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Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen
heeft. (Galaten 5: 22 en 23
Op de eerste Pinksterdag na de opstanding en hemelvaart van Christus beginnen zijn
leerlingen te spreken, ieder in zijn eigen taal. En al die nationaliteiten die in Jeruzalem zijn
tijdens Pinksteren, al die verschillende mensen, voelen zich aangesproken door de Geest.
Wat gebeurt er: zij horen van Gods grote daden. Ik zou dat zo willen vertalen: zij krijgen en
doorkijkje in de geschiedenis. En alles wat eerst plat en gewoon leek krijgt een nieuwe
dimensie. Dood is niet langer dood. In Christus krijgen zij een nieuw leven voor zich. Lucas
heeft gezegd dat allen bij elkaar zijn en hij sprak over de leerlingen. Maar de Geest brengt
nog veel meer mensen bij elkaar. Grenzen worden doorbroken. Al die mensen van al die
verschillende nationaliteiten horen van Gods grote daden. Daarmee is het Pinksterfeest in
zijn christelijke betekenis een feest van gaven, Geestesgaven geworden.
Afgelopen maand was het Breed Moderamen van de Classis samen met zijn classicale
colleges ter bezinning op het werk. Met elkaar stonden we stil bij de vrucht van de Geest
zoals Paulus die in de brief aan de Galaten benoemd. Het werk in de classis is mooi maar
soms ook zwaar. Op de foto kunt u zien welke vrucht wij kozen als meest behulpzaam in ons
werk. Uiteindelijk werden alle vruchten genoemd en nog een paar meer. Wij weten ons

afhankelijk van de Geest in ons werk, stukwerk is ons pogen. Maar met de Geest weten wij
ons gesterkt in dit gewone leven Gods werk te zien.

Op dit Pinksterfeest hoop ik dat u met nieuwe ogen het leven van de kerk en uw eigen leven
zult zien. Een goed feest gewenst.
Impressie van het werk
Dankbaar ben ik dat ik weer gezond en wel aan het werk mag. Dankbaar ben ik ook voor alle
belangstelling die ik van u in deze tijd gekregen heb: bloemen, kaarten, briefjes, appjes, emails. Ik heb me werkelijk een dominee van de classis gevoeld.
Ondertussen heb ik het bezoekwerk aan de gemeenten ook weer opgepakt.
Het valt me op dat ik steeds veel vragen krijg over de veilige gemeente en het aanstellen van
vertrouwenspersonen. Is de dominee, de ouderling geen vertrouwenspersoon? Natuurlijk.
Van ambtsdragers mag verwacht worden dat zij de problemen in de gemeente aan durven te
pakken en openstaan voor vragen en kritiek. Matteüs 18: 15 zegt dat je, als je broeder of
zuster tegen je zondigt, je dat in onderling gesprek aan de orde moet kunnen stellen. Een
veilige gemeente tekent zich eerst door openheid waarin alles besproken moet kunnen

worden. Toch leert de ervaring dat er dingen kunnen gebeuren waar een gemeentelid niet
direct met betrokkene over durft te spreken. En dan denk ik aan seksueel misbruik of
ambtsmisbruik. Ik hoor gemeenten zeggen: dat komt bij ons niet voor. Of daar hebben we
een landelijk meldpunt voor. Ik heb helaas met een aantal zaken te maken gehad. Een
landelijk meldpunt staat op afstand. Voor de kerkenraad is een melding behoorlijk
ontregelend. Een vertrouwenspersoon kan als traite d’union werken. Ook predikant en
kerkenraad kunnen daarbij geholpen worden. Als u nu geen geschikte personen in de
gemeente heeft, kijk dan ook eens of u met een buurgemeente vertrouwenspersonen aan kunt
stellen. Het is belangrijk.
Verder krijg ik nogal eens vragen van studenten van de theologische opleiding die over
classispredikanten een werkstuk willen schrijven. Laatst was er een die over de classis en de
roeping tot eenheid wilde schrijven. Dat triggerde mij. Ik heb het afgelopen jaar
werkgemeenschappen van predikanten bezocht om met hen over het ambt na te denken. Een
van de aspecten van het ambt is dat het communaal is, deel is van de gemeenschap. Sommige
predikanten spraken over de gemeenschap van heiligen als dragende notie. In de
geloofsbelijdenis spreken we over een heilige, christelijke kerk. Die kerk is groter dan de
plaatselijke gemeente. En wat maken we daarvan waar. Ik zie gemeenten kleiner worden.
Kan de ene gemeente voor de ander instaan? In de classis zijn we op een aantal plekken aan
het pionieren. En het is nog niet zo eenvoudig. Kleine gemeenten hebben soms angst
overgenomen te worden door een grote. Het laatste nummer van #protestant (2-2022) gaat
over samenwerking. Ik wil u allen vragen dat nummer in de kerkenraad te bespreken. Een
gratis abonnement kunt u aanvragen via https://protestantsekerk.nl/thema/magazine/
Ik ben blij met u. Ik weet me gedragen door u. Zijn er vragen, aarzel dan niet mij of
ouderling Seine te mailen of te bellen. Alleen samen zijn we kerk.
Beroepen en meer
In de afgelopen tijd werd ds. J. Heuvelink bevestigd in Bunnik, ds. B. De Wit evenzo in
IJsselstein en ds. A.J. Hagedoorn in Zegveld. Op 22 mei nam ds. C. v.d. Scheur afscheid van
de gemeente Eemnes. Hij ging na bijna 40 dienstjaren met emeritaat. Ik mocht namen de
classis onze dank uit spreken voor de trouw, liefde en zorgvuldigheid waarmee hij zijn ambt
heeft vervuld. Eveneens op 22 mei nam ds. J.B. ten Hove afscheid van Veenendaal.
In juni nemen we afscheid van ds. B. Borger te Amersfoort. Hij zal dienst gaan doen in de R
Remonstrantse Gemeente Groningen. Van ds. Borger namen we ook afscheid las lid van het
Breed Moderamen van de Classis. Hij maakte voluit waar dat de kerk breder is dan de
plaatselijke gemeente. Ook als visitator ging het wel en wee van gemeenten hem zeer ter
harte.
Deze maand vierde ds. L. Terlouw zijn 40-jarig ambtsjubileum. Hij diende de gemeenten ’t
Woudt, Bodegraven, Rheden, Veenendaal en was interim-predikant in Scherpenzeel. We zijn
dankbaar voor zoveel mensen die trouw zijn en Gods Woord verkondigen.
Ook van de heer B. Noppers namen we afscheid. Hij was 12 jaar lid van het Classicaal
College Behandeling Beheerszaken, waarvan hij jarenlang voorzitter was. Vanaf de nieuwe
opzet van de classis was hij ook adviseur van het Breed Moderamen. De heer Noppers kende
alle gemeenten, was altijd bereid zich in te zetten. Velen hebben hem leren kennen als een
bevlogen man.

