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In jouw huis

Het is een bekend verhaal. De kleine tollenaar die Jezus wil zien, maar belemmerd wordt door zijn
postuur. Hij is inventief en klimt in een boom om een glimp op te vangen van de rabbi waarover
zoveel gesproken wordt.
Toen ik het verhaal pas weer las, moest ik denken aan de kerk. Bij mijn bezoek aan kerkenraden
ben ik vaak onder de indruk van wat mensen allemaal doen voor hun gemeente, zowel
ambtsdragers als andere gemeenteleden. Ze zijn met aandacht bezig in het pastoraat, ze zoeken
met enthousiasme wegen om met de jeugd op pad te gaan, ze zetten zich in voor mensen die
buiten de boot dreigen te vallen, ze verdiepen zich in de Schrift en vertolken het evangelie middels
de preek, de liturgie en de gebeden.
Tijdens die gesprekken wordt ook regelmatig de vraag gesteld: hoe krijgen we de mensen weer
meer betrokken bij de kerk? Hoe krijgen we ze weer binnen? Daarmee doelt men meestal op de
zondagse eredienst. Daar klopt tenslotte het hart van de gemeente: in de ontmoeting met de
Levende Heer en in de ontmoeting met de ander.
Ik onderstreep de centrale plek van de eredienst. De gemeente die trouw samenkomt. Het doet me
denken aan kloosterlingen die dag in dag uit - soms wel zes keer per etmaal - de Psalmen zingen
en stilte zoeken. Het is goed om dat vol te houden. Niet alleen tot opbouw van je eigen
geloofsleven, maar ook ten dienste van de wereld. Want de gebeden blijven niet hangen tussen de
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muren en achter de gesloten deuren. We mogen erop vertrouwen dat God de voorbeden van zijn
gemeente hoort en dat mensen gezegend door de Geest hun weg gaan. Als levende getuigen.
Ik wil er ook wat naast zetten. Het Evangelie klinkt niet op één afgebakend moment in de week. Dat
laat Lucas 19,5 mooi zien: “Toen Jezus daar langskwam, keek Hij naar boven en zei: Zacheüs, kom
vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven.” Jezus zegt niet: “Zacheüs, ga je mee
naar de tempel?”, nee Hij wil in zijn huis verblijven. Zijn vertrouwde plek, met zijn vrienden en zijn
dagelijkse besognes. Met zijn mooie kanten en zijn schaduwkanten.

De roeping van de kerk ligt in de wereld, zoals ook Christus in de wereld gezonden is. Ik herken bij
mezelf en anderen de neiging om vooral vanuit ‘buiten naar binnen’ te denken en minder van
‘binnen naar buiten’. Ga naar buiten, daar waar mensen zijn. Luister naar het ‘ritselen van de Geest’
in hun dagelijkse leven. Dat kan in een inloophuis zijn, bij de moestuin rond de kerk, aan tafel in het
dorpscafé waar de dominee elke vrijdagmiddag zit etc. Plekken en momenten creëren waar je
elkaar kunt ontmoeten en aandachtig kunt luisteren. Luisteren naar wat jonge mensen beweegt in
deze tijd waarin veel van hen geëist wordt. Luisteren naar de eenzaamheid en vervreemding die
ouderen kunnen ervaren in onze digitale tijd. Luisteren naar mensen die zich niet gezien voelen en
antwoorden zoeken in complottheorieën. Luisteren, goed luisteren… en daar buiten kerk zijn.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.1

De Thuisgevers

Er gebeurt onnoemelijk veel in de
wereld om ons heen. We worden
geconfronteerd met beelden van
mensen die geen dak boven hun hoofd

hebben en in tentjes of onder een open hemel moeten slapen. In Kampen vroegen kerken zich af
wat ze zouden kunnen betekenen voor de ‘vluchteling die aan de poort staat’. Daarbij heeft men
samenwerking gezocht met de overheid en andere instanties. Het Kamper initiatief Thuisgevers is
ook op andere plaatsen mogelijk. Op hun website wordt u daartoe uitgenodigd: “Meer horen over
de Thuisgevers? En ontdekken of dit iets voor ú kan zijn? Kom dan naar een online inspiratiesessie,
waar ervaringsdeskundigen vertellen en u vragen kunt stellen. De sessies vinden plaats via Teams
en duren van 19.30 – 21.00 uur.” Zie ook de website van de Protestantse Kerk voor meer
informatie.

