
 

          
 

 

 
 
 
      

     
      
   ‘TOEKOMSTGERICHT KERK-ZIJN’ 
      
 
 

        CLASSIS NOORD-HOLLAND                       
                                    
 
 
                        zaterdag 4 juni 2022 10:00-16:30u 
                        
     
                       Cultuurkoepel te Heiloo   
 
 
        
 
 
                            

 
 

 
4-6-2022  
 
 
 
 
 
 
Elkaar ontmoeten en met elkaar in 
dialoog gaan over actuele thema’s 
die gemeente en geloof raken,  
juist nú  
 
 
Bestuurskracht  
 ‘Als de kerk kleiner wordt’ 
 
 
Levend Geloof 
Geloofsbeleving, geloofsgroei en  
delen van geloof                        
 
 
Generaties in de kerk 
Vooral als het gaat om de 30-50 
jarigen                     
 

 
Duurzame kerk 
Vanuit je geloof actief omgaan met 
duurzaamheid en sociale  
gerechtigheid   
 
 
Kerkelijk erfgoed  
Wat zijn de mogelijkheden tot 
herbestemming? 

INSPIRATIEFESTIVAL 
 

 

          
 

 

 
 
 
      

     
      
   ‘TOEKOMSTGERICHT KERK-ZIJN’ 
      
 
 

        CLASSIS NOORD-HOLLAND                       
                                    
 
 
                        zaterdag 4 juni 2022 10:00-16:30u 
                        
     
                       Cultuurkoepel te Heiloo   
 
 
        
 
 
                            

 
 

 
4-6-2022  
 
 
 
 
 
 
Elkaar ontmoeten en met elkaar in 
dialoog gaan over actuele thema’s 
die gemeente en geloof raken,  
juist nú  
 
 
Bestuurskracht  
 ‘Als de kerk kleiner wordt’ 
 
 
Levend Geloof 
Geloofsbeleving, geloofsgroei en  
delen van geloof                        
 
 
Generaties in de kerk 
Vooral als het gaat om de 30-50 
jarigen                     
 

 
Duurzame kerk 
Vanuit je geloof actief omgaan met 
duurzaamheid en sociale  
gerechtigheid   
 
 
Kerkelijk erfgoed  
Wat zijn de mogelijkheden tot 
herbestemming? 

INSPIRATIEFESTIVAL 
 



 

          

  

1 

        Waar zijn de zalen? Volg de stippellijnen vanuit de 
       Koepelzaal  
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   VOORWOORD CLASSISPREDIKANT 
 
  
  Vandaag is de dag! Een inspirerende dag  
  voor alle gemeenten in Noord-Holland. Dat  
  staat ons voor ogen. Een dag licht van toon,    
  verbindend en hoopvol. En daar is ook alle   
  reden toe. Want veel gaat goed in de kerk.  
  Er wordt gevierd, geloofd, en omgezien  
  naar elkaar en de wereld waarvan we deel  
  uitmaken. En er wordt gebeden. Er gaat  
  veel goed. 
 
  Toch sluiten wij ook de ogen niet voor de 
  realiteit. Als classis willen we daarom 
  vooropgaan in het denken over de kerk  
  van morgen.  
 
  Dat doen we vandaag rond 5 thema’s. Het  
  gaat over bestuurskracht en over generaties  
  in de kerk. Over ons prachtige erfgoed en  
  over een echt duurzame kerk. En niet in de  
  laatste plaats gaat het over Levend Geloof.  
  Want als de kerk ergens van leeft, dan leeft  
  zij van geloof. 
 
  Wij zijn er klaar voor. Voor deze dag waarop  
  wij nadenken over een toekomstgerichte  
  kerk.  
 
  En we zijn blij dat jij mee wilt doen.  
  Inhoudelijk  maar ook licht en hoopvol.  
  Want het gaat over de kerk van morgen.   
   
