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Beste leden, vrienden en wie ook maar verbonden is 
met het confessionele gedachtegoed in de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
 
Na jaren van pandemie dachten we dit voorjaar in 
rustiger vaarwater te zijn gekomen. Helaas brak de 
oorlog in de Oekraïne uit en werden we opnieuw 
geconfronteerd met onze onmacht. Wat hebben we 
weinig vat op de werkelijkheid! Gelukkig zijn de kerken 
weer open en kunnen we Gods Woord delen, de Godslof 
zingen en in gebed dicht bij de Here God zijn. We merken 
hoezeer we deze steun nodig hebben om in deze chaos 
van de wereld staande te blijven. Ook de Stichting Vertel 
Het Maar is daarin actief en biedt kinderen en leiding 
elke zondag richting in geloofsontwikkeling. 
 
Dankbaar zijn we dat we als Confessionele Beweging 
weer samen konden komen: onze jaarvergadering en 
conferentie werden goed bezocht. Verderop kunt u lezen 

uit de jaarrede van onze  voorzitter.  De conferentie was 
levendig rond het onderwerp Confessionele 
Spiritualiteit. De beide inleiders, dr. Arjan Plaisier en dr. 
Henk van den Bosch gaven aanleiding tot een intensieve 
gedachtewisseling met de aanwezige belangstellenden. 
 
Graag nodigen we u uit voor de  
 

Ontmoetingsmorgen 
 

in de Schakel te Nijkerk op zaterdag 1 oktober 2022. 
Uiteraard nodigen we hier ook weer de studenten aan de 
theologische universiteit uit. Het is steeds een 
inspirerend gebeuren. Later dit jaar volgen de precieze 
gegevens. 
 
Namens het Hoofdbestuur, 
 

ds. Wim van der Hoeven, secretaris  
secretaris@confessionelebeweging.nl 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Korte Berichten
 

 Begin juni ontmoetten we de regionale afdelingen van 
Noord-Brabant en Zuid-Holland zuid.  
Drie actieve afdelingen die hun weg naar de toekomst 
zoeken. In een geanimeerde ontmoeting spraken we over 
de rol van de regio. Toerusting is daarin essentieel. 
Daarin verwacht de regio steun van het Hoofdbestuur.  
 
We keken naar Confessioneel-Credo, de nieuwe 
thematische opzet kan daarbij helpen. De kernboodschap 
van onze vereniging is blijvend belangrijk voor de hele 
kerk. Denken over vergroening    bijvoorbeeld    leidt   onze   
gedachten direct naar de Schepper van deze wereld. In 
Zijn naam mogen we tekenen  oprichten.  
De afdelingen besloten voortaan gezamenlijk op te 
trekken. 

Het bestuur wordt gevormd door Corrie de Gast, John den 
Otter,  Jan van Poppel,  Rook  Verkaik  en  Ad de Waard. 
 

 We waren in Leuven waar Dr. J.J.C. Dee na zijn eerdere 
promotie op ds. Klaas Schilder nu promoveerde op het 
werk van de dichter C.O. Jellema. In een geanimeerd 
gesprek bleek de dichter te zoeken naar een geheeld 
bestaan, waarin de mens zijn tekortkomingen kan 
overstijgen.  
 

 Een met ons verbonden proponent op zoek naar een 
eerste gemeente vroeg of er misschien een confessionele  
gemeente   zoekt   naar   een   nieuwe  dominee. Hebt u 
belangstelling, dan kunt u mailen naar 

secretaris@confessionelebeweging.nl 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Neem ook een abonnement op het aan onze vereniging 
gelieerde blad Confessioneel-Credo. 
 
www.confessionelebeweging.nl/confessioneel-credo 

 



 
 
 

Prekenserie 
 

Graag willen wij u op deze manier nogmaals de aandacht 
vragen voor de prekenserie van de Confessionele 
Beweging ‘Stemmen uit de Schrift’. Wij zijn nog de enige 
prekenserie in de PKN die is overgebleven en wij willen 
als redactie die serie graag blijven voortzetten, maar wij 
kunnen dat niet zonder uw hulp!  
Wat zou het mooi zijn als er weer wat groei in het aantal 
abonnees zou komen en wij onze plek als prekenserie in 
de kerk nog iets meer zouden kunnen versterken.  
Dat is dringend nodig, ook in onze tijd waarin het 
confessionele geluid nog steeds gehoord moet worden. 
Christusbelijdende prediking, daar staan wij voor en dat 
willen wij uitdragen, ook weer in de nieuwe 9e jaargang! 
De prijs wordt bewust laag gehouden, voor slechts € 20,- 

per maand krijgt u iedere maand twee preken in de bus, 
met bijpassende liturgie, inclusief de portokosten. Daar 
hoeft u het toch niet om te laten?  
Een digitaal abonnement kan ook, dat kost € 14,-.  
 
