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Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods

In mijn derde nieuwsbrief van 2021 schreef ik naar
aanleiding van ons Pieterpad-project over ‘in een
streepje lopen’. Je kunt in je leven soms het idee
hebben dat je in cirkeltjes ronddraait. Vanuit de
boodschap van Pasen belijden we dat de Levende
Heer de cirkel van lijden en dood doorbreekt en ons
voorgaat, op weg naar nieuwe toekomst.
We zijn inmiddels weer wat verder gevorderd op het
Pieterpad. De laatste etappe liep van Ommen naar
Hellendoorn. Onderweg bedwongen we de

Archemerberg. We wandelden in alle rust, maar een klein stukje voor de top - op een open vlakte -
was het een drukte van jewelste. Tientallen mannen en vrouwen stonden daar met hun fototoestel
met telelens in de aanslag. Aangekomen bij de plek vroegen we aan een boswachter wat er te
beleven viel. Hij vertelde dat er een bijzondere gast op deze plek was gesignaleerd. Een lammergier,
een gigantische vogel met een spanwijdte van bijna drie meter. Na wat zoeken, zagen we haar
zitten. Een meter of vijftig verderop op een boomstronk. Ze deed niet veel, de vogelaars probeerden
iedere beweging van de vogel vast te leggen. “Gisteren heeft ze de hele dag een beetje in de buurt
van de boomstronk rond gescharreld, weinig spektakel”, zei de boswachter. We maakten alweer
aanstalten verder te lopen, maar opeens hoorden we om ons heen de fototoestellen ratelen. De
enorme vogel maakt zich los van de boomstronk en vloog een ererondje boven ons hoofd om
vervolgens weer neer te strijken op een kale boom. Wat een cadeau. Sommige dingen vallen je toe.
Ik begrijp die fotografen wel. Ik heb met mijn mobiele telefoon ook een foto gemaakt, zodat ik
iedereen kan laten zien dat dat kleine stipje op mijn scherm een lammergier is. We leggen graag
dingen vast. Daardoor kun je het goed onthouden en ook aantonen dat je erbij was. Maar het
mooiste blijft toch de ervaring zelf. De levende vlucht van deze vogel, boven ons hoofd.
Ook in het christelijk geloof zijn zaken vastgelegd. We lezen uit de heilige Schrift, de canon. De
liturgie tijdens de kerkdienst heeft vaak een herkenbare en vertrouwde opbouw. Dominees,
ouderlingen en diakenen zijn geroepen tot een afgebakende taak. Kerkgebouwen bieden ons een
tastbare plek om samen te komen. Dat is goed en van waarde, dat geeft houvast. Maar er is meer.
Dat vierden we onlangs met Pinksteren. Het geloof krijgt vleugels in het vertrouwen dat de Levende
Heer in ons midden is. In het geloof dat God de Vader ons nabij is in ons leven van alledag. In de
ervaring dat zijn Geest ons - hier en nu - inspireert tot nieuwe wegen, goede woorden en liefdevolle
daden. Daarom bidden we met eeuwenoude woorden uit de traditie van de kerk:

Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze Geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
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O, heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Meer ruimte voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

De verruimingen per 5 juni zoals aangekondigd door de overheid, hebben ook hun impact op
kerkelijke vieringen en overige kerkelijke activiteiten. Er is reden behoedzaam te blijven, maar
gelukkig kan er iets meer. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de site van de Protestantse
Kerk en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Kerk na corona

De coronapandemie heeft het kerkelijk leven flink
overhoop gehaald. Kerkdiensten moesten
plotseling online worden gevolgd, andere
ontmoetingen en activiteiten werden stilgelegd.
Langzaam aan kunnen we uitzien naar de tijd ná
corona. In de nieuwe brochure ‘Kerk na corona -
hef op uw hoofden’ worden handreikingen
gegeven bij verschillende momenten van
versoepelingen. De bijdragen zijn in drie rubrieken
ingedeeld: ‘Kerk in opmaat’, ‘Kerk’ en ‘Kerk naar

buiten’. Die indeling geeft een volgorde aan: vanaf de kerkenraadstafel en de huiskamertafel naar
het kerkgebouw, en van het kerkgebouw de wereld in. Tussen de verschillende onderdelen vindt u
theologische reflecties over de aanwezigheid van God, de voorzienigheid en het lijden. Na ieder
hoofdstuk vindt u gespreksvragen om verder met elkaar te overleggen. U kunt de brochure nu
gratis aanvragen en direct in uw mailbox ontvangen.