  Vandaag is de dag! 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ds. Peter Verhoeff 

                
           Peter is sinds 2018 Classispredikant van  
          Noord-Holland. Een belangrijk deel van 
         zijn werk bestaat uit het bezoeken van 

    alle gemeenten in de Classis Noord- 
           Holland. Hij komt belangeloos langs om  

                samen met predikanten, kerkelijk werkers 
             en met de kerkenraad na te denken over 

                hoe het gaat in de gemeente. Lukt het, om 
  in deze tijd, in jullie lokale situatie,  

             gemeente van Christus te zijn? Wat gaat  
     er goed, wat geeft jullie plezier, wat  

               schenkt voldoening? Maar ook: wat loopt 
         moeizaam, waar kun je ondersteuning 

                 gebruiken? Komen jullie voldoende aan de  
               kern van het kerk-zijn toe? Zijn er vormen  

        van samenwerking? Hoe voeden jullie  
jezelf en elkaar als ambtsdragers?  

               Peter is ook beschikbaar als luisterend oor 
            voor predikanten en kerkelijk werkers in  
             de classis, en voor vragen op ‘strategisch 

                 niveau’ van kerkenraden. 
 

                 Neem gerust met hem contact op. 
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           Programma– kort overzicht dagindeling 
   
 
 
    09:00-10:00 
 
 
 
 
   10:00-10:50 
 
 
 
   11:00-12:50 
 
 
 
 
    
   13:00-13:50 
 
 
 
 
  
 
    
   14:00-15:50 
  
 
 
   16:00-16:30 
 
 
 
   16:30-17:00 
 

   
      
    
 Ontvangst bij ingang Koepelzaal. 
 Koffie en thee in Koepelzaal - met elkaar kennismaken.   
    
 
 
 Plenaire opening in Koepelzaal  (zie pagina 4) 
 
 
 
 Thema’s in een van de zalen van de Cultuurkoepel (start 11:00  en 12:00 u.)  
 U hebt 10 minuten tijd om de zaal voor het volgende thema op te  
 zoeken. Zie op de achterzijde van dit programmaboekje de door u gekozen  
 cq. geadviseerde thema’s. Op pagina 1 van het programmaboekje staat een   
 verwijzing naar de zalen. 
 
 Uitreiking lunchbox in de Koepelzaal – direct rechts van de koffiecounter. 
 Kies het menu dat u hebt aangegeven bij de aanmelding en dat op de 
 achterzijde van het programmaboekje is vermeld. U kunt de lunch nuttigen bij  
 de statafels en banken in de Koepelzaal. Ook staan er banken buiten rond de  
 Koepelzaal en in de binnentuin van de Cultuurkoepel. 
 Er is tijdens de lunch Klezmermuziek*) in de Koepelzaal en accordeonmuziek**) 
 buiten. 
 
 Thema’s in een van de zalen van de Cultuurkoepel (start 14:00 en15:00u.) 
 
 
 
 Plenaire afsluiting in de Koepelzaal met o.a. verrassende samenvatting van  de  
 dag (zie pagina 15). 
 
 
Met een hapje en een drankje napraten in de Koepelzaal. 
 
 
 
*) Klezmerband ‘Freylach’: Leen de Borst, trompet- Debora de Borst, klarinet -  Jan van der Laan-slagwerk en  
    Conny Bakhuis, accordeon 
**) Wil Luiken, Medemblik 
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      Plenaire opening in de Koepelzaal 10:00-10:50u 
 
   09:15-10:00 
    
 
 
 
   
    
   
    
    
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
    

  
  Muziek – inleidend pianospel en begeleiding *) 
 
 
  Welkom en liturgische opening door ds. Peter Verhoeff, classispredikant 
  

     
 
 
    
  Dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Toekomst- 
  gericht kerk-zijn’   
   

      
  
 
 
  Korte aanwijzing voor deze inspiratiedag, de start van de thema’s vanaf  
  11:00 uur en  verwijzing naar de locaties van de thema’s.  
 
  Vragen over de organisatie kunnen gesteld worden bij de infobalie in de  
  Koepelzaal. 
 
  Er zijn ook personen aanwezig van de Dienstenorganisatie. Zij zijn herkenbaar 
  aan een eigen badge. Zij willen graag op ontmoetingsmomenten met u in  
  gesprek gaan. 
 
