NIEUWSBRIEF NAJAAR 2021
Na de heftige tijd van de corona-pandemie lijkt alles
wat meer tot rust te komen. Wij kijken terug op
mooie bijeenkomsten waarin alle fusie-perikelen
zijn opgelost. Daarnaast was er die prachtige
jaarvergadering rond Bonhoeffer. Dat kunnen we
allemaal doen als Confessionele Beweging in de
Protestantse Kerk in Nederland.
-------------------------------------------------------------------GRAAG NODIGEN WE U UIT voor de
Ontmoetingsmorgen op zaterdag 13 november a.s.
Van roeping naar HRM
(Human Resource Management)
‘Bent u er ten volle van overtuigd dat God zelf u door
zijn gemeente geroepen tot deze dienst heeft
geroepen?’ Het is de eerste vraag die aan
ambtsdragers bij hun bevestiging wordt gesteld. Je
voelt en weet je geroepen om God te dienen.
Die roeping betekende voor predikanten, dat ze
vrijgesteld waren om naast de taken die zij volgens
de kerkorde hebben, hun roeping en tijd zelf in te
vullen. Natuurlijk in overleg met de kerkenraad en
in het belang van de kerk.
Dat lijkt steeds meer te veranderen. Er is een
verschuiving in de ambtsopvatting, waar overigens
niet alle veranderingen aan zijn toe te schrijven. Er
wordt veel zakelijker omgegaan met de inzet van
tijd. Als een predikant meerdere gemeenten dient
(niet meer ‘onze dominee’) en niet voortdurend
beschikbaar is en als er weinig andere ambtsdragers
zijn die de tijdsbesteding voor hun ambtswerk
streng inperken, heeft dat gevolgen.
Het gevoel van roeping staat onder druk. Voor ‘het
leven in de gemeente’ zijn er steeds meer
protocollen,
beleidsstukken
en
controlemechanismen. In de nieuwste synodebesluiten

beoordeelt de classispredikant of de gemeente een
HBO- of Universitair geschoold predikant nodig
heeft. - nadat het College voor Beheerszaken heeft
beoordeeld hoeveel geld de gemeente daaraan mag
besteden. Dat heeft een goede reden, maar het kan
ook druk geven op spontaniteit en het stimuleren
van de gemeenteleden. Iemand verwoordde dat
gevoel laatst zo: ‘Utrecht’ bepaalt bijna alles en pakt
ons onze gemeente af.
Voor predikanten is de verzakelijking ook voelbaar.
Het jaargesprek van de kerkenraad met de
predikant lijkt vaak een ‘functioneringsgesprek’:
hoge eisen en een geringe vrijheid.
Trouwens: worden ook predikanten ‘zakelijker’ en
worden ze daartoe deels gedwongen?
Het glazen huis van de pastorie is dichtgetimmerd,
of de predikant woont in een eigen huis, of op een
halfuur afstand. En 24 uur per dag beschikbaar,
ambtsdrager voor het leven… wie wil dat eigenlijk
nog? Hoe gaat het verder met de mobiliteitspool,
die soms ook financiële onzekerheid schept?
Waar moeten theologiestudenten van nu in de kerk
van de toekomst rekening mee houden? Blijft er nog
vrijheid, openheid en vreugde in het ‘voorgaan in
het leven met de Heer en zijn gemeente’ over?
En hoe is dat voor de andere ambtsdragers,
ouderlingen en diakenen? Is roeping door hun Heer
daarbij nog doorslaggevend, of wordt het een
vrijwilligerstaak als alle andere in de samenleving, of
een hobby, waarmee je ook kunt stoppen als je het
beu bent?
Hierover willen we met elkaar doordenken en
doorspreken op onze ontmoetingsmorgen.
We zijn blij dat we hiervoor drie sprekers bereid
hebben gevonden:
Mevr. ds. Anne Verbaan uit Bennekom,
zij heeft veel ervaring met interim-werk;

Ds. Edwin Groot Karsijn uit Herwijnen,
hij is begonnen vanuit de mobiliteitspool in zijn
eerste gemeente Oosterland-Kerkwerve.
Dhr. Gijs van Laviere,
hij is ouderling-scriba van de Herv. Gem. Bleiswijk.
Direct aansluitend aan de lunch vinden de
gesprekken met de studenten plaats die een
aanvraag bij het studiefonds hebben ingediend.
Programma
10.00 uur
10.30 uur
10.40 uur
10.55 uur
11.10 uur
11.25 uur

