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Voorwoord:
2020 en 2021 zijn de jaren die de geschiedenis in zullen gaan als de jaren van 
de coronapandemie. Een onzichtbaar virus hield de hele wereld in haar greep 
en legde niet alleen de zorg, maar ook het hele sociale leven plat.
Inclusief de kerk.
De kerk van 2020/2021.

Komend seizoen denken we na over de kerk van 2030. Niet omdat we 
geloven dat kerk-zijn maakbaar is of zo en dat het een kwestie is van de juiste 
plannen. Integendeel. Dat zou veel te menselijk gedacht zijn van de kerk. Zou 
daar zegen op rusten? De kerk van 2020/2021 en de kerk van DV 2030 is 
van Jezus Christus. Hij bewaart en vermeerdert zijn kerk. Gelukkig maar. 

We doen dit wel omdat de coronacrisis als een contrastvloeistof laat zien 
waar de zwakke plekken in het lichaam van Christus zitten. De kerk is de 
afgelopen anderhalf jaar keihard onder druk gezet. Fysieke erediensten waren 
niet mogelijk, we konden zelfs niet samen in 1 ruimte het heilig Avondmaal 
vieren, fysieke bijeenkomsten (catechisaties, verenigingen, vergaderingen), het 
was er allemaal hele periodes niet.

Wat heeft deze periode gedaan met bijvoorbeeld de gewoonte om elke 
zondag naar de kerk te gaan? Kunnen kinderen nog een plek vinden in de 
eredienst zoals die is, wanneer ze niet meer even kunnen opstaan om limonade 
te pakken, zoals dat thuis wel kan? Maar nog veel wezenlijker is de vraag: wat 
is er gebeurd met jou? De volger van Jezus Christus. 
Wat is er gebeurd in jouw hoofd en hart? Is je geloofsbeleving veranderd? 
Is het nog wel bezield door Christus, wil je hem nog steeds navolgen? Is dat 
misschien wel sterker geworden? Of was dat eigenlijk nooit echt het geval en 
ben je daar nu achter gekomen?
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Deze zaken komen aan het licht door de coronacrisis, terwijl ze misschien al 
veel langer speelden en werkelijkheid waren. De coronacrisis kan de aanleiding 
zijn om onze geestelijke ogen opnieuw te openen. Zo heeft elk nadeel wellicht 
zijn voordeel?

Zal er nog een kerk zijn in 2030? 
Wanneer Christus dan nog niet teruggekomen is: zeker!

De vraag is echter of de kerk dan ook nog hier in Bergentheim aanwezig zal 
zijn, of wij en onze kinderen dan nog de Heer dienen en hoe?

Hoe zit het met de 20-ers en 30-ers van vandaag? 
Kerk 20-30.

Nadenken over de kerk is altijd een geestelijke zaak.
Een zaak van gebed allereerst, een zaak van zoeken naar de leiding door de 
heilige Geest die niet van de kerk wijkt. Zoals ook prachtig vormgegeven op 
de voorzijde van dit boekje. De Geest van Pinksteren (de duif) die met haar 
stralen door de volken en tijden dringt. Ook tot in 2030. Dat geloven we toch?

De vraag is dan ook: wat hebben we gezien en wat betekent dit voor de 
roeping van de gemeente van Christus in Bergentheim?

We bidden dat de Heer dit mag zegenen.

Reinier Kramer en Marien Albracht
Juni 2021

4



De kerk van alle tijden
Gezang 119 (Gereformeerd Kerkboek 2006)

Jaarthema-lied:
In verschillende erediensten zal het jaarthema centraal staan. Er zal een 
inleidende zondag zijn en 6x in het kerkelijk jaar willen we God ontmoeten 
rondom een deelthema. Zie onder.

Elke eredienst, waarin het jaarthema centraal staat, willen we graag een 
van deze liederen zingen. Het zogenaamde ‘jaarthema-lied.’