Verslag Synode
21 en 22 april vergaderde de Generale Synode van onze kerk waarvan ik namens classis
Utrecht deel uitmaak. Naast benoemingen in commissies, het moderamen en de kleine
synode zijn wijzigingen aan de kerkorde besproken over de consulentsregeling, verkiezing
van de classicale vergadering en de werkwijze rond preekconsenten.
We begonnen echter met een ontmoeting met de algemeen secretaris van de Lutherse Wereld
Federatie, Ds. Anne Burghardt. Zij opende de synode met een presentatie over het ontstaan
en het mooie werk van de LWF en bepaalde ons bij Efeze 5 vers 8 “wandelt als kinderen van
het licht” en het feit dat er volgens de kerkelijke kalender een dag Paastijd is voor elke dag
lijdenstijd.
De dienstenorganisatie rapporteerde haar voortgang m.b.t. de implementatie van het
beleidskader Open de toekomst tegemoet. Over die toekomst gesproken was het opmerkelijk
om te constateren dat landelijk 8% van de leden van de PKN onder de 45 jaar is, waar in
Veenendaal 36% van de leden onder de 40 is. Onze situatie is in de landelijke context
uitzonderlijk positief. Reden voor dank en hoop. Met het oog op het betrekken van jongeren
en het vergroten van diversiteit in de synode is uitgebreid gesproken over manieren om dit te
realiseren waarbij we constateerden dat we daar eerst maar eens met de jongeren en organisaties over in gesprek moesten.
Donderdagavond ging het tot heel laat over de verhuizing van de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU). Na een intensief gesprek heeft de generale synode ingestemd met het
voornemen van het college van bestuur om deze universiteit te verplaatsen van
Amsterdam/Groningen naar Utrecht. Er leefde brede zorg over de toekomstige theologische
breedte en kwaliteit van de opleiding. Daarom stemde de synode in met mijn amendement
dat oproept om, ondanks fysieke ontvlechting, samenwerking te blijven zoeken met VU en
RUG, bijv. met het Cornelis Graafland Centrum dat vanwege de Gereformeerde Bond aan de
VU is gevestigd.
De kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen maken een nadere bezinning op het ambt
noodzakelijk. Er is sprake van afname van aantal gemeenten, predikanten en kerkelijk
werkers. Tegelijkertijd is er een mozaïek van kerkplekken ontstaan. Dit vraagt om diverse
werkers in de kerk en om een theologisch verantwoorde ambtsvisie en een uitwerking
daarvan, die recht doet aan de ontstane en wenselijke diversiteit als onderdeel van een
toekomstgerichte Protestantse Kerk en het voortbestaan van gemeenten. Professor Wisse
deed verslag van de bevindingen van de werkgroep. In de Juli vergadering zal het rapport
worden besproken.
Over de kerkelijk werker werd vrijdagmiddag uitgebreid gesproken. In opdracht van de
synode heeft er een onderzoek naar de positie van kerkelijk werkers plaatsgevonden. De
rechtspositie van de ongeveer 600-800 kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk is
namelijk niet goed geregeld.
Professor Benno van den Toren deelde tijdens de vergadering van de generale synode waar
het in zijn leeropdracht om gaat en wat de relevantie daarvan is voor de vragen en
uitdagingen waar onze kerk en gemeenten zich voor gesteld zien. Zicht op de wereldkerk kan
vertrouwen in Christus versterken als we ons realiseren dat de ervaring van kentering van

kerkelijke betrokkenheid in West-Europa maar een deel van de wereldkerk betreft. In andere
delen van de wereld groeit en bloeit de kerk juist en wordt de relevantie van het Evangelie op
heel andere manier zichtbaar, vaak in religieus plurale contexten en soms tegen de
verdrukking in.
Het was verrijkend om, ondanks alle verschillen en de fundamentele vragen die we kunnen
hebben bij aspecten van onze landelijke kerk, te mogen ervaren dat we desondanks in
Christus één zijn. Uw gebed voor deze kerk, die ook de uwe is, wordt gevraagd én verwacht.
Maarten Molenaar, afgevaardigde vanuit de classis Utrecht uit Veenendaal

