Kerk
informatie

Genieten van Nieuw
Hydepark
KidS in Actie gestart
Kerkmuziek in Vinkeveen

NUMMER 248
JUNI 2016
-

David van Veen
over mediteren
in Grandchamp

KERKINFORMATIE JUNI 2016

1

DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

KRONIEK

KRONIEK

SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

DIENSTGEHEIMEN

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

SYNODESELFIE

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

KERK & THEOLOOG

V

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

KERK & THEOLOOG MENSEN

GEBEDEN ADVERTENTIES

COLLECTEN

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

B

Dienstbaarheid

KERK & THEOLOOG

COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

MENSEN

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN

ADVERTENTIES

GEBEDEN
kerkrentmeesters. In sommige ge“Wie het Nieuwe Testament leest,
meenten halen de diakenen zelfs de
merkt dat de vreugde eraf spat wankerkrentmeesterlijke collecten binnen.
neer over de kerk gesproken wordt.”
Over dienstbaarheid gesproken...
Het is alsof deze beginregel van de
Gelukkig heersen de ambten niet over
nota Kerk 2025: Waar een Woord is,
KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN
elkaar in onze protestantse kerkorde.
is een weg wil zeggen: onze toekomst
ADVERTENTIES
En veel diaconieën weten - net als
gaat niet alleen over krimp, organisakerkrentmeesters - wat het vraagt om
tiestructuren enzovoorts, maar over
vermogen te beheren. Ik schat in dat
de basics: “De kerk wordt gevormd
op verscheidene plaatsen het diaconadoor mensen, maar het geheim ervan
le vermogen zelfs omvangrijker is dan
is de Heer zelf. Vandaar die vreughet kerkrentmeesterlijke vermogen.
de.” ‘Het Woord’ is geen statisch
Als kerkrentmeesters kunnen we van
boek, maar is God. ‘De weg’ is geen
diakenen leren dat zo’n vermogen
moeizaam te begaan pad, maar een
verplichtingen schept. Niet alleen de
Persoon: Jezus Christus. De ‘mensen
regeltjes van de bank volgen, maar
van de weg’ zijn zij die ingaan in de
altijd kijken of je het ontvangen geld
vreugde van hun Heer, nadat ze Hem
sociaal en duurzaam kunt beleggen of
gediend hebben: in kerk en wereld.
inzetten.
Misschien wel de meest bescheiden
Kunnen diakenen ook iets van
dienaren onder ons zijn de diakenen.
kerkrentmeesters leren? KerkrentIn het Kerk in Actie-katern in dit nummeesters zijn niet altijd ambtsdrager
mer van Kerkinformatie worden zij
en laten zich iets gemakkelijker door
onder andere aangesproken omdat
niet-ambtsdragers bijstaan. Misschien
zij samen met vele commissies voor
mogen diakenen iets gemakkelijker
zending en werelddiaconaat ons
worden in het laten meekijken van
voorgaan als ‘kerk in actie’. Als ouderfinancieel deskundigen op het gebied
ling-kerkrentmeester ben ik soms wat
van geldbeheer. Ik denk bijvoorbeeld
jaloers op deze dienstbare medeaan de Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
ambtsdragers. Ze lijken toch iets beter
Dit is een professionele organisatie die
de bijbelse diaconia te verstaan dan
zowel diakenen als kerkrentmeesters
de enigszins tot bevoogden geneigde

deskundig kan bijstaan en adviseren.
Zodat zij hun ambt zo goed mogelijk
kunnen vervullen.
In dit verband kan het nuttig zijn ook
nog eens naar het Oude Testament te
kijken. Wat een vreugdevolle samenspanning wordt daar geschilderd in
het diaconale en kerkrentmeesterlijke
werk in de tabernakel- en tempeldienst. En wat hield Jezus hen
dicht bij elkaar door Zijn heiliging van
juist de financiële aspecten van offerdienst en gebouwenonderhoud!
Toen, nu en tot Zijn terugkomst –
hopelijk al vóór 2025 – mag ons
ambtelijke werk dienstbaar zijn tot eer
van onze dienende Koning.

MAX VAN DER KLOOSTER
Ouderling-kerkrentmeester in
Dordrecht en moderamenlid
generale synode

Reageren? Mail naar
kroniek@protestantsekerk.nl
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erover op p. 4-6.
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Op zoek naar God

Ds. David van Veen in zijn Reeuwijkse kerk, waar maandelijks een stiltemeditatie wordt gehouden.
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Af en toe een
afslag op de
snelweg van
het leven
Getijdengebeden, Lectio Divina (‘bijbellezen met het hart’), stiltevieringen. De Protestantse Kerk in Nederland is betrokken bij
initiatieven die de spiritualiteit van de kloosters dichterbij brengen
voor (leden van) plaatselijke gemeenten.

“Veel dominees gaan met een groepje gemeenteleden naar een klooster.
We zouden het heel mooi vinden als
de kloostertraditie meer voor mensen
gaat betekenen dan alleen zo’n snuffelweekendje”, zeggen Egbert van der
Stouw en ds. David van Veen. “Deelnemers vinden die paar dagen in een
klooster vaak heel bijzonder. ‘Wat
apart, dat dat nog bestaat!’ Maar als
ze erdoor worden geraakt, hoe geven
ze dat daarna handen en voeten?”

De inspiratiedag krijgt na de zomer
een vervolg. Tijdens twee regionale
bijeenkomsten voor predikanten en
kerkelijk werkers wordt onder andere
geïnventariseerd of er behoefte is aan
een leergemeenschap rondom het onderwerp. Gedacht wordt aan ontmoetingen en een digitaal platform voor
kennisdeling. “We willen vruchtbare
verbindingen leggen tussen allerlei
mensen en initiatieven die er al zijn.
Er is op dit vlak veel gaande in Nederland”, aldus Van der Stouw.

BELANGSTELLING
Van der Stouw, projectmedewerker
van het Protestants Centrum voor
Toerusting en Educatie, was een van
de organisatoren van een ‘inspiratiedag’ in februari over de betekenis van
de ‘monastieke traditie en levenswijze’ voor kerk en samenleving.
Van Veen, predikant in Reeuwijk,
verzorgde er een workshop. Van de
150 aanmeldingen konden er wegens
plaatsgebrek slechts 100 worden
gehonoreerd.

GEEN VLUCHT
De initiatiefnemers zien graag dat “de
rijkdom van de kloostertraditie” een
plaats krijgt in lokale geloofsgemeenschappen. “Gewoon in de dorpskerk.”
In Reeuwijk gebeurt dat al. Van Veen
heeft in zijn gemeente elke maand
een avond met stiltemeditatie en
avondsluiting in kloosterstijl. “Zonder
dat er veel ruchtbaarheid aan is gegeven, zijn er meestal zo’n 40 personen,
ook mensen aan de rand van de kerk

›
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en daarbuiten.”
Dat verbaast Van der Stouw niet. ”De
dynamiek van onze wereld, de levensdruk op mensen, is enorm groot.
Wat komt er niet op twintigers en
dertigers af aan keuzes die ze moeten
maken, aan werk dat hen opslokt?
Het monastieke leven is voor mij niet
een mogelijkheid om voor alles weg
te vluchten. Het geeft juist ruimte om
me op een nieuwe wijze te verhouden tot de drukte van alledag, maar
ook tot de vraag wat God betekent
in het hele verhaal van mijn leven. In
ons dagelijks bestaan leven we door
alle hectiek vaak aan God voorbij.
In de monastieke ruimte kunnen we
misschien weer iets gaan opvangen
van die stille stem van God. Hij roept
niet hard, hij klopt zachtjes op onze
poort. Om te ’horen’ is stilte nodig,
de afzondering soms ook. Je wordt
letterlijk even stilgezet.”

AFSLAG NEMEN
“Er wordt wel gezegd: Wat water is
voor vissen, is stilte voor kloosterlingen”, voegt Van Veen toe. “Al sinds
mijn achttiende kom ik in kloosters.
Als oblaat (lekenlid) ben ik verbonden
met de gemeenschap van de Sint

TWEE INSPIRATIEDAGEN
Regionale vervolgbijeenkomsten van de
inspiratiedag van februari worden gehouden in Reeuwijk (13 september) en Zwolle
(15 september). Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden via het PCTE:
www.protestantsekerk.nl/pcte > cursussen en studiedagen > spiritualiteit >
monastiek in de gemeente.

Willibrordabdij in Doetinchem. Voor
mij is dat een plek waar ik - anders
geschreven – mezelf oplaad. Ik ben
nogal een druk baasje, ik geniet ervan
om veel tegelijk te doen, maar ik heb
ook stilte en regelmaat nodig. Het
is goed om op de snelweg van het
leven, waarop van alles voorbijflitst,
zo nu en dan een afslag te nemen om
na te denken over jezelf en over God.
Het klooster is voor mij zo’n tankstation. Een dominee staat vaak aan de
gevende kant. Kerkdiensten, catechese, leerhuis, pastoraat enzovoorts.
Dan is het fijn dat er een plek is waar
je meer aan de ontvangende kant zit.
Benedictus zei ooit: Je kunt alleen
zielen in beweging brengen als ook je
eigen ziel bewogen wordt.”

teit, zo is mijn ervaring, kan ons heel
goed helpen om erbij stil te staan wat
ook alweer onze eerste liefde was,
waartoe we zijn geroepen en wat dat
inhoudt voor mij persoonlijk en voor
ons gezamenlijk als geloofsgemeenschap. Als we in de Lectio Divina
’bijbellezen met het hart’ gaat het om
vragen als: Hoe raakt deze tekst mij
en wat wil mij dat zeggen?”
Van der Stouw en Van Veen zien wel
waar ze met de leergemeenschap
uitkomen, er zijn geen einddoelen
gesteld. “Het hoort bij het monastieke
leven dat er geen geplande route is.
We kijken niet al te ver vooruit waar
we over vijf jaar staan. We staan open
voor een ontdekkingsreis in vertrouwen en verwachting. Dat is onze
spirituele houding.”

NAAR DE KERN
De aandacht voor het monastieke leven sluit volgens Van der Stouw goed
aan bij ‘Kerk 2025’. “We willen terug
naar de kern. De kloosterspirituali-

JAN KAS
freelance journalist

GRANDCHAMP
Het oorspronkelijk protestantse en nu oecumenische vrouwenklooster Grandchamp in Zwitserland is volgens ds. Van Veen een ‘gave plek’ voor jongeren
om het monastieke leven van binnenuit te ervaren. “Ik was er zelf drie maanden
voordat ik predikant werd. Je bent er welkom als helper tegen kost en inwoning.
Het is een bijzondere gelegenheid om in de kleine communiteit dag in dag uit
met de 50 zusters mee te leven.” Van Veen is voorzitter van de stichting Vrienden
van Grandchamp.
Wijlen zuster Minke de Vries (1929-2013), een Nederlandse van hervormden
huize, was bijna dertig jaar priorin van Grandchamp, dat de regel van Taizé
volgt. Vorig jaar zijn twee boeken van haar uitgegeven. In ‘Mijn leven in Grandchamp’ vertelt ze vanuit haar persoonlijke ervaring over het monastieke leven.
In ‘Zuster Minke van Grandchamp – Gesprekken’ spreekt de Franse predikant
Michel Cornuz met haar over haar geestelijke levensweg en haar bronnen.
Informatie: www.grandchamp.org en www.vriendenvangrandchamp.nl

Twee bewoonsters van het protestantse klooster in Grandchamp.
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BERICHTEN

Sun farm op de
Opstandingskerk
Op zondag 3 april nam de wijkgemeente Opstandingskerk van de Protestantse Gemeente Arnhem haar nieuwe sun
farm in gebruik. Op het dak staan 103
hoogwaardige zonnepanelen die naar
verwachting meer dan 22.000 kWh
zonnestroom per jaar gaan produceren.
De sun farm draagt bij aan de vermin-

Beleving eucharistie en
avondmaal
Christenen ervaren het avondmaal/eucharistie vooral als
gedachtenis van Christus en
gemeenschap van de gelovigen.
Dat blijkt uit een onderzoek dat de
kerngroep Eucharistie en avondmaal van de Raad van Kerken
in Nederland heeft uitgevoerd.
Zij deed dit aan de hand van de
vijf kernuitspraken uit het LIMA-rapport van de Wereldraad
van Kerken (1982). De resultaten
zijn onlangs gepubliceerd in het
50ste deeltje van Oecumenische
Bezinning, de brochurereeks van
de raad. Daarin geven ook zeven
theologen een getuigenis over
hun eigen beleving van avondmaal en eucharistie, onder wie dr.
Arjan Plaisier (Protestantse Kerk)
en Michael Bakker (Russisch-Orthodoxe Kerk). Kunstenares
Annemarie van Ulden maakte bij
de vijf kernuitspraken schilderijen,
waarvan illustraties zijn afgedrukt.
De brochure bevat verder achtergrondinformatie, bezinningsteksten en poëzie, en aanbevelingen
voor gesprek binnen de plaatselijke raad van kerken, gemeente
of parochie. Prijs: € 6,-. Bestellen:
rvk@raadvankerken.nl, tel. (033)
463 3844.

