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Een zomerlied

De bloemen aan de bomen,
zij spellen ons 't geheim,
dat zomerlicht zal komen,
de aarde nieuw zal zijn.
Al vloeien er nog tranen,
of waait er tegenwind,
de bloesem wil beamen:
God is steeds mens-gezind.

Het lied dat vogels zingen
spreekt over levensmoed.
Het wil de mens omringen
met klanken, blij en goed.
Al heerst er soms nog schaduw,
of buigt ons hart zich neer,
het zomerlied belijdt ons:
God, U bent onze Heer.

Uit: Rakelings Nabij. Teksten, gebeden, liederen
Alfred C. Bronswijk

Meer dan de eigen gemeente

De classicale vergadering heeft een aantal lege stoelen. Die stoelen
stellen we graag beschikbaar aan ambtsdragers die zich breder willen
oriënteren op wat er in de kerk gaande is en daar ook een bijdrage
aan willen leveren. Ambtsdragers van diverse pluimage omdat de
classicale vergadering uit verschillende ambten moet bestaan en ook
de rijke verscheidenheid van de kerk moet weerspiegelen. We
spreken over de toekomst van de gemeenten en wat de gemeenten
daarin voor elkaar kunnen betekenen. We hechten eraan dat er vitale

vierplekken blijven bestaan. Daarin kan samenwerken een rol spelen. Dat begint bij contact met
elkaar. Dat gebeurt op de classicale vergadering maar het kan ook in de ring of op een andere
wijze. De classicale vergadering komt in de regel drie maal in een jaar bijeen. In 2023 is de
vergaderplaats Voorthuizen. De classis bestaat uit vijf ringen: Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem
en Nijkerk. Kerkordelijk is voorgeschreven dat uit elke ring vier ambtsdragers afgevaardigd worden
naar de classicale vergadering. Er is een stoel beschikbaar voor een nieuwe afgevaardigde vanuit
de ringen Apeldoorn, Ede, Harderwijk en Hattem. Op de website van de classis staat meer
informatie over de classicale vergadering. Geïnteresseerd? Neem contact op met de scriba van je
kerkenraad of de scriba van de classicale vergadering.
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Vierjaarlijks verslag Classicale Vergadering

De kerkorde schrijft voor dat de classicale vergadering "om de vier jaar een overzicht samenstelt
over het kerkelijk leven in haar ressort". In de vergadering van 14 juni is het vierjaarlijks verslag van
onze classis vastgesteld. In het verslag worden veel thema's besproken. Naast een meer feitelijke
beschrijving zijn er ook 'ter attenties' opgenomen. Dat zijn onderwerpen waar vragen bij gesteld
worden of die verdere aandacht of doordenking nodig hebben. U kunt het vierjaarlijks verslag
vinden op de website van de classis.

De waarde van de ring

In onze classis is voor de uitbraak van Covid19 in iedere ring minstens één ringactiviteit
georganiseerd. We willen de ring opnieuw onder de aandacht te brengen van kerkenraden en
gemeenten.
Wat is dat ook alweer, de ring? In de kerkorde lezen we: "De ring geeft gestalte aan de
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren
van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten
in het nakomen van hun taak en roeping" (ord. 4-17-2). Dat is een wat zakelijke beschrijving die
ruimte geeft aan heel veel creativiteit. Eigenlijk zegt de kerkorde: het hart klopt in de plaatselijke
gemeente, maar we staan als gemeente niet op onszelf. We hebben elkaar veel te geven en we zijn
verantwoordelijk voor elkaar.
Een belangrijk aspect van de ring is, dat het hierbij niet alleen gaat over de ontmoeting tussen
ambtsdragers. Het gaat over de saamhorigheid van gemeenten. Wat heb je elkaar te zeggen en van
elkaar te leren op het gebied van jeugdwerk, muziek in de kerk, missionair kerk-zijn, pionieren,
vormgeving van de eredienst, leerhuizen en ga zo maar door. Hoe je die ontmoeting vorm geeft, is
vrij. Dat kan 'traditioneel', in een zaal van de kerk, maar ook in de vorm van een 'kerkenfietstocht',
een emmaüswandeling of een webinar.
Als classicale vergadering hebben we een programma gemaakt voor de ring. Het thema is 'samen1

kerken'. We sluiten aan bij de vijf essenties van het kerk-zijn: eredienst, pastoraat, diaconaat,
geestelijke vorming en missionaire arbeid. Als classicale vergadering hebben we 'proefgedraaid' en
dat leverde mooie gesprekken op. We zijn van plan ons aanbod voor de ringen komend seizoen uit
te rollen en daarbij gebruik te maken van de contacten die er voor corona waren. We hopen velen
van u te ontmoeten. Nogmaals: u hoeft geen ambtsdrager, dominee of kerkelijk werker te zijn.
Iedereen is van harte welkom!
Natuurlijk staat het de ring ook vrij andere activiteiten te organiseren. Als u vragen hebt of wilt
weten wie u het beste kunt benaderen in uw ring, neem dan gerust contact op met scriba Gerrit Bok
of classispredikant Wilbert van Iperen. Zie voor een inhoudelijk verhaal over de ring de website van
Classis Veluwe: "Ontmoeten - De waarde van de ring".
Er zijn inmiddels twee ringavonden gepland: op 4 oktober komt ring Apeldoorn in Het Hooge Pad
bijeen in Beekbergen, ring Hattem op 19 oktober in de Ark in Oene. U kunt deze data vast noteren in
uw agenda, verdere informatie volgt op onze website en in een volgende nieuwsbrief.