1.
De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
’t is Christus, die door lijden
Zijn volk aan Zich verbond.
Om haar als bruid te werven,
kwam hij ten hemel af.
’t Was Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Uit ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
één Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heilge dis,
één Heer, op wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.

God houdt zijn kerk in leven,
hoe ook bespot, verdrukt,
door dwalingen omgeven,
verscheurd, uiteengerukt.
Al roepen van de tinnen
de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen
en ’t klagen wordt gezang.

In rampspoed, moeit’ en zorgen,
in ’t heetste van de strijd,
wacht zij de grote morgen,
de vrede voor altijd.
Tot eens haar hunkrend’ ogen
aanschouwen, blij ontroerd,
hoe God haar komt verhogen
en tot victorie voert.

Nog weet zij zich verbonden
in haar drie-eenge Heer
met wie zijn trouw bevonden,
de strijders van weleer.
Een wolk van Godsgetuigen
omringt ons in de strijd,
tot wij met hen ons buigen,
gekroond met heerlijkheid.
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Breng ons samen
Opwekking 797

2.U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

(refrein)
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(refrein)

(bridge, 2x)
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

(refrein, 2x)
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Zondag 29 augustus 2021: startzondag.
De zomervakantie is voorbij, de scholen staan weer op 
het punt van beginnen. 

We ontmoeten elkaar in een Open Lucht Dienst, op het 
terrein van de familie Jonker (Haarweg 5), om 10.00 uur. 
In deze dienst is een inleidende preek over het jaarthema 
“Kerk 2030” en hopen jongeren belijdenis van hun geloof af 
te leggen.

Voor de kinderen van de basisschool is er tegelijkertijd een 
kindertheater.

PRAKTIJK 1 
“Christus zien en God ontmoeten”

A. Themazondag 5 september 2021 
 In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal.

B. Dinsdag 7 september 2021 (10-12 uur):  
 Christocentrisch Bijbellezen
 Oefenen met Bijbellezen vanuit Christus o.l.v ds. Reinier 
 Kramer & Marien Albracht

Agenda 2021-2022
Hieronder tref je belangrijke data met betrekking 
tot het jaarthema “Kerk2030.”

START

1
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PRAKTIJK 2 
“Vertrouwen op de kracht van genade”

A.  Themazondag 31 oktober 2021  
 In deze dienst staan we stil bij Hervormingsdag 
 (31 oktober 1517).

B. Donderdag 4 november 2021 (20-22 uur):  
 Genade in de praktijk
 Gemeenteavond met ds. Gert Hutten (directeur 
 “Tot Heil des Volks”)

PRAKTIJK 4 
“Leven uit liefde, gericht op gemeenschap”

A.  Themazondag 30 januari 2022  
 In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal.

B.  Donderdag 3 februari 2022: 
 Deel de maaltijd
 Gemeenteactiviteit voor masterchef en koekenbakker

PRAKTIJK 3 
“Toegewijd en heilig leven”

A. Themazondag 12 december 2021  
 In deze dienst staan we stil bij advent rondom 
 het doopvont.

B.  Zondag 19 december 2021: 
 Leven als een kloosterling
 Kloosterzondag met ds. Catharinus van den Berg 
 (abt jongerenklooster Deventer)

2

4

3
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PRAKTIJK 5 
“Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester”

A. Themazondag 27 maart 2022  
 In deze dienst staan we stil bij de 40-dagen-periode op 
 weg naar Goede Vrijdag en Pasen.

B. Donderdag 31 maart 2022 (20-22 uur): 
 Kerk-zijn in Limburg
 Gemeenteavond met de Waalse Kerk in Maastricht

PRAKTIJK 6 
“Dienstbaarheid en leiderschap”

A. Themazondag 15 mei 2022  
 In deze dienst bevestigen we DV nieuwe ambtsdragers.

B. Donderdag 19 mei 2022 (20-22 uur):   
 Christelijk leiderschap
 Gemeenteavond met Piet Mars 
 (voorzitter Raad van Bestuur Afas)

5

6

Zondag 10 juli 2022: afsluitzondag.
De zomervakantie is in aantocht, de scholen sluiten hun 
deuren en wij ronden het jaarthema “Kerk2030” af en 
verzamelen bouwstenen.