dering van het verbruik van fossiele
brandstoffen. Dat betekent zuiniger
omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en tegelijkertijd terugdringen van
de CO2-uitstoot die het gevolg is van
de verbranding van olie of gas.
Ook de zakelijke kant van het project
ziet er goed uit, zo becijferden de
kerkrentemeesters. Na een redelijk
aantal jaren is de investering terugver-

diend. Vanaf dat moment begint de
ontwikkeling van een positief saldo.
In combinatie met een aantal energiebesparende maatregelen hoopt men
dat tegen die tijd de elektriciteitsmeter
van het kerkgebouw tot stilstand kan
komen.
Meer weten?
Zie www.opstandingskerkarnhem.nl >
Fair trade Kerk/Project ‘Zon op’

Kerk over
100 jaar?
De synode ging
in het rapport
Kerk2025 al ver
door tien jaar
vooruit te kijken.
In Scheveningen gaan ze
veel verder. Ter
gelegenheid van
het 100-jarig
bestaan van de
Badkapel houdt
de gemeente
een symposium
over de vraag:
Hoe ziet de
Nieuwe Badkapel
op Scheveningen of de kerk in het algemeen er over een eeuw uit? Vier prominente wetenschappers zullen hierover
het woord voeren: historicus prof. dr.
James Kennedy (over de toekomst van
het protestantisme), theoloog dr. Arjan
Plaisier (over geloven in 2116), kerkmusicus Christiaan Winter (liturgie en
muziek) en architecte Narda Beunders
(het ideale geloofsgebouw).
De honderdjarige Nieuwe Badkapel
is een voorbeeld van protestantse
architectuur uit het eerste kwart van de
vorige eeuw, beïnvloed door H.P. Berla-

ge en K.P.C. Bazel. Het jubileumjaar is
een tijd van terugkijken én vooruitzien.
Meestal is dat voor 5 à 10 jaar, maar in
Scheveningen willen ze nu eens echt
vooruit kijken en visieontwikkeling alle
ruimte geven. Na afloop een plenaire
discussie onder leiding van Jan Schinkelshoek. Dagvoorzitter: ds. Charlotte
van der Leest.
Plaats en tijd: Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Den Haag, 25 juni,
14.30-17.15 uur. Toegang vrij, vrije gift
is welkom. Informatie en aanmelden:
www.nieuwebadkapel.nl/symposium
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KERK EN
ISRAËL
-

OJEC-CONFERENTIE 7 JUNI

Antisemitisme en
christenvervolging
Het OJEC (overlegplatform voor Joden en christenen) organiseert
op 7 juni 2016 een conferentie met als titel ‘Meten met twee maten?’ De hoofdvraag op deze dag is: wordt antisemitisme anders
benaderd dan christenvervolging?

De vraag raakt aan actuele gebeurtenissen in de samenleving. Hoe reageren wij daarop? Zijn antisemitisme
en christenvervolging in beleving en
reactie gelijkwaardig? De conferentie
wordt geopend met een lezing door
rabbijn Yitzchak Schochet uit Londen.
Zijn Engelstalige lezing het als titel:
‘Heb uw naaste lief: een kritische
blik op het 21e-eeuwse racisme, zijn
oorzaken en gevolgen en onze collectieve reactie daarop’. Schochet geldt
in Engeland als een van de meest
dynamische orthodoxe rabbijnen, die
vanuit zijn synagoge vele religieuze en
sociale activiteiten organiseert.

RABBIJNEN
Rabbijn Binyomin Jacobs - opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperra-

binaat (IPOR) - en Jurjen ten Brinke,
voorganger in de multiculturele kerk
Hoop voor Noord te Amsterdam,
zullen de aanwezigen vertellen over
hun persoonlijke beleving van respectievelijk antisemitisme en christenvervolging. Wat betekent dit voor
een organisatie als het OJEC in haar
rol van proactieve klokkenluider? Het
OJEC wil immers vanuit Joods-christelijk perspectief invloed uitoefenen
op maatschappelijke ontwikkelingen.

BEZOEKGEGEVENS
Plaats en tijd: Bankrassjoel, Max
Havelaarlaan 435 te Amstelveen,
19.00-22.00 uur. Prijs: € 15,- p.p.
(incl. koffie/thee). Aanmelden:
info@ojec.org

Monument ‘De vlucht’ van Hein Koreman in het
stadspark Valkenberg te Breda.

BERICHTEN

Reis Israël/Palestijnse
gebieden
Van 22-29 november 2016 organiseren
Jaap Heester en Kees Jan Rodenburg
een oriëntatiereis door Israël en de
Palestijnse gebieden. Deelnemers
maken een tocht langs verschillende
personen met een eigen kijk op verzoening, recht en vrede in een land dat
getekend is door conflicten. Gekozen
wordt niet voor de geijkte toeristische
plekken, maar juist voor zijwegen
zodat onverwachte ontmoetingen
mogelijk worden. De reis is bedoeld
voor predikanten, voorgangers en
kaderleden die zich verbonden weten
met het volk, geloof en land Israël
én met Palestijnse christenen, en die
openstaan voor het verhaal van beide
kanten. PE-punten: 2.5. Informatie:
www.makorreizen.nl
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Werk en welvaart
De Raad van Kerken in Nederland
organiseert op woensdag 14 september in Amersfoort een publieksmiddag over het thema Werk en welvaart
van morgen. De hoofdlezing wordt
gehouden door bisschop Gerard de
Korte, bisschop-referent voor kerk
en samenleving. De protestantse
predikanten Dick Couvée (Pauluskerk,
Rotterdam) en Ruben van Zwieten
(Zuidas, Amsterdam) vertellen hoe zij
in hun hun werk het thema tegenkomen. Verder wordt het boek ‘Werk
en welvaart van morgen’ aangeboden aan ChristenUnie-politica Carola
Schouten (Tweede Kamerlid en lid
van de vaste Kamercommissie voor
arbeidsmarktbeleid), die ook zal
reageren op de publicatie. Dagleiding:
Vincenza La Porta. Plaats en tijd:

Bergkerk Amersfoort, 13.30-17.00 uur.
Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl

Op Goed Gerucht-dag
Op vrijdag 24 juni houdt de theologenbeweging Op Goed Gerucht
een studiedag over het in januari
verschenen boek van Rick Benjamins,
Jan Offringa en Wouter Slob, Liberaal
christendom. Ervaren, doen en denken. Hierin presenteren elf auteurs,
verbonden met Op Goed Gerucht en
de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, een moderne en actuele vorm
van geloven, zonder af te geven op
dogmatische tradities of te lonken
richting atheïsme. Het boek beleefde
in korte tijd een tweede druk.
De studiedag is bedoeld voor predikanten en andere theologen binnen
en buiten de Protestantse Kerk. Prof.

De synode besloot…

SYNODE
-

Wie eens wil nalezen wat de synode in april precies heeft besloten
over de toekomst van de Protestantse Kerk, het werk en de huisvesting van de dienstenorganisatie, de samenwerking met andere kerken en het gebruik van het dienstboek, kan dat doen op de website
van de Protestantse Kerk.

De aprilsynode besprak geruchtmakende rapporten die richting
geven aan de koers van de kerk in
de komende jaren, zoals ‘Kerk2025:
een stap verder’ en ‘Dichter bij het
hart. Beleidsplan voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk
in Nederland 2017-2020’. Ook over
de plannen om het dienstencentrum
te verplaatsen naar Doorn en andere
vastgoedvoorstellen werd de synode
geïnformeerd.

SAMENWERKING KLEINERE
KERKEN
De synode stemde in met het voorstel
om de mogelijkheden van samenwerking (kanselruil, (gast)lidmaatschap)
te verruimen met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt, de Nederlands
Gereformeerde Kerken en de Voortgezette Gereformeerde Kerken. Verder
evalueerde de synode na tien jaar het
gebruik van het dienstboek, waarvan
de tekst nu is vastgesteld.

dr. Wouter Slob, mede-auteur, vertelt
over de gemaakte keuzen in ‘Liberaal
christendom’. Aansluitend reflecteert
prof. dr. Mechteld Jansen, hoogleraar
missiologie en rector van de Protestantse Theologische Universiteit, op
de vraag of de in dit boek gepresenteerde liberale theologie geschikt
is voor het gesprek met de huidige
(post)seculiere mens. ’s Middags laat
prof. dr. Rick Benjamins zien dat het
om een moderne incarnatietheologie
gaat. Ook geeft een aantal gemeenteleden een eerste reactie op het boek.
Kunnen zij voor zichzelf en in hun
kerk met deze benadering uit de
voeten?
Plaats en tijd: Bergkerk, Dr. A.
Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort,
10.00-16.00 uur. Kosten: € 55,- te betalen bij entree. Volledig programma:

BENOEMINGEN
Behalve de
nieuwe scriba ds.
René de Reuver,
die op 15 juni
in deze functie
begint, koos de
generale synode
in april twee moderamenleden.
Ouderling Adrie
Bijl (foto) volgt
ouderling Marjoleine Engelbert
op, van wie de
termijn is afgelopen. Diaken Jeanette
Galjaard werd als assessor primus verkozen, voor een periode van vijf jaar.
Herkozen werd ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster. Daarnaast benoemde de synode leden van
de kleine synode, commissies van rapport die de besluitvorming op thema in
de volgende synode voorbereide

zie www.opgoedgerucht.nl. Aanmelden via a opgoedgerucht@gmail.com

Het moderamen in de aprilsynode: Diaken
Jeanette Galjaard, preses Karin van den Broeke,
scriba Arjan Plaisier, ouderling Adrie Bijl en ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster.

Zie voor het overzicht van alle
officiële besluiten:
www.protestantsekerk.nl/synode >
synodeagenda > 21/22 april.

Oase voor werkzoekers
Het Zendings-Diaconessenhuis
Bethanië in Amerongen organiseert op
donderdag 23 juni een Oasedag voor
werkzoekenden. Het thema van deze
dag is ‘Werkzoekend? Kom even op
adem!’ Een Oasedag is een dag apart,
om stil te zijn en op zoek te gaan naar
wat God te zeggen heeft, vertelt diacones Greet Verhoeven: “Als iemand zijn
of haar baan kwijtraakt, kan dat veel
impact hebben. Je kunt gaan twijfelen
aan jezelf en je capaciteiten. Je kunt
je uitgerangeerd voelen en gedachten
krijgen (‘Wie zit er op mij te wachten?’, ‘Ben ik nog wel van betekenis?’
en: ‘Wat zegt mijn omgeving ervan?’).
Wat doet dit met je beeld van God?
Deze Oasedag helpt deelnemers om in
Bijbels licht hoopvol naar de toekomst
te kijken.”
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GEMEENTE
-

SYNODEPRESES BIJ BOEKPRESENTATIE:

‘Mediation belangrijk bij
conflict in de kerk’
“In de kerken wordt mediation nog te weinig ingezet”. Dat zei synodepreses ds. Karin van den Broeke half april tijdens de presentatie van
het boekje Geloven in Mediation. Het boekje beschrijft aspecten van
begeleiding en (conflict)bemiddeling waarbij kerkelijke achtergronden
een rol spelen. De synodepreses sprak de hoop uit dat er ook tijdig
mediators zullen worden ingezet als er ooit eens spanningen in de
Protestantse Kerk ontstaan als gevolg van beslissingen van de synode.
“Niet te vroeg, maar zeker niet te laat!”

Als een van de vertegenwoordigers van
de grote kerken kreeg Van den Broeke
een eerste exemplaar uitgereikt, samen
met diaken prof.dr. Marcel Sarot van
het Aartsbisdom Utrecht, tevens voorzitter van de Katholieke Vereniging voor
Oecumene. Het boekje verschijnt naar
aanleiding van het tienjarig bestaan van
Platform Church Mediation (PCM). In
dit oecumenische platform zetten ruim
zestig leden zich in als bemiddelaar
Synodepreses ds. Karin van den Broeke en
prof.dr. Marcel Sarot van het Aartsbisdom
Utrecht ontvingen van PCM-voorzitter ds. Cor
Schaap (midden) een exemplaar.

en procesbegeleider. Hun hulp kan
bijvoorbeeld worden ingeroepen bij
conflicten of ernstige meningsverschillen, bij kerksluitingen of samenvoegingen van gemeenten of bij familiekwesties met een levensbeschouwelijke
achtergrond.

VOORZITTER OP AFROEP
De organisatie levert op verzoek ook
een goede onafhankelijke vergadervoorzitter die de ‘geloofstaal’ verstaat
en mediationtechnieken adequaat kan
inzetten. “Mediators zijn soms nodig
om verschillen van mening vruchtbaar
te maken”, aldus ds. Van den Broeke.
“Het is mooi als ze tijdig spanningen
signaleren zodat mensen elkaar beter
leren verstaan.”

