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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste leden, vrienden en wie ook maar verbonden is 
met het confessionele gedachtegoed in de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
 
We staan aan het begin van een nieuw winterseizoen. Als 
Confessionele Beweging willen we de kerk helpen haar 
basis vast te houden en een begaanbare weg te zoeken 
in deze hectische tijden. Bij basis denken we dan aan 
Schrift en Belijdenis, niet als dode geschriften maar als 
levende wegwijzers voor  ons bestaan. De Schrift is voor 
de kerk Gods Woord aan mensen gericht. Prachtige 
ontmoetingen worden daar beschreven tussen de Maker 
van deze werkelijkheid en zijn maaksel: Schepper en 
schepsel zijn samen onderweg. Concreet wordt dat in de 
weg die dat kleine volkje, voortgekomen uit de 
aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob, moet gaan te 
midden van de machten. Tenslotte concentreert zich die 
weg van God en mens in die ene persoon die wij  kennen 
als Jezus, Gods Zoon. In zijn persoon worden we allemaal 
voor de keuze gesteld om ons leven te richten op de 

heilsweg: een route die meer is dan leven van geboorte 
naar dood. We hebben toekomstperspectief: hier en 
over de dood heen!  
In de Belijdenis worden we geholpen alle informatie uit 
de Schrift op korte formule met ons mee te dragen. Een 
geschenk van de kerk van alle eeuwen aan de 
aangevochten gemeente nu. 
 

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

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.  
 
Namens het Hoofdbestuur, 
ds. Wim van der Hoeven, secretaris  
secretaris@confessionelebeweging.nl 

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

Thema Ontmoetingsmorgen: ‘Als de kerk vloeibaar wordt’
 

In en na de coronatijd merken we nog sterker wat al langer aan de gang is: verbondenheid met één geloofsgemeenschap, 
waar je bij hoort en waarin broeders en zusters aan elkaar gegeven zijn, is niet altijd vanzelfsprekend meer. 
 
En dus ook niet dat je daarin een verantwoordelijkheid 
hebt om – zoals de belijdenisvraag ooit luidde – ‘naar de 
jouw geschonken gaven bij te dragen aan de opbouw van 
de gemeente van Christus.’ De ‘eigen gemeente’ en je 
fysieke betrokkenheid zijn opties naast andere 
geworden. Via livestream kun je ook lekker thuis kijken, 
of in een heel andere kerk gaan ‘shoppen’. 
De kerk wordt vloeibaar… deze ontwikkeling sluit aan bij 
een breed maatschappelijk levensgevoel, dat niet alleen 
vele zogenaamde millennials kenmerkt. 
Hoe gaan we hiermee om als betrokken kerkleden, 
voorgangers en studenten? 
 
Hoe kijken we – op de Ontmoetingsmorgen bijeen als 
Confessionele Beweging – vanuit confessioneel 
gedachtengoed (met als kern het Christus-belijden) naar 
deze ontwikkelingen?  
 

Zegt het belijden over Christus ook iets over de kerk en 
hoe we kerk zijn? Of zijn we hier ‘sprakeloos’?  
De Confessionele Beweging is vanouds een voluit 
‘kerkelijke beweging’. Kunnen er – vanuit de 
kerngedachte dat de kerk van Christus is –-  lijnen 
worden getrokken die ons helpen ons te verhouden tot 
het idee van een ‘vloeibare kerk’? Zijn er grenzen aan de 
kerk, of is dit voor ons een prachtige kans en uitdaging? 
 
We zijn dankbaar dat we Dr. Ronelle Sonnenberg, 
universitair docent ”youth ministry” aan de Protestantse 
Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam bereid 
vonden dit actuele en belangrijke onderwerp in te leiden.  
 
Vanuit praktisch-theologisch perspectief zal ze met ons 
nadenken hoe me met deze nieuwe ontwikkeling op 
goede wijze kunnen omgaan. 
 

 



 
Door middel van haar inspirerende bijdrage en door 
onderling gesprek hopen we elkaar hierin te bemoedigen 
en toe te rusten!  

Ds. Wim de Bruin zal een korte ervaringsbijdrage leveren 
over de veranderingen die hij hierin in de afgelopen 30 
jaar heeft ervaren.  
 
Ds. Dick Westerneng zal zijn ervaringen met de effecten 
van de livestream met ons delen. 
 

 
Graag nodigen we leden, studenten en 
belangstellenden uit voor deze bijzondere morgen in 
Nijkerk.  
U kunt zich opgeven bij ds. Wim van der Hoeven:  
secretaris@confessionelebeweging.nl 

 

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

Nieuw bestuurslid 
 

 
We namen afscheid van trouwe bestuursleden (zie vorige 
nieuwsbrief) maar nu mogen we u ook een NIEUW 
bestuurslid voorstellen:  
ds. Anja van Geerenstein. 
 

 
 
Het is toch altijd aardig als de leden een beetje idee 
hebben wie er in het bestuur van een vereniging zitten, 
daarom stel ik me bij deze graag aan jullie allen voor. Ik 
ben Anja van Geerenstein en sinds 6 februari van dit jaar 
predikant van de Maranathakerk (geref.) te Rhoon, 
onder de rook van Rotterdam, en ik woon daar nu ook. 
Daarvoor ben ik precies 10 jaar en 1 week predikant 
geweest van de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk 
(NB), net aan de Brabantse kant van de brug bij 
Gorinchem. Ik heb een dochter (23) en een zoon (19) die 
beiden studeren in Groningen. Niet echt in buurt, het OV 
heeft vaste klanten aan ons. Ik ben geboren in Bennekom 
en in Bennekom en Ede opgegroeid. Ooit na mijn 
middelbare school heb ik eerst Microbiologie (HBO) in 
Wageningen gestudeerd en daarna Medische Biologie in 
Amsterdam. In het kerkblad van Amsterdam kwam ik een 
stukje   tegen   over   de   cursus   Theologische   Vorming  
 
 

 
Gemeenteleden. Ik wilde graag meer over de Bijbel te 
weten, dus heb ik me aangemeld voor die cursus. Het 
waren drie boeiende, maar soms ook vervreemdende 
jaren. Om het maar zo uit te drukken: het confessionele 
geluid, werd op die cursus niet gehoord. De TVG cursus 
leidde er wel toe, dat ik de smaak te pakken had en na 
twee jaar Grieks en Latijn via Ruimzicht in Utrecht, ben ik 
begonnen aan het doctoraal Theologie aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht. In die tijd ben ik ook lid 
geworden van de Confessionele Vereniging. Ik ben 
afgestudeerd met als specialisatie Oud Testament en 
bijvak Nieuw Testament. Toen ik net begonnen was met 
de kerkelijke opleiding daar, werd mijn zoon geboren en 
toen ben ik even gestopt met de studie om weer te 
beginnen toen hij naar school ging. De nieuwe bachelor-
master van de Protestantse Theologische Universiteit 
ging toen van start en wij waren de eerste lichting die de 
Master Gemeentepredikant in Utrecht volgden. Na het 
leervicariaat bij Hans van Walsum, toen nog bestuurslid 
van de Confessionele Vereniging, volgde het afstuderen 
en daarna Giessen-Rijswijk. Na een jaar daar werd ik 
gevraagd als docent Oud Testament voor de cursus 
Theologische Vorming Gemeenteleden in Wijk en 
Aalburg, de cirkel was rond. Inmiddels ben ik alweer drie 
jaar cursusleider daar, zijn we met de cursus verhuisd 
naar Andel, heb ik ook één jaar Nieuw Testament 
gegeven en dit cursusjaar wordt het derde jaar 
Kerkgeschiedenis. Door een gastpreekbeurt in Breukelen 
leerde ik Marlies Wijnen kennen en dat leidde er toe dat 
ik nu dit stukje schrijf. Ik hoop met veel plezier dit werk 
te doen en dat het ons gezamenlijk lukt om ook het 
confessionele gedachtegoed duidelijk en helder bekend 
te maken en te verspreiden.  
 