FINISH
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Start:

STARTZONDAG 29 AUGUSTUS 2021 
Open Lucht Dienst, belijdenis jongeren

Om onder ogen te zien wat de staat is van het christendom in Bergentheim, 
de staat van de kerk en de staat van ons persoonlijk geloof en ons te 
herbronnen richting 2030 willen we terug naar de basics. 

In de dienst op de startzondag willen we hier een begin mee maken.

We gebruiken daarvoor het materiaal dat de afgelopen jaren is ontwikkeld 
door de kerkelijke vernieuwingsbeweging Kerk2030 (zie www.kerk2030.nl).  
De term “vernieuwingsbeweging” kan je hierbij op het verkeerde been zetten. 
Het gaat niet om vernieuwen, maar om herbronnen. Op bezinning op de kerk 
en haar wortels.

Kerk2030 draait om kerken. Het wil kerken sterker maken, elan geven. 
Misschien moet je daarvoor eerst de werkelijkheid onder ogen zien en een 
verbetering aanbrengen, veranderen. Omkerken dus.

Wat is kerk-zijn eigenlijk? Wat is de rol van de wekelijkse kerkdiensten? Wat 
is de plaats van de kerk in de samenleving? Hoe ziet het leven van een 
christen eruit? Hoe onderhoud en ‘oefen’ je eigenlijk je band met de Heer? Als 
individuele gelovige en als kerk. Wat heb je daarvoor nodig? Welke praktijken 
kun je daarvoor inzetten? 

Want als de coronacrisis ons iets heeft geleerd is het dat geloven niet 
vanzelfsprekend is. Maar dat het lastig en taai kan zijn. Dat de wereld 
om je heen zomaar opeens kan veranderen, waardoor je op een geoefend 
vertrouwen in Christus aangewezen bent.

Wat de coronacrisis ons ook geleerd heeft is dat we hele praktische handvaten 
nodig hebben om ons vertrouwen op Christus vorm te geven. 

www.kerk2030.nl
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Dat laatste is niet nieuw. De kerk heeft toch eeuwenlang allerlei praktijken 
beoefend en aangeleerd aan haar leden? Van bidden tot erediensten, van 
geloofsonderwijs tot praktijken als biechten en bedevaart in de oude christelijke 
kerk en van monnikenwerk tot armenzorg. Concrete dingen doen dus. De kerk: 
het trainingsveld van de Geest.

Is de kerk niet bij uitstek de oefenplaats van het Koninkrijk van God en de 
werkplaats van de Geest?

Back to basics?
Het materiaal van Kerk2030 is ontwikkeld om kerken te helpen bij het samen 
kerk-zijn en dit ook daadwerkelijk te oefenen in verschillende praktijken die 
de gemeente van Christus kent. Het gaat daarin om je hoofd, maar ook om 
je hart en je handen. Met als doel om fris en puur te worden als gemeente. 

Als het gaat om het zien van 
Christus en het ontmoeten van God 
(praktijk 1)

Fris en puur verlangen naar het 
ervaren van de kracht van genade 
(praktijk 2). 

Nadenken over heilig en toegewijd 
leven (praktijk 3).

Een leven uit liefde, gericht op 
gemeenschap (praktijk 4). 

Waarbij je als christen een 
herkenbare levensstijl hebt, vol 
rentmeesterschap (praktijk 5), 

met een dienende én vooruitlopende 
rol in onze samenleving (praktijk 6).