Corona-handreiking voor kerken

De overheid vraagt van iedere organisatie met plannen te komen voor het geval de Covid-19
besmettingen in het najaar weer toenemen. Het CIO heeft een handreiking gemaakt. In deze
handreiking worden verschillende scenario’s geschetst en maatregelen die daarbij passen. U kunt
de handreiking vinden op de website van de Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk adviseert om
de om de basisregels hygiëne in acht te nemen en rekening te houden met kwetsbare groepen in
de gemeente.

1 Liedboek voor de Kerken, Gezang 488:2 (Huub Oosterhuis)
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https://dethuisgevers.nl/
https://dethuisgevers.nl/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/thuisgevers-huisvesten-honderden-statushouders-door-heel-nederland-met-steun-van-overheid/?utm_source=Nieuwsbrief+Protestantse+Kerk&utm_campaign=73b7b7c6c4-nbpkn11102022&utm_medium=email&utm_term=0_2de730ffac-73b7b7c6c4-54251731
https://protestantsekerk.nl/nieuws/cio-presenteert-corona-handreiking-voor-kerken/


Energiecrisis

Veel mensen en organisaties worden geconfronteerd met de
gevolgen van de energiecrisis. Gezinnen komen in de knel door een
hoge energierekening, kerken zien de post ‘verwarming gebouwen’
explosief stijgen op hun begroting. Welke gevolgen heeft dat op
korte en langere termijn voor de financiële positie van de
gemeente? Hoe kom je als diaconie in contact met mensen die een

steuntje in de rug kunnen gebruiken? Welke aanpassingen zijn er mogelijk aan je kerkgebouw? Is
het een optie om op zondag een gebouw te verwarmen en in dat gebouw meerdere kerkdiensten
(van verschillende gemeenten) te organiseren? Er zijn veel vragen en geen gemakkelijke
antwoorden, het is onzeker hoe lang dit gaat duren. Op de themapagina op de website van de
Protestantse Kerk kunt u meer informatie en ideeën vinden.

Lang zal hij leven! - Interactieve theatervoorstelling

Graag nodigen we u uit voor de interactieve
theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven’, tot stand
gekomen door de samenwerking van de
Protestantse Theologische Universiteit, de
Protestantse Kerk en Nachtzon Media. Als classis
Veluwe zijn we actief betrokken bij de
voorbereidingen van deze voorstelling. In het
toneelstuk worden morele dilemma’s rondom
euthanasie bij dementie scherp zichtbaar en
voelbaar. In een column in de Barneveldse Krant
schreef ik het volgende: “De voorstelling ontroert,

ontregelt, zet aan tot denken. Een eenduidig antwoord is er niet, wel voldoende stof om over door te
spreken. Zeker voor werkers in de zorg en de kerk lijkt me dit een waardevolle voorstelling die prikkelt
en zal uitnodigen tot verder gesprek.”
Op dinsdag 22 november zijn er twee voorstellingen in Barneveld. De middagvoorstelling begint om
16.30 uur. We nodigen hiervoor in het bijzonder predikanten en kerkelijk werkers uit de classis uit.
Voorafgaande aan deze voorstelling ontmoeten we u graag in de foyer van het theater, waar ook de
mogelijkheid is een kopje koffie te drinken. We zullen daar vanaf 15.30 uur zijn. De tweede
voorstelling begint om 19.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is, is hier welkom. We hebben dan
geen speciale ontvangst. De voorstelling wordt u gratis aangeboden. Diverse fondsen en
instellingen hebben een bijdrage geleverd. U moet zich wel aanmelden. Voor meer informatie
verwijzen we u naar de website van de PThU.