BESTELLEN
De negentien hoofdstukken zijn geschreven door vijftien churchmediators
uit verschillende kerken in Nederland.
Het boekje is uitgegeven bij uitgeverij
Narratio in Gorinchem, kost € 12,50
in de boekhandel en is verkrijgbaar bij
uitgeverij Narratio. Bestellen:
www.churchmediation.nl

BERICHTEN
Op het programma staan een plenaire inleiding en groepsmomenten,
maar ook ruime tijd om alleen te zijn.
Deelnemers gaan met een gerichte
opdracht de stilte in. Kosten: € 25,-.
Als de kosten een probleem zijn, neem
dan toch even contact op. Informatie
en aanmelden: www.zdh.nl

Taizé in het Fries
Op 20 maart werd in Nijkleaster
in Jorwert de cd ‘Taizé yn it Frysk’
gepresenteerd. Op de cd staan 17
Taizé-liederen die in het Fries vertaald
zijn. Gekozen zijn liederen uit de bundels ‘Tachtich lieten út Taizé’ (uitgave
Gooi en Sticht) en Lieteboek, de
Friese editie van het Liedboek (zingen
en bidden in huis en kerk). De liederen
worden gezongen door een koor uit
Parrega en omgeving o.l.v. Jannie
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Brandsma, die bij een aantal liederen
zelf solo zingt. Op een tweede cd
staat de instrumentale muziek, die
gebruikt kan worden bij het aanleren van de liederen. Muziek en tekst
zijn opgenomen in het boekje ‘Taizé
in Friesland’, afgewisseld met een
toelichting en meditatieve gedachten
van onder andere broeder Roger van
Taizé. Jongeren vertellen over hun
ervaringen in de oecumenische kloostergemeenschap en er staan verhalen
in van jongerenreizen en groepen die
Taizégebedsvieringen houden. Boekje
en cd samen kosten € 15,-. Bestellingen: www.discoverybooks.nl

Jakobverhalen
In hun nieuwe voorstelling ‘List & bedrog / de Jakobverhalen’ presenteren
verhalenverteller Kees Posthumus en

accordeonist Juul Beerda kleurrijke en
spannende verhalen over aartsvader
Jakob. De voorstelling is zeer geschikt
voor programma’s van Vorming &
Toerusting, als bijzondere kerkdienst
of als culturele activiteit. In het bijbelboek Genesis is te lezen dat Jakob de
jongste zoon is van Isaak en Rebekka.
Al bij de geboorte pakt Jakob zijn
tweelingbroer Esau bij de hiel beet. Later ontfutselt Jakob het eerstgeboorterecht van Esau voor een bord linzensoep. Hij bedriegt zijn oude vader met
een list en vlucht. Onderweg droomt
hij over een ladder van licht. List en
bedrog spelen een belangrijke rol in
het leven van Jakob. Hij bedriegt,
en hij wordt bedrogen. Hij bedenkt
slinkse listen, en is er de dupe van. Pas
als hij tot aan de morgen worstelt met
‘een ander’ wordt hij een ander mens.

JOP
-

Speel Sirkelslag op school
Natuurlijk zijn kinderen welkom in de
kerk. Het is misschien wel het grootste verlangen van elk gemeentelid om
ze ’s zondags te ontmoeten. De praktijk is vaak dat ze daar niet te vinden
zijn. Veel gemeenten zien daarom een
oplossing in het leggen van goede
relaties met de basisscholen in de
buurt. Met enige regelmaat krijgt JOP,
jeugdorganisatie van de Protestantse
Kerk de vraag hoe je als kerkgemeenschap in contact kunt komen met
basisscholen. Daar bestaat natuurlijk
geen kant en klare methode voor.
Het gaat om zoeken naar ‘ingangen’.
Zomaar een school binnenlopen,
heeft waarschijnlijk geen succes. Het
begint met effectief netwerken. Maar
dan is vaak de grote vraag: wat kun je
bieden als kerk?

gebruikmaking van
de methoden voor
godsdienstonderwijs.
Op die manier is het
niet alleen leuk, maar
biedt Sirkelslag ook
educatieve kansen.
Het thema is ‘Ga voor
Goud’. Als kerk kun je
scholen en besturen
een gouden aanbod
doen door met de
school mee te denken
over een afsluitende
Sirkelslag-kerkdienst.
Vanaf de zomer
zullen er voorbeeldvieringen
beschikbaar zijn.

Sirkelslag in Amersfoort, februari 2016. Het
instuderen van het Haka-strijdlied…

DIRK-JAN BIERENBROODSPOT

IETS TE BIEDEN
Sirkelslag School is dan een mooi
aanbod. Al een groot aantal jaren
spelen veel kerkelijke jeugdclubs
Sirkelslag. Het aantal deelnemende
groepen groeit elk jaar. Sirkelslag is
een landelijk spel waarbij kinderen en
jongeren van verschillende groepen
creatieve en uitdagende opdrachten
uitvoeren.
Het spel wordt niet alleen in kerken,
maar ook op basisscholen gespeeld.
Het concept is ontwikkeld met

jeugdwerkadviseur JOP

Sirkelslag School wordt gespeeld in de eerste drie weken van november. Het
spel kan verdeeld worden over meerdere lessen, maar kan ook in één keer
worden gespeeld. Leerkrachten bepalen zelf wanneer zij met hun klas het
spel spelen. Op 18 november wordt de uitslag bekend gemaakt.
De doelgroep is de bovenbouw van de basisschool.
Meer informatie:
www.sirkelslag.nl/school of bel met JOP: (030) 880 14 38.

Jakob had zomaar een hoofdrol kunnen spelen in televisieprogramma’s
als ‘Ik vertrek’ of ‘Het familiediner’.
Niets menselijks is hem en zijn familie
vreemd. Dat maakt hem herkenbaar
voor mensen van nu.
Regisseur van ‘List & bedrog / de
Jakobverhalen’ is Heleen Hennink.
Eerder maakte het drietal succesvolle
voorstellingen als ‘Paulus in het oog
van de storm’, ‘Op het leven!’ en
‘Menno Simonszoon’. Informatie:
www.keesposthumus.nl

Jacobverhalen gaat over het veelbewogen
leven van aartsvader Jacob.
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KRONIEK

SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

DIENSTGEHEIMEN

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

U of Jij?

KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

SYNODESELFIE

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

Vraag: Afgelopen zondag
onze predikante tijdens de kerkdienst een gebed
KERKheeft
& THEOLOOG
uitgesproken waarin God getutoyeerd werd. Vanuit mijn opvoeding ervaar ik dit als
een gebrek aan eerbied voor God. Of is dat een ‘moderne’ vorm van gebedstaal?

KRONIEK

Antwoord: Waar wij biddend tot God
komen, wordt onze taal gebrekkig.
Paulus heeft dat aldus verwoord: “Wij
weten immers niet wat we in ons
gebed tegen God moeten zeggen,
DIENSTGEHEIMEN
KERK & voor
THEOLOOG
maar de SYNODESELFIE
Geest zelf pleit
onsMENSEN
met

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE

woordeloze zuchten.” (Rom. 8:26)
Bidden is steeds ook een zoeken naar
woorden, naar gepaste woorden.
In Nederland zijn we het gewend
om God met U aan te spreken. Dit
GEBEDEN
ADVERTENTIES
wordt, zoals de
vraagsteller
dat heeft
COLLECTEN
verwoord, meestal
als een teken van
respect en eerbied
ervaren. Bovendien
KERK & THEOLOOG
COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES
geeft het aan dat er
MENSEN
een ‘afstand’ is tussen God en mens.
God is anders. Dit
alles wordt mijns inziens
tot uitdrukking
KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN
ADVERTENTIES
GEBEDEN gebracht wanneer
wij – anders dan in
veel andere landen
en talen gebruikelijk
is – God vousvoyeren. Het is deel van
KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN
onze traditie. Maar
ADVERTENTIES

V

het hoeft daarom niet een teken van
oneerbiedigheid te zijn, wanneer God
in een gebed met ‘Jij’ wordt aangesproken. Het kan ook een poging zijn
om een gepaste taal te vinden die
uitdrukking geeft aan de ervaring van
en het verlangen naar een andere
dimensie van onze relatie met God,
namelijk die van een intieme en vertrouwensvolle nabijheid.
Beide manieren van aanspreken, God
als U of als Jij, missen in zekere zin
iets van de respectievelijk andere ervaring van God. Ook in die zin is onze
gebedstaal dus gebrekkig. Maar beide
aspecten van Godservaring hebben
terecht een plaats in het bidden van de
gemeente.

Ds. Kersten Storch
lid van de werkgroep Eredienst

Heeft u een vraag over de eredienst? Stel deze
via werkgroeperedienst@protestantsekerk.nl.
Mozaiek in de kerk op de Berg der Zaligsprekingen (Israël) over
Rom. 14:19: Laten we najagen wat tot vrede en stichting dient.

BERICHTEN

Cursus Muziek laat de
Bijbel spreken
Motetten en passionen, oratoria
en cantates, psalmbewerkingen en
schriftliederen kunnen helpen om de
Bijbel beter te verstaan. Dat ervaren
velen die actief luisteren of zelf musiceren of zingen. Hoe kun je gebruik
maken van deze sterke combinatie van
Bijbel en muziek in liturgie, toerusting
of pastoraat? Daarover gaat de cursus
Muziek laat de Bijbel spreken. De deelnemers vergroten hun gevoeligheid
voor de zeggingskracht en werking
van religieuze muziek.
De cursusleiders Wim Kloppenburg
(kerkmusicus, docent hymnologie) en
Heleen Weimar (theoloog en predikant) zijn tevens de auteurs van het
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lesmateriaal: Liederen met een verhaal.
Acht bijbelse cantica. Met cd’s. (uitg.
Skandalon 2015, € 29,50), door de
deelnemers zelf aan te schaffen, te
lezen en te beluisteren ter voorbereiding van de eerste cursusdag, waarop
thema’s verder worden verdiept. De
tweede cursusdag bestaat uit presentaties en bespreking van praktijkopdrachten rond vieringen, cursussen of
(groeps)pastoraat.
De cursus is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers en (kerk)musici.
Een theoloog en een musicus kunnen
zich ook als duo opgeven en samen
een praktijkopdracht uitwerken.
Tijd en plaats: vrijdag 30 september en
vrijdag 4 november 2016, 10.00-16.00
uur, Regenboogkerk, Nassaulaan 22,

Hilversum. Kosten: € 70,00 (inclusief
lunch). PE-punten: 1,5. Aanmelden
(vóór 15 september) bij Heleen
Weimar: ha.weimar@gmail.com.
Informatie:
www.regenboogkerkhilversum.nl

B

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

SYNODESELFIE

Wie zijn die mensen die namens de twee miljoen leden van de Protestantse Kerk
DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE
deel uitmaken van de synode? Waarom besteden KRONIEK
ze minstens
vier dagen per jaar
KERK & THEOLOOG
aan vergaderen over het beleid van de Protestantse Kerk? In deze rubriek vertellen
ze daarover. Deze maand: ouderling Anna Verbeek, afgevaardigde van de classis
Amsterdam.

MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

‘Durven we ons op een ander
been te laten zetten?’
KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

KERK & THEOLOOG MENSEN

GEBEDEN ADVERTENTIES

COLLECTEN

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

KERK & THEOLOOG

COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

MENSEN

Fascinerend. De Protestantse Kerk
komt in haar volle breedte voorbij. Ook
wel spannend. Het vergt veel stuurmanskunst om de beweging die Kerk
2025 vraagt, met elkaar op gang te
brengen en te houden.

MET WELKE STROMING IN DE
PROTESTANTSE KERK VOELT U
ZICH VERWANT?
Ik ben protestants. Als baby hervormd
gedoopt in een kleine dorpskerk
binnen de Amsterdamse stadsgrens,
op m’n 18e belijdenis gedaan in de
Waalse Kerk, sinds 1980 lid van de
Keizersgrachtkerk in Amsterdam (een
soort gereformeerde basisgemeente).
Als lid van de algemene kerkenraad in
Amsterdam voel ik me sterk betrokken bij die mooie diverse verzameling
wijkkerken en vernieuwingsprojecten
die samen de Protestantse Kerk in
Amsterdam vormen.

WAT ONTROERT U IN DE KERK?
Het verwachtingsvolle dat spreekt
uit vieringen, leerhuizen en andere
momenten waarop mensen van de
kerk bijeen zijn, raakt me. De hoop
op en het verlangen naar de vrede en
gerechtigheid van God in deze wereld.
Misschien ontroert het zingen wel het
meest. Ik kan tot tranen geroerd zijn
als ik zing, door de ruimte en de geest
in de Iona-teksten of door de liederen
van Huub Oosterhuis - intense hertalingen en toonzettingen van verhalen
met en over God: ‘ik laat je niet gaan
totdat jij mij zegent’.

los – ik laat hem niet gaan.

WAT BETEKENT BIDDEN VOOR U?
Een moment van inkeer, van rust,
KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG
van ontvankelijkheid,
om van daaruit
de verbinding te zoeken – met God,
met mensen om mij heen, met mijn
eigen kracht. Ik praat vaak even tegen
God – noem het schietgebedjes – ook
onderweg, op de fiets, als ik mijn
KRONIEK
SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG
zegeningen
telDIENSTGEHEIMEN
en mijn zwarigheden
een plek probeer te geven.

