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In   deze   nieuwsbrief:     

een   aantal   webinars   over   kerk   en   de   coronacrisis,      

en   een   online   lezing   en   gesprek   over   de   rol   van   kerken   

in   de   samenleving   tijdens   en   na   de   coronacrisis   

Nieuwe   website   van   de   classis   in   opbouw:     

https://www.classisbrabantlimburg.nl/     

  

  

Classispredikant   

Ds.   Marco   Luijk   

m.luijk@protestantsekerk .nl   

06-52335285   

  

Scriba  

Bert   Drost   

0183-500343   

classisscriba-noord-  

brabant-limburg-reunion-   

wallonne@   

protestantsekerk.nl  

 Door   deze   Nieuwsbrief   wil   het   Breed   Moderamen   van   de   

classis   Noord-Brabant,   Limburg   en   Réunion   Wallonne   

kerkenraden   informeren   over   ontwikkelingen   en   

activiteiten   in   en   rondom   de   classis.   

Stuurt   u   deze   nieuwsbrief   a.u.b.   door   naar   anderen   

waarvan   u   denkt   dat   ze   er   belangstelling   voor   hebben.   
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NIEUWJAAR     

Het  jaar  is  nog  maar  kort  maar  nu  al  roerig.  Traditioneel  bezoeken                         

begin  januari  de  driekoningen  koning  Herodes  in  Jeruzalem.  Het  is                     

frappant   dat   ze   daarmee   eerst   in   het   centrum   van   de   macht      

belanden.   De   nieuwe   koning   blijkt   daar   echter   niet   te   vinden,   wel     

een   op   kwaad   zinnende   boze   oude   koning   die   de   wereld   terroriseert   

met   twitter   berichten,   en   die   hevig   schrikt   van   het   bericht   dat   er      

een   nieuwe   koning   komt   maar   zich   er   niet   bij   neer   wil   leggen.     

En   waar   het   president   Donald   Trump   niet   lukt   om   zijn   gezicht   op   te   

houden,   en   zijn   aanhangers   mobiliseert   om   het   regeringscentrum      

het   Capitool   te   bezetten   –   waarmee   de   waanzin   van   zijn   presidentschap   tenslotte   een   

inktzwarte   apotheose   beleeft   –   daar   is   koning   Herodes   nog   zo   wijs   om   niet   zelf   de   feiten   

te   maken   maar   een   aantal   deskundigen   te   raadplegen:   4.”Hij   riep   alle   hogepriesters   en   

schriftgeleerden   van   het   volk   samen   om   aan   hen   te   vragen   waar   de   messias   geboren   zou   

worden.   5.   ‘In   Bethlehem   in   Judea,’   zeiden   ze   tegen   hem,   ‘want   zo   staat   het   

geschreven   bij   de   profeet:   6.   “En   jij,   Bethlehem   in   het   land   van   Juda,   bent   zeker   niet   

de   minste   onder   de   leiders   van   Juda,   want   uit   jou   komt   een   leider   voort   die   mijn   volk   

Israël   zal   hoeden.”’      

En  dat  is  dan  weer  geweldig  in  dit  verhaal!  Want  ze  kennen  de  schriften  wel  en  noemen                                   

Bethlehem  –  toch  de  stad  van  David,  de  herdersjongen  die  koning  werd  en  daarmee  een                               

messiaans  voorbeeld  van  hoe  een  koning  zou  moeten  zijn  (ook  al  gaat  het  tegelijkertijd                             

ongelooflijk   mis   in   zijn   koningschap,   toch   laat   God   hem   niet   vallen).   Want   als   het   dan      

gruwelijk   mis   gaat   dan   trekt   deze   koning   ook   het   boetekleed   aan.   Dan   blijft   hij   niet   

roepen   dat   het   allemaal   fake   is   en   false   news,   en   dat   de   overwinning   van   hem   is   

gestolen.   Nee,   David   beseft   waar   hij   op   aan   gesproken   kan   worden,   en   alleen   al   dat   

maakt   hem   koninklijk.     

De   slechte   verliezer   Herodes   zet   zijn   beste   gezicht   op   als   hij   voor   de   drie   koningen   

verschijnt.   7.”Daarop   riep   Herodes   in   het   geheim   de   magiërs   bij   zich;   hij   wilde   precies   

van   hen   weten   wanneer   de   ster   zichtbaar   geworden   was,   8   en   stuurde   hen   vervolgens   

naar   Bethlehem   met   de   woorden:   ‘Stel   een   nauwkeurig   onderzoek   in   naar   het   kind.   

Stuur   mij   bericht   zodra   u   het   gevonden   hebt,   zodat   ook   ik   erheen   kan   gaan   om   het   eer   

te   bewijzen.’”     