Trainingen voor ambtsdragers

De dienstenorganisatie verzorgt trainingen voor beginnende
ambtsdragers. Er staan weer nieuwe cursussen op de website,
bv. voor scriba’s. Het is de moeite waard om even een kijkje te
nemen op de website en te kijken of er iets voor je bij zit. Het
mooie van online trainingen is dat je geen reistijd hebt en dat je
kennismaakt met ambtsdragers uit heel Nederland en uit
allerlei kerken. Zie de website voor meer informatie.
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https://protestantsekerk.nl/thema/energiecrisis/
https://protestantsekerk.nl/thema/energiecrisis/
https://zingenindekerk.nl/evenementen/lang-zal-hij-leven/
https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/moral-compass-project/theaterstuk-morele-dilemmas-bij-euthanasie/
https://protestantsekerk.nl/thema/cursussen-en-trainingen/


Nieuw Kerkelijk Peil

In eerdere nieuwsbrieven (2021-04, 2021-05, 2021-06) heb ik informatie
gegeven over het instrument Nieuw Kerkelijk Peil. Een gemeentescan die je
inzicht geeft in de gaven en kwaliteiten van je gemeente(leden) en een
hulpmiddel kan zijn bij het nadenken over de toekomst van je gemeente. Op
de website van de Protestantse Kerk kun je meer informatie vinden. Je kunt
een werkboek downloaden of jezelf aanmelden voor een webinar of een

workshop. Er zijn ook deskundigen die gedurende het onderzoek of daarna de gemeente verder
kunnen helpen bij de analyse en verwerking van de uitkomsten van het onderzoek. Bij bureau
steunverlening kan subsidie worden aangevraagd voor deelname aan workshops en aanvullende
procesbegeleiding.

Klimaatgesprek onder pastores - Groene Theologie

“Niemand van ons wordt in zijn of haar eentje het bos in
gestuurd. Wij ontvangen de werkgemeenschappen om de
ingewikkelde vragen van onze tijd te delen, om die uiteen
te leggen, opdat wij in de liturgie van de zondag het
ingewikkelde leven terugbrengen tot de echte eenvoud
van de eenvoudige gehoorzaamheid.” Deze woorden zijn

van ds. Bert de Leede. Ik onderschrijf ze van harte. De werkgemeenschap voor predikanten en
kerkelijk werkers is - als het goed is - een inspirerende en bemoedigende ontmoetings- en leerplek
van collega’s.
Ds. Bert de Leede heeft meegewerkt aan gespreksmateriaal voor werkgemeenschappen van
predikanten en kerkelijk werkers. Het begint bij jezelf als persoon, levend in deze wereld waarin we
geconfronteerd worden met de gevolgen van de milieucrisis. Het gaat over woorden als hoop en
wanhoop, schuld en perspectief, persoonlijke verantwoordelijkheid en knechtende structuren. Er
zijn ook teksten opgenomen die je kunt gebruiken in de liturgie en je kunt ook je gezamenlijk je
tanden zetten in verdiepende artikelen. Je kunt het document vinden op de website van Groene
Kerken onder de titel ‘Een klimaatgesprek onder pastores’.

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://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/155096119e/2021-04%20Ontmoeten%20op%20de%20Veluwe-97501.pdf
https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/155096119e/2021-05%20Ontmoeten%20op%20de%20Veluwe-30461.pdf
https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/155096119e/2021-06%20Ontmoeten%20op%20de%20Veluwe.pdf
https://protestantsekerk.nl/nieuw-kerkelijk-peil/
https://toolkit.groenekerken.nl/toolkit/inspiratie-vanuit-bijbel-en-traditie/verdiep-je-in-groene-theologie/
https://toolkit.groenekerken.nl/toolkit/inspiratie-vanuit-bijbel-en-traditie/verdiep-je-in-groene-theologie/
http://www.pknclassisveluwe.nl
mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl

