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Om voor elkaar te zijn uw . . .

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof - uw zonneschijn.
Halleluja!

Lied 973

We zijn alweer een paar weken onderweg in het nieuwe jaar. Ik wens u als ambtsdrager en
gemeentelid veel heil en zegen toe voor het nieuwe jaar. Dat we voor elkaar oog en oor, hand en
voet, helper en trooster, hart en mond en zelfs ‘gezicht van Christus’ mogen zijn.

Laatste nieuws over Corona

Op de website van de Protestantse Kerk staat sinds
dinsdagmiddag 18 januari een nieuw advies. Op basis van het
advies van het CIO komt het moderamen met de volgende
overwegingen en aanbevelingen:

Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het het fysiek
houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het

geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan. Ook de noodzaak voor het
opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld. Komende zondag (23
januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst.
Aangeraden wordt om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering.
Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het
deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen
zingen en is goede ventilatie van groot belang.

Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk.
Daarbij wordt gedacht aan - en gehoopt op - het toelaten van zoveel kerkgangers als er met
inachtneming van de 1,5 meter norm mogelijk is in een kerk tot een maximum bezetting van ca 20 %
van het aantal zitplaatsen dat beschikbaar is. Het moderamen wil hiermee recht doen en
mogelijkheden bieden aan gemeenten met grotere kerkgebouwen.

Ook raadt het moderamen gemeenten aan om het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te
starten. Uiteraard met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Voor kerkenraden,
gespreksgroepen etc. geldt dat deze - bijv. in een kerkgebouw - bij elkaar kunnen komen. Ook
jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij
de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen. Ook koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt
wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).
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Trainingen voor ambtsdragers

Ben je onlangs bevestigd als ouderling of diaken? Ben je gevraagd om scriba of voorzitter van de
kerkenraad te worden? Een mooie taak om op je te nemen en zo je steentje bij te dragen aan je
plaatselijke gemeente. Ik kan me ook voorstellen dat het spannend is en dat je er misschien ook
wel een beetje tegenop ziet. Wat wordt er allemaal van me verwacht? Waar houdt het in? Als het
goed is hebben mede-ambtsdragers met meer ervaring oog voor de nieuwe leden van de
kerkenraad. Daarnaast is het goed om met anderen kennis op te doen en te reflecteren op je taak.
Op de website van de Protestantse Kerk is het (toekomstige) trainingsaanbod te vinden. De
trainingen voor ouderling (in ontwikkeling), diaken, jeugdambtsdrager, voorzitter (in ontwikkeling)
en scriba worden geheel online gegeven. Gemakkelijk en verrijkend, omdat je zo met ambtsdragers
uit het hele land kennismaakt.

Zinzoekers

Zondag 16 januari was ik te gast in het programma ‘Zin in Zondag’ van
Radio Gelderland. Een leuke ervaring en een mooi medium om ‘geloof,
hoop en liefde’ te delen met een breed publiek! In dit programma met
licht klassieke muziek is iedere zondagmorgen rond 8.45 uur ruimte voor

een korte meditatie of column door een dominee, priester of geestelijk verzorger. Op de website
van Omroep Gelderland zijn mijn bijdrage en die van andere ‘zinzoekers’ terug te luisteren.

Kennismaken: Confessionele Kring Apeldoorn (en omstreken)

De Confessionele Kring Apeldoorn (CKA) is een regionale afdeling van de
landelijke Confessionele Beweging binnen de PKN. Zij biedt in de context van
de belijdende kerk in leer en leven mogelijkheden tot toerusting, ontmoeting en
bezinning met het oog op de kerk van nu en van morgen. Zij telt momenteel
circa 130 kringleden, Daarnaast is er een wisselend aantal belangstellenden die

onze activiteiten volgen en onze bijeenkomsten bijwonen.
De hoofdactiviteit van de CKA is het organiseren van circa 5 bijeenkomsten in de periode van
september t/m mei. Daarnaast wordt met enige regelmaat een nieuwsbrief met regionale en
landelijke aangelegenheden gedistribueerd en organiseert zij jaarlijks een Leerhuis, dat specifiek
bedoeld is voor vorming en toerusting van gemeenteleden in Apeldoorn en directe omgeving.
Voor een bijeenkomst wordt een spreker uitgenodigd uit het brede kerkelijk of
christelijk-maatschappelijk spectrum, die een inleiding houdt over een Bijbels, theologisch,
praktisch pastoraal en/of actueel onderwerp. De keuze van onderwerpen en aanzoeken van
sprekers wordt door het bestuur gedaan, mede aan de hand van inbreng van onze leden. De
bijeenkomsten worden geleid door de voorzitter, die een korte introductie en Bijbellezing verzorgt,
en worden aan het begin en einde omsloten door samenzang en gebed.
Het huidige bestuur van de kring bestaat uit vijf personen. Om de continuïteit van deze actieve
CB-afdeling te kunnen continueren wordt dringend gezocht naar personen voor het voorzitterschap
en secretariaat binnen het bestuur. De huidige voorzitter (ds. Lavooij, Vaassen) en secretaris (zie
hieronder) treden na het lopende seizoen af in het voorjaar van 2022.
De secretaris komt graag in contact met belangstellenden voor deze bestuursfuncties! Meer
informatie over onze kring, activiteiten en lidmaatschap op onze website en Jaap van der Rhee,
Secretaris Confessionele Kring Apeldoorn, cka@confessionelebeweging.nl.
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https://www.protestantsekerk.nl/thema/cursussen-en-trainingen/
https://soundcloud.com/omroepgld/2022-01-16-zin-in-zondag-ds-wilbert-van-iperen
https://confessionelebeweging.nl/confessionele-kring-apeldoorn
mailto:cka@confessionelebeweging.nl


Stichting Ruimzicht - Samenwerken in de kerk

We hebben elkaars talenten in de kerk nodig. Dat geldt ook voor
voorgangers. Graag wijs ik predikanten, kerkelijk werkers en
pioniers over het aanbod van Ruimzicht. Zij bieden coaching aan
voor samenwerking in de kerk. Meer informatie is te vinden op
de website van Stichting Ruimzicht.

Dag van de kerkopbouw

De toekomst van de kerk ligt open. Zeker na corona voelen we ons nog
minder zeker over hoe die toekomst er uit zal zien. Toch zijn er dagelijks
honderden mensen die vol passie en enthousiasme hun taak als predikant,
kerkelijk werker, pastor verrichten. Op hoop van zegen.
Het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk gelooft in een vitale kerk, in alle
tijden, in alle omstandigheden. God bewaart Zijn Kerk. We willen
professionals in de kerk ondersteunen in hun werk die kerk steeds opnieuw
op te bouwen. Op de Dag van de Kerkopbouw gaan we in op het verlangen of
wenkend perspectief van de professional en hoe dat zijn of haar werk kleurt.
Wanneer maken we nog tijd voor reflectie en het stellen van de vraag

‘waarom doen we wat we doen’? Deze dag inspireert, bemoedigt en geeft praktische handvatten.
Meer informatie op de website.

Met andere ogen

Er is een diepgeworteld verlangen binnen de kerk om de wind in de zeilen te voelen. Verlangen is
een krachtige motor voor verandering. 'Een spoor van God in ons', zou de Benedictijn Anselm Grün
zeggen. We weten hoe we de gemeente graag zien (B), we kennen de huidige situatie (A), maar hoe
kom je met een gemeente van A naar B? MET ANDERE OGEN is een samenwerking van zes
specialisten in waarderende gemeenteopbouw, waarderende intervisie en waarderend leiderschap.
Zij hebben een aanbod van diensten dat terug te vinden is op hun website. Interessant is het
aanbod dat zij hebben met betrekking tot Nieuw Kerkelijk Peil. Regelmatig posten ze blogs en
verhalen in hun nieuwsbrief en op hun website. Een heel aardige is deze. Daarin komt gelijk iets
naar voren van één van de belangrijkste pijlers van hun werk, namelijk de gezamenlijke dialoog.
Van harte aanbevolen.

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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https://www.ruimzicht.nl/predikanten/teamcoaching/
http://www.wvko.nl/dagvoordekerkopbouw
https://www.met-andere-ogen.nl/agenda/
https://www.met-andere-ogen.nl/uncategorized/spraakontwarring/
http://www.pknclassisveluwe.nl
mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl

