
NIEUWSBRIEF MEI 2021 
 
HUISKAMERKERKEN 
In dagblad Trouw van 24 april spreekt scriba ds. Rene de Reuver uit dat er gemeenten zijn waar 
huiskamerkerken functioneren. Kleinere groepen komen door de week bij elkaar om 
bijbel te lezen en te spreken over het leven zoals zich dat aan mensen voordoet. Dat is een 
aanvulling op de vieringen op zondag en soms ook een alternatief wanneer er alleen online vieren 
mogelijk is. Ze worden ook wel ‘connectgroepen’ of ‘
gemeente in onze classis waar dat ook het geval is, maar ben wel benieuwd of er meerdere 
gemeenten zijn. Dat hoor ik graag. Vanuit het Evangelisch Werkverband wordt deze vorm al langer 
gestimuleerd. Het zou ‘een blijvertje’ zijn, zo lees ik. Graag reactie wanneer gemeenten in onze regio 
dat ook kennen of er mee willen experimenteren. 
 
NBG 
Online Masterclass NBV21 voor bijbelprofessionals 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap organiseert tussen 25 mei en 11 jun
meetings over de revisie van de NBV, speciaal voor predikanten en voorgangers.
In oktober van dit jaar verschijnt de NBV in een nieuwe versie, de NBV21. 
In de online-masterclass willen we u als bijbelprofessional hiervan een indruk gev
veranderd, wat kunt u van de NBV21 verwachten? 
De masterclasses vinden plaats in de weken van 25 mei tot 11 juni. We werken met kleine groepen 
zodat er ruimte is voor interactie. Een bijeenkomst duurt twee uur. U kunt zich inschrijven op een
dag en tijdslot naar keuze. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De masterclasses worden verzorgd door Jaap van Dorp (specialist Oude Testament), Cor Hoogerwerf 
(specialist Nieuwe Testament) en Matthijs de Jong (hoofd vertalen NBG)
 Aanmelding: Op www.NBV21.nl/masterclass
 
TIJDELIJKE AANSTELLINGEN 
Per 1 juli verandert er kerkordelijk nog al wat waar het gaat om tijdelijke aanstellingen. Dat geldt 
voor predikanten en kerkelijk werkers, voor met name structurele hulpdiensten en het tijdelijk 
beroepen van predikanten. Op de website van de Protestantse Kerk kunt u deze wijzigingen vinden. 
Aan de ene kant betekenen de wijzigingen beperkingen, bijvoorbee
die aan een maximum termijn worden gebonden. Aan de andere kant ontstaat er meer ruimte en 
flexibiliteit bij het beroepen van een predikant. Tegenover de meer flexibele inzet staat dan wel dat 
het ook iets duurder wordt vanwege een opslag bij een tijdelijk beroep. Van harte aanbevolen om er 
eens naar te kijken. En er komt vanuit de landelijke kerk een circulaire waar alle wijzigingen in zijn 
opgenomen.  
 
ROUTEKAART 
Bij het afbouwen van de Corona
van onze Protestantse Kerk kunt u deze vinden evenals op de website van het CIO. Het geeft 
handvatten om een aantal keuzes te kunnen maken als kerkenraad, die mogelijk zijn binnen de 
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maatregelen van de overheid. Het is b
uitmaakt van de routekaart zelf en eerst moet worden gelezen voor het maken van de keuzes. Ook is 
het goed om te zien wat er wordt gezegd over mensen die gevaccineerd zijn; dat staat elders op 
dezelfde website. Nog belangrijker is wellicht de link naar 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk
Daarin worden handreikingen gegeven om na de corona het gemeenteleven weer op te starten. 
 
CLASSISVERGADERING 18 MEI 
Dinsdag 18 mei vergaderde de classis digitaal. Een 
en dat betekent dat er meer mensen meedoen dan e
website is gepresenteerd met dank aan degenen die zich daarvoor hebben ingezet. Bij deze 
vergadering horen een filmpje en twee notities: eentje over de inzet van een Regionaal Predikant en 
eentje over de werkgemeenschappen. Dit alles is terug te vinden op onze nieuwe website, is het nog 
niet het pinksterweekeinde, dan zal dat snel daarna zijn. Van harte aanbevolen. 
 
PORTRET VAN DE KERK 
Jeroen Taalman heeft een prachtig boek met mooie foto’s gemaakt van voorgang
kerkgebouw. Met name Friesland en Groningen komen aan bod. Van harte aanbevolen. 
 
DE KERK IN HET PUBLIEKE DOMEIN 
Vanuit het Beraad Grote Steden wordt een Zoom
Onderwerp is met name de kerk in de stad
Drie critical friends, buitenstaanders, reageren vanuit de eigen expertise op de visienota:
1. Marc van Leent, sociaal ondernemer te Amersfoort, vastgoedontwikkelaar met het oog op het 

scheppen van ontmoetingsruimten in de stad Amersfoort
2. Miranda van Holland, programmadirecteur, producent en presentator van het jaarlijks 

terugkerend Geestdriftfestival in een van de monumentale kerken in Utrecht
3. Andre Hammink, gebiedsdirecteur bij de Gemeente Rotterdam en o.a. betrokken bij lokaal 

welzijnsbeleid van de stad Rotterdam
Aanmelding uiterlijk 18 juni bij b.olde@protestantsekerk.nl met keuze voor breakout
De middag is van 13.30-16.00 uur. 
 
Ik hoop dat wij van harte kunnen meezingen met de oproep van lied 695:
Heer raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht. 
Wijs mij nieuwe wegen 
geef op uw waarheid zicht.  
 
Ik wens u allen gezegende en aanraakbare Pinksteren.
 
ds. Jan Hommes 
Classispredikant classis Groningen
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