ADVERTENTIES

GEBEDEN

MENSEN COLLECTEN GEBEDEN

ADVERTENTIES

WAT MAG MEER AANDACHT
KRIJGEN IN DE KERK?
Wat is ‘de kerk’? Er is zoveel verschillende spiritualiteit en presentie
in al die plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het is goed dat de kerk
ruimte biedt om geloof niet als een
massieve overtuiging neer te zetten.
Zoeken, twijfelen, aarzelen en steeds
opnieuw beginnen hoort bij geloven,
diversiteit hoort bij de kerk.
Belangrijk is dat we een geloofwaardige en relevante kerk zijn. In deze
verwarrende tijd is het noodzakelijk
dat wij als mensen van de kerk ons
oefenen in samen en gastvrij leven.
Migranten en ballingen vragen met de
moed der wanhoop een plekje in onze
samenleving. Dat geeft onrust, soms
ook binnen onze kerkelijke gemeenten. Juist in de kerk weten we dat
onzekerheid en angst niet het laatste
woord hoeven te hebben. De kerk
kan een oefenplaats zijn om te leven
met verontrusting, ontregeling. Deze
wereld omgekeerd – durven we ons
op een ander been te laten zetten?

WIE IS GOD VOOR U?
‘…’: Ik zal er zijn. Soms lijkt Hij ver
weg. Maar Hij ‘weet wat in mij omgaat, aan hoop en twijfel, domheid,
drift, plezier, onzekerheid’, om het met
Oosterhuis te zeggen. Hij laat mij niet

MENSEN COLLECTEN

geven nieuw elan, hoop en plezier.
Daarnaast natuurlijk het stimuleren en
faciliteren van de bestaande gemeenten om in beweging te komen, zich
binnenstebuiten te keren en aansprekend te zijn voor meer dan de eigen
kring alleen, allianties te zoeken over
de grenzen van de eigen gemeente
heen. Heel belangrijk is dat we zorgen
voor verbindingen tussen pioniersplekken, leefgemeenschappen, huiskamergemeenschappen en de bestaande
gemeenten – ‘losjes gekoppeld’, wel
ingebed in een gezamenlijk weefsel.
Een nieuw, levendig en betekenisvol
kerklandschap.

WAT IS DE GROOTSTE UITDAGING
VAN DE SYNODE IN DEZE TIJD?
Het aanmoedigen van nieuwe vormen
van kerk-zijn – al die pioniersplekken
met hun energie, creativiteit en geloof

JAN KAS
freelance journalist
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DIACONIE
-

Nieuw Hydepark feestelijk
geopend
Op vrijdag 15 april werd in Doorn het conferentiecentrum Nieuw
Hydepark officieel geopend. Diaconieën van de Protestantse én Het
Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig
hebben.

Dankzij de steun van vele plaatselijke
diaconieën kunnen mensen voor wie
het door ziekte, beperking of leeftijd
niet vanzelfsprekend is een weekje op
vakantie in het nieuwe gebouw. Het
vakantiehotel beschikt over vele aangepaste faciliteiten. Voor meer informatie
over diaconale vakantieweken:
www.hetvakantiebureau.nl
Daarnaast is het conferentiecentrum
beschikbaar voor iedereen die op een

Directeur Haaije Feenstra toont zich tevreden: “We zijn binnen de tijd, binnen het
budget gebleven en nu staat er een mooi
Huis van de Kerk.”

n Hella
Wandel vertelt aa
Mevrouw Leny
e ze geniet van
van der Wijst ho
t splinternieuwe
het verblijf in he
.
Roosveltpaviljoen
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unieke plek wil vergaderen, een cursus
wil organiseren of een conferentie wil
houden. Zie over het gehele project:
www.protestantsekerk.nl > Over ons >
Dienstenorganisatie > Nieuw Hydepark

FEESTELIJK
De feestelijke start vond plaats in
aanwezigheid van circa 150 gasten en
personen die zich voor de nieuwbouw
hebben ingezet. Het gebouw biedt

“De vreugde voert ons naa
r dit huis!”. De
Urker MANS Formatie luist
ert de bijeenkomst op door enkele liede
ren te zingen.

voortaan tevens plaats aan het seminarium voor de bij- en nascholing van
theologiestudenten en predikanten.
Dankzij collecten uit vele gemeenten
en giften en leningen van diaconieën kon het multifunctionele gebouw
worden gefinancierd en ingericht.
De voorspoedige oplevering van het
complex gaf alle reden voor feestelijke
openingsdag, waarvan ook leuke foto’s
bewaard bleven.

Feestelijk gebak met het
nieuwe logo erop.
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De openingsbijeenkomst op vrijdag 15 april 2016 stond in het teken van geloof, hoop en liefde.
Het gebouw werd als een cadeau (met strik!) overhandigd aan de kerk.

gemeente
Frits Naafs, burgemeester van de
blijdschap
Utrechtse Heuvelrug, spreekt zijn
fraaie
uit over dit mooie gebouw en de
zijn mooie
plek die het kreeg in dit deel van
gemeente.

Het gebouw met de nieu
we padenstructuur, gebaseerd op het
padenplan van
het vroegere landgoed, rols
toelvriendelijk en
met veel bankjes.

Hella van der Wijst vraagt Paul en Mieke
Verplanken naar hun ervaringen. Zij zijn
al 39 jaar coördinator van de ‘Zeelandgroep’ die gebruik maakt van de diaconale
vakanties in Doorn, en zijn erg ingenomen
met deze accommodatie. Op de voorgrond
een steen uit het voormalige landhuis
Hydepark, met de inscriptie uit
1 Korinthe 13: 13.

Openingsritueel: Hella van
der Wijst,
synodescriba Arjan Plaisier
en burgemeester Naafs knippen samen
het lint door.

acht“Zo, geopend! Dank aan onze opdr
tect van
gever”, twitterde de tevreden archi
het complex Britta van Egmond.
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Internetnieuwtjes

Een website voor uw gemeente:
Te moeilijk? Te duur? Niet haalbaar?
Kijk eens op www.protestantsekerk.net!

FESTIVAL IN AMSTELVEEN

www.tegekkekerk.nl
Van vrijdagavond 10 juni tot en met zondagavond
12 juni bruist het in de Paaskerk in Amstelveen.
Daar wordt dan het (te) Gekke Kerk Festival gehouden. Het festival opent met Ierse muziek en
een concert van Syb van der Ploeg, leadzanger van
De Kast en ook bekend van The Passion. Daarna
volgt een weekend rond het thema ‘geloof, hoop
en liefde’ met optredens van onder meer Sjors van
der Panne, Sven Hammond en Lorrèn, een zaterdagmiddag met workshops voor alle leeftijden en
ruimte voor ontmoeting en maaltijden.
Sjors van der Panne, bekend van The Voice of Holland, zoekt tijdens concerten naar verbinding met
het publiek. Die vond hij ook tijdens zijn optreden
twee jaar geleden op dit festival. “Ik treed graag op
in kerkgebouwen, de sfeer is er altijd bijzonder. Ik
ontmoet mijn publiek graag en dat kan daar.”
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Het (te) Gekke Kerk Festival is een project van
Protestants Amstelveen. Voor meer informatie en
kaartverkoop zie de website.
www.tegekkekerk.nl.

OECUMENISCH ONTHAAL

VLUCHTELINGEN

› www.raadvankerken.nl

› www.heretosupport.nl

Pastores uit plaatselijke
kerken en parochies worden
uitgenodigd om op vrijdag
17 juni ’s middags vanaf
13.00 uur in Amersfoort mee
te praten over de mogelijkheden voor lokale oecumene. Zij kunnen dan tegelijk een kijkje nemen achter de
schermen van de oecumene in het landelijke kantoor. Er
zijn gesprekspartners uit diverse kerken. Via de website
is het uitgebreide programma te raadplegen.
Opgave: rvk@raadvankerken.nl

De Ab Harrewijn Prijs 2016 is
half mei gewonnen door de
stichting Here to Support,
die educatieve en culturele
ondersteuning geeft aan
vluchtelingen die geen verblijfsvergunning in Nederland
krijgen, maar ook niet kunnen worden uitgezet. Here to
Support verstrekt geen humanitaire zorg, maar richt zich
op het zichtbaar, hoorbaar en weerbaar maken van deze
groep vluchtelingen. Essentieel is de ervaring van enige
controle over het eigen leven.

FACEBOOKGROEP REFORMATIEJAAR

DON BOSCO

› www.facebook.com > Reformatiejaar 2017

› www.erfgoedkloosterleven.nl

De Protestantse Kerk en
Refo500 hebben de facebookgroep Reformatiejaar
2017 opgericht voor nieuwsberichten en activiteiten die
in het kader van het reformatiejaar worden georganiseerd. Berichtgeving over de jubileumcampagne 2017:
500 jaar protestant is hier te vinden, net als berichten
van Refo500. Ook berichten van anderen zijn welkom.
Het is een openbare groep waar iedere gebruiker van
Facebook lid van kan worden.

De tentoonstelling ‘Don Bosco
200, hart voor jeugd en jongeren’ over 200 jaar Don Bosco
en de salesianen in Nederland
is tot en met 30 oktober te bezoeken in het Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven te
Sint Agatha. Don Bosco (1815-1888) leefde in Turijn waar
hij zich inzette voor kansarme jongeren. Zijn revolutionaire werkwijze inspireert nog altijd velen die met jeugd en
jongeren werken.
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GELDWERVING
-

PERIODIEK SCHENKEN LEVERT DUIZENDEN EURO’S OP

Méér geven kost niks
Méér geven aan de kerk zonder dat het meer kost. Dat is mogelijk
met periodiek schenken. Kerkrentmeesters in Nieuwerkerk (Zeeland)
en Stede Broec (Noord-Holland) zijn er blij mee. “Een deel van onze
inkomsten staat al van tevoren vast.”
De kerkelijke gemeente ontvangt 259
euro, terwijl de gift het gemeentelid
maar 150 euro kost. Dit rekenvoorbeeld
namen de kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Stede Broec
(Grootebroek, Bovenkarspel) op in een
speciale folder voor de actie Kerkbalans
over ‘periodiek schenken’.
Een periodieke gift aan een goed doel
is onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In steeds meer gemeenten wordt
met Kerkbalans van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt. Gemeenteleden
die een toezegging doen voor een
periode van ten minste vijf jaar, hebben
daarmee een belastingvoordeel dat ze
ook nog eens ten goede aan de kerk
kunnen laten komen. Zo kunnen ze hun
kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat
het hen meer kost.

ZONDER NOTARIS
Periodiek schenken kan al veel langer,
sinds 2014 is daarvoor geen notariële
akte (met bijkomende kosten) meer
verplicht. Met een uitgebreide folder
met twee uitvoerige modelberekeningen attendeerden de kerkrentmeesters
van Stede Broec de gemeenteleden
daar met Kerkbalans 2015 op. Het leverde van de 200 bijdragende gemeenteleden 22 deelnemers op. Dit jaar
kwamen er met een vereenvoudigde
folder (‘Meer geven voor minder geld’)
nog eens vijf bij.
De 27 gemeenteleden geven over vijf
jaar samen 15.000 euro extra, bovenop wat ze al aan vrijwillige bijdragen
doneerden. “Dat is toch mooi meegenomen bij de 50.000 euro die we
jaarlijks uit Kerkbalans verwachten”,
zegt penningmeester Wim Jurg. “Het
geeft ons als kerkrentmeesters zeker-

Rekenvoorbeeld uit de folder van de Protestantse Gemeente Stede Broec.

heid dat een deel van de inkomsten al
voor de komende vijf jaar vaststaat. Het
is pastoraal gezien ook een blijk van
vertrouwen in de kerk.”
Alle gemeenteleden ontvingen de
speciale folders. Jurg: ‘We maken geen
onderscheid. In de kerk is iedereen
gelijk en voor vrijwel iedereen heeft
periodiek schenken wel een belastingvoordeel, hoe klein soms ook. Collega-kerkrentmeesters zou ik adviseren:
Ga niet voor het maximale bedrag,
accepteer met vreugde als kerkleden
kiezen voor gedeeltelijke verhoging.
Van zo’n win-winsituatie wordt iedereen beter.”

SOLVABILITEIT ZIT GOED
Periodieke giften vormen voor de
Protestantse Gemeente Nieuwerkerk
een belangrijke bron van inkomsten.
Bij Kerkbalans 2016 zegden circa 200
gemeenteleden in totaal bijna 68.000
euro aan vrijwillige bijdragen toe. Er
zijn 21 gemeenteleden die periodiek
schenken. Tezamen brengen ze voor
Kerkbalans 23.500 euro per jaar in.
Administrateur Simon Beilsma: “Met
de solvabiliteit van onze gemeente
zit het voor de eerstkomende jaren

MEER WETEN?
Persoonlijk benaderen van gemeente leden werkt het beste. Zie voor een brochure en praktisch materiaal (waaronder een calculator):
www.protestantsekerk.nl > actief in de kerk > werken > kerkrentmeester > geldwerver.
Vragen over ondersteuning: c.vanden.berg@protestantsekerk.nl, (030) 880 15 94.
Vragen over periodiek schenken: (030) 880 13 38.

dus behoorlijk goed. Daar kunnen we
mooi naar verwijzen nu we als vacante
gemeente toestemming behoeven voor
het beroepen van een nieuwe predikant.”

PERSOONLIJK BENADEREN
Een enkel gemeentelid is al vele jaren
periodiek schenker. Om die categorie
te vergroten benaderde Beilsma eind
2010 als proef vijftien betrokken leden
die met Kerkbalans grotere bijdragen
verstrekten. “Boven de 500 euro. Met
rekenvoorbeelden op een laptop heb ik
hen persoonlijk benaderd. Tien wilden
er wel periodiek gaan schenken.” Omdat nu een persoonlijke overeenkomst
zonder tussenkomst van een notaris
volstaat, is die actie met Kerkbalans
2016 herhaald. Opnieuw werd een
groep gemeenteleden geselecteerd.
Na een brief en een telefonische ronde
van de kerkrentmeesters kon administrateur Beilsma bij een aantal van hen
op bezoek om de benodigde overeenkomst in orde te maken.
Van degenen die in 2011 begonnen
met periodiek schenken, liep de periode van vijf jaar af. Beilsma: “Slechts
twee wilden er niet verlengen, om begrijpelijke redenen. Over het algemeen
geldt: als gemeenteleden eenmaal periodiek schenken, blijven ze dat doen.”

JAN KAS
freelance journalist
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PASTORAAT
-

Kringgesprek met
dementerende ouderen
Het is maandagmiddag en als vrijwilligster loop ik met de geestelijk verzorgster naar de gesloten afdeling van het verpleeghuis. We
nodigen bewoners uit voor het kringgesprek en gaan daarvoor naar
het stiltecentrum. Met zijn zessen zitten we even later om de tafel,
middenop brandt een kaarsje.
Nadat we iedereen persoonlijk hebben
welkom geheten, benoemen we het
onderwerp van die middag: ‘vader’.
Op tafel liggen voorwerpen die aan
onze eigen vaders herinneren (foto,
sigarendoosje, aftershave). Met een
directe vraag aan één van de deelnemers openen we het gesprek: ‘Deed
uw vader veel aan sport?’ Het antwoord komt gelijk: ‘Nee, hij was altijd
aan het werk’. We praten over werken
en vrije tijd, vroeger en nu.
Dan gaat het sigarendoosje rond: ‘Is
die geur bekend?’. Iedereen herkent
de sigarengeur. Even later vraagt
iemand aan zijn buurman: ‘Heb jij
vroeger gerookt?’ Het antwoord is
bevestigend en er ontspint zich een
gesprekje over roken.

Hierna noemen we een aantal uitdrukkingen of gezegden die met ‘vader’ te
maken hebben en vragen we naar de
betekenis ervan. Sommige deelnemers
kunnen die feilloos onder woorden
brengen. We sluiten af met het zingen
van ‘Vader Jacob’, in canon.

Wat valt op? Allereerst dat deze
demente ouderen actief deelnemen
aan het gesprek. Er worden niet alleen
vragen beantwoord; zij stellen ook
vragen aan elkaar en voeren zelfs een
gesprekje. Ze vertellen over hun leven
van vroeger, van vóór het verpleeghuis.
Zo horen wij wie zij waren, vóór hun
dementie.
Verder: zij tellen mee. Er wordt een
beroep gedaan op de kennis die zij
hebben, die in het gesprek ‘automatisch’ naar boven komt.
Tot slot: muziek en vooral het samen
zingen doet hen goed.

WARMWATERKRUIK

PASTORAAT

Een andere keer is het thema ‘Lente’.
Voorjaarsbloemen staan op tafel. We
praten over de schoonmaak vroeger,
het naar buiten gaan van de koeien
en ook over de kerkelijke feesten in
die periode: de Stille week en Pasen.
Iemand noemt het wonder van het
nieuwe leven in de lente; we verbinden
dat met de Schepping en praten daar
verder over door.

De kringgesprekken voeren we aan de
hand van ‘k Zou zo graag een ketting
rijgen van Kevin Kirkland en Howard
MclIveen. Deze auteurs leggen de
nadruk op het belang van aanschouwelijk materiaal, op de kleine groep en
op de vertrouwelijke sfeer. Verder biedt
dit boek veel praktische ideeën (ook
met teksten en liederen uit de christelijke traditie) voor kerkenraadsleden,
pastorale teams en vrijwilligers die met
dementerende ouderen werken.
Ik merk dat deze aanpak werkt; mensen voelen zich gezien en zien elkaar.
Ik gun iedere demente medemens
regelmatig zo’n kringgesprek. Als vrijwilligster kan ik daar een rol in spelen.
Kringgesprekken met demente ouderen kunnen alleen gerealiseerd worden
als er twee begeleid(st)ers bij zijn, voor
het geval iemand plotseling weg wil.
Tenslotte nog een advies aan kerkenraden en pastorale teams: organiseer
eens een korte training met geïnteresseerde vrijwilligers. Het boek van
Kirkland en MclIveen geeft een praktische handreiking en nodigt uit om met
dementerende ouderen aan het werk te
gaan. Dankzij de samenwerking met de
pastoraal werkster leerde ik hoe je met
deze ouderen in gesprek kunt komen.

Aanschouwelijk materiaal
is belangrijk.

VRIJWILLIGSTER IN EEN
ZORGCENTRUM
Ineke Droogers is vrijwilligster in
haar woonplaats Driebergen. “Vroeger had de kerk een predikant voor
de tehuizen, maar tegenwoordig
zijn de pastoraal werkers in dienst
van de zorgcentra. Natuurlijk blijven
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de banden met de eigen predikant
soms bestaan en blijft ook de diaconie betrokken bij dit werk. Mijn
inzet als vrijwilligster wordt geregeld door de pastoraal werker en
de zorginstelling. Ik ben daar dus
niet namens de kerk of als kerkelijk
vrijwilligster.”

INEKE DROOGERS
vrijwilligster in een verpleeghuis in
Driebergen

Het boek 'k Zou zo graag een ketting
rijgen is een uitgave van Boekencentrum, www.boekencentrum.nl

MUZIEK
-

ZINGEN UIT HET LIEDBOEK IN DE KLAS

‘Een engel heeft de toon gezet’
Wat hebben een musicus, een basisschooldirecteur en een predikant
gemeen? Samen weten ze een vrolijk muziekproject rondom
kinderliederen uit het Liedboek te realiseren: kinderzang-workshops
in Vinkeveen. Vijf dagdelen, een half uur per groep.
Het begint natuurlijk met een warming-up met ademhalingsoefeningen
en een ‘inzinger’. Daarna leert Hanna
Rijken, musicus en theoloog, een
lied uit het Liedboek aan: eerst goed
luisteren naar het voorzingen, dan
zelf meedoen. Speels en enthousiast
komen aan de hand van eenvoudige
liederen toonhoogte, ritme, stemgebruik, dynamiek en zeggingskracht
aan de orde. Het project vindt plaats
in december en het repertoire bestaat
onder andere uit ‘Een engel heeft de
toon gezet’ (Lied 504), afwisselend
gezongen door de hele klas en een
klein groepje kinderen. Ook een canon
mocht natuurlijk niet ontbreken:
‘Gaudeamus hodie’ (Lied 881). Voor

Liturgie en Kerkmuziek over het nieuwe Liedboek. En dat gebeurde. Nog
diezelfde week lanceerde deelnemer
Bram-Willem Aarnoutse een plannetje dat leidde tot dit muzikale zangproject. “Op deze manier kinderen
Liedboek-liederen aanleren heeft ook
een missionaire insteek. Het helpt om
een brug te slaan tussen onderwijs en
kerk”, aldus Aarnoutse, predikant van
de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ in Vinkeveen-Waverveen.

ENERGIE
Petra Eindhoven, directeur van de
Schakel, haakte met team en schoolbestuur enthousiast in op het plan.
“Ik gun alle kinderen en leerkrachten

SCHIJF VAN VIJF
Leuke suggesties voor het zingen
met kinderen zijn te vinden in de
‘Schijf van vijf’. Lydia Vroegindeweij van de Stichting Kerkmuziek
Netwerk stelde die samen naar
aanleiding van het Vinkeveense
zangproject van Hanna Rijken. De
‘Schijf van vijf’ doet vanuit verschillende invalshoeken een beroep op ervaringen en belevingen
van kinderen. Cognitief (iets leren,
kennis opdoen), constructief (iets
opbouwen, samenstellen), creatief
(iets bedenken en zelf scheppen),
sociaal (samenwerken met elkaar)
en motorisch (bewegen, je lichaam gebruiken). Voor ieder kind
is er op die manier wel iets interessants te beleven aan zingen. Zo
wordt zingen voor leerkrachten en
leerlingen een feest!
Meer weten over zingen met kinderen en over de ‘Schijf van vijf’?
Lees ‘Laat ons maar zingen! Tips
en suggesties om te zingen met
kinderen’ op www.kerkmuzieknetwerk.nl/zingen-op-de-basisschool.

elkaar geeft rust en tegelijkertijd energie. Daarbij hebben de kinderen en de
leerkrachten ervaren dat je binnen zeer
korte tijd heel veel kunt leren.”

DIT KAN OVERAL

het team van protestantse basisschool
de Schakel is er een workshop en na
afloop van de kerstviering zingen de
kinderen de ingestudeerde adventsen kerstliederen in aanwezigheid van
de ouders op het schoolplein.

BRUG MET DE KERK
“Als je kinderen wilt laten zingen, aarzel niet, ga dan vandaag nog aan de
slag!”, zei Hanna Rijken in een workshop Kinderzang vorig jaar juni tijdens
de Utrecht University Summer School

net zoveel plezier, enthousiasme en
saamhorigheid als wij met elkaar
hebben beleefd”, zegt Eindhoven. “De
vrolijkheid die van iedereen afstraalde
was hartverwarmend. Het zingen met

“Dit is iets wat elke predikant, ouder of kerkenraad wel graag zou
willen”, stemt ds. Willem Timmerman van de Werkgroep Eredienst
en Kerkmuziek in. Hij vindt het

Wat in december in Vinkeveen kan,
kan op ieder moment in elke plaats.
Een Kerk-en-Schooldienst is bijvoorbeeld een mooie aanleiding voor een
dergelijk project. In het christelijk onderwijs is er ruimte om de feesten van
het geloof te vieren; het muziekonderwijs vormt een welkome aanvulling bij
de voorbereidingen daarop: zingend
geloven!

JAAP VAN DER GIESSEN
gemeenteadviseur Protestantse Kerk

een aanstekelijk voorbeeld. “Het
laat zien dat je niet eens zo veel
nodig hebt. En met zo’n handreiking kom je met elkaar tot een
prachtig muzikaal project!”
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KERK IN
ACTIE
-

NIEUW:

Kids in Actie

Duif Rainbow brengt verhalen
van kinderen ver weg dichtbij
Met Pinksteren heeft Kerk in Actie een uniek initiatief gelanceerd voor
kinderen en (groot)ouders samen: Kids in Actie. Duif Rainbow, de
mascotte van Kids in Actie, nodigt kinderen in Nederland uit samen met
ouders, opa’s of oma’s, andere familieleden of mensen uit de kerk iets
te betekenen voor kinderen ver weg. Kerk in Actie wil zo kinderen en
volwassenen betrekken bij het werk van zending en werelddiaconaat.

TEKEN VAN HOOP
Kids in Actie is de kinderclub van Kerk
in Actie en heef een eigen mascotte:
duif Rainbow. Net als de duif die de ark
van Noach uitvloog op zoek naar een
teken van hoop, zo vliegt Rainbow de
wereld over. Ze komt terug met prachtige verhalen uit alle windstreken. In
een fraai geïllustreerd voorleesboek
vertelt Rainbow over de kinderen
die ze op haar reizen ontmoet. Aan
de hand van de levendige foto’s en
prikkelende zoekvragen in het boekje
kunnen (groot)ouders met kinderen
doorpraten over de leefwereld van de
kinderen die Rainbow ontmoet. Ook
kunnen zij in het interactieve Huis
van Rainbow op www.kerkinactie.nl/
kids samen filmpjes kijken, spelletjes
doen of Rainbowkaarten versturen.

BETEKENISVOLLE ATTENTIE
Rainbow is verkrijgbaar als knuffelduif. De knuffel kan gebruikt worden

als attentie bij een geboorte, doop of
verjaardag. Het voorleesboekje wordt
standaard meegeleverd. Door samen
met hun (klein)kind het boekje te lezen
of het Huis van Rainbow te bezoeken
komen (groot)ouders met hun (klein)
kind in gesprek over het leven van kin-

deren elders, over samen delen en over
geloven. Ook kunnen zij samen iets
doen voor kinderen ver weg, bijvoorbeeld door de kinderprojecten van Kerk
in Actie te steunen. Rainbow is een
geschenk dat verschillende generaties
samenbindt rond geloven en delen.

OVER RAINBOW DE DUIF
“Het doorgeven van mijn geloof
aan mijn kleinkinderen is niet altijd
eenvoudig. Door Rainbow de
duif, kan ik er op een eenvoudige
manier met hen over in gesprek
gaan. Het gesprek met hen
aangaan over hoe kinderen in
andere landen leven en samen
bedenken wat we voor hen kunnen betekenen, vind ik prettig. Het is mooi
om hen via Rainbow te laten beleven hoe
waardevol het is om te delen met anderen.”

Gerrit Westerveld

Opa van twaalf kleinkinderen en bestuurslid van de
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland
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KIND OP ZONDAG
In 2016 en 2017 zullen de verhalen
van Rainbow bovendien centraal
staan in het materiaal voor kindernevendienst of zondagschool
van Kind op Zondag. Daarbij wordt
steeds de koppeling gelegd naar
projecten van Kerk in Actie. Gebruikt
de leiding van de kindernevendienst of zondagsschool in uw
gemeente het materiaal van
Kind op Zondag?

