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Want gij hebt een smalle beurs, maar gij hebt u aan mijn woord gehouden en mijn naam 
niet verloochend. Openbaring 3 : 8b (vertaling: dr. L. van Hartingsveld) 
 
We denken aan kleine gemeenten en we denken dan aan een nieuw fenomeen. We komen uit 
een periode van wederopbouw en kerkplantingen en de krimp valt ons zwaar. Maar we 
vergeten dat er een tijd was dat alle gemeenten klein waren. In de Openbaring van Johannes 
wordt er zelfs verwezen naar een gemeente in Filadelfia die een kleine beurs heeft; een 
gemeente met weinig kracht zoals het vers ook wel vertaald wordt. Het woord waar het hier 
om draait, wordt elders ook wel als vermogen vertaald. 
 
Hoe komt het dat de gemeente zonder vermogen is? Heeft zij alles weg gegeven? Of zijn de 
gemeenteleden arm? Eerste christenen waren niet altijd vermogend. Maar geld is niet het 
belangrijkste. Trouw aan Gods Woord en Zijn naam niet verloochenen: dat is alles wat telt. Ik 
vind dat spannend. Wij komen zozeer uit een situatie waarin structuren belangrijk werden, een 
vermogen bepalend om gemeente te zijn. Een gebouw, een dominee. Wij dreigen nog altijd 
vanuit deze kaders te denken. 
 
In de provincie dreigt een gemeente haar gebouw te verliezen. Maar betekent dat ook het 
einde van de gemeente? Deze gemeente wordt gedwongen na te denken over de vraag of zij 
ook zonder eigen gebouw gemeente kan zijn. En zonder dominee? Laat het niet alleen haar 
vraag zijn. Wat is de essentie van ons gemeente zijn? Deze vraag wordt steeds belangrijker. 
De synode heeft een aantal werkvelden benoemd die voor een gemeente essentieel zijn. 

 



Johannes zet ons nog op een ander been: Gods Woord hoog houden en Zijn naam niet 
verloochenen. Daar draait het om. 
 
God belooft ieder die stand houdt, te bewaren in een tijd van beproeving. Laten wij elkaar 
bemoedigen. De grote gemeente de kleine: samen kerk van Christus. Ik geloof vast en zeker 
dat wij samen in staat zullen Gods woord te bewaren. 
 
Zie ook de impressies van het werk en de wens van de classicale vergadering dicht te blijven 
bij wat de fundamenten zijn van ons kerk – zijn. 
 
Impressies van het werk 
Op 13 oktober kwamen wij bijeen voor een classicale vergadering. Op deze vergadering was 
ds. de Hek van de Jacobikerk uit Utrecht aanwezig om te spreken over het synoderapport 
‘Speelruimte gezocht’, dat nadrukkelijk vraagt om doordenking hoe het kerkgebouw 
duurzaam ingezet kan worden. We besloten de synode te vragen een pool samen te stellen van 
deskundigen die gemeenten kunnen helpen plannen te maken voor multifunctioneel gebruik 
van de kerk. Alle leden van de classicale vergadering waren het erover eens dat gebouwen in 
de toekomst breed gebruikt zouden moeten kunnen worden. Velen waren het er zelfs over 
eens dat de buurt mee zou moeten kunnen praten over het gebouw. Ook niet – gelovigen 
kunnen zich eigenaar voelen van het kerkgebouw. 
 
Verder spraken we in de classicale vergadering opnieuw over toekomstbestendigheid van 
onze gemeenten. We spraken uit dat we niet te snel in allerlei oplossingen zouden moeten 
denken. Het gaat allereerst om de principiële doordenking van de fundamenten van ons kerk-
zijn. We besloten in kleine groepjes na te denken over wat toekomst voor ons betekent. Wat 
zeggen wij als wij spreken over toekomstbestendigheid van onze kerk. Wat denken wij bij 
toekomst. We zeiden dat gebed daarbij essentieel is. In januari komen we daarom in gebed bij 
elkaar. Mensen die aan willen sluiten zijn van harte welkom. Daarnaast zoeken we eerst maar 
eens jonge mensen en mensen uit de midden generatie om met hen te spreken over de 
betekenis van toekomst voor hen.  
 
Daarbij gaan we niet voorbij aan concrete noden. Al eerder besloten we dat in dit jaar alle 
aandacht dient te gaan naar kleine gemeenten en de zorgen die er zijn op gebied van financiën 
en bezetting van de kerkenraad. In Noord – Holland is er een brochure uitgebracht: Als de 
kerk kleiner wordt. Deze brochure is ook beschikbaar voor gemeenten in Utrecht. U kunt bij 
mij om een exemplaar vragen. De brochure geeft handreikingen voor gesprek en wijst de 
mogelijkheden die er in de kerkorde zijn voor kleine gemeenten. Het is belangrijk met elkaar 
te overdenken of aan de basisvoorwaarden van gemeente zijn kan worden voldaan. Komt de 
gemeente toe aan haar taken  op de volgende terreinen: 

 eredienst 
 pastoraat 
 diaconaat 
 vorming/toerusting 
 missionaire opdracht 

Als het niet lukt om ja te zeggen op een of meer terreinen, dan is het goed om contact te 
zoeken met het breed moderamen van de classis. Soms zal het de classispredikant zijn die op 
bezoek komt, soms alleen, soms samen met iemand van het classicaal college voor 
behandeling beheerszaken als het vooral de financiën zijn. Maar vaak zal het gaan om 
meerdere problemen. 
 



Als classis willen we er alles aan doen om kerksluiting te voorkomen. Soms is dat echter 
onvermijdelijk. Op 26 september was de laatste dienst in de Johanneskerk in Soest. Daardoor 
komt een einde aan een plaats voor de gereformeerde prediking  in Soest. Na 2004 is er veel 
geïnvesteerd om de plaats te behouden. Van verschillende naburige gemeenten is er hulp 
geboden. Ook de Gereformeerde Bond heeft meerdere keren geholpen. Vorig jaar zijn er nog 
gemeenteleden uit Amersfoort en Baarn toegevoegd aan de kerkenraad die op dat moment uit 
twee leden bestond. Er was goede moed. Dat het dan toch niet lukt de plek in stand te houden 
is voor alle betrokkenen een bittere pil. Maar er is ook dankbaarheid voor al het goede dat er 
was. De laatste mensen waaieren uit naar verschillende kerken in de omgeving. We zijn 
dankbaar voor de gemeenten in Soest, Baarn, Lage Vuursche en Amersfoort die de laatste 
leden met open armen ontvangen. Er loopt een traject om de VBA Soest samen te voegen met 
de Joriskerk in Amersfoort. 
 
Subsidie van de provincie Utrecht. 
Er is provinciegeld voor vergroening. De provincie  moedigt door middel van subsidie 
organisaties en bewoners aan om mee te helpen de omgeving groener, gezonder en 
klimaatbestendiger te maken. Kan uw kerkplein een ‘groene’ opknapbeurt gebruiken? 
Misschien is de subsidie dan wel iets voor u. Aanvragen kan vanaf 13 oktober tot eind 2023. 
Klik https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/bijna-18-miljoen-euro-subsidie-voor-
klimaatbestendige-groene-en-gezonde-woonomgeving voor meer informatie. Voor vragen of 
hulp kunt u terecht bij  klimaatadaptatie@provincie-utrecht.nl 
  
Intervisie en studie 
Zo nu en dan bereiken mij verzoeken van predikanten en kerkelijk werkers die graag deel 
zouden zijn van een intervisiegroep in de provincie.. Laat weten wanneer je geïnteresseerd 
bent. Wellicht kan er een groep in Utrecht opgericht worden. Graag bij mij melden, ook als je 
eerder al aangaf geïnteresseerd te zijn. Dan breng ik mensen bij elkaar. 
 
