Verslag van de bijeenkomst van de RING-Breukelen, binnen de classis Utrecht
Gehouden op 30 oktober 2019 in Loosdrecht
Na ontvangst in de Oude Pastorie met koffie en thee begeven de aanwezigen zich op verzoek naar de
Sijpekerk.

1. Opening
Dhr. René Schouten van der Velden, voorzitter kerkenraad Hervormde Gemeente Loosdrecht, heet
iedereen van harte welkom en geeft aan dankbaar te zijn voor de verrassend goed opkomst. In het
bijzonder wordt ds. Trinette Verhoeven welkom geheten die in de tweede helft van de bijeenkomst
een presentatie zal geven.
Samen zingen wij twee liederen, aansluitend gaat dhr. Schouten van der Velden ons voor in gebed.

2. Korte bezinning door ds. M. Roelofse
Ds. Rien Roelofse is één van de twee predikanten van de Hervormde Gemeente Loosdrecht, hij leest
met ons 1 Petrus 2: 1-10. Ter inleiding schetst ds. Roelofse het beeld van een verfrissend bergbeekje:
Al ‘steentjes keilend’ kom je tot de ontdekking komt dat er ruwe steentjes op de kant liggen, terwijl de
steentjes op de bodem van het beekje gladgepolijst zijn. Gepolijst door het water. Zo werkt de Heilige
Geest. Hij polijst ons in een voortdurend, en daardoor soms onmerkbaar, proces.
In de Hervormde Gemeente Loosdrecht wordt al een aantal jaren gewerkt met een jaarthema. Dit jaar
staat, evenals vorig jaar, het Werk van de Heilige Geest centraal. In het bijzonder het werk van de Geest
in het persoonlijk geloofsleven. God bewerkt ons zoals de eerdergenoemde stenen, daar is ook Petrus
een prachtig voorbeeld van: ééns een ‘ruwe steen’ die God nogal eens voor de voeten liep werd
gepolijst tot een gepassioneerde kerkleider en instrument in Gods hand.
De Heilige Geest dóet wat! Hij verandert mensen. Gods Geest polijst de oneffenheden uit ons leven.
Daarvoor vraagt God onze overgave aan het water en niet langer op de kant te blijven liggen. Ons
onder te dompelen in het water geeft afwassing van de zonden en tevens de mogelijkheid ons te laten
vormen, polijsten, door God. Wanneer wij ons met al onze zwakheden overgeven aan Hem, dan gaat
Hij met ons ‘aan de slag’. Laat je vormen!

3. Geschiedenis van beide kerkgebouwen
Ouderling Goof Mur, voorheen scriba van de Hervormde Gemeente
Oud-Loosdrecht vertelt over de beide kerkgebouwen in Loosdrecht.
Het karakteristieke kerkgebouw in Oud-Loosdrecht (vroeger ‘de oude
kerk’ genoemd -> vandaar Oud-Loosdrecht) stamt uit 1300.
Op 8 september jl. is helaas de laatste eredienst in deze kerk gevierd.
Een commissie buigt zich over de herbestemming van dit prachtige
gebouw. De achter de kerk gelegen begraafplaats in ondergebracht in
een stichting.
De Sijpekerk uit Nieuw-Loosdrecht stamt uit 1400 (vroeger ‘de nieuwe
kerk’ genoemd -> vandaar Nieuw-Loosdrecht). In deze kerk vindt de
Hervormde Gemeente Loosdrecht haar kerkelijk thuis en worden alle
diensten gehouden.
Voor meer informatie of de presentatie van dhr. Mur kunt u contact
opnemen met de scriba: scriba@sijpekerk.nl

4. ‘Samenvoeging tot HG Loosdrecht in vogelvlucht’ door ds. A. van Duinen
Ds. Bram van Duinen, één van de twee predikanten in de Hervormde Gemeente Loosdrecht, vertelt
beknopt over de totstandkoming van de Hervormde Gemeente Loosdrecht; de samenvoeging op eigen