Toekomstgericht gemeente zijn: Kramp of kracht?

In de vorige editie van ‘Ontmoeten op de Veluwe’ heb ik
geschreven over de samenwerking die we als classis zijn
aangegaan met de PThU en de Dienstenorganisatie. We
zijn enthousiast over een instrument (Nieuw Kerkelijk
Peil) waarmee je als kerkenraads- en gemeenteleden
samen op het spoor kan komen wat je in huis hebt. De
bedoeling van het traject is, dat het niet bij een foto blijft.

Gezamenlijk kun je vanuit de ‘foto’ (momentopname) nadenken over en stappen / stapjes zetten op
je weg als gemeente (de ‘foto’ wordt een ‘film’).
Op 16 juni a.s. organiseren we een webinar, waarin we als classis, PThU en dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk meer willen vertellen en vragen kunnen beantwoorden. Het webinar start om
20.00 uur. Inmiddels hebben al zo’n 20 gemeenten zich hiervoor aangemeld. Er is nog ruimte, u
bent van harte welkom (max. 2 personen per gemeente). U kunt zich aanmelden bij de scriba,
Gerrit Bok (cvVeluwe@kpnmail.nl).
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https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-5-juni-meer-mensen-welkom-in-kerkdienst/
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https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/nieuw-kerkelijk-peil/
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Tijdelijke diensten

Vanaf 1 juli gelden nieuwe spelregels voor pastores die hulpdiensten verrichten. Hierover is
onlangs een circulaire naar de gemeenten gestuurd. Zie voor meer informatie over incidentele
hulpdiensten, structurele hulpdiensten, tijdelijke diensten en tijdelijke diensten van een beginnend
predikant de website van de Protestantse Kerk.

Inspiratie-Festival Terschelling 22, 23 en 24 oktober 2021

Het Inspiratie-Festival is een prachtig weekend om
inspiratie op te doen voor de dagelijkse en
religieuze praktijk. Met theater, vieringen in kerk en
kroeg, lezingen, spirituele wandelingen over het
strand en door de duinen, bibliodans en veel
muziek en cultuur. Iedereen die geïnteresseerd is
in geloof, betrokken is bij een kerk of op zoek is
naar inspiratie is van harte welkom om het 3e
inspiratiefestival mee te beleven, om andere
mensen te ontmoeten en te genieten van

Terschelling en het uitwaaien op het strand. Ga met de kerkenraad, ouderlingen, kerkrentmeesters
of team jeugdwerk en laat je voeden met nieuwe inspiratie, ideeën en inzichten. Het festival wordt
georganiseerd door alle kerken op het eiland Terschelling, de Protestantse Theologische
Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken.
Mathilde de Graaff, predikant op Terschelling en coördinator van het Inpiratie-Festival: ‘Wat zal het
mooi zijn om elkaar weer te zien, te delen, te vieren, te zingen, te proeven te beleven. Het festival
mag een GROOT LANDELIJK OECUMENISCH FEEST worden, om te vieren dat we na de
Covid-pandemie weer gezamenlijk inspiratie op kunnen doen om de draad op te pakken, met
geloven binnen en buiten de kerk.’ Zie de website voor meer informatie.

Teun-Jan Tabak (betrokken bij de communicatie rond het Inspiratie-Festival)

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina Classis Veluwe - Protestantse Kerk.

U ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat u betrokken bent bij de
Classicale Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid
nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U
bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in
uw kerkblad of op uw website.
Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een
ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor
jongeren etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat
graag tegemoet.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77
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