitnodiging. Of worden uitgedeeld na
een viering. De bijbelstudie in het magazine kan individueel of in kringverband

inspireren. Elisabeth nodigt uit tot reflectie. De acht edities van het thema-abonnement zijn
toegeschreven op relevante, kerkelijke thema’s. Het eerste themanummer verschijnt in september
en luidt ‘Ik blijf in de kerk’. Deze editie wijdt zich aan het effect van de coronacrisis op de kerkgang,
reflecteert op de voor- en nadelen en reikt zo handvatten om het gesprek te voeren. Hoe hebben uw
gemeenteleden de crisis ervaren en wat willen ze behouden? Het themanummer is een origineel
gebaar om leden uit te nodigen voor het nieuwe kerkelijke jaar.

Inspiratie-Festival Terschelling 22, 23 en 24 oktober 2021

Het Inspiratie-Festival is een prachtig weekend om inspiratie op te
doen voor de dagelijkse en religieuze praktijk. Met theater, vieringen
in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen over het strand en
door de duinen, bibliodans en veel muziek en cultuur. Iedereen die
geïnteresseerd is in geloof, betrokken is bij een kerk of op zoek is
naar inspiratie is van harte welkom om het 3e inspiratiefestival mee
te beleven, om andere mensen te ontmoeten en te genieten van

Terschelling en het uitwaaien op het strand. Ga met de kerkenraad, ouderlingen, kerkrentmeesters
of team jeugdwerk en laat je voeden met nieuwe inspiratie, ideeën en inzichten. Het festival wordt
georganiseerd door alle kerken op het eiland Terschelling, de Protestantse Theologische
Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken. Mathilde de Graaff, predikant op
Terschelling en coördinator van het Inspiratie-Festival: ‘Wat zal het mooi zijn om elkaar weer te
zien, te delen, te vieren, te zingen, te proeven te beleven. Het festival mag een GROOT LANDELIJK
OECUMENISCH FEEST worden, om te vieren dat we na de Covid-pandemie weer gezamenlijk
inspiratie op kunnen doen om de draad op te pakken, met geloven binnen en buiten de kerk.’ Voor
programma en overige informatie, zie inspiratiefestival-terschelling.nl

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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