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EREDIENSTEN
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11-06-17
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18-06-17
08.30u.
15.00u.

25-06-17
08.30u.
16.30u.

1e Pinksterdag
SoW-kapel, br. R. A. Nijhoff, Veenendaal
SoW-kapel, br. B. Dubbink
Collecte: E&R

SoW-kapel, ds. D. Grutter, Rijnsburg
SoW-kapel, ds. D. F. Ensing, ’t Harde
Collecte: diaconie
In beide diensten viering Heilig Avondmaal

SoW-kapel, drs. G. Hagens, Houten
SoW-kapel, br. R. A. Nijhoff, Veenendaal
Collecten: kerk en Dit Koningskind

SoW-kapel, br. B. Dubbink
SoW-kapel, drs. J. L. Beuving, Staphorst
Collecten: kerk en VSE
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02-07-17
08.30u.
16.30u.

SoW-kapel, drs. P. Houtman, Barneveld
SoW-kapel, ds. M. K. Drost, Bunschoten-w
Collecten: kerk en diaconie

KERKENRAAD
2. Onderling dienstbetoon
Pastoralia
Het contact tussen u als gemeente en mij als pastor lijkt een nieuwe fase in
te gaan. Specifieke pastorale bezoeken komen op gang, soms omdat een
ingrijpende gebeurtenis daartoe aanleiding geeft, soms omdat iemand
aangeeft ergens mee te zitten. Intussen lopen ook de
kennismakingsbezoeken nog door. Afspraken op avonden vragen nu
eenmaal wat meer afstemming van agenda’s.
Zoals ik de vorige maand aankondigde ben ik op onze website
www.duiven-velp.nl een blog begonnen. Rond het midden van elke
maand probeer ik iets te schrijven over wat mij in m’n werk als pastor
motiveert of dwars zit, opvalt en/of prikkelt tot nadere gedachten. U vindt
het onder http://www.duiven-velp.nl/actueel.php.
RN – robnijhoff@planet.nl/0318-527433
2.1. Synodeverslag 5e vergaderweek 18-20 mei 2017
De vijfde vergaderweek van de GS Meppel 2017 stond in het teken van
kerkelijke eenheid, de eerste publieke bespreking van het rapport M/V en
ambt, de omgang met homoseksuelen en lesbiennes in de kerken en de
ondersteuning van kleine kerken, classes en missionaire projecten.
CGK en GKv halen banden aan
De Gereformeerde Kerken (vrijg.) en de Christelijke Gereformeerde
Kerken hebben de banden aangehaald. CGK-predikant Willem van ’t
Spijker was gastspreker tijdens de vergadering en sprak de hoop op
hereniging van de kerkverbanden uit. Dat bij de CGK wat aarzeling
bestaat, wijt hij aan zorgen om de prediking, een zeker wantrouwen en
vrees en angst vanwege snel veranderende omstandigheden in kerk en
maatschappij. Van ’t Spijker: “Laat u niet ontmoedigen door een
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aarzelende CGK, maar houd het verlangen levend binnen uw en onze
kerken”. De GS besloot unaniem de contacten voort te zetten.
GKv gaat bijzondere betrekkingen aan met PKN
Het voorstel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) om bijzondere
betrekkingen aan te gaan met de CGK, NGK, vGKN en de GKv is door de
GS positief ontvangen. De GS beschouwde het verlangen naar eenheid dat
uit het voorstel spreekt, als een hartelijke uitnodiging voor nadere
kennismaking en gesprekken. De Deputaten Kerkelijke Eenheid kregen
drie gespreksopdrachten mee. Ook werd aan hen opgedragen om aan de
volgende synode een voorstel te doen voor eenzelfde regeling als op dit
moment geldt bij de CGK met betrekking tot het voorgaan van PKNpredikanten.
‘Tijd dat de kerken een koers kiezen in m/v vraagstuk’
De GS heeft in een eerste publieke besprekingsronde gesproken over de
voorstellen, gedaan door Deputaten M/V en ambt; 25 van de 32
afgevaardigden voerden het woord en de meesten van hen gaven een
duiding hoe zij in het proces van besluitvorming staan. De deputaten
reageerden daarop. De voorzitter van het deputaatschap, Avelien HaanKamminga, was dankbaar voor het open gesprek dat plaatsvond en de wil
om elkaar vast te houden. “Het is echt tijd, dat de kerken een koers
kiezen”, zo stelde zij. Na afronding van de bespreking gingen alle
synodeleden, deputaten en toehoorders in groepen van zes uiteen om dit
onderwerp in kringgebed aan de Here op te dragen. Op 2 juni zal de GS
over dit onderwerp doorspreken.
Onderwerp homoseksualiteit roept discussie op
Door de classis Hardenberg werd een zogenaamde
‘quaestio’ (vraagstelling) op de tafel van de GS gelegd inzake de plaats van
de homoseksueel geaarde broeder en zuster in de gemeente. In de
bespreking kwam veel aan de orde: wel of geen studiedeputaatschap,
pleidooien voor pastoraal maatwerk in de plaatselijke gemeenten en een
ordevoorstel om besluitvorming op te schorten, tijd van studie en overleg
te nemen en er na de zomer op terug te komen. Het ordevoorstel werd
aangenomen. Een synodecommissie buigt zich over een pastorale
handreiking, die later in het jaar aan de GS zal worden voorgelegd.
De ondersteuning van classes, kleine kerken en missionaire
projecten krijgt nieuwe opzet
Binnen de GKv functioneren drie deputaatschappen op het gebied van de
ondersteuning van classes, plaatselijke kerken en missionaire projecten:

!3

de deputaten Generale Steunverlening Kerken (GSK), de deputaten
Aanvullende Steun Missionaire Projecten (ASMP) en het
Studiedeputaatschap Heroriëntatie Ondersteuning Classes en Kerken
(SHOCK). De GS boog zich over de rapporten en plannen van deze
deputaatschappen in hun onderlinge samenhang. Besloten is dat de
ondersteuning van kleine (krimpende) kerken en van missionaire
projecten nu in één hand komt. De classis is nauw betrokken bij de
aanvraag en de uitvoering van de ondersteuning. Het belangrijkste
document, dat een en ander moet regelen, is de Generale Regeling
Ondersteuning Classes, Kerken en Missionaire Projecten. Meer
informatie: www.gkv.nl/synode

DIENSTGROEP SAMENLEVEN
3. Diverse persberichten
De volledige tekst is op te vragen via de redactie.
1. Als je als moslim in een islamitisch land op zoek bent naar de Waarheid,
kan dat gevaarlijk zijn. In de “MERF Nieuws” van mei leest u over twee
broers en de problemen die zij ondervonden.
U kunt MERF Nieuws lezen en downloaden op www.merf.nl
2. Nieuwsmagazine Sprankel leest u op www.stichtingsprank.nl
3. Yachad is een GKv organisatie, die werkt onder verantwoordelijkheid
van de GKv Ommen-west en heeft als opdracht:
1. Ondersteuning van Joods Messiaanse gemeenten en organisaties om het
Evangelie onder het 'Oude' Volk te brengen.
2. Bewustwording bevorderen binnen de eigen kerken en haar leden.
www.yachad.nl
4. De meeste Roma-meisjes worden moeder wanneer ze tieners - en vaak
jonge tieners - zijn. Tijdens de zwangerschap hebben ze meestal geen
instructies over de gezondheidszorg of het ouderschap. Meestal komen ze
voor het in eerst in contact met de medische zorg als het kind geboren is.
Voor deze speciale doelgroep jonge moeders heeft Mission Possible een
nieuw programma ontwikkeld: Het Baby Box project.
www.missionpossible.nl
5. De serie Werken in de kerk rust zowel vrijwilligers als professionals
toe bij hun werk. Ze bestaat uit 10 handboeken, geschreven door experts
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met een schat aan kennis en ervaring. Elk deel staat boordevol informatie,
inspiratie en adviezen waar men direct mee uit de voeten kan, zowel de
beginner als de ervaren kerkelijk werker.
Meer informatie is te vinden op de website www.werkenindekerk.nl
6. In gemeenteschets 28, geschreven door ds. Peter Hommes, predikant
in de GKv Leusden, wordt in tien korte hoofdstukken een aantal
onderwerpen rond het thema Een hart vol vuur - bewust op God gericht
ingeleid en besproken.
Hier kunt u de gemeenteschets bestellen: https://
www.steunpuntbijbelstudie.nl/product/gemeenteschets-28
Hier kunt u ds. Peter Hommes boeken:
https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/team/ds-peter-hommes-vol-vuur/
7. LPB media, voorheen Luisterpost|Bralectah, lanceert het nieuwe
online mediakanaal Beleefmee. Het kanaal brengt geloof en kerk dichtbij
mensen. Geen zoektocht meer door Google of bladeren door websites.
Beleeft u het ook mee via www.beleefmee.nl?
Het volgende kerkblad zal verschijnen D.V. 2 juli 2017. Kopij kunt u
inleveren uiterlijk tot en met zondag 25 juni 2017 bij de redactie.
Wilt u er rekening mee houden dat het kerkblad van 2 juli de gehele
zomervakantie zal beslaan? Het eerstvolgende kerkblad na de
zomervakantie zal verschijnen D.V. 3 september 2017. Kopij kan dan
ingeleverd worden voor 27 augustus 2017.
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