Bespreek dan
eens met hen hoe u kunt samenwerken, bijvoorbeeld
door een Rainbow-themadienst te organiseren
of een actie opzetten
voor de kinderprojecten
van Kerk in Actie. Kijk
ook op:
www.kindopzondag.nl

kinderliedjes die ze met haar man
Rikkert schrijft en zingt: “Rainbow
heeft prachtige verhalen van over
de hele wereld. Ik ga haar helpen
die verhalen aan kinderen hier te
vertellen.” Dat doet Elly onder meer
door samen met Rikkert en andere
artiesten in kerken in het hele land
Kids in Actie-concerten te geven
(zie kader). “Daar zingen we naast
vertrouwde liedjes ook speciale Kids
in Actie-liedjes. Die zijn trouwens al
te beluisteren in het interactieve Huis
van Rainbow op www.kerkinactie.nl/
kids. De concerten worden echt
een feestje, leuk voor (groot)ouders
om samen met hun (klein)kinderen
naar toe te komen.” Kids in Actie
organiseert de concerten samen met
plaatselijke kerken. Lees in het kader
hoe ook in uw kerk een concert kan
plaatsvinden.

HELEEN PLATSCHORRE
freelance medewerker Kerk in Actie

ELLY ZUIDERVELD ALS
OMA DUIF
Rainbow staat er niet alleen
voor. Ze krijgt hulp van
Oma Duif, Elly Zuiderveld.
Elly, bekend van de vele

ORGANISEER EEN KIDS IN
ACTIE-CONCERT BIJ U IN DE
KERK
De Kids in Actie-concerten vinden
plaats in samenwerking met plaatselijke kerken. Kerk in Actie regelt
de artiesten, de plaatselijk kerk stelt

ruimte en vrijwilligers beschikbaar.
Tijdens het concert wordt er gecollecteerd voor het werk van Kerk in
Actie. Wilt u in uw kerk een Kids in
Actie-concert houden? Kijk dan op
www.zingenindekerk.nl voor meer
informatie en contactgegevens.

MEER WETEN?
Kijk voor meer informatie over Kids in Actie op www.kerkinactie.nl/kids.
Rainbow (€ 15,- inclusief voorleesboekje) is te bestellen via
www.protestantsekerk.nl/webwinkel
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BEZINNING
-

CONFERENTIE EVANGELISCH WERKVERBAND

‘Het werk van de Geest’
Het Evangelisch Werkverband organiseert in september een conferentie over het werk van de Heilige Geest. Welkom is iedereen die
leiding geeft aan de gemeente. De hoofdsprekers zijn dr. Randy Clark
en Paul Martini van de vernieuwingsbeweging Global Awakening.

Dr. Gerrit Vreugdenhil van de St.
Jansgemeente in Gouda moedigt
predikanten en kerkelijk werkers aan
tijd vrij te maken voor deze start van
het seizoen: “We hebben het als
voorgangers nodig om zelf ook te
ontvangen. Daarom zijn conferenties

als deze heel belangrijk. Conferenties
met bijbels onderwijs, liefde voor de
kerk van Christus en openheid voor
het werk van de Heilige Geest, en
niet te vergeten: mensen die voor je
bidden en ernaar verlangen dat jouw
bediening gezegend wordt.”

OASE
“Er is veel inzet en trouw onder
leidinggevenden in de kerk”,
vertelt ds. Hans Maat, directeur
van het Evangelisch Werkverband (EW). “Tegelijkertijd weten
we ook dat kerkenwerk soms
zwaar en eenzaam is. Bovendien is het vaak geestelijk werk.
Het Evangelisch Werkverband
verlangt er naar om met vrucht
en zegen haar werk te doen.
Soms word je ontmoedigd en
aangevochten in je persoonlijk geloof. Dan kan het een
oase zijn om je op te laden
tijdens zo’n conferentie. Ik heb
gemerkt dat ook mensen die
verlangen naar groei zich willen
openstellen voor het werk van
de Geest.”

NIEUWE STAP

Randy Clark komt in september naar
Nederland. Zijn boek ‘Er is meer’ verschijnt
dit voorjaar in de Nederlandse vertaling.
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Spreker tijdens de conferentie
is de Amerikaanse theoloog
dr. Randy Clark. Hij werkte
een tijdlang in een kerk die
niet groeide. Hij was daar zelf
teneergeslagen onder. Dat
daarin verandering kwam
heeft hij ervaren als bijzondere
leiding van de Heilige Geest.
Er ontstond een opwekking
in de gemeente met speciale
aandacht voor de gaven van
de Geest en de dienst der genezing. Het Evangelisch Werkverband ziet het uitnodigen
van Clark als een nieuwe stap
in de missie die het zichzelf al
twintig jaar stelt met het oog

op kerkvernieuwing.
Het EWV herkent in Clark iemand die
een hart heeft voor het samenbrengen van protestanten en charismatischen. Clark studeerde theologie
aan de Southern Baptist Theological
Seminary in Louisville en promoveerde aan United Theological Seminary,
Dayton, Ohio.

DORST
Op de ‘There is more!’-conferentie is
aandacht voor onderwijs gericht op
een persoonlijke relatie met God, in
de context van het leidinggeven. Ook
is er ruim gelegenheid voor persoonlijke voorbede door de sprekers. Op 5
mei verschijnt de Nederlandse vertaling van Clarks boek There is More. In
het voorwoord schrijft Hans Maat: “Er
zijn maar weinig boeken die ik meer
dan één keer las en die van Randy
Clark is er één van. Er is meer! is een
boek dat mijn dorst aanwakkert naar
meer van God. Hoe vreemd dit ook
mag klinken: voor mij was de Heilige
Geest vroeger toch zoiets als de
onbekende God. De handoplegging,
het persoonlijk gebed en dit boek van
Randy hebben mijn bediening in de
kerk veranderd. Ik zag meer wonderen, meer geloof, meer vreugde.
Geloof werd voor mij weer tastbaar
en werd meer dan redeneren.”

KARIN STALMAN-TIMMERMAN
medewerker Evangelisch Werkverband

De driedaagse conferentie wordt
gehouden in Ede van 8 tot 10
september. Meer informatie:
www.thereismore.nl. Meedoen
kan ook voor 1 of 2 dagen.
PE-punten: 1,5.

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

KERK & THEOLOOG

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

KERK & THEOLOOG MENSEN

GEBEDEN ADVERTENTIES

COLLECTEN

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG
KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE

COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES
MENSEN

MENSENKERK & THEOLOOG

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG
KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN

GEBEDEN ADVERTENTIES

COLLECTEN

COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES
ADVERTENTIES

MENSEN
GEBEDEN

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN
KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN

ADVERTENTIES

GEBEDEN
ADVERTENTIES

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN

ADVERTENTIES

Studenten een reflectieve houding aanleren
“De combinatie van de vakken die
ik geef, pastoraat en homiletiek, is
prachtig”, zegt dr. Theo Pleizier, sinds
september 2015 docent praktische
theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PthU), locatie
Groningen. “Want het omgaan met
mensen en het leiden van kerkdiensten zijn de twee grondvormen van
het predikantschap.”
“Studenten hebben colleges nodig,
omdat het bij preken en pastoraat
ook om een ambacht gaat. Maar zij
nemen ook de eigen verwachtingen
en beelden mee. Veel predikanten
hebben te maken met een eigen
‘biografie’: hoe zij leerden geloven.
Mijn hoop is dat de studenten een
reflectieve houding leren, wat inhoudt
dat ze naast hun ‘biografie’ en naast
de academische vakken blijven leren
in de gemeente. Dat ze reflecteren op
hun eigen handelen. Naast praktijk-

vaardigheden heb je daar ook theorie
voor nodig.”

DEFENSIE
“Wij leiden predikanten op in een
samenleving waarin geloof niet vanzelfsprekend is. Maar wij doen het ook
in de overtuiging dat Christus met de
Kerk verder gaat. In dat geloof doe ik
mijn werk. Wij hoeven het gelukkig
niet uit onszelf op te hoesten.
Over het deelterrein Pastoraat kan ik
melden dat de PthU in gesprek is met
de Protestantse Dienst Geestelijke
Verzorging van Defensie. Binnenkort
hopen we in Groningen de opleiding
tot geestelijk verzorger in de krijgsmacht te kunnen realiseren.”

Aan de Protestantse
Theologische Universiteit in
Amsterdam en Groningen
worden predikanten opgeleid.
Wie geven daar les? Wat is
hun specialisme? En hoe
staan ze in de kerk? Een serie
interviews, deze maand:
dr. Theo Pleizier.

voorbij te gaan aan de eigen identiteit.
Later in de gemeente moet je vanuit
je eigen identiteit en je eigen staan in
de christelijke traditie verbindingen
kunnen leggen, zodat de gemeente
in het Woord van God haar thuis kan
vinden. Die gedachte is de winst van
mijn proefschrift (in 2010) waarin ik
onderzoek heb gedaan naar de hoorderskant van de preek.”
De PthU stelt het liefst docenten met
predikantservaring aan. Pleizier (40)
is ruim acht jaar predikant geweest,
eerst in Langerak en daarna in
Dirksland. “Beide gemeenten zijn geworteld in de gereformeerde traditie.
Maar ook daar is sprake van heel veel
lagen in de geloofsbeleving.”

BREDE KERK
“Het is waardevol dat de studenten in
een brede opleiding leren om in een
brede kerk te werken. Dat hoeft niet

DIRK VISSER
freelance journalist
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> Cursus Zinvol visiteren II (PE 0,5)
	Verdiepingstraining van twee dagen
voor ervaren visitatoren, die minimaal
2 jaar geleden de basiscursus gevolgd
hebben.
16 september, Doorn

Cursussen
en studiedagen PCTE
Leren, daar groei je van!

Hieronder staat het overzicht van de
cursussen en activiteiten van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie
(PCTE) in de komende maanden.
Aanmelding en nadere informatie over
cursusinhoud, ook over het aanvragen
van een cursus op maat voor de eigen
gemeente: www.protestantsekerk.nl/pcte.
U kunt zich ook abonneren op de
nieuwsbrief www.protestantsekerk.nl/
nieuwsbriefpcte
Als predikanten en kerkelijk werkers
punten kunnen halen in het kader van de
Permanente Educatie (PE) staat dat erbij
vermeld. Vragen? PCTE, Postbus 8504,
8503 RM Utrecht, tel (030) 880 15 58,
e-mail: pcte@protestantsekerk.nl.
U kunt zich nog inschrijven voor de
volgende cursussen en activiteiten
(alleen de startdatum is vermeld):
> Instructieavond Michacursus
13 juni, Alkmaar
> Cursus Pastoraat
29 september, Noordeloos
> Cursus Diaconaat
13 september, Alblasserdam
>	Werkweek voor liturgie en kerkmuziek (PE 1)
Inspirerende muzikale week voor
kerkmusici, (ervaren) cantorij- en
koorzangers, gemeenteleden, lectoren,
predikanten en kerkelijk werkers.
19 tot en met 22 juli 2016, Hoeven
> Introductiecursus meditatie (PE 1,5)
	Introductiecursus van 10 dagdelen
voor predikanten, kerkelijk werkers en
anderen die nog geen ervaring hebben
met vormen van christelijke meditatie
en hier meer van willen weten en het
ook willen leren beoefenen.
26 augustus, Maarssen
>	Homiletische en liturgische vorming
(PE 3)
7 september, Doorn
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>	Training Motiverende gespreksvoering (PE 2,5)
	Cursus van drie dagen voor predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers en
vrijwilligers die in hun werk individuen
en groepen adviseren en begeleiden bij
problemen en (andere) veranderingsprocessen.
19 september, Doorn
>	Training Uitgebreid pastoraat voor
vrijwilligers
	Training van acht dagen voor gemeenteleden die in en namens een gemeente werkzaam zijn als pastoraal medewerker en/of ouderling in het pastorale
werk, op het niveau van het reguliere
contact- en bezoekwerk en in ‘bijzondere’ pastorale situaties. De training
leidt deelnemers op om zelfstandig
pastoraal werk te verrichten als aanvulling en ondersteuning van de predikant
of pastoraal werker.
23 september, Amersfoort
>	Training Het leiden van uitvaarten
door gemeenteleden
Training van 8 dagdelen voor gemeenteleden die onder verantwoordelijkheid
van hun kerkenraad uitvaartdiensten
willen leiden.
24 september, Driebergen
> Cursus Conflicthantering II (PE 0,5)
Verdiepingscursus van twee aaneengesloten dagen (vijf dagdelen met
overnachting) voor mensen die de
basiscursus gevolgd hebben. In de
verdiepingscursus gaat het om de
volgende stap: daadwerkelijk interveniëren in de conflictsituatie.
3 oktober 2016, Doorn
>	Training De gemeente als gezin
(PE 2,5)
	 Training van drie dagen voor predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers
en anderen die in hun werk individuen
en groepen adviseren en begeleiden
bij veranderingsprocessen. In deze
training is de focus de ‘begeleiding
van het ‘gemeente-gezin in tijden van
zorg, spanning en verandering’. Vooral
voor situaties waarin het min of meer
‘vast zit’.
6 oktober, Doorn