verzoek tussen de Hervormde gemeente Nieuw-Loosdrecht en de Hervormde gemeente OudLoosdrecht.
Bij zijn komst naar Oud-Loosdrecht was ds. Van Duinen al bekend dat het zijn opdracht was de weg te
bereiden voor een samenvoeging a.g.v. de krimp van de gemeente in Oud-Loosdrecht. De toenadering
met Nieuw-Loosdrecht werd gezocht en de samenwerking werd opgezet of geïntensiveerd. Een
commissie wordt in het leven geroepen om de beide kerkenraden bij te staan in het
samenvoegingsproces. Eerst commissie ‘Oud en Nieuw’, later de commissie ‘In geloof gaan wij samen’,
stelt met behulp van een PKN-gemeenteadviseur een stappenplan op. De commissie doet diverse
voorstellen, informeert de gemeente gedurende het hele proces en bereidt gezamenlijke
kerkenraadsvergaderingen en gezamenlijke gemeenteavonden voor. In juni 2016 wordt definitief
besloten tot eenwording, na beide gemeenten gekend en gehoord hebbende. Eén gemeente, één
kerkenraad met zo lang mogelijk diensten in de kerk in Oud-Loosdrecht.
Een nieuwe plaatselijke regeling wordt opgesteld en vastgesteld na een gezamenlijk gemeenteavond,
(meerjaren) begrotingen worden opgesteld; allemaal stappen in het eerdergenoemde stappenplan.
De beide colleges vergaderen samen en ook het consistorie schuift ineen. Steeds dichter groeien wij
naar de definitieve samenvoeging toe. Nagedacht wordt over organisatie van de kerkenraad na
eenwording. Gezien de grootte (31 ambtsdragers) wordt gekozen voor een structuur met een kleinekerkenraad en kerkenraad. Na het doorlopen van het hele stappenplan, het opstellen van een groot
aantal documenten, waaronder de juridische stukken, en instemming en medewerking van
belanghebbende organisaties (o.a. PKN/Classicale vergadering, CCBB, etc.) wordt op 1 januari 2019 de
éénwording een feit. De ‘nieuwe’ Hervormde Gemeente Loosdrecht kent twee vierplaatsen voor de
ochtenddiensten, de avonddiensten zijn in de Sijpekerk. Vlak vóór de samenvoeging is door de
kerkenraad van Oud-Loosdrecht, in samenspraak met de gemeente, het moeilijke besluit genomen dat
de morgendienst van 8 september de laatste dienst in Oud-Loosdrecht zal zijn, met ingang van de
startdienst op 15 september zijn alle diensten gezamenlijk.
Voor het kerkgebouw wordt nog een nieuwe bestemming gezocht.
Wel en Wee binnen de RING
Inmiddels goed gebruik bij de RING-bijeenkomsten is een rondje ‘wel en wee’.
 Dorpskerk Abcoude: Scriba Claartje van Andel vertelt dat er sinds afgelopen september een
kerkelijk werker verbonden is aan hun gemeente. In verband met een nieuwe studie is de
predikant i.p.v. full-time nog voor 70% verbonden aan deze gemeente. Kerkelijk werker Eric
Citroen, ook aanwezig vanavond, is inmiddels voor 30% verbonden aan de Dorpskerk. Mevr. Van
Andel geeft aan dat het voortraject moeizaam is verlopen maar zijn er o.a. door tussenkomst van
de classispredikant goede stappen gezet en is met in Abcoude dankbaar voor de situatie nu.
 Gereformeerde kerk Loenen aan de Vecht: Voorzitter kerkenraad Fred Flantua meldt dat hun
gemeente een nieuwe predikant welkom heeft mogen heten. Ds. Pieter Pronk, ook aanwezig
vanavond, heeft afgelopen augustus intrede gedaan. Daarnaast vertelt dhr. Flantua dat er
afgelopen zondag in samenwerking met diverse kerken in Loenen aan de Vecht een gezamenlijke
dienst is gehouden waarbij het Heilig Avondmaal is gevierd.
Voorzitter René Schouten van der Velden bedankt de sprekers voor hun bijdrage en de
bovengenoemde gemeenten voor hun inbreng en nodigt iedereen uit voor koffie en thee in de Oude
Pastorie.

5. Presentatie classispredikant ds. W.T. Verhoeven
Inleiding:
Gevraagd is het e.e.a. te vertellen over de ervaringen als classispredikant tot nu toe. Ds. Trinette
Verhoeven refereert allereerst aan de verkondiging gehouden tijdens haar verbintenisdienst als