12.15 uur
13.00 uur

inloop
opening ds. Dick Westerneng
Inleiding ds. Anne Verbaan
Inleiding ds. Edwin Groot Karsijn
inleiding dhr. Gijs van Laviere
groepsgesprekken.
De sprekers wordt gevraagd om uit
hun verhaal één of twee stellingen te
destilleren, die dan in groepen
besproken kunnen worden.
lunch
start gesprekken Studiefonds

Prekenserie ‘Stemmen uit de Schrift’
In de coronatijd zijn we meer toegekomen aan
luisteren, kijken en lezen. We vragen aandacht voor
de ‘Stemmen uit de Schrift’, het maandelijks
verschijnende boekje met twee preken plus
bijpassende liturgie. Bestemd voor abonnees en
individuele lezers, groepen, lees- en bijbelkringen.
Ook voor bezinningsmoment op vergaderingen. En
als cadeautje in een vriendschapsrelatie of bij een
verjaardag. Voor kerkenraden en besturen kunnen
de Stemmen de functie van een ontbrekende
voorganger innemen. De post bezorgt het voor 20
euro een heel jaar. En digitale ontvangst kost 14
euro per jaar. Auteurs komen uit de bandbreedte
van de Confessionele Beweging (CV en CGB) en
aanverwante kerken. Stuur uw aanvraag naar een
van de redactiepredikanten: H.E.J. van der Laan te
Gouda (hejvanderlaan@kpnmail.nl, 0182-78 54 58),
J. de Jong te Drachten (domineejdej@gmail.com,
0512-77 52 97) of B.H. Weegink te Katwijk ZH
(barend@weegink.net, 071-408 12 55).
--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------Korte samenvatting van de jaarrede op 7
september 2021 in Nijkerk.
‘We koesteren onze leden’ benadrukt voorzitter
Jurrien Mol aan het begin van een gedenkwaardige
vergadering. Immers, voor de eerste maal komen
we als leden van de nieuwe Confessionele Beweging
samen. We kenden elkaar al veel langer vanuit de
beide fuserende verenigingen: Confessioneel
Gereformeerd Beraad en Confessionele Vereniging.
Maar nu kunnen we samen optrekken in de
Protestantse Kerk in Nederland. We onderkennen
de problemen die in de kerk aan de orde zijn:
secularisatie, kleiner wordende gemeenten, oudere
leden die uitvallen. We zien deze zaken ook binnen
onze gemeenten zich voordoen. Maar we willen niet
gevangen raken in een neerwaartse spiraal. Kerk is
meer dan een verzameling gemeenten, het is de
beweging van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Door Hem geïnspireerd willen we meedenken over
de ontwikkelingen rond het ambt, daartoe zoeken
we weer contact met het moderamen van de
synode. Maar we willen er ook zijn voor onze
gemeenten, voor haar ambtsdragers en
gemeenteleden. Met en voor hen willen we telkens
weer aandacht vragen voor het belijden van de kerk.
--------------------------------------------------------------------

12 ARTIKELEN OVER VOLTOOID
LEVEN... NIEUW MOMENTUM!
Ruim een jaar geleden kwam
vanuit
onze
Confessionele
Beweging
een
fraai
bezinningsboekje
over
de
Voltooid Leven-discussie uit. Het
was het momentum. Zowel in
maatschappij als kerk hielden we
ons volop met het thema bezig. Maar toen kwam
corona... De aandacht voor dit belangrijke
onderwerp ebde weg. Tijdelijk, want inmiddels
dient de discussie zich weer nadrukkelijk aan. In
politiek, zorg en ook als kerk worden we uitgedaagd
hoe ons hiertoe te verhouden. De twaalf behapbare
artikelen in dit boekje, aangereikt vanuit heel
verschillende disciplines en een gedeelde
confessionele affiniteit, zijn een uitstekend
hulpmiddel. Ook de combinatie van stemmen uit de
praktijk en ethisch-theologische doordenking maakt
het tot een sterk geheel. Niet enkel voor
persoonlijke bezinning, maar ook zeer geschikt om
in kerkenraad en kringen te bespreken. Van harte
aanbevolen dus!
"12 Artikelen over Voltooid Leven" (red. Henk Post
en Bert van Veluw) is voor € 13,99 (geen
verzendkosten) te bestellen bij ds. Wim de Bruin via
mail predikant@dorpskerkbleiswijk.nl.