Opzet
Het komend seizoen gebruiken 
we een boekje van Kerk2030 dat 
elk adres binnen ‘De Hoeksteen’ 
ontvangt. Na drie inleidende 
hoofdstukken worden hierin zes 
praktijken van kerk-zijn besproken: 
dingen die je met elkaar doet vanuit 
je geloofsovertuiging, vormende 
aspecten van gemeente-zijn. Zes 
praktijken of zes ‘basics.’

Deze 6 ‘basics’ zijn:
1. Christus zien en God ontmoeten 
(in de eredienst)
2. Vertrouwen op de kracht van 
genade (levend geloof)
3. Toegewijd en heilig leven (gebed, 
off er)
4. Leven uit liefde, gericht op 
gemeenschap
5. Nieuwe levensstijl, als goede 
rentmeester
6. Dienstbaarheid en leiderschap
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Deze 6 praktijken kun je verdelen in 2 schijven

Bronpraktijken
De eerste 3 praktijken hebben te 
maken met onze dienst aan God

Deelpraktijken
De tweede 3 praktijken hebben 
te maken met onze dienst aan 
elkaar en aan de wereld.

We noemen de eerste 3 praktijken (die te maken hebben met onze dienst aan 
God) ook wel de bronpraktijken. Hier wordt het geloof gevoed en versterkt. 
Wat we hier leren, ontvangen we eerst. Deze drie zijn funderend voor de 
volgende drie.

De tweede set van 3 praktijken gaan over het opbouwen van een zorgende 
en uitreikende gemeenschap, over onze levensstijl als nieuwe mensen op 
aarde en over het dienen van elkaar in allerlei verhoudingen en verbanden. 
Deze noemen we deelpraktijken. Hier wordt het geloof namelijk gedeeld en 
uiteindelijk vermenigvuldigd.

Al deze praktijken kun je oefenen. Ze maken de kerk tot een oefenplaats 
van het Koninkrijk van God.
13



In themadiensten zal het thema als geheel en de zes afzonderlijke praktijken/
basics in het licht van Gods Woord worden gezet. Het boekje van Kerk2030 
kan naast dit jaarthemaboekje gebruikt worden bij de wijk/kring/vereniging-
ontmoetingen, zodat je samen in gesprek gaat hierover. 

N.B. Dit zijn geen gesprekken die op argumentatie-niveau moeten blijven steken. Dat is veel 
te veilig en te weinig creatief. De gesprekken gaan over jouw dienst aan God, kerk en wereld. 
De gesprekken over deze praktijken worden ondersteund doordat bij elke praktijk/basic een 
themadienst verzorgd wordt, een activiteit georganiseerd en door de webinars en fi lmpjes die 
je vindt op de website www.kerk2030.nl  Dit alles kan gebruikt kunnen worden om het gesprek 
op gang te brengen. 

Op de website www.weetwatjegelooft.nl is ook een hele cursus ontwikkeld 
bij het materiaal van Kerk2030. Dit kan je uitstekend gebruiken bij elke 
verwerking in gezin/kring/vereniging/wijk. 
Zie www.weetwatjegelooft.nl/cursus/kerk2030/

Bouwstenen
We willen de gemeente ook graag actief inschakelen.
Een extra aanvulling die wij in ‘de Hoeksteen’ toevoegen aan het materiaal 
van Kerk2030, is dat we de wijken/kringen/verenigingen/gezin uitdagen om 
bij iedere praktijk concrete bouwstenen te formuleren. Waarin je de bezinning 
ook omzet naar een praktische uitwerking

Je kan bijvoorbeeld bij ‘Christus zien en 
God ontmoeten’ (praktijk 1), dat gaat over 
het samen dienen van God, maar ook de 
persoonlijke ontmoeting met God, aangeven 
“de erediensten moeten anders” of “het 
moet over Christus gaan.” Dat is mooi 
en waardevol, maar te weinig concreet. 
Wanneer je dat vindt, probeer dan praktisch 
aan te geven wat er dan anders moet of hoe 
Christus dan aan de orde moet komen? Ook 
gaat het in bovenstaande voorbeelden nog 
niet over jouzelf? 

Wat ga jij doen?
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Daarom het volgende:

Formuleer als wijk/kring/
vereniging/gezin na het gesprek 
een concrete bouwsteen hoe je 
als wijk/kring/vereniging/gezin 
invulling wilt en kunt geven aan 
deze praktijk. 

En formuleer een bouwsteen 
die je voor de hele gemeente 
belangrijk vindt.

1
2

Aan het einde van het seizoen worden alle bouwstenen verzameld (een 
schat aan creativiteit en inspiratie door de Geest!). Dat levert materiaal op 
waarmee we kunnen zien wat nodig is op deze plek in de komende jaren. 
De wijken/kringen/verenigingen/gezinnen die bouwstenen aandragen, 
leveren daarmee ook een actieve bijdrage aan de speerpunten voor ons 
gemeente-zijn.

Literatuur:

• Geloven doe je samen (publicatie Kerk2030, 2020)
• De kerk als oefenplaats (publicatie Kerk2030, 2021)
• Kerk in de 21e eeuw (C.J. Haak)
• Centrum-Kerk (Tim Keller)
• Zoals Jezus (Marien Kollenstaart)
• Vreemdelingen en priesters (Stefan Paas)
• Een kerk die verrast (Graham Tomlin)

“En houd dit voor ogen: ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld” 
Jezus Christus in Matteüs 28:20b.

Cursustip:

www.weetwatjegelooft.nl/cursus/
kerk2030/ 

module 
“een Bijbelse visie op kerk-zijn”15



PRAKTIJK 1 
“Christus zien en God ontmoeten”

A.
Zondag 5 september 
2021, viering heilig 
Avondmaal

De eredienst is een 
ontmoetingsplaats. 
Je ontmoet daar de Heer.
Dat zou toch geweldig zijn? 
Wat zou de impact op jouw 
leven wel niet zijn wanneer 
je de Heer, die aarde en 
hemel schiep, de God van 
de eeuwigheid, de Alfa en 
de Omega, zou kunnen 
ontmoeten? Live…

Maar hoe dan? 
Zegt de apostel Johannes niet meerdere keren, in zowel zijn evangelie als zijn 
brieven, dat “niemand ooit God heeft gezien” (Johannes 1:18 en 1 Johannes 4:12)? 
Heb jij wel eens de ervaring gehad dat je de Heer ontmoette?

Johannes geeft twee praktische wegen om de Heer te ontmoeten.
In zijn Zoon (Johannes 1) en in de liefde (1 Johannes 4). Lees die beide 
hoofdstukken maar eens om te horen wat Johannes hierover zegt.

Vanouds zeggen Gereformeerden dat we de Heer ontmoeten in zijn Woord. 
Dat klopt. Maar wat is dat Woord dan? Zou dat misschien wel eens een 
persoon kunnen zijn? Een persoon die je concreet kan aanschouwen, ontmoeten.
En die iets bewerkt in jou. Van liefde.

In deze bronpraktijk die misschien wel de basis is voor alles, het A-Z van het 
christelijk geloof, gaan we o.a. oefenen met de praktijk van het Christocentrisch 
Bijbellezen. Zoals Jezus Christus zelf ook zegt: “U bestudeert de Schriften en 
u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over 
mij” (Johannes 5:39).
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Literatuur:

• Leven in Christus (Hans Burger)
• Lezen en laten lezen (Arnold Huijgen)
• Zoals Jezus (Marien Kollenstaart)
• Onversneden christendom (C.S. Lewis)
• Die zijn het die van mij getuigen (David Murray)
• Jezus (Joseph Ratzinger, Benedictus XVI)
• Jaarthemaboekje 2019-2020 GKv Bergentheim 
 “De Bijbel is dynamiet”

“Christus komt tot ons in het 
gewaad van de Schrift”

Johannes Calvijn (1509-1564)

Kijktip:
Webinar 1 Kerk 2030

“Christus zien en God ontmoeten” 
door ds. Reinier Kramer 

https://www.youtube.com/
watch?v=se4sJc2N7Nc

Cursustip:
www.weetwatjegelooft.nl/cursus/

kerk2030/ 
Praktijkveld 1: Christus zien en God 

ontmoeten
17



B.
Dinsdag 7 september 2021 (10-12): Christocentrisch Bijbellezen
Oefenen met Bijbellezen vanuit Christus olv ds. Reinier Kramer & 
Marien Albracht

Nieuwsgierig geworden? 
Hoe doe ik dat nu zelf: Christocentrisch Bijbellezen?

Kom op dinsdagmorgen oefenen in de kerk met ds. Reinier Kramer & Marien 
Albracht. Inschrijven is niet nodig. Welkom!

Schepping van de wereld en de mensheidSchepping van de wereld en de mensheid
(Adam en Eva)(Adam en Eva)

ZondevalZondeval

     Abraham (“vader van vele volkeren”)     Abraham (“vader van vele volkeren”)

 Jakob (12 stammen van Israël) Jakob (12 stammen van Israël)
 

Stam JudaStam Juda

Davids huisDavids huis

   JEZUS   JEZUS
    

      12 leerlingen (discipelen)      12 leerlingen (discipelen)

    Israël    Israël

        Israël en Samaria        Israël en Samaria

      Hele wereld (Pinksteren)      Hele wereld (Pinksteren)

      Wederkomst      Wederkomst
Nieuwe hemel en nieuwe aardeNieuwe hemel en nieuwe aarde

OT

NT
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PRAKTIJK 2 
Vertrouwen op de kracht van genade

A.
Zondag 31 oktober 2021, 
Hervormingsdag

Genade is de tweede 
bronpraktijk.. 
Het is de centrale boodschap 
van het christendom: genade.
In geen enkele andere 
wereldgodsdienst, sterker nog: 
nergens ter wereld!, is dit de 
centrale boodschap. Maakt 
dat ‘genade’ niet tot een 
goddelijke boodschap?

Zoals Paulus uitroept in zijn brief aan de Korintiërs: “Maar het is zoals 
geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, 
wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem 
liefheeft.’” (1 Korintiërs 2:9).

Genade komt niet op in een mensenhart.
Genade komt alleen op in Gods Vaderhart.

Dat maakt genade een woord van de andere kant, van een andere wereld.
Probeer maar eens met genade je gezin, opleiding of werk te managen?

Alhoewel: is het niet bij uitstek de taak van de kerk, het lichaam van Christus, 
om genade uit te leven? Om ook aan te leren hoe je leeft uit genade?
Maar wat is ‘genade’ dan? Is ‘genade’ wel de centrale boodschap van de kerk 
van 2021/2022 en hoe is/wordt dat de centrale boodschap van de kerk van 
2030? En heel concreet: hoe leef je uit genade? Laten we daarmee oefenen.
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B.
Donderdag 4 november 2021 (20-22 uur): Genade in de praktijk 
Gemeenteavond met ds. Gert Hutten (directeur stichting “Tot Heil des Volks”)

Ds. Gert Hutten besloot in 2015 om naast zijn werk als predikant van de 
GKv Arnhem directeur te worden van de stichting “Tot Heil des Volks” in 
Amsterdam (www.thdv.nl). Met deze stichting richt hij zich op kwetsbare 
mensen in de samenleving: prostituees, verslaafden, kinderen in armoede en 
daklozen.

Ds. Gert Hutten wil ons meenemen in de praktijk 
van genade door voorbeelden van geloof en 
daadkracht te koppelen aan het meest centrale 
begrip in de Bijbel: genade. Wat komt hij tegen bij 
vrijwilligers die in Amsterdam aan het werk zijn? 
En wat onder prostituees en drugsverslaafden? 

De avond begint om 20.00 uur in kerkgebouw 
‘De Hoeksteen.’ Inschrijven is niet nodig. Welkom!

Literatuur:

• Navolging (Dietrich Bonhoeff er)
• Genade verandert mensen (Aad Kamsteeg)
• Bevrijd van jezelf (Tim Keller)
• Eindelijk thuis (Henri Nouwen)
• Onbelast (Miroslav Volf)
• Leven na de genadeklap (Arie de Rover)

• Jaarthemaboekje 2020-2021 GKv Bergentheim “Zo Vader, zo Zoon”

“De ware schat van de 
kerk is het meest heilige 

evangelie van Gods glorie 
en genade.”

Maarten Luther 
(1483-1546)

Kijktip:
Webinar 2 Kerk 2030 

“Vertrouwen op de kracht van genade”  
door ds. Wilmer Blijdorp

 https://www.youtube.com/watch?v=-qhmKZban-0

Cursustip:
www.weetwatjegelooft.nl/cursus/kerk2030/ 

Praktijkveld 2:Vertrouwen op de kracht van genade
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PRAKTIJK 3 
Toegewijd en heilig leven

A.
Zondag 12 december 2021

De derde bronpraktijk gaat 
over onze omgang met de Heer.
We ontvangen een heilige 
Geest, omdat de Heer wil dat 
we heilig leven. Maar wat is 
‘heilig leven’ dan?

We associëren dat al snel 
met ‘heilige boontjes’ en met 
‘schijnheiligheid.’ Mensen die 
zich aan de buitenkant beter 
voordoen dan ze zijn. ‘Heilig’ 
staat vaak in een negatief 
daglicht. Is dat wel terecht?

Een kerk die uitblinkt in regelzucht en de nadruk legt op de buitenkant, op de 
uiterlijke kant van het christendom, roept deze negatieve associaties over zich 
af. Het christendom is een zaak van het hart. af. Het christendom is een zaak van het hart. 

Maar waar het hart vol van is, stroomt de Maar waar het hart vol van is, stroomt de 
mond toch van over? Hebben we misschien mond toch van over? Hebben we misschien 
met een (terechte) aversie tegen een vormelijke met een (terechte) aversie tegen een vormelijke 
godsdienst niet het kind met het badwater godsdienst niet het kind met het badwater 
weggegooid? Gaat het in de kerk van 2021/2022 weggegooid? Gaat het in de kerk van 2021/2022 
nog over onze christelijke levensstijl?nog over onze christelijke levensstijl?
Levensstijl doet ertoe.Levensstijl doet ertoe.
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Maar christelijke levensstijl ontstaat uit de diepe omgang met de drie-enige 
God. Het ontstaat uit een leven dat aan Hem is toegewijd. Dat is de derde 
bronpraktijk.

Is het niet de taak van de kerk haar leden te oefenen in de levende omgang 
met de Heer? Oefenen in gebed, Schriftlezing, meditatie, stilte, je afstemmen 
op de leiding van de heilige Geest. Die heilig is en heilig maakt. Van binnenuit. 
Echt en puur. Zodat er vervolgens thuis gebeden wordt en gedeeld wordt. 
Vrijmoedig. Toegewijd en heilig.

Wat zou de impact daarvan zijn op je gezinsleven, werk, studie, tijdsbesteding 
en vrije tijd? Kortom: op je levensstijl.

Literatuur:

• Tussen hemel en aarde (Kick Bras)
• Samen luisteren in de stilte (Jos Douma, Anselm Grün e.a.)
• Kijken en luisteren naar Jezus (Jos Douma, Nadia Kroon e.a.)
• Zeg het tegen God (Luigi Gioia)
• Maria (Arnold Huijgen)
• Zo verandert God jou (Gert Hutten)
• Godsvrucht – een kracht (J. Kamphuis)
• Christelijk leven (C.S. Lewis)
• Bidden (Tim Keller)
• Mindful met Jezus (Philip Troost)