Vergadering Generale Synode

Tijdens de extra vergadering op 2 juli van de Generale Synode wordt het ambtsrapport 'Geroepen
door Christus - Ambtstheologie voor de Protestantse Kerk in Nederland' besproken. U kunt het
vinden bij de stukken voor deze vergadering. De vergadering is ook via de livestream te volgen.

1 Classis Veluwe bestaat uit vijf ringen, t.w.: Hattem, Harderwijk, Apeldoorn, Nijkerk en Ede.
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Opvang vluchtelingen en onderzoek

Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,

ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.2

U hebt ongetwijfeld de berichten gehoord dat er te weinig goede
plekken zijn om vluchtelingen op te vangen. In Ter Apel slapen
asielzoekers op klapstoelen en werden tenten geplaatst. De

doorstroming van vluchtelingen met een verblijfsvergunning hapert. De landelijke kerk staat voor
gastvrije ontvangst van vluchtelingen en roept gemeenten op ruimte te bieden aan vluchtelingen.
Op de site staat ook een link naar een onderzoek. Zie de website van de Protestantse Kerk.

'Ieder mens is geroepen om boer te zijn'

Het stikstofdebat zorgt voor grote zorgen en onzekerheid bij de
boeren in Nederland. Het is niet eenvoudig hierin een goede
weg te vinden. De mens - niet alleen de boer - heeft de
opdracht gekregen de aarde te bewerken en te bewaren. We
leven in een samenleving die veel vraagt van de aarde, zowel
van mensen, dieren en planten. Hoge consumptie, lage prijzen.
Ds. Marco Batenburg (preses generale synode) schrijft in een
bijdrage op de website van de Protestantse Kerk: "Bij dit

gesprek moet iedereen aan tafel. We moeten weg uit de polarisatie. Want niet iedereen is boer,
maar iedereen eet. De eerlijke vragen moeten hier gesteld worden: zijn we als samenleving uit de
bocht gevlogen? Wat is 'genoeg'? Waar liggen nou eigenlijk de grenzen? Wat zijn echte
perspectieven binnen die grenzen, waarbij we recht doen aan de boer, de burger en de schepping?
Wat zijn voorbeelden waarvan we kunnen leren? De kerk wil een plek zijn waar deze vragen gesteld
kunnen worden. Niet in een debat tegenover elkaar, maar in gesprek als broeders en zusters met
een gezamenlijke taak in de zorg voor de schepping." Op de website staat ook een gebed.

Vrede, in Jezus' naam

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

We bidden om vrede in deze tijd van oorlog en geweld. In dit lied van Jan Nooter (Lied 1010) staan
allerlei woorden en regels die herkenning bij mij oproepen. We zien het voor onze ogen voltrekken:
'de sterkste wint het pleit''. Het onrecht tiert welig en leugens doen de ronde. De waarde van
mensenlevens wordt met voeten getreden. We zijn ver verwijderd van de Messiaanse werkelijkheid

2 Uit Lied 975:3.
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waar Jesaja over schrijft: "Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur" (Jesaja 9,4).
Maar het lied richt niet alleen de blik naar buiten. In het vierde couplet lezen we: "bekeer ons felle
hart." Ook dat herken ik als ik een reportage zie op televisie of de krant lees. Mijn hart is vaak fel in
deze roerige tijd. Ik voel boosheid en onmacht. Het doet me denken aan een gesprek met de
gastenzuster in het klooster van de Benedictinessen in Oosterhout. Ze vertelde dat de zusters niet
gezamenlijk naar het journaal kijken. Een van hen kijkt ernaar en praat bij de koffie de andere
zusters bij. Iemand uit de groep vroeg: “Word je dan niet wereldvreemd, als je niet weet wat er
allemaal gebeurt in de wereld?” De zuster antwoordde: “Je kunt ook te veel zien en te veel horen.
Dat vervuilt je ziel. En trouwens: als ik wil weten wat er allemaal aan slechtheid gebeurt in de
wereld, hoef ik alleen maar in mijn eigen hart te kijken.” We werden stil van deze opmerking. Ik
moet bekennen, ik voel ook weerstand. Zoveel slechtheid? In mijn hart? Ik wil er niet aan. En toch
moeten we maar niet te snel zeggen dat wij 'geheel anders' zijn. De weg die Jezus is gegaan, de
Vredevorst, laat zien hoe ver wij gaan in de afwijzing van vrede en recht. Onze vrede kost Hem het
offer van zijn leven. Maar ook: zijn opstanding is hoop voor onze wereld. Uw vrede wint de strijd!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

In onze onrustige wereld wensen we elkaar een goede zomerperiode!

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina Classis Veluwe - Protestantse Kerk

U ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat u betrokken bent bij de Classicale
Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele
informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief
verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.
Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een
ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren
etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.
ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77
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