Aanbevolen voor persoonlijk gebruik, voor gebruik in het 
pastoraat, maar zeker ook voor kerkenraden die soms 
een oplossing moeten vinden als er plotseling geen 
voorganger komt opdagen. Neem een abonnement of 
vraag eens een proefnummer aan! U bewijst er ons, 
maar ook u zelf een grote dienst mee. 

 
Namens de redactie, 
Ds. Henk van der Laan, eindredacteur 
hejvanderlaan@kpnmail.nl, 0182-78 54 58 

 
Aanmelden bij 
Ad de Waard, administrateur 
leden@confessionelebeweging.nl, 06-23 92 60 36 
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Terugblik 

 
We vroegen Egbert Knoeff enkele ervaringen uit zijn 
lange betrokkenheid bij onze beweging op papier te 
zetten. 
Leest u mee? 
 

In 2007 mocht ik meedenken en meewerken in het 
Hoofdbestuur van toen nog de Confessionele Vereniging. 
Het waren jaren waarin we ons bezonnen om de CV wat 
meer bekendheid te geven. Naast de regionale en 
plaatselijke afdelingen vond het Hoofdbestuur het ook 
nodig om aan de weg te timmeren. 
 

De Stichting ‘Schrift en Belijden’ werd opgericht en met 
de Hervormde Gemeente te Katwijk werd  
overeengekomen dat ds. Barend Weegink 2 dagen per 
week voor de nieuwe Stichting werkzaamheden zou 
gaan verrichten om als CV beter bekend te worden. De 
bekende boekenserie: ‘Geloven op goede gronden’ was 
en is daarvan o.a.  het resultaat. 
 

Daarnaast opende de Rijks Universiteit Groningen de 
mogelijkheid om voor één dag per week een hoogleraar 
aan te stellen die het confessionele gedachtegoed via 
een leerstoel  ter kennis van de studenten zou brengen. 

Dat is door het HB/’Schrift en Belijden’ met beide handen 
aangegrepen en na de procedure qua aanstelling en 
sollicitatie werd dr. Edward van 't Slot benoemd als 
hoogleraar. Een mooie en leerzame tijd. 
 

Vervolgens werden stappen gezet om met het 
Confessioneel Gereformeerd Beraad te komen tot één 
confessioneel instituut in de PKN. Dat proces heeft tijd 
nodig gehad. Maar uiteindelijk zijn beide verenigingen in 
2021 officieel gefuseerd tot de Confessionele Beweging. 
 

Weer een ander aspect was de herijking en werkwijze 
van het HB. Na ampel beraad werden taakgroepen in het 
leven geroepen: Gemeente & Theologie, Organisatie & 
Communicatie en Financiën & Administratie. Deze 
werkgroepen functioneren prima. 
 

Ondergetekende heeft het als een voorrecht ervaren al 
die jaren mee te mogen denken en werken om onze 
vreniging een dynamisch en werkbaar geheel te doen zijn 
ten dienste van het geloof in onze Heer Jezus Christus. 
Met dankbaarheid mag ik terug kijken op de 
achterliggende 15 jaar. 
Met vriendelijke groeten, Egbert Knoeff. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Voor Kindernevendienst en Zondagsschool 
 
 
 
 

Ook bij het kinderwerk zoekt de leiding nieuwe wegen 
om de kinderen met die prachtige evangelieboodschap 
te blijven bereiken. Omdat het materiaal helemaal 
digitaal is geworden, kunnen wij leiding en kinderen 
daarbij van dienst zijn. Wilt u hen attenderen op deze 
mogelijkheid? Kijk maar eens op www.vertelhetmaar.nl 
de website is helemaal vernieuwd!! 

http://www.vertelhetmaar.nl/


Student en Confessioneel: ruimte voor groei! 
 

We vroegen ds. Mark de Jager om iets te vertellen over zijn ervaringen als student-lid van de Confessionele Beweging, 
Mark was in 2020 en 2021 jonge theoloog des vaderlands. 

 

Ruim vier jaar geleden ben ik gevraagd om als 
theologiestudent zitting te nemen in het Hoofdbestuur 
van de Confessionele Vereniging. In de jaren daarvoor 
had ik, samen met Groningse medestudenten, 
regelmatig een conferentie bezocht en vanuit het 
Groningse dispuut Bonifatius goede contacten met het 
HB. Het studentenwerk van de CV/CGB (nu CB) was in die 
tijd minimaal. Een aantal studenten vroeg een beurs aan 
en had dan een gesprek met een afgevaardigde van het 
bestuur. Verder leefde de betrokkenheid op CV/CGB 
hoegenaamd niet. Ergens was dat vreemd, omdat de 
gemiddelde theologiestudent steeds ‘confessioneler’ 
wordt. Zonder enige affiniteit met Schrift en Belijden ga 
je geen theologie studeren, want je moet wel gestoord 
of geroepen zijn om in deze tijd theologie te willen 
studeren. 
 