Ook   toen   al   speelden   werkelijk   en   vals   nieuws   een   rol.   En   als   lezer   voel   je   de   dreiging.   

Maar   gelukkig   keren   de   koningen   via   een   andere   weg   terug   zoals   we   weten   uit   het   

verhaal.   Daarmee   hebben   ze   niet   alleen   het   gevaar   ontweken,   maar   zijn   ze   ook   andere   

mensen   geworden.   Eenmaal   teruggekomen   in   hun   paleis   na   het   vinden   van   het   kind   zijn   

hen   vele   zaken   vreemd   geworden.   Thuis   is   vreemd   geworden   en   het   vreemde   thuis.   

Want   kennis   is   macht,   maar   wijsheid   is   vrijheid.      

Langs   ’een   andere   weg’   betekent   ook   dat   alles   anders   is   nu.   Was   de   hemel   vroeger   hun   

object   van   studie,   iets   om   naar   je   toe   te   halen,   om   te   begrijpen   en   te   beheersen   -   nu   

heeft   een   radicale   verandering   in   hen   plaatsgevonden.   Niet   langer   zijn   zij   het   die   kijken   

naar   de   hemel;   maar   ze   beseffen:   het   wijde,   ongrijpbare   uitspansel   ziet   hén.   De   sterren   

huiveren,   de   planeten   zingen,   de   wolken   sneeuwen   vrede.   De   hemel   is   hun   thuis   

geworden.     

Ik   wens   u   allen   veel   heil   en   zegen   in   het   nieuwe   jaar!     



In   verbondenheid   voor   u   allen   mijn   hartelijke   groet,   namens   het   Breed   Moderamen   van   de   

Classis   Noord-Brabant,   Limburg   en   de   Réunion   Wallonne    

In   Christus   verbonden,     

  

Ds.   Marco   Luijk     

Classispredikant   Noord-Brabant,   Limburg   en   Réunion   Wallonne     

m.luijk@protestantsekerk.nl     

tel.   06   52   33   52   85     

Gebed     

Zo   ver     

is   dit   jaar     

nog   niet   onderweg     

of   de   wereld   lijkt   al   weer   in   brand   te   staan:     

de   bestorming   van   het   Capitool,    

een   eens   machtige   democratie   in   verval,     

de   leugen   die   voor   waarheid   wordt   verkocht;     

een   vaccin   dat   de   problemen   moet   oplossen,     

we   zijn   er   blij   mee     

en   tegelijkertijd   duurt   het   wachten   lang,     

en   wie   mag   eerst   en   wie   wordt   laatste?     

Er   wordt   wat   opgeofferd     

voor   het   behoud     

van   de   macht     

voor   het   ophouden     

van   de   schijn     

voor   het   verbloemen     

van   onze   kwetsbaarheid.     

Niets   menselijks     

is   deze   wereld   vreemd    

daarom   bidden   wij   U:      

Heer,   ontferm   U.     

__________________________________      

Geeft   Corona   zicht   op   een   alternatieve   samenleving?   

In   een   online-ontmoeting   op   maandag   18   januari   2021   om   20.00   uur   vanuit   de   Grote   Kerk   

in    Den   Bosch   geven   oud-katholiek   emeritus   aartsbisschop   Joris   Vercammen   en   directeur   

van   de    ASN-bank   Arie   Koornneef   hun   visie   op   de   rol   van   kerken   tijdens   en   na   corona.   



  

De   wereld   om   ons   heen   is   door   de   coronacrisis   veranderd.   De   wereld   waar   we   op   

vertrouwden,   de   dingen   waar   we   houvast   aan   hadden,   verdwenen.   Misschien   zijn   wijzelf   ook   

wel   veranderd   en   hebben   we   het   gevoel   dat   we   overal   buiten   zijn   komen   te   staan.   Dat   doet  

wat   met   ons   vertrouwen   en   onze   hoop.   Kunnen   kerken   uitzicht   geven   op   een   alternatieve   

samenleving,   tijdens   en   na   corona?   Kunnen   zij   vanuit   het   goede   verhaal   dat   ze   willen   

uitdragen   nieuwe   hoop   en   nieuw   houvast   bieden,   en   een   stem   hebben   in   het   

maatschappelijk   debat?      

Complottheorieën   slaan   bij   veel   mensen   aan,   of   in   ieder   geval   geven   ze   uiting   aan   

wantrouwen   in   een   samenleving   die   ingrijpend   veranderd   is.   Het   gevoel   erbuiten   te   staan,   

niets   in   te   brengen   te   hebben,   is   een   gevoel   van   ballingschap   dat   ook   gekend   wordt   vanuit   

de   Bijbel.   Joris   Vercammen   ziet   in   het   verhaal   van   Job   iemand   die   geen   genoegen   neemt   

met   gemakkelijke   antwoorden   voor   het   kwaad   dat   hem   overkomt   en   hem   alles   ontneemt.   