classispredikant Utrecht: het thema van de preek van ‘geestelijke leiderschap’. Zo hoopt zij ook in ons
midden te zijn.
Ds. Verhoeven benoemt een geweldige samenwerking te ervaren met het Breed Moderamen (BM)
van de classis. Ook is zij binnen de (gemeenten van de) classis overal hartelijk ontvangen. Haar streven
was een zo bekend mogelijk gezicht te worden binnen de PKN-gemeenten in de classis Utrecht.
Ds. Verhoeven benoemd wij in deze steeds individualistischer wordende maatschappij niet zonder
‘gemeenschap’ kunnen, waarmee zij het belang van de ringen benadrukt. Soms wil men zich
terugtrekken op het eigen ‘kerkelijk erf’ of binnen de eigen modaliteit. Ds. Verhoeven gelooft echter
in samenzijn, betrokken zijn op elkaar. Het gaat niet om ‘wat heb ik eraan?’ maar om ‘wat kan ik voor
die ander betekenen?’. Geestelijk leiderschap ziet toe op die gemeenschap en bouwen hieraan. Dit in
het besef dat wij leven van de Geest: voor elkaar en met elkaar gedreven door de Geest.
Ds. Verhoeven benadrukt dat wij de RING dan ook als een cadeau van God mogen beschouwen, een
gemeenschap van gelovigen die samen beleven dat zij bestaan dankzij het offer van Christus.
Trends binnen de classis Utrecht:
Ds. Verhoeven beschrijft enkele trends binnen het kerkelijk landschap en haar werkgebied:
Trend 1. – Crisis:
 m.b.t. het instituut Kerk: Gemeenten worden geconfronteerd met krimp en het negatieve imago
dat ‘de kerk’ parten speelt;
 m.b.t. het Evangelie: Gemeenten kampen met de vraag ‘Hoe vertel je het Verhaal?’ en worstelen
met hoe om te gaan met diverse evangelicale verlangens.
Ds. Verhoeven benadrukt het van belang dat je binnen je gemeente durft te praten over je geloof. Dat
die gemeente zich afvraagt of zij naar binnen of juist naar buiten is gericht. Ook moet je je afvragen of
er ruimte is voor een divers pluimage.
Trend 2. – Jeugd:
 Hoe moet het verder? Bestaan wij over een x aantal jaren nog? Hoe houden wij de jeugd vast?
Ds. Verhoeven geeft aan dat het belangrijk is vooral vanuit het geloof te praten. Wij moeten al onze
kaarten op God zetten om zo ook ontspanning te creëren. Geïllustreerd met de woorden van
Bonhoeffer dat de Kerk lééft midden in het sterven.
Trend 3. – Mobiliteit:
 Hoe om te gaan met (te) lange verbintenissen tussen predikanten en gemeenten? Gemeenten
kunnen veelal niet meer dan 8 jaar garanderen. Jonge predikanten zoeken alternatieven en
hebben een andere betrekking naast hun parttime predikantschap. Oudere predikanten komen
soms echter in de knel.
Met namen m.b.t. het laatste probleem roept ds. Verhoeven op tot barmhartigheid. Daarnaast geeft
zij aan dat er een nieuwe regeling in ontwerp is m.b.t. de mobiliteit. De synode vraagt daarbij advies
en inzicht van de classispredikanten.
Trend 4. – Bemensing kerkenraad:
Een groeiend probleem waarmee in mindere of meerdere mate alle gemeenten mee te maken hebben
of krijgen. De ene gemeente probeert het ambt aantrekkelijker te maken, in andere gemeentes kiezen
gemeenteleden er bewust voor even geen zitting te nemen. Andere gemeentes kennen die luxe niet
en hebben simpelweg weinig mensen. De landelijke kerk streeft echter wel naar zo min mogelijk
kerken sluiten en wenst elke plaats een eigen gemeente toe.
Tijdens haar werkzaamheden als classispredikant binnen de classis Utrecht heeft zij diverse
werkgroepen binnen de classis ontmoet. Eén daarvan is de Classicale Werkgroep Kerk en Israël
Utrecht, zij zitten zich enthousiast in voor de ondersteuning van de plaatselijke werkgroepen en
commissies voor Kerk en Israël. Daarnaast kunnen kerkenraden en ambtsdragers een beroep op hun
doen, Ook individuele personen kunnen met vragen op het terrein van Kerk en Israël bij deze

werkgroep terecht. Namens deze werkgroep is secretaris dhr. Bernard Dijkdrenth gevraagd iets over
het werk van deze groep te vertellen.
Dhr. Dijkdrenth
 Aansluitend op en instemmend met het verhaal van de classispredikant is ook de werkgroep Kerk
en Israël Utrecht actief in het helder maken van de motivatie rond het leiderschap van het gaan
van Kerk en Volk met Israël.
 De werkgroep, bestaande uit zes personen, doet dat door het stimuleren van levensvragen en het
proces dat heet: lernen. Zij wil faciliteren in het gesprek rondom Kerk en Israël.
 Het is van wezenlijk belang vragen te blijven stellen, bijvoorbeeld ‘wat houdt u bezig?’ Welke
vragen roept het onderwerp op en welke invloed heeft dit op je persoonlijk geloofsleven en
uitoefenen van je ambt.
 De werkgroep maakt dat duidelijk op haar website: www.groep-ken.net
Dhr. Dijkdrenth benadrukt dat zij opstaan voor vragen alsook een eventueel (vervolg) bezoek: contact
via de website of via de scriba van de classis.