>	Begeleiden van rouwgroepen
(PE 0,75)
6 oktober, Hydepark
>	Verdiepingsdag Begeleiden van
rouwgroepen (PE 0,25)
Eendaagse expertisebijeenkomst voor
oud-deelnemers van de training.
3 november, Utrecht
>	Verdiepingsdag Leiden van uitvaarten door gemeenteleden
5 november, Gouda
12 november, Zwolle

>D
 e kerkrentmeester als
leidinggevende
Training van vier dagdelen voor
kerkrentmeesters die leiding geven
aan betaalde krachten in de plaatselijke gemeente.
28 september en 12 november,
Doorn

BERICHTEN

Praktisch Persoonlijk
Pastoraat
De PPP is een opleiding waarbij professioneel pastoraat en hulpverlening
samenkomen.
De opleiding gaat uit van de overtuiging dat God relaties herstelt in
de gemeente door goede eerlijke
communicatie. Tijdens deze praktische opleiding leren deelnemers
liefdevol en duidelijk open (pastorale)
gesprekken voeren. Belangstellenden
zijn welkom op een introductiedag
op zaterdag 4 Juni 2016 in de Oase,
Stationsstraat 127, Ermelo, 9.3016.00 uur. Toegang is gratis (inclusief
lunch). Informatie en aanmelden:
www.pppopleidingen.nl

CAMPAGNE 2017: 500 JAAR PROTESTANT

Aan de slag met
het jubileumjaar
Op 31 oktober 2016 (Hervormingsdag) luidt de Protestantse Kerk het
jubileumjaar rond 500 jaar reformatie in. Het wordt een bijzonder jaar
dat feestelijk gevierd zal worden. Voor gemeenten zijn diverse materialen ontwikkeld waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan.
Voor zondag 30 oktober, vlak voor
Hervormingsdag, is een liturgisch
pakket samengesteld met drie preekschetsen voor de Bijbelteksten van
het oecumenisch leesrooster. Ze zijn
geschreven door Christoph Burger,
Bert de Leede en Margriet Gosker.
Naast de preekschetsen zijn liederen
en gebeden beschikbaar.

is een speciale Provider-item voor catechese en jeugdwerk samengesteld,
over 500 jaar protestantisme. Verder
ontwikkelt ds. Jan Andries de Boer,
bekend van zijn U2-diensten, een
format voor een eigentijdse dienst,
waarin het thema “Grace” (genade)
centraal staat en waarin het gelijknamige nummer van U2, is verwerkt.

JONGEREN

DOOR HET JAAR HEEN

Voor jongeren heeft JOP voor Hervormingsdag werkvormen over vernieuwing in de kerk gemaakt. Daarnaast

Andere werkvormen die in het jubileumjaar gebruiken kunnen worden zijn
een stellingenspel en een werkvorm

voor een filmkring rond films over ‘geloofwaardigheid’. Ook is een sprekerspool ontwikkeld samen met Refo500:
een keur van sprekers biedt zich aan
om over een thema rond reformatie,
protestantisme een lezing te geven
voor groepen in het land.
Alle materialen zijn te vinden op
www.500jaarprotestant.nl

BERENDIEN BOS
communicatiemedewerker
Protestantse Kerk

VIER THEATERTIPS

AMUSE VOOR HET LUTHERJAAR

Bekende en minder bekende voorlieden van de Reformatie en historische protestanten passeren de revue
in ‘Kom naar voren!’, een muzikale
voorstelling ter gelegenheid van de
viering van 500 jaar protestantisme.
Verhalenverteller Kees Posthumus en
accordeonist Juul Beerda hebben de
voorstelling geschreven op verzoek
van de Protestantse Kerk. Op 31 oktober is de première, bij de startbijeenkomst van de jubileumcampagne
in Amsterdam. Boekingen:
www.keesposthumus.nl
Theoloog-theatermaker Kees van
der Zwaard geeft in zijn voorstelling
‘Hier sta ik. Dansen en vechten
met Maarten Luther’ een monoloog over vriendschap en verraad,
God en het geweten, de duivel en
de vrije wil – voortgedreven door
het verlangen naar wat ooit genade
werd genoemd. Boekingen:
www.keesvanderzwaard.nl
In ‘Solo Scriptura’ stelt theatermaker Ferdinand Borger zich de
kritische vraag in hoeverre de Bijbel
nog één van de grondslagen vormt

Zingen, kijken, eten, praten, zelfs
reizen in het Lutherjaar, daartoe zet
het jaarprogramma ‘Amuse’ aan.
Met het oog op 2017 is een licht
voorgerecht ontwikkeld, om elk
moment in te stappen.
De 13 Lutherliederen uit het Liedboek zijn de basis van het jaarprogramma. Gemeenten, cantorijen en
zanggroepen kunnen maandelijks
een lied centraal stellen. Meditatieve schilderijen zijn te downloaden
als inspiratie. Luther is fameus om
zijn Tischreden. De ‘Amuse’ bevat
een model waarmee gemeenten
zelf een ‘Tafelpraat’ kunnen organiseren met elke maand een actueel
thema. Natuurlijk met handzame
recepten uit Luthers tijd!
Het programmaboekje Amuse
heeft u ontvangen bij dit nummer
van Kerkinformatie. De feestelijke
presentatie vindt plaats in Culemborg op zaterdag 17 september
met veel zingen en een grootscheepse ‘Tafelpraat’. Meer informatie: www.500jaarprotestant.nl/
Amuse

Kees Posthumus en Juul Beerda.

van het Reformatorische gedachtengoed. Is de Bijbel in het protestantisme niet veeleer een bron van
scheiding geworden in plaats van
een verhaal dat ons samenbrengt?
Heeft niet‚ iedere ketter zijn letter?’
Boekingen: www.ferdinandborger.nl
‘Maarten Luther, de moderne
Edward Snowden?’ gaat over
vrijheid, verantwoordelijkheid,
lef en genade. Een theatergroep,
projectkoor, combo en de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Hoorn
gaan deze voorstelling 12 keer opvoeren in zes weekenden Nederland.
Te boeken van januari t/m oktober
2017. Meer info:
n.olde@protestantsekerk.nl
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Sijbekarspel; naar Rijnsburg (gereformeerd wijk West), ds. P.J. van der
te Amersfoort (Adventkerk), ds. H.S.
& THEOLOOG Ende
MENSENteCOLLECTEN
GEBEDEN
ADVERTENTIES
Hoek van
Holland;
het beroep
Mosterd te Willige SYNODESELFIE
Langerak; KERK
te NijDIENSTGEHEIMEN
SYNODESELFIE KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN
DIENSTGEHEIMEN
als krijgsmachtpredikant uitgebracht
verdal (wijkgemeente
Oost), ds. B.H.
door de synodeADVERTENTIES
met terugwerkende
van de Weg te ‘t Woudt-Den Hoorn;
kracht per 1 maart 2016, ds. C.J.
te Nunspeet, ds. F.W. Kuipers te
Rodenburg te Utrecht (voorheen direcAmerongen; te Ridderkerk (hervormd
DIENSTGEHEIMEN
KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES
teur Near East Ministry).
wijk Slikkerveer),
ds. J.P.J. Voets
SYNODESELFIE
te Nijkerk (hervormd); te Sliedrecht
(hervormd wijk 3), ds. L.W. den Boer
BEDANKT
te Werkendam (hervormd); te Urk
voor Zetten-Andelst (hervormd), ds.
(gereformeerd), ds. J. van der Meijden
J.J. Mulder te Hedel (hervormd).
te
Rijssen.
DIENSTGEHEIMEN SYNODESELFIE
MENSEN COLLECTEN GEBEDEN ADVERTENTIES

KERK & THEOLOOG BEROEPBAAR
proponent H. Domburg te Oosterbeek;
proponent D.I.B. van der Meulen te
naar Biddinghuizen, ds. M.L. van de
Amsterdam.
Bunt te Valkenswaard en Veldhoven;
Voor contactgegevens mail of bel:
naar Koudekerk aan den Rijn/Hazersarbeidsbemiddeling@protestantsekerk.
woude-Rijndijk, ds. W. Biesheuvel te
nl of tel. (030) 880 1505.
Noordwijk; naar Leiderdorp, ds. H.A.
Smits te Wognum-Benningbroek-

AANGENOMEN

KRONIEK DIENSTGEHEIMEN

SYNODESELFIE

KERK & THEOLOOG MENSEN

OVERLEDEN
9 april ds. W.J. Markus (geb. 31 januari
1927); 9 april ds. C. van Leeuwen (geb.
11 maart 1924); 19 april ds. M.J. Tang
(geb. 19 januari 1925); 20 april ds. G.J.
van Embden (geb. 3 november 1924);
24 april ds. G.S.A. de Knegt (geb. 13
oktober 1938).
Berichten over predikantswisselingen en beroepbaarstellingen kunt
u doorgeven aan het synodesecretariaat, Postbus 8399,
3503 RJ Utrecht, e-mail:
jaarboek@protestantsekerk.nl
Daarnaast kunnen deze berichten
gemeld worden aan
Persbureau Scheps, Slagvink 7,
3906 AE Veenendaal,
info@persbureauscheps.nl

V
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Collecte
Jeugdwerk
2 juli
KERK & THEOLOOG
COLLECTEN GEBEDEN

B

ADVERTENTIES

MENSEN
met geloof. Tot slot was er een speurtocht en een
Op zondag 2 juli staat de collecte voor het
jeugdwerk in het teken van ‘Vaders en geloofsop- barbecue.
Voor de kinderen was het een bijzondere ervaring
voeding’. Omdat de geloofsopvoeding vaak aan
om te horen hoe hun vaders kerk en geloof bede moeders wordt overgelaten, startte JOP een
project
om vaders
actiever bij te betrekken.
KERK
& THEOLOOG
MENSENhier
COLLECTEN
ADVERTENTIESleefden toen ze zelf tiener waren; voor vaders een
prachtige gelegenheid om op een andere manier
Op uitnodiging van JOP kwamen
in Duiven acht
GEBEDEN
met hun kinderen in gesprek te komen.
vaders en tien kinderen bij elkaar. Ze stelden elMet de opbrengst van de collecte wil kan JOP
kaar vragen als ‘wat vind je zo leuk aan je vader?’
meer initiatieven steunen om vaders te onderen ‘wat vind je zo goed aan je zoon of dochter?’.
steunen in de geloofsopvoeding. Dan wordt geIn het Boswachtersspel ontstonden verhelderenloofsopvoeding van vaders en moeders samen!
de gesprekken, ook over geloof. Een gastspreker
KERK & THEOLOOG MENSEN COLLECTEN GEBEDEN
Doet u mee?
vertelde over hoe hij als tiener was opgevoed
ADVERTENTIES

Materiaal: een collecteafkondiging en meer informatie is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/collecterooster en www.jop.nl.

BERICHTEN

Kerk in Actie steunt particuliere initiatieven rond voedselzekerheid
Steunt uw kerk of een gemeentelid een
project rond voedselzekerheid in ontwikkelingslanden? Dan komt dit project
mogelijk in aanmerking voor financiële
steun van Kerk in Actie Particulier Initiatief. Kerk in Actie wil ook via particulier
initiatief de voedselzekerheid in arme
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gemeenschappen versterken, zodat de
bevolking toegang heeft tot voldoende
en gevarieerd voedsel. De voorwaarden
zijn in het kort:
• Aanvragende organisatie is een Nederlandse rechtspersoon
• Uitvoering door lokale organisatie
• Versterkt de toegang tot voldoende
en gevarieerd voedsel in arme gemeenschappen

• In één van de 34 aangegeven landen
• Uitvoering tussen 1 augustus 2016
en 31 december 2017
• Kerk in Actie draagt maximaal de
helft van de projectkosten bij en
hooguit € 20.000.
• Uiterlijk 30 juni 2016 indienen bij particulierinitiatief@icco-cooperation.org
Meer informatie:
www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief
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Gebed vóór de dienst
te bidden door de ouderling van
dienst
Heer, onze God,
U danken wij dat U ons
op deze (feest) dag
geroepen hebt naar uw huis.
Als uw gemeente zijn wij samengekomen – de een met blijdschap,
de ander met verdriet –
om naar uw stem te horen.
Breng alle andere stemmen in ons
tot zwijgen
en laat uw Woord alléén spreken.
Geef daartoe wie ons voorgaan
uw heilige Geest die harten en monden opent,
opdat wij ons verenigen met heel uw
Kerk,
tot eer van uw Naam,
en tot opbouw van de gemeente
van Jezus Christus, onze Heer.
Amen
Ds. Peter Hoogstrate, Dienstboek dl. 1,
pag. 766