Jezus   is   voor   hem   iemand   die   mee-lijdt,   die   solidair   is,   aan   onze   kant   staat.   Van   hieruit   zal   

Vercammen   beschrijven   hoe   de   crisis   uitzicht   biedt   op   een   andere   samenleving,   een   

alternatief   voor   de   huidige   crisis,   en   hoe   kerken   daar   een   rol   in   kunnen   spelen.   Arie   

Koornneef   kijkt   vanuit   het   perspectief   van   de   economie   en   duurzaamheid   naar   deze   vragen   

en   reageert   op   de   lezing   van   Vercammen.     

Na   een   drukbezochte   bijeenkomst   tijdens   de   Week   voor   Gebed   van   de   Eenheid   vorig   in   het   

Jheronimus   Bosch   Art   Centre   met   600   bezoekers   wordt   dit   jaar   de   bijeenkomst   van   de   

kerken   in   het   bisdom   Den   Bosch   noodgedwongen   online   gehouden.   De   lezing   van   Vercammen   

wordt   steeds   kort   afgewisseld   met   pianomuziek   door   Henk   van   Tilburg,   waardoor   de   

bijeenkomst   een   ontspannen   en   inhoudelijk   karakter   krijgt.   Ook   kunt   u   reageren   op   de   

lezingen.   Voor   toegang   tot   de   livestream   van   de   lezingen   kunt   u   zich   opgeven   via   

https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/debatavond-over-een-alternatieve-sam   

Toegang   kost   €5.     

De   lezingen   worden   zoals   elk   jaar   voorafgegaan   door   een   vesper,   een   avondgebed,   in   de   

Sint   Janskathedraal.   Mgr.   Joris   Vercammen,   ds.   Erica   Scheenstra   en   mgr.   Gerard   de   Korte   

gaan    daarin   voor.   Deze   is   live   te   volgen   via   het   Youtube-kanaal   van   ‘Sint-Jan   Den   Bosch’   en   

start    om   19.00u.   De   bijeenkomst   wordt   georganiseerd   door   een   werkgroep   vanuit   het   rooms   

katholieke   bisdom   ’s   Hertogenbosch   en   de   protestantse   classis   Noord-Brabant   Limburg   

Réunion   Wallonne.     



Let   op:   om   toegang   te   krijgen   tot   de   livestream   is   aanmelding   noodzakelijk.   Aanmelding   via   

de   link   hierboven,   waarna   u   een   ticket   per   mail   krijgt   toegestuurd   en   vlak   voor   de   

debatavond   een   email   met   de   links.      

Als   het   leven   kantelt   –   psalmen   in   coronatijd   

PERSBERICHT     

Geloofsgesprek   als   antwoord   op   coronacrisis     

‘We   vinden   het   belangrijk   dat   mensen   die   dat   willen   vanuit   hun   geloofsovertuiging   

kunnen   nadenken   over   de   coronacrisis’.   Dat   stellen   enkele   classispredikanten   van    de   

Protestantse   Kerk   in   Nederland,   bij   de   digitale   presentatie   van   het   programma    ‘Als   

het   leven   kantelt’   op   4   december.     

Met   de   uitgave   van   een   boekje,   dat   ook   de   titel   draagt   ‘Als   het   leven   kantelt’   en    de   

ondertitel   ‘Psalmen   in   coronatijd’   willen   de   classispredikanten   kerkenraden   en   

andere   groepen   in   de   kerk   helpen   het   geloofsgesprek   te   voeren.   Het   gaat   over   de   

indringende   ervaringen   die   de   kerkleden   nu   al   ruim   acht   maanden   ondergaan,   

waarbij   gelovigen   maar   mondjesmaat   een   kerkgebouw   kunnen   bezoeken   en   de   

gezamenlijke   lofzang   al   maanden   is   stilgelegd.     

Wat   heeft   de   belijdenis   ‘Wij   geloven   in   één   God’   ons   te   zeggen   tijdens   de   

coronacrisis?   Waar   kan   je   God   herkennen   bij   de   indringende   ervaringen   die   het   

maatschappelijke   leven   en   het   kerkelijk   leven   al   maandenlang   ontwrichten?   Over   

die   vragen   schrijven   de   predikanten.   Ze   houden   er   ook   enkele    webinars    over   voor   

ambtsdragers   en   collegae.     

Juist   door   de   diepgang   in   het   gesprek   te   zoeken,   menen   de   auteurs,   laat   je   

ervaren   waar   het   je   als   kerk   om   te   doen   is.   Dan   kom   je   voorbij   de   formele,   en   op   

zich   niet   verkeerde,   vragen   als   'komen   de   mensen   straks   wel   terug   als   de   kerk    weer   

open   mag?'   Je   reikt   woorden   aan   die   diepere   gevoelens   vertolken   en   

geloofsvertrouwen   uitdrukken   op   een   bijzonder   moment   in   de   tijd.     