Anja van Geerenstein 



 
 

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 jaar 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 

 

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

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!!  
 

 
 
 

 
 

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

Jaarboekje 
 

Leden van de voormalige Confessionele Vereniging 
waren gewend jaarlijks een boekje met informatie over 
de vereniging te ontvangen. Het laatste boekje 
verscheen in 2019. In de laatste uitgaven was ook 
informatie opgenomen van het voormalig Confessioneel 
Gereformeerd Beraad. Inmiddels zijn we een behoorlijke 
periode verder, waarin een fusie tussen de beide 
verenigingen plaatsvond en corona roet in het 
bestuurlijk handelen gooide.  
 
Nu is het tijd voor een nieuw Jaarboekje. De opzet blijft 
grotendeels hetzelfde, maar er is gekozen voor een 

ander formaat en een indeling die aansluit bij de regels 
voor privacy, dus zonder de privé adressen van 
bestuurders en predikanten, proponenten, kerkelijk 
werkers en studenten met preekconsent.  
 
Voor zover mogelijk zijn de afdelingen voorzien van een 
eigen mailadres onder de domeinnaam 
@confessionelebeweging.nl.  
 
Na de fusie en de vaststelling van nieuwe Statuten en 
Huishoudelijk Reglement kennen we geen regionale 
commissies meer. Onder het Hoofdbestuur vallen nu 

http://www.vertelhetmaar.nl/


regionale en plaatselijke afdelingen. Ook in de 
samenstelling daarvan zijn enige wijzigingen gekomen:  
 

 de afdeling Groningen/Drenthe is gesplitst; daarbij 
zijn aan Groningen de afdelingen Eemsmond en 
Westerkwartier (voorheen CGB) toegevoegd en is de 
afdeling Hoogeveen opgegaan in de afdeling Drenthe; 

  

 aan de afdeling Zuid-Holland-zuid/Noord-Brabant zijn 
de afdelingen Land van Heusden & Altena en Klundert 
(voorheen CGB) toegevoegd. 

U vindt het allemaal terug in het nieuwe Jaarboekje 
2022. 
 
Het boekje verschijnt binnenkort en wordt in eerste 
instantie digitaal verspreid onder de leden met een 
mailadres.  
Wie prijs stelt op een gedrukt exemplaar kan dit 
bestellen bij de ledenadministratie: 06-23 92 60 36, 
leden@confessionelebeweging.nl. 
 
Ad de Waard, ledenadministrateur 

 

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

  
 

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

 
 

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

Korte berichten 
 

 Er waren enkele gemeente die reageerden op dit 
 korte bericht: ‘Een met ons verbonden proponent op 
 zoek naar een eerste gemeente en vroeg of er 
 misschien een confessionele gemeente zoekt naar een 
 nieuwe dominee’.  
 Hebt u belangstelling, dan kunt u mailen naar  
 secretaris@confessionelebeweging.nl 

 

 We droegen voor het bestuur van de  
 Stichting Vertel Het Maar  
 twee nieuwe bestuursleden uit onze kring voor:  
 ds. Arend-Wim Estié en ds. Anja van Geerestein. 
 

 Kijk voor meer informatie op onze website: 
 www.confessionelebeweging.nl 

 

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

Belangrijke datums 
 
22 september 2022 
  Vergadering Taakgroep  
  Financiën & Administratie 
 
1 oktober 2022 
  Ontmoetingsmorgen in Nijkerk 
 

 
17 november 2022 
  Vergadering Hoofdbestuur 
 
 
18 april 2023 
  Jaarvergadering en Conferentie 

 
 

Deze Nieuwsbrief wordt via e-mail naar een groot deel 
 van de leden en belangstellenden 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 
 
 
 
 
 