6. Vragen naar aanleiding van de presentatie
Ds. Verhoeven stelt een aantal vragen aan de aanwezige gemeenten:
 Zijn er evangelicale gevoelens in uw gemeente?
Loosdrecht en Wilnis geven aan dit dit binnen hun gemeenten leeft.
 Zijn er zorgen omtrent de bemensing van uw kerkenraden?
Diverse gemeente steken de vinger op. Loenen aan de Vecht geeft aan dat dit echt een zorg is.
 Zijn er gemeenten die spelen met de gedachte te moeten stoppen?
Geen gemeente speelt met deze gedachte. Wel wordt aangegeven dat met ‘iets’ moet stoppen.
o Waverveen vertelt dat zij gestopt zijn met zelf de catechese te verzorgen voor hun
jongeren. Zij hebben de samenwerking gezocht met Vinkeveen en dit bevalt goed.
o Mijdrecht geeft aan gestopt te zijn met de groothuisbezoeken, dit na gemeenteberaad.
Het gewone bezoekwerk gaat door.
Ds. Verhoeven bedankt voor de reacties en benadrukt het belang voor te kijken en te luisteren naar de
behoeften binnen de gemeente.
Vragen aan ds. Verhoeven:
 Is de nieuwe classis niet te ver bij de gemeente vandaan? En is de RING niet een extra laag in de
kerkelijke structuur?
Het is nog zoeken naar een goede invulling. Ook verschillen de behoeften per RING. Gemeenten
moeten actief op zoek naar ontmoeting en contact om deze nieuwe vorm gestalte te geven en tot
zijn recht te laten komen en tot zegen te laten zijn. Wanneer je elkaar niet kent kunt je elkaar ook
niet bijstaan!
De RING heeft géén bestuurlijke verantwoordelijkheid dus is geen extra laag.
 Wat is het BM?
Het BM is het Breed Moderamen van de classis en is het dagelijks bestuur van de classis Utrecht.
Dhr. Kees Leeflang is afgevaardigde namens de Hervormde Gemeente Waverveen en lid Breed
Moderamen, hij is contactpersoon voor de classis Breukelen.
De andere afgevaardigden vanuit onze RING zijn: dhr. Dick Stam, afgevaardigde namens de
Hervormde Gemeente Wilnis en ds. Peter Zaadstra, afgevaardigde namens de Gereformeerde Kerk
Kockengen.
 Hoe te handelen bij problemen tussen predikant en kerkenraad?
De classispredikant kan bijstand verlenen, wanneer de situatie verhardt of verhard is dan is visitatie
een middel. Op de vraag of de belangen van de predikant dan wel voldoende gediend worden



antwoordt ds. Verhoeven dat tijdens de bezoeken eerst gesproken wordt met de predikant alleen,
zodat deze alle ruimte krijgt.
Vraag aan de alle aanwezigen: Abcoude wil graag weten hoe het staat met de oecumene bij de
andere gemeenten?
Dhr. Flantua geeft aan dat er in Loenen aan de Vecht met groot succes een oecumenische
Vredesdienst is gevierd, onder leiding van de Raad van Kerken.
Dhr. Dijkdrenth heeft de nodige contacten voor de gemeente van Abcoude m.b.t. oecumene en
het zoeken naar invulling en werkwijzen.

7. Benoemen gastheer volgende RING-bijeenkomst
Zoals al eerder aangegeven zal PKN Maarssen het stokje overnemen en ons ontvangen op 18 maart
in ‘de Ark’ in Maarssenbroek. Maarssen heeft Mirjam van de Vegt uitgenodigd voor een lezing.
Mirjam is bekend als stiltetrainer en auteur van diverse boeken en zal een lezing geven over
‘meditatie’.
Nadere informatie over de bijeenkomst volgt.

8. Wat verder nog ter tafel komt
Niets

9. Sluiting
Na samenzang sluit dhr. René Schouten van der Velden de avond met gebed.