De theologiestudent anno 2022 staat onder druk. Het 
dreigende predikantentekort maakt de toekomst voor 
studenten onzeker. De verhuizing van de PThU uit 
Groningen maakt dat de PThU zich zal vervreemden van 
gemeentes in de sociale en geografische marge van ons 
land. De omslag naar een missionair gedreven kerk 
wordt gehinderd door ingesleten patronen en nu ik 
dominee ben, ben ik nog steeds zeer regelmatig de 
jongste aanwezig bij een bijeenkomst of kerkdienst. 
Kortom, dat de velden wit zijn om te oogsten, is een 
understatement. Ja, je moet echt wel geroepen zijn om 
theologie te studeren. 
 
Hoe kan een Confessionele Beweging met deze grimmige 
tijd omgaan? Deze tijd vraagt mijns inziens om een sterke 
investering in de persoonlijke, geestelijke begeleiding 
van studenten. Ik denk dat de Confessionele Beweging 
daarbij allereerst een netwerkfunctie kan vervullen. 
Door contacten te leggen tussen studenten en 

predikanten en door het gesprek tussen jonge en oudere 
christenen te stimuleren. Hoeveel theologiestudenten 
kent u persoonlijk, beste lezer van deze nieuwsbrief? 
 
De afgelopen jaren heeft de CB goede stappen gezet om 
hierin te groeien. Door het invoeren van een 
studentenlidmaatschap, het verhogen van de gevraagde 
betrokkenheid van beursaanvragers en de goede 
contacten met de disputen Voetius en Bonifatius, wordt 
steeds meer ruimte gecreëerd om studenten op een 
positief orthodoxe manier te inspireren en te dragen in 
hun roeping. Ook prof. Edward van’t Slot weet door zijn 
persoonlijke benadering in Groningen de studenten goed 
betrokken te houden. 
 
Maar we zijn er nog lang niet. Ik denk dat ook 
betrokkenheid op het grondvlak van de kerk altijd een 
kerneigenschap van de confessionele bloedgroep in de 
PKN is geweest. Waar is bijvoorbeeld de aandacht voor 
roeping in uw gemeente, nu u weet dat er een groot 
predikantentekort komt? En is de Confessionele 
Beweging duidelijk genoeg geprofileerd, om niet alleen 
maar een theologenclub te zijn, maar ook mensen van 
onder de 50 (die geen predikant zijn) aan te spreken? 
 
Kortom, er is werk aan de winkel. Zowel voor ons 
bestuur: om haar profiel en PR duidelijk op orde te 
brengen; als ook voor onze leden: om de noodzaak van 
een belijdend geluid in onze tijd handen en voeten te 
geven, in onze gemeentes en in de contacten met 
theologiestudenten. 
 
Ds. M. (Mark) de Jager is predikant van de Brug-Es Kerk 
in Dwingeloo en schreef op verzoek van het HB een korte 
terugblik- en vooruitblik na zijn afscheid als (student)lid 
van het HB. 
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Uit de jaarrede van voorzitter dr. Jurrien Mol
 

In het gesprek dat we met het moderamen van de 
generale synode mochten hebben, merkten we tot onze 
vreugde dat het confessionele geluid ertoe doet in de 
kerk. We hoorden dat het moderamen blij is met onze 
Confessionele Beweging.  
 
We spraken onze waardering uit voor de nadruk op de 
genade in de visienota ‘Van U is de toekomst’ die kort 
werd ingeleid door de scriba van de generale synode, dr. 
René de Reuver. We benadrukten dat deze genade niet 
alleen een geadresseerde kent maar ook een afzender, 
namelijk onze Heer Jezus Christus. De centrale plaats van 
zijn persoon die in ons confessionele gedachtegoed 

uitdrukkelijk aan de orde is, konden we zo onder de 
aandacht van het moderamen brengen. 
 
In goede sfeer hebben we ook gesproken over de 
excuses namens de kerk die werden gemaakt aan de 
Joodse gemeenschap ten aanzien van de rol van de kerk 
in de Tweede Wereldoorlog en de Joden-vervolging. Het 
grote en belangrijke aandeel van vele leden van de kerk 
mag en behoort niet te verdwijnen achter de horizon van 
excuses die ook op hun plaats zijn. 
 