De groep kerkelijk werkers die actief zijn in prediking of uitvaarten doen is bijeengeweest 
voor een eerste bijeenkomst onder leiding van Bert de Leede. Het was een mooie 
bijeenkomst. De volgende bijeenkomst is op 11 februari 2022 in de lutherse kerk in Utrecht. 
Kerkelijk werkers die belangstelling hebben en nog niet meededen, zijn van harte uitgenodigd 
zich te melden. 
 
Webinar: De Kerk in het Midden-Oosten als spiegel: wat kunnen we van elkaar leren? 
                                         Versterk de kerk in de classis Utrecht en het Midden-Oosten 
De kerk in het Midden-Oosten is kerk in een context van oorlog en migratie, temidden van 
verschillende religies en bevolkingsgroepen. Hoe houdt ze zich als minderheid staande? Hoe 
blijft ze relevant? En hoe kan de kerk daar ons helpen bij bezinning over ons kerk zijn hier?  
 
We nodigen u, samen met andere gemeenten uit de classis, van harte uit om u te laten 
inspireren door de kerk in het Midden-Oosten en hier met elkaar over in gesprek te gaan. 
 
Ook vertellen we u graag meer over de samenwerking ‘Utrecht voor het Midden-Oosten’. 
Vanuit een paar gemeenten uit de classis is het verlangen ontstaan om rond het thema ‘Kerk 
in het Midden-Oosten’ samen op te trekken. We vertellen wat deze samenwerking inhoudt, 
wat het doel is, hoe het uw gemeente kan versterken en natuurlijk hoe uw gemeenten mee kan 
doen.  



 
Wanneer?  
17 november om 20.00 - 21.30 uur 
Waar? 
Online via ZOOM 
 
Aanmelden kan via een mail naar A.voorsluijs@protestantsekerk.nl. U ontvangt een paar 
dagen van te voren een link naar de bijeenkomst en meer informatie over de inhoud.   
 

Studiedag Kerk en Israël 
Uitnodiging voor de Classicale Ontmoetingsdag op zaterdag, 30 oktober 2021. We zijn te gast 
op het kantoor van de HGJB/Silvosa in Bilthoven. In de bijlage vindt u alle informatie. 
 
 
Kerkbreed gesprek 
 
Onlangs heeft u de brochure 'Onopgeefbaar Verbonden' ontvangen, tegelijk met de 
septembernummers van 'Woord en Weg' en 'Op weg - ontmoeting met het Jodendom'. De 
ondertitel van de brochure 'Handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël' 
geeft precies aan wat de Protestantse Raad voor Kerk en Israël met deze brochure beoogt. We 
bevelen ook het gesprek in de gemeenten van harte aan. 
 
Beroepen en meer 
 
Er is een mutatie te melden. Dominee R. van de Nagel – Meter nam afscheid van de 
protestantse gemeente Linschoten. 
 
Vorige nieuwsbrief schreef ik over studie in de pastorie. Er zijn meer predikanten die 
schrijven. Marieke Sillevis Smit is diaconaal predikant, contextueel therapeut en provocatief 
therapeut in Utrecht. Zij schreef het boek: Provocatief Pastoraat. Een boek voor predikanten 
en andere werkers, ouderlingen en anderen actief in het pastoraat. Het boek is te bestellen op: 
http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/569-provocatief-pastoraat.html . 
 
Ds. I. Otten uit Vleuten is actief in de liturgische kring. Zij attendeert op het volgende: naar 
aanleiding van het eeuwfeest van de kring wordt een boek uitgegeven ‘De kerk is wat ze 
viert’. Meer informatie over het boek en het eeuwfeest op 12 november in de kloosterkerk in 
Den Haag vindt u op: https://www.liturgischekring.nl/  
 
            



 

 