Voorbeden
zondag 5 juni Werelddiaconaat
God, wij bidden voor de wereld,
voor de wereld van vandaag.
Voor het meisje dat zegt:
‘ik zie het niet meer zitten’;
voor de jongen die bekent:
‘ik leef soms niet zo graag’;
voor het kind dat pasgeboren is
voor wie de toekomst niet zo zeker is.
Heer God, wij bidden voor de wereld,
voor de wereld van vandaag.
Lieve God, wij bidden voor al die
mensen,
voor al die mensen van vandaag
die bang of erg verdrietig zijn,
die ziek of soms zo eenzaam zijn;
voor alle mensen in zoveel landen
zonder vrijheid, zonder banden.
Heer, wij bidden voor al die mensen,
voor alle mensen van vandaag.
Eeuwige Vader, wij bidden voor de
wereld,
voor de wereld van vandaag.
Dat die wereld niet ten onder gaat
door bruut geweld of gemene haat,
maar dat we ook het mooie

ADVERTENTIES

en het goede mogen zien,
zodat we ook nog kunnen bidden:
lieve God, wij danken U voor de
wereld,
voor Uw wereld van vandaag.
Amen
Gebed met jongeren, Dienstboek dl.1,
pag.793

Wie zijn wij...
[vanaf 6 juni is de Ramadan voor de
moslims]
Heer, onze God,
uw zoon, geboren uit een Joodse
moeder,
vol blijdschap was Hij over het geloof
van een Syrische vrouw en van een
Romeinse soldaat;
door Grieken opgezocht, trad Hij hen
vriendelijk tegemoet;
Zijn kruis werd gedragen door iemand
uit Noord-Afrika…
Als mensen zo goed genoeg zijn voor
U,
wie zijn wij dan
om ons tegen elkaar te verheffen,
elkaar soms te vernederen,
elkaar niet te willen kennen?
Inspireer ons
om in onze wereld
elkaar als mensen te accepteren,
en samen te leven
in geloof, hoop en liefde.
Amen
Jaap de Lange, Eén druppel jou, Raad
van Kerken

God, geef mij een hart dat een verrassing beleeft,
gewoon thuis, of heel ergens anders
waar ik nog nooit over gedroomd had,
te mooi om waar te zijn, te nieuw, te
anders
dan het gewone van alledag.
God, geef mij een hart dat nieuwsgierig kan zijn,
dat kan luisteren naar vogelgeluiden,
dat kan voelen de wind door de haren,
dat kan ruiken de geur van bloemen en
dieren,
een hart dat kan slapen als een zorgeloos kind.

Gebed voor wie op vakantie gaat
God, geef mij een hart dat vakantie kan
nemen,
zich even losmaken
van werk en regelmaat,
van huis en haard,
dat los en vrij de aarde kan bereizen,
lucht en water en andere mensen erbij.

God geef mij een hart dat vakantie kan
nemen,
zoals Gij deed op de zevende dag,
toen alles nog tof was en goed
wat U had gemaakt.
Amen
Ds. Peter Hoogstrate, naar Manu
Verhulst

Reageren? Stuur uw bericht naar
werkgroeperedienst@protestantsekerk.nl
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Aanleverinformatie
Kerkinformatie kent twee soorten advertenties:
vacatureadvertenties van kerkelijke gemeenten en
andere advertenties.
Vacatureadvertenties van gemeenten kunnen in vier
verschillende formaten geplaatst worden: Klein (tot
65 woorden), Normaal (tot 130 woorden), Groot
(tot 260 woorden) en Zeer groot (tot 520 woorden/
hele pagina). Voor deze formaten gelden respectievelijk de volgende tarieven: € 174, € 348, € 698
en € 1.394. Bepalend is het aantal woorden dat in
het tekstverwerkingsprogramma Word linksonder
wordt aangegeven.
Andere advertenties kunnen worden aangeboden
aan Marijanne Dubbink, e-mail: bedrijfsadv.kerkinformatie@gmail.com, tel. 06 – 30 57 47 68.

Wijze van aanlevering
Per e-mail aan:
kerkinformatie.advertenties@protestantsekerk.nl
(de kale tekst in een Word-bestand en logo’s uitsluitend apart in een jpg-bestand) of in papieren
vorm per post aan: Kerkinformatie Advertenties
(F. Rozemond), Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.
Naam en logo’s
De afkorting PKN wordt zoveel mogelijk vermeden.
Wanneer het logo van de Protestantse Kerk wordt
gebruikt dient dat volledig (met vaste naamtekst) te
worden afgedrukt. Dit in verband met de optimale
en eenduidige werking ervan. Eigen varianten op
dit logo kunnen in Kerkinformatie worden geweigerd. Andere eigen logo’s, beeldmerken, vignetten
of foto’s zijn uiteraard hartelijk welkom.

Kerkelijk werker gezocht
De Protestantse wijkgemeente Oosterkerk
te Capelle aan den IJssel
is op zoek naar een

kerkelijk werker (0,4 FTE)

Uiterste aanleverdata
(zie ook www.protestantsekerk.nl/kerkinformatie)
Septembernummer: 14 juli.
Oktobernummer: 11 augustus.
Novembernummer: 15 september.
De advertentiepagina’s in Kerkinformatie worden
vanaf de dag van verschijnen tevens geplaatst op
www.protestantsekerk.nl > klik rechtsboven op:
Vacatures.
De redactie van Kerkinformatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties. Bij
de opmaak zal zoveel mogelijk rekening worden
gehouden met de wensen van de adverteerder.

Protestantse Wijkgemeente De Kern te Spijkenisse
Wij zijn
een stabiele en betrokken oecumenische wijkgemeente met
een open hart naar wereld en cultuur en gastvrij naar allen
die kerkelijk onderdak zoeken. Een gemeente die vooral ook
het geloven beleeft in muzikaliteit.

die bijstand gaat verlenen in het pastoraat.
De wijkgemeente Oosterkerk is recent gefuseerd, met
ongeveer 900 leden in totaal. Onze visie is: “Het samen
zoeken, ervaren en delen van Gods grootheid en liefde
zonder oordeel of onderscheid.”
De nieuwe pastorale professional zal de predikant en het
pastorale team ondersteunen. Het pastoraat is vraaggericht,
met een coördinator die binnengekomen signalen verdeelt.
Binnen het pastorale beleid is er ruimte voor het ontwikkelen
van nieuwe vormen van ontmoeting en groepspastoraat.
Wij verwachten van jou:
• HBO werk- en denkniveau
Ingeschreven in het register voor kerkelijk werkers van de
•	
Protestantse Kerk ni Nederland
• Flexibel (uren in overleg in te vullen)
• Ervaring met groepspastoraat is een pré
• Bij voorkeur woonachtig in de regio
• Je weet verbindingen te leggen in het pastoraat
Je staat open voor een ieder die de Heer op je weg
•	
brengt
Je kunt je sollicitatie insturen tot 14 juni naar Bjorn Huizer:
bjornhuizer@gmail.com
Hier kun je tevens terecht voor vragen en meer informatie.
Telefonisch contact opnemen is ook mogelijk:
06 - 57 77 19 05 (doordeweeks na 19.00 ’s avonds).
Op www.pkndegaarde.nl vind je meer informatie over onze
gemeente.
De gesprekken willen we voeren in week 25 en 26.

Wij zoeken

een fulltime predikant
die al enige jaren ervaring heeft in het werk binnen een
•	
gemeente.
die affiniteit heeft met het jeugdwerk, kinder- en
•	
tienernevendienst, een warm hart heeft voor jongerenen ouderenpastoraat, stimulerend en ondersteunend zijn
taak vervult.
• die kan organiseren en een samenbindende rol vervult.
die samenwerking met de drie andere wijkgemeenten
•	
nadrukkelijk opzoekt en stimuleert en deelneemt in de
Raad van Kerken.
Wij bieden
een inspirerende woon- en werkomgeving met uitstekende
voorzieningen op het gebied van onderwijs en cultuur, prima
vervoersvoorzieningen, natuur en recreatie.
Onze wijkgemeente beschikt over een woning in de wijk
Maaswijk die beschikbaar is voor de predikant.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.dekern-spijkenisse.nl
Een informatiepakket met onder andere de profielschets is
ook op te vragen bij:
Frans Meijdam, Waterman 13 te 3204 BZ Spijkenisse.
•	
	E-mailadres: beroepingscommissie@dekern-spijkenisse.nl
Telefonisch kan informatie worden ingewonnen bij Frank 		
Scharloo, 06 - 30 49 35 52.
Indien deze advertentie voor u aanleiding is om te
solliciteren, dan zien wij uw schriftelijke reactie (bij
voorkeur per e-mail) graag voor 1 juli as. tegemoet.
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Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

De Protestantse Gemeente te Doorn
is een levendige, kleurrijke gemeente, die geniet van ge-

meentezang en muziek in de historische Maartenskerk.
Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van het
C.F.G. Witte orgel (1873. II P/ 12) als de vleugel.
Door het plotselinge overlijden van onze eerste organist
eind 2015 zijn wij op zoek naar een bevlogen

organist / kerkmusicus
die zich samen met ons met hart en ziel wil inzetten
voor de muziek in onze gemeente.
Profiel:
De beoogde organist
Is kerkmusicus met een professionele opleiding op
•	
minimaal niveau II;
Speelt vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij het
•	
christelijk geloof;
Is in staat om mee te denken met predikanten en
•	
gemeente over de zaken van liturgie en kerkmuziek,
ook beleidsmatig;
Is een klankbord in contacten met mede-organisten,
•	
dirigenten en de predikanten;
Is in staat om naast de gemeentezang, ook de cantorij en
•	
het ad-hoc koor te begeleiden;
Heeft naast vaardigheid op orgel en piano bij voorkeur
•	
ook kennis van andere instrumenten;
• Stimuleert muzikale talenten in de gemeente;
Is bereid de helft van het aantal diensten in de
•	
Maartenskerk te spelen, alsmede rouw- en trouwdiensten.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij dhr. Dik Boelee via
dikboelee@gmail.com
Uw sollicitatie kunt u richten aan: Ellen Bol-van den Hil via
ellen@bol-vandenhil.nl of via
Kerkplein 1, 3941 HV Doorn.
De sluitingstermijn is 18 juni 2016.
De regeling voor kerkmusici van de Protestantse Kerk
Nederland is van toepassing.

Vanwege het vertrek van onze predikant naar een
nieuwe gemeente zijn wij op zoek naar een

predikant (m/v) 70%
Onze gemeente is protestant in de ruimste zin van het
woord, met respect voor ieders eigen geloofsbeleving en
is springlevend. Veel mensen verrichten op soepele wijze
vrijwilligerstaken.
Wij zoeken iemand die
wil werken aan de verdere opbouw van de gemeente en
•	
zich daarbij vooral richt op jongeren en gezinnen
in prediking en pastoraat de gemeente van jong tot oud
•	
weet te inspireren
belangstelling heeft voor liturgie en dat op inspirerende
•	
wijze kan vertalen in de eredienst
goed communiceert en graag samenwerkt in regionaal
•	
verband en met andere geloofsgemeenschappen
bereid is samen te werken met onze kerkelijk werker
•	
(30%).
Voor meer informatie kunt u terecht op de website
www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente/nieuwepredikant, waar u ook een omschrijving van de gemeente en
een profielschets van de nieuw te beroepen predikant kunt
downloaden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken dan zien
we uw reactie graag uiterlijk 19 juni a.s. tegemoet op onderstaand e-mailadres.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris
van de beroepingscommissie, dhr. Aede Oostra,
dokter Tombrocklaan 21, 5056 NL Berkel-Enschot,
telefoon 013 - 533 50 05, b.g.g. 06 - 42 57 46 40,
e-mail: beroepingscommissie@pkn-oisterwijk.nl

Fotoverantwoording:
Niek Stam 1, 4-5 | M. van der Klooster 2b | Colourbox 2a, 12, 27 | Heino Brink 6 | Badkapel/Herman Wesselink 7 | Wikipedia
8 | Jan van de Lagemaat 9, 13, 14, 15 | Jaco Klamer 10, 11 | HH/Frank Muller 18 | Lydia Vroegindeweij 19 | Maurits van Stuijvenberg 20 | René van de Berg 21 | Evangelisch Werkverband 22 | Jan van der Wolf 25.
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Protestantse Gemeente Roosendaal is een
pluriforme gemeente met een veelkleurigheid in
geloofsopvattingen, waar iedereen zich thuis mag
voelen. We zijn op zoek naar een tweede

Bent u iemand die:
vanuit persoonlijk geloof in Jezus Christus de gemeente
•	
inspireert en daar op een eigentijdse manier uiting aan geeft
in eredienst, pastoraat, vorming en toerusting;
de jeugd weet te bereiken, contact met hen maakt en hen
•	
weet te boeien;
inhoud kan geven aan het omzien naar elkaar binnen onze
•	
gemeente;
• vrijwilligers kan motiveren en begeleiden?
Dan zijn wij op zoek naar u!

predikant(e) 0,9 fte
Meer informatie: www.pgrkruiskerk.nl/vacature of Hans Breedveld (voorzitter beroepings-commissie) tel. 06 – 53 18 59 94
e-mail: vzberoeping-cie@pgrkruiskerk.nl

Uw sollicitatiebrief met een curriculum vitae
graag vóór 28 juni 2016 sturen naar
bovengenoemd e-mailadres.

Gemeentepredikant
nodig
of een tijdelijk
(interim)predikant,
kerkelijk werker,
jeugdwerker of
missionair werker?
Neem dan contact op met het team Mobiliteit

Meer weten?
Team Mobiliteit Protestantse Kerk
E-mail: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl
Telefoon 030 880 15 05
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