 
 
 
 
 
*) Wil Luiken,  Medemblik 
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             THEMA: Bestuurskracht: ‘Als de kerk kleiner wordt’ 
           
          11:00-11:50 - Refter  
             12:00-12:50 - Refter  
             13:00-13:50 - lunch in de Koepelzaal 
             14:00-14:50 - Refter  
             15:00-15:50 - Refter  
         

            Ds. Peter Verhoeff     
 Classispredikant Noord-Holland 

 

 Burg Anker  
Voorzitter Classis Noord-Holland                

           
          ‘We somberen niet, maar zoeken naar creatieve manieren om nú kerk  
          te zijn’ 
           
            Bijna alle gemeenten kennen het: het is niet eenvoudig mensen te vinden voor de kerkenraad. 
            Er staat nu eenmaal geen boom in de tuin van de kerk waar je ambtsdragers vanaf kunt  
            schudden. Toch willen we de kerk allemaal dichtbij houden. In ons eigen dorp, in onze eigen 
            wijk. Onze eigen gemeente. Zo hoort het. En zo kan het ook! Er zijn veel manieren om kerk  
            te zijn als minder mensen een taak op zich kunnen nemen. Soms liggen die mogelijkheden 
            binnen de gemeente, soms  kan er hulp van buiten komen. En tot slot zijn er allerlei  
            kerkordelijke mogelijkheden. 
 
            Nee, dit is geen thema waar we somberen over wat er allemaal niet meer is. Hier gaan  
            we samen aan het werk om creatieve manieren te vinden om nú kerk te zijn. Je komt binnen  
            met de zorg of het nog wel lukt. En je vertrekt met goede moed en concrete ideeën  
            hoe het kan:  Een kleinere kerk, die toch vitaal is! 
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       ‘Bestuurskracht’: Aantekeningen en links om verder te lezen 
 
       Aantekeningen:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        
        Om verder te lezen *): 
         Handreiking ‘Als de kerk kleiner wordt’ 
          https://www.classisnoordholland.nl/documenten/Handreiking%20%22Als%20de%20kerk%20kleiner%20wordt....%  22.pdf 
          Beleidsplan classis Noord-Holland 
          https://www.classisnoordholland.nl/documenten/Beleidsplan%20Classis%20Noord-Holland%20A5.pdf 
          Themapagina ‘Lichter kerk zijn’  
          https://protestantsekerk.nl/thema/lichter-kerk-zijn/ 
          https://protestantsekerk.nl/verdieping/toekomstgerichte-kleine-gemeente-ontstaat-aan-twee kanten/  
        https;//protestantsekerk.nl/verdieping/welke-vormen-van-kerk-zijn-kent-de-protestantse-kerk/ 
 
        *) voor toepassing digitale links, zie het programmaboekje op de website van de Classis Noord-Holland  
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       Thema ‘Levend Geloof’: geloofsbeleving, geloofsgroei en delen  
       van geloof  
         
        11:00-11:50 - Kleine Kapel  
          12:00-12:50 - Kleine Kapel  
          13:00-13:50 - lunch in de Koepelzaal 
          14:00-14:50 - Kleine Kapel  
          15:00-15:50 - Kleine Kapel  
         

            Erika Zuur- Van der Laan                                                                                     
           Gemeentebegeleider en medewerker kennisplatform 
           jonge generaties bij de Dienstenorganisatie. Erika is 
           gespecialiseerd in het relationeel jeugdwerk en in  
           het geloofsgesprek.              

  

 Gert Schouten 
Gemeentebegeleider en medewerker kennisplatform  
jonge generaties bij de Dienstenorganisatie 

     
         ‘Ik moest leren om te zeggen: dit ben ik, dit geloof ik, hier sta ik voor. Ik merk  
        dat ik andere mensen help’ ds. Annelies Jans, predikant Keizersgrachtkerk, Amsterdam 
      
              
         Woorden voor je geloof 
 
         De maatschappij waarin we leven is sterk geïndividualiseerd. Waar mensen vroeger elkaar  
         ontmoetten in de zogenoemde ‘zuilen’ ontbreekt nu de verbinding. Wat inspireert je, wat wil  
         je delen met elkaar, wat kun je delen van je geloof? Wat verlang je, waar heb je behoefte  
         aan? 
          
         En ook: welke woorden heb je voor je geloof en hoe maak je als kerk, als gemeente, als  
         Individu, je geloof zichtbaar in de praktijk, in het leven van alledag. Is het iets waarvan een  
         ander zegt:  ’Dat wil ik ook…of daar wil ik wel meer van weten.’  
          
         Bij dit thema gaan we met elkaar aan de slag rond het geloofsgesprek. Wat hebben we  
         elkaar te vertellen, wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar verrijken? 
         Maar ook:  hoe voer je zo’n geloofsgesprek?;  praktische handvatten om in de eigen gemeente  
         met het gesprek aan de slag te gaan. 
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      ‘Levend Geloof’: aantekeningen en links om verder te lezen 
 
        Aantekeningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Om verder te lezen *): 
             https://protestantsekerk.nl/ideeenbank/bijbel-in-het-midden-het-geloofsgesprek-te-midden-van-verschillen/ 
             https://protestantsekerk.nl/nieuws/geloofsgesprek-hoort-bij-de-kern-van-kerk-zijn/ 
             https://protestantsekerk.nl/nieuws/door-durfte-wordt-de-kerk-voor-jongeren-weer-relevant/ 
             https://protestantsekerk.nl/ideeenbank/videoserie-het-geloofsgesprek-scriba-in-gesprek-met-predikanten-over-het-    
             geloofsgesprek/ 
             hhtps://protestantsekerk.nl/nieuws/god-en-kerk-zijn-terug-9-tips-voor-dorpskerken/ 
 
             Werkvormen: 
           https://protestantsekerk.nl/ideeenbank/creatief-breng-de-bijbel-in-beeld/ 
             https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/materiaal/webinar-hoe-voer-je-een-geloofsgesprek-met-kinderen/ 
             https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/het-goede-leven-groeien-als-een-boom/ 
 
 
          *) voor toepassing digitale links, zie het programmaboekje op de website van de Classis Noord-Holland  
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      Thema ‘Generaties in de kerk´ 
           
          11:00-11:50 - Filmzaal 
          12:00-12:50 - Filmzaal 
          13:00-13:50 - lunch in de Koepelzaal 
          14:00-14:50 - Filmzaal        
          15:00-15:50 - Filmzaal  
           

          Ds. Taco Koster 
           Ambulant missonair predikant in Zunderdorp 

   

   Ds. Niels Gillebaard 
  Predikant in Heerhugowaard, jongeren en 
  millennials, blogger en vlogger bij Mijnkerk.nl 

          
          
         ‘Geen toveroplossingen, maar met elkaar in gesprek over wat jongeren van nú 
        beweegt’ 
 
         Veel grijze hoofden in de kerk. Herkenbaar? Allereerst: niets mis met ouderen in de kerk.  
         Fijn dat ze er zijn! Maar een kerk die aan de toekomst denkt wil ook jongeren aanspreken.  
         Kan dat? Bij dit thema gaan we geen gouden bergen beloven. Wie toveroplossingen  
         verwacht waardoor jongeren toestromen, moet hier niet zijn. En toch zijn er wel kansen.  
         Ook voor jouw zgn. ‘hele gewone’ gemeente. 
  
        We komen niet met makkelijke antwoorden, maar beginnen met de echte vragen. Wie zijn  
        wij als gemeente? Wat is voor ons belangrijk? En waarom? En vooral ook: wie zijn die  
        jongeren?  Waar zitten ze met hun gedachten? En kunnen wij als gemeente en jongeren iets 
        voor elkaar betekenen? 
 
        Verwacht dus geen wonderen of veel te mooie woorden. Verwacht wel twee gedreven  
        predikanten die ervaring hebben met werken met jongeren in de kerk. Zij denken met de 
        deelnemers mee over wat een eerste stap zou kunnen zijn.  
        Speciaal voor jouw gewone gemeente! 
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       ‘Generaties in de kerk’: aantekeningen en links om verder te lezen 
       
         Aantekeningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
           Om verder te lezen*): 
             Site van de EO voor christelijke jongeren: 
              https://beam.eo.nl/ 
              MOVE community: brengt jongeren in contact met geloof via social media 
              https://move.community/ 
              Boek: Brieven over de kerk tussen de generaties van de Raad van kerken 
              https://www.raadvankerken.nl/files/2012/01/Bezinning_40_lowres.pdf 
              Interview ds. Niels Gillebaard in Woord&Weg over jongere generaties in de kerk is hier te lezen 
              https://protestantsekerk.nl/verdieping/kerk-heeft-volop-kansen-om-aan-te-sluiten-bij-jongere-generatie/ 
              Artikel in Kerk in Mokum, maart 2022 ‘Voor vernieuwing moeten we durven loslaten’, interview 
              met Marleen Blootens, studentenpredikant bij de VU. 
              https://www.protestantsamsterdam.nl/kerk-in-mokum/ 
              Kerk-zijn met jonge generaties 
              https://protestantsekerk.nl/thema/jonge-generatie/ 
              Hoe bereik je dertigers en veertigers in de kerk? 4 lessen uit de coronatijd 
              https://protestantsekerk.nl/nieuws/hoe-bereik-je-dertigers-en-veertigers-in-de-kerk-vier-lessen-in-coronatijd/ 
              Twintigers en dertigers: "Druk druk druk, maar wel graag betrokken bij de kerk" 
              https://protestantsekerk.nl/nieuws/druk-druk-druk-maar-wel-graag-betrokken/ 
              #jongprotestant, vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk 1*2022: Themanummer ‘Jonge generaties’ 
              Hoe kan de kerk inspelen op zingevingsvragen bij jongeren?           
              https://protestantsekerk.nl/verdieping/hoe-kan-de-kerk-inspelen-op-zingevingsvragen-bij-jongeren/?utm_source= 
              Nieuwsbrief+Protestantse+Kerk&utm_campaign=2c48cb110e-nbpkn120422@utm_medium=email&utm_term= 
              02de730ffac-2c48cb110e-44771892    
     
          *) voor toepassing digitale links, zie het programmaboekje op de website van de Classis Noord-Holland             
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       Thema ‘Duurzame Kerk’ 
            
           11:00-11:50 - Bibliotheek  
           12:00-12:50 - Bibliotheek 
           13:00-13:50 - lunch in de Koepelzaal 
           14:00-14:50 - Bibliotheek  
           15:00-15:50 - Bibliotheek 
 
   

           Lydia van Maurik 
        Medewerker kennisplatform duurzaamheid bij de Dienstenorganisatie  
            van  de Protestantse Kerk in Nederland 
                
 

              ’Vanuit je geloof actief omgaan met duurzaamheid, sociale gerechtigheid en  
          het vergroenen van de eigen gemeenschap’  
        

           Groen zijn wordt nogal eens ervaren als dwingend. Er moet veel, en er mag weinig. Toch  
           beginnen we steeds beter te beseffen dat een duurzame wereld geen linkse hobby is. Er  
           ligt  wel degelijk ook een taak voor de kerk. Het gaat immers over Gods schepping. En wij  
           zijn rentmeester. 
 
           Ook een kans voor de kerk dus om bij te dragen aan een wereld die we kunnen doorgeven 
           aan onze (klein)kinderen. Elke gemeente zou daartoe elk jaar een stap kunnen zetten. En  
           dan gaat het om meer dan zonnepanelen op het dak. 
 
           Hoe koop je in? Hoe ga je om met geld? Met de natuur, met energie en met voedsel? En  
           vooral ook: welke rol speelt ons geloof daarin?  Bij dit thema gaan we met elkaar in gesprek  
           en  proberen  een stap verder te komen. Zonder dwang. Maar niet vrijblijvend.  
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      ‘Duurzame kerk’: aantekeningen en links om verder te lezen 
 
        Aantekeningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
         Om verder te lezen*): 
         https://www.groenekerken.nl    
            https://protestantsekerk.nl/thema/duurzaamheid/ 
              https://www.raadvankerken.nl/thema/duurzaamheid/ 
              www.micha.nl 
              www.genoegomteleven.nl 
              www.arocha.nl 
              www.kerkenmilieu.nl 
 
 
 
           *) voor toepassing digitale links, zie het programmaboekje op de website van de Classis Noord-Holland  
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       Thema ‘Kerkelijk erfgoed´ 
          
           11:00-11:50 - Freudzaal 
           12:00-12:50 - Freudzaal  
           13:00-13:50 - lunch in de Koepelzaal 
           14:00-14:50 - Freudzaal  
           15:00-15:50 - Freudzaal  
  
 

             Ds. Klaas Touwen     
          Dorpskerkenambassadeur voor Zuid-Nederland en 
            Zuid-Holland      

 

     Klaas Telgenhof  
   Loods herbestemming monumenten provincie 
    Noord-Holland                     

 

           
           
          ‘Hoe kunnen we geloofwaardig en toekomstbestendig kerk zijn?  
         In óns dorp, in ónze  stad’        
           
          Noord-Holland is rijk aan (veel kleine) kerken, vaak heel mooie monumenten. Erfgoed dat  
          in het collectief geheugen van generaties bewoners is opgeslagen. Een meerderheid  van  
          die kerken kent een bestaanshorizon van ongeveer vijf jaar. Niet alleen kerkleden willen  
          vaak door hun emotionele band hun kerk niet missen, maar ook niet-kerkleden zien graag  
          de kerk in het dorpsgezicht als ankerplaats behouden.  
            
          De kerk is een diaconale zorgplek voor ontmoeting en het delen van het leven, maar kan ook  
          meer ontmoetingsfuncties krijgen zonder het kerk-zijn op te geven. En dat is zeker ook  
          mogelijk als er sprake is van vergrijzing, verminderde bestuurskracht of hoge kosten  
          voor onderhoud. De kerk als kerk gericht naar buiten kan in het dorp een vitale sociale en  
          culturele functie krijgen voor de gehele samenleving rond de kerk.  
           
          Kortom, laat de kerk bewaard blijven voor het dorp! Over de kansen willen we graag met  
          u in gesprek gaan.        
 
 
 
    



 

          

  

14 

       ‘Kerkelijk Erfgoed´: Aantekeningen en links om verder te lezen  
 
        Aantekeningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Om verder te lezen*): 
            https://www.google.com/search?q=loods+herbestemming+monumenten+noord+holland&oq=loods+ 
             herbestemming+monumenten&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0i512j69i59.7608j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
             Informatie over de Loods en de plek waar je het beleid van de provincie met betrekking tot o.a.  
             religieus erfgoed in Noord-Holland kunt vinden.  
             https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed 
             U vindt bij deze link het beleidsdocument erfgoed en cultuur (pdf), met hierin ook de nodige informatie  
             met betrekking tot religieus erfgoed.        
          https://www.boekenwereld.com/ouderlingenblad-2022-6-tijdschrift 
             Pagina 6-9 ‘Tempel én dorpshuis’ en pagina 18-21 ‘Multifunctioneel gebruik van uw kerkgebouw’,  
             Quotes: ‘Het kerkgebouw, belangrijkste bezit van de gemeente, wordt ingezet om geld te maken’- ‘Welke  
             kansen voor gezamenlijk gebruik, het maken van verbinding tussen kerk en omgeving’-‘Vele uitkomsten mogelijk: 
             gastvrijheid, nevengebruik, herinrichting en afstoten’- Zicht krijgen op het maatschappelijk perspectief 
             is het meest spannend’. 
             https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90835/kerkenvisie-voor-integratie-gebouwen-in- 
             minder-religieuze-samenleving 
             https://zaanstad.raadsinformatie.nl/modules/3/agendavoorraad/727584?parent_event=951300 (waaronder 
             informatie over kerkenpaspoort, een ontwerp van DaF-architecten Rotterdam) 
             https://www.rodi.nl/regio/oostzaan/198798/de-grote-kerk-van-oostzaan-staat-open-voor-alle-dorpelingen 
             Dagblad Trouw publiceerde in 2020 en 2021 verhalen over kerkenonderzoek 
             Trouw. nl/kerkenonderzoek  www.toekomstreligieuserfgoed.nl  
             https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_22137961?utm_source=google&utm_medium=organic 
             (protestantse kerkjes Midwoud, Hauwert en Twisk) 
          https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2021/01/01/tijdschrift-met-hart-en-ziel 
             Het magazine Met Hart & Ziel (nr.3) is een uitgave van het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit  
             nummer geeft een indruk van het gesprek over de toekomst van ons religieus erfgoed, zoals dat eind 2021  
             in de samenleving gevoerd wordt.  
             (Download 'Met Hart en Ziel nummer 3', PDF document | 64 pagina's | 10,6 MB Magazine | 21-12-2021) 
            
            *) voor toepassing digitale links, zie het programmaboekje op de website van de Classis Noord-Holland  
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       Plenaire afsluiting in de Koepelzaal 16:00-16:30u en nazit 
       van 16:30-17:30u 
 
 
    15:45-16:00 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 16:30-17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Muziek – inleidend pianospel en begeleiding*) 
 
 
 
 
 
  Verrassende impressie van de dag**) 
 
 
 
 
 
  Gezegend en geïnspireerd naar huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met een hapje en een drankje napraten in de Koepelzaal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het inspiratiefestival is financieel mogelijk gemaakt door de Dienstenorganisatie van de Protestantse  
Kerk in Nederland, de diaconieën Blaricum, Hoogkarspel Lutjebroek, Limmen, Midden Westfriesland  
en Westwoud  en de Classis Noord-Holland.      
 
*)Gerrie Meijers, Haarlem 
**) Charissa Bakema, regisseur en acteurs van de ‘De Orde der Dwazen’: Esther Comennecia,  
Erik van Dijk en Marleen van der Duin 
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         Wat kan de Classis voor u doen als gemeente? Korte uitleg 
          en adressen (1) 
         
            Classis 
 

              De Classicale Vergadering, is net als alle andere besturen in de kerk samengesteld  
              uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en  predikanten. Via een  
              getrapt systeem worden zij vanuit de plaatselijke gemeenten afgevaardigd naar de  
              Classicale Vergadering.   
              De Classis Noord-Holland kent 169 gemeenten/wijken en 9 ringen. 
              De Classicale Vergadering komt in de regel driemaal per jaar bijeen. In die bijeenkomsten  
              bespreken we thema’s die voor de gemeenten van belang zijn en die de Classis helpen  
              om daaraan zo goed mogelijk dienstbaar te zijn. Veel van de zaken die de Classis aangaan    
              worden besproken en besloten door het Breed Moderamen (BM). Het BM wordt gevormd  
              door de voorzitter, scriba, de Classispredikant en vijf andere leden van de Classicale  
              Vergadering. Het BM vergadert maandelijks. 
  

           Contactgegevens Classis Noord-Holland 

             *Classispredikant  Ds. Peter Verhoeff, 06 -15179364, e-mailadres:   
               p.verhoeff@protestantsekerk.nl  
             *Voorzitter Classis Noord-Holland: Burg Anker,  06-51601994, e-mailadres: 
               voorzitter-classis-noord-holland@protestantsekerk.nl 
             * Breed Moderamen Classis (BMCV) 
               scriba : classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl 
               Postadres: Heerenweg 204, 1768   BK  Barsingerhorn.  
               scribae:  Siep Rienstra, 06-20769802 en Tineke van Alphen-Jager, 023-5581698 
            
           Website Classis Noord-Holland 
 

             *Classis Noord-Holland :  www.classisnoordholland.nl 
              De website omvat informatie over  
             *Ringen: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Hoofddorp, Noordkop, Waterland,  
              Westfriesland en Zaanstreek   
             *Activiteiten van gemeenten 
             Beleidsplan  Classis, financiële gegevens Classis, maandelijkse informatie over het wel en  
              wee in de Classis, alsmede aandacht voor bijzondere zaken (E-flits – wordt ook toegezonden),  
              agenda bezoeken gemeenten door Classispredikant en een column waarbij actuele zaken 
              in perspectief worden geplaatst.    
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        Wat kan de Classis voor u doen als gemeente? Korte uitleg 
         en adressen (2) 
 

                            Classicale commissies 
            *Financiële commissie Classis Noord-Holland   
             De financiële commissie regelt  alle  financiële taken van de classis, de ringen en   
             de werkgemeenschappen  
             Voorzitter: Stewart Osborne, e-mail:  stewartosborne@outlook.com 
          

          *Provinciale Raad Kerk en Israël  
             De werkgroep zoekt naar wegen om aan de verbondenheid met Israël en Jodendom  
             gestalte te geven in de plaatselijke gemeenten . E-mailadres: a_vd_wal@hotmail.com              

         Classicale colleges   
                 De kerk kent voor het werk van de kerk in een door de kleine synode aangewezen  
             classis de volgende colleges:     
     
  

             *Classicaal College voor de Visitatie (CVV)  
           Als er spanningen of moeilijkheden zijn in een kerkenraad of een andere ambtelijke  
             vergadering, kan er een beroep worden gedaan op bemiddeling door het College  
             voor Visitatie.  
             Voorzitter: ds. Conny Bakhuis,  06-30028243, e-mailadres:   
             c.bakhuis@protestantsekerk.nl 
              

             *Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken  (CCBB) 
              Dit college houdt het toezicht op de financiën van de gemeenten en Classis en bemiddelt  
              ook bij geschillen in vermogensrechtelijke zaken 
              Secretariaat: ccbb-noord-holland@protestantsekerk.nl 
              Beleidsondersteuner/adviseur: Hendrik van Essen , 06-21879110, e-mailadres: 
              h.vanessen@protestantsekerk.nl          
 

   *Classicaal College voor het Opzicht  (CCO) 
              Zorgen of klachten over “leven en wandel” van gemeenteleden kunnen in eerste 
              instantie geuit worden bij de kerkenraad. Als het kerkenraadsleden betreft is de Classis  
              het  eerste adres. Beslissingen over het al dan niet toepassen van maatregelen zijn   
              echter voorbehouden aan het College voor het Opzicht.  E-mailadres: scco-utrecht-noord-                
              holland@protestantsekerk.nl 
 
             *Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBG)  
              Wie een bezwaar heeft tegen een besluit of een handeling van de kerkenraad, kan  
              dat kenbaar maken bij het College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen. 
              E-mailadres: martinesoeteman@hotmail.com   
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           Wat kan de Classis voor u doen als gemeente? Korte uitleg 
        en adressen (3) 
                    
             Vormen van gemeente zijn (zie rapporten ‘Lichter verkend ‘en ‘Als de gemeente  
             kleiner wordt’) 
           *Buitengewone gemeente (ordinantie 2-5-2 t/m 4) 
             *Gemeenten van bijzondere aard (ordinantie 2-5-5) 
             *Missionaire gemeente (ordinantie 2-5-6 t/m 9)    
             *Kerngemeente (notitie Lichter Verkend) 
             *Huisgemeente (ordinantie 2-5-10 t/m 13)    
             *Gemeente in bijzondere missionaire of diaconale omstandigheden (ordinantie 2-6)             
            

             Samenwerken 
            *Kerkorde, ordinantie 2-7 
            *Generale regeling 1 Art. 1 en 2 
            *Nieuwe toelichting op de kerkorde': p. 40-42 
            *Website Protestantse Kerk:  
               https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/alleen-samen-kunnen-we-toekomstbestendig
   -kerk-zijn/             
 

              Synoderapporten 
            *Lichter Ingevuld https://www.protestantsekerk.nl/zoeken/?q=lichter+ingevuld 
            *Werkzaam Vermogen https://www.protestantsekerk.nl/zoeken/?q=werkzaam+vermogen 
            *Speelruimte gezocht https://www.protestantsekerk.nl/zoeken/?q=speelruimte+gezocht      
 
              Nieuw Kerkelijk Peil- toekomstgerichtheid is een agendapunt van de  
          classis en sluit goed aan bij de thema’s van het inspirtatiefestival 
              De Classis Noord-Holland vindt het van belang om met gemeenten in gesprek te gaan over  
              over hun toekomstgerichtheid, en niet alleen op het inspiratiefestival.   
              Het onderzoeksinstrument ‘Nieuw Kerkelijk Peil’ is heel interessant in dit proces. Of je nu  
              een kleine of een grote gemeente bent, het gaat erom of je vitaal bent, of je in staat bent  
              om gemeente te zijn in deze tijd, en weet wat er leeft onder de gemeenteleden. Als je  
              nadenkt over de toekomst van de gemeente kun je denken aan harde criteria als financiën  
              en bestuurskracht, maar het is ook goed om te kijken naar andere kwaliteiten en het gesprek  
              met de gemeenteleden aan te gaan, en kritisch in de spiegel te durven kijken.         

              https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-kerkelijk-peil-onderzoek-met-oog-op-  
              toekomst-van-de-gemeente/   
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        WELKOM OP HET INSPIRATIEFESTIVAL CLASSIS NOORD-HOLLAND  
                                                 4 JUNI 2022 
 
 
 
         [Roepnaam][Achternaam] 
           [Ambt] 
           [Kerkelijke gemeente] 
 
 
          Voor deelnemers: gekozen cq. geadviseerde 4 thema’s:  tijds- en zaalindeling 
          Voor medewerkers (MW): activiteit, tijd en eventuele locatie 
 
         [Thema1]    
         [Thema2]      
         [Thema3] 
         [Thema4] 
 
 
 
         De lunchbox wordt in de Koepelzaal uitgereikt tussen thema’s 2 en 3: van 13:00-13:50u. 
          

         Door u gewenste lunch: [Wensen lunch] 

 

 

          Wij wensen u een enerverende inspiratiedag en dat deze dag mag bijdragen tot  
        een verder gesprek en actie in uw gemeente 
   

        Namens de Commissie Inspiratiefestival 

 

 

 

  