Veiligheid     

In   verschillende   meditaties   komt   de   gedachte   naar   voren   dat   de   samenleving   met   

een   cultuuromslag   te   maken   heeft   in   de   coronacrisis.   De   cultuur   van    maakbaarheid   

toont   zijn   beperkingen.   Er   is   een   diep   verlangen   naar   veiligheid,    een   

beschermende   hand   om   het   leven   heen.   De   classispredikanten   wijzen   op   de    taal   

van   God   in   de   gebeurtenissen   van   de   tijd.   De   westerse   nadruk   op   het   

individualisme   toont   zijn   beperkingen.   Bij   zaken   als   vaccinaties   kan   het   niet    alleen   

gaan   om   de   vraag   of   mensen   het   nuttig   vinden   voor   zichzelf   zich   te   laten    inenten;   

het   gaat   ook   om   de   bescherming   van   andere   mensen,   om   solidariteit   en   

verantwoordelijkheidsbesef   voor   de   gemeenschap.     

De   uitgave   is   geschreven   door   de   volgende   auteurs:   ds.   Jaap   van   Beelen,   classis   

Gelderland-Zuid   en   –Oost;   ds.   Wilbert   van   Iperen,   classis   Veluwe;   ds.   Klaas   van   

der   Kamp,   classis   Overijssel-Flevoland,   ds.   Julia   van   Rijn,   classis   Zuid-Holland   

Noord;   en   ds.   Trinette   Verhoeven,   classis   Utrecht.   Aan   de   uitgave   zijn   diverse   



gebeden   toegevoegd,   ingestuurd   door   predikanten   en   pastores   uit   de   diverse   

classes.   

Ontmoetingen     

De   classispredikanten   bieden   zes   digitale   ontmoetingen   aan   waarop   de   auteurs   in   

gesprek   gaan   met   kerkenraadsleden,   predikanten,   pastores   en   andere   

geïnteresseerden.   Ze   willen   daarmee   het   geloofsgesprek   over   de   coronacrisis   

stimuleren.   Er   volgen   praktische   suggesties   om   het   geloofsgesprek   in   eigen   

kerkelijke   kring   voort   te   zetten.   Er   zijn   drie    webinars ,   waarin   de   auteurs   de   

meditaties   presenteren   en   er   over   reflecteren   (middagen).   En   er   zijn   drie   

webgesprekken,   waarop   de   deelnemers   worden   uitgenodigd   zelf   een   meer   

meditatieve   verkenning   te   maken   op   een   concrete   psalm   (avonden).   De   

bijeenkomsten   vinden   plaats   op:   18,   19   en   20   januari.   Steeds   om   14.00   uur   en   

20.00   uur.     

Wie   wil,   kan   meedoen.   Er   zijn   geen   kosten   aan   verbonden.   Wel   moet   men   zich   vooraf   

opgeven   via    deze   link.    Deelnemers   krijgen   enkele   dagen   voor   de   bijeenkomst   een   nieuwe   

link   toegezonden   waarop   ze   kunnen   klikken.   Wie   de   uitgave   ‘Als   het   leven   kantelt’   gratis   

wil   ontvangen,   kan   deze   downloaden   op   de   website   van   de   Protestantse   Kerk:   

Classispredikanten   organiseren   geloofsgesprek   over   coronacrisis   |   Protestantse   Kerk   in    

Nederland     

Gespreksvragen   en   werkvormen   bij   de   bundel   ‘Als   het   leven   kantelt’   zie:   

https://www.klaasvanderkamp.nl/toerusting/materiaal-over-samenwerking/als-het-leven   

kantelt/gesprek-en-werkvormen     

Coronavirus     

Er   is   geen   officiële   wijziging   van   beleid.   Voor   informatie   van   onze   kerk   kunt   u   terecht   op:   

https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus/     

Wel   is   het   belangrijk   de   maatregelen   in   acht   te   blijven   houden   en   zo   veel   als   mogelijk   

afstand   te   houden   en   met   zo   weinig   mogelijk   mensen   bijeen   te   komen   nu   er   twee   nieuwe   

varianten   van   het   coronavirus   rondgaan   en   de   kans   op   besmetting   groter   geworden   is.      

Collega   ds.   Klaas   van   der   Kamp   (classis   Flevoland   Overijssel)   houdt   een   bijna   dagelijkse   

update   bij   over   de   ontwikkelingen.   Die   kunt   u   hier   inzien:      

https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2020/dagelijkse-update-corona   

____________________________________     

GELOOF                  HOOP                   LIEFDE   

https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2020/dagelijkse-update-corona