Naast een vraag over de locatie van de Protestantse 
Theologische Universiteit hebben wij enige zorg geuit 



over een verschraling van aandacht voor de Bijbelse 
vakken. De Bijbel is immers de bron waaruit we leven. 
Wie de bron niet kent, ontneemt zichzelf de mogelijkheid 
om het levende water uit die bron te drinken. 
 
In dit kader zien we ook de bijzondere leerstoel die onze 
vereniging heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Onze leerstoel, die bezet wordt door prof. dr. Edward 
van ’t Slot, heeft de leeropdracht ‘Systematische 
theologie en kerk in de 21e eeuw’. Met het vertrek van 
de PThU uit Groningen en de inkrimping van het college 
van bijzondere hoogleraren aan de faculteit Godsdienst-
wetenschappen en Godgeleerdheid aan de RUG denken 
we als Hoofdbestuur met alle betrokkenen na over ‘onze’ 
leerstoel. We vinden het van belang dat onze hoogleraar 
zijn leeropdracht vervult en kan vervullen in de nabijheid 
van hen die werkzaam zullen zijn in onze kerk. 
 

Daarnaast hebben we een goed gesprek met de decaan 
van de PThU kunnen voeren over hun beleid inzake 
bijzondere leerstoelen. 
De inhoudelijk afwegingen – een confessioneel geluid en 
confessionele theologiebeoefening aan een openbare 
universiteit – en praktische overwegingen – aanwezig 
zijn met onze leerstoel en een hoogleraar waar de 
studenten zijn – zullen uiteindelijk om een besluit 
vragen. 
 
Met vertrouwen hernemen wij ons verenigingsleven dat 
inmiddels op een aantal plaatsen alweer op gang is 
gekomen. Onder Gods zegen en hoede mogen wij onze 
plaats innemen en onze taken vervullen. 
Dat onze plaats mag heten als de berg waar Abraham de 
Heer zijn zoon Isaak niet onthield, namelijk ‘De Heer zal 
erin voorzien’. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vergaderingen afdelingsbestuurders met Hoofdbestuur 
 
Donderdag 9 juni en woensdag 22 juni zijn door het 
Hoofdbestuur bijeenkomsten belegd met de bestuurders 
van onze afdelingen.  
 
Aan de oproep hiervoor hebben 20 bestuurders van 13 
afdelingen gehoor gegeven. De laatste bijeenkomst in dit 
kader was al weer een paar jaar geleden. Mede door 
corona was het niet mogelijk dit eerder te organiseren. 
Nu de pandemie is geluwd konden we weer bij elkaar 
komen, respectievelijk in Nijkerk en in Sliedrecht.  
In de afgelopen periode is veel gebeurd: samengaan van 
de bladen Confessioneel en Credo, fusie van CV en CGB 
tot Confessionele Beweging, inrichting van een nieuwe 
ledenadministratie en overdracht van geldmiddelen van 
de afdelingen naar het Hoofdbestuur. 
 

 
Voor de afdelingen was met name de overdracht van de 
geldmiddelen naar de landelijke rekening een 
onderwerp van bespreking. Onze afdelingen hebben zelf 
geen rechtspersoonlijkheid, waardoor het bij wijziging 
van bestuursleden tegenwoordig bij de banken 
buitengewoon lastig is veranderingen door te voeren. 
Bovendien is het beschikbaar hebben van een 
bankrekening voor alle afdelingen een dure 
aangelegenheid, zeker ook afgezet tegen het aantal 
banktransacties per jaar. Daarom ligt nu de 
verantwoordelijkheid voor de financiën bij het 
Hoofdbestuur. Er zijn voldoende middelen beschikbaar 
om binnen de afdelingen de activiteiten voort te zetten. 
De kosten kunnen gedeclareerd worden bij de 
penningmeester van het Hoofdbestuur. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Van de ledenadministratie 
 

De afdeling Westerkwartier (voorheen CGB) is vanwege 
terugloop van het aantal leden opgeheven. De 
overgebleven leden zijn toegevoegd aan de afdeling 
Groningen/Drenthe. 

De afdelingen Zuid-Holland-zuid/Noord-Brabant 
(voorheen CV), Land van Heusden & Altena en Klundert 
(beide voorheen CGB) zijn samengevoegd. en gaan 
verder  onder de eerstgenoemde naam.

 
 

 

Deze Nieuwsbrief wordt via e-mail naar een groot deel van de leden verstuurd. 
 

Krijgt u de Nieuwsbrief per post toegezonden, dan beschikken wij (nog) niet 
over uw mailadres. Heeft u een mailadres, geef dit dan door aan de 

administratie: leden@confessionelebeweging.nl 
 