“Men heeft meer lief naarmate 
men weet zelf in nog hogere 

mate te worden bemind” 
Bernardus van Clairvaux 

(1090-1153)

Kijktip:
Webinar 3 Kerk 2030 

“Toegewijd en heilig leven” door ds. Wouter van Veelen
https://www.youtube.com/watch?v=jI3AhsdGgbM

Cursustip:
www.weetwatjegelooft.nl/cursus/kerk2030/ 
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B.
Zondag 19 december 2021: Leven als een kloosterling 
Kloosterzondag met ds. Catharinus van den Berg 
(abt Jongerenklooster Deventer)

Hoe leren we het best wat een toegewijd en heilig leven betekent? Door het te 
doen! Kloosterling ds. Catharinus van den Berg wil je op zondag 19 december 
laten leren van een kloosterling. Catharinus van den Berg: journalist, schrijver, 
dichter, predikant en vaste begeleider voor bewoners van het Jongerenklooster 
in Deventer. In het Jongerenklooster wonen enkele jongeren tijdelijk om te 
zoeken naar rust en terug te gaan naar de basis. 

“Keer op keer zie ik dat ritme en rust van het klooster echt verschil kunnen 
maken in de levens van jonge mensen. Ik wil er graag aan bijdragen dat het 
Jongerenklooster ook zo’n plek voor jou kan zijn”, schrijft hij.

Toegewijd zijn als een monnik. 
Of als de priesters in Psalm 134 
met Psalm 134. Je verlangt er 
soms naar, je zou er in elk geval 
de rúst voor willen hebben. Maar 
onze wereld zit niet zo in elkaar. 
De chaos en de druk zijn zo groot. 
Onze toewijding is versnipperd 
over onze relaties, ons gezin, ons 
werk, de sportclub, de kerk…

Stel nou dat je één dag zou kunnen 
blokken in je agenda? Met een 
groepje mensen afspreken dat 
je die dag toegewijd bent aan 
elkaar en aan de Heer. Zoals in een klooster. Stel nou dat je kloosterling-
voor-één-dag zou kunnen zijn… Zou dat geen balsem voor de ziel zijn?

Op zondag 19 december komen enkele kloosterlingen van het Jongerenklooster 
in Deventer in ‘De Hoeksteen’ om met gemeenteleden een dag door te 
brengen zoals je die in een klooster doorbrengt. Ze vertellen je over hun 
kloosterleven en nemen je erin mee. 

Gebedsmantels in de sacristie van 
het Jongerenklooster
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Met vier getijdengebeden, meditatief psalmgezang, Lectio Divina, maaltijden 
- uiteraard met een kloosterbiertje of een limonade die op het Jongerenklooster 
zelf geproduceerd wordt - gesprekken en een wandeling, en een inspirerende 
Bijbelstudie. Eén dag niks. 

Alleen jij en God, samen met broers en zussen uit je gemeente.

Zin in een kloosterdag in Bergentheim, onder begeleiding van de echte 
kloosterlingen van het Jongerenklooster? En ben je bereid daar een zondag 
voor apart te zetten? 

Meld je dan aan bij Marien Albracht (06-40968213). Deelname kost 
€20,- per persoon. 

Dat is inclusief dat kloosterbiertje, de limonade en een persoonlijk 
rapiarium (we leggen nog wel uit wat dat precies is)
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PRAKTIJK 4 
Leven uit liefde, gericht op gemeenschap

A.
Zondag 30 januari 2022, 
viering heilig Avondmaal

In het nieuwe kalenderjaar 2022 
komen we in de tweede helft van 
de schijf van 6 praktijken. De 3 
deelpraktijken.

Dit draait om het delen, vanuit 
de kracht van het geloof, van de 
liefde van Christus voor mens en 
wereld. Leven uit liefde dus.

Nu leven wij in een individualistische cultuur. Het draait om jouzelf, om jouw 
ontplooiing, jouw vrijheid en jouw keuzes. Kortom: om jou. Opvallend in 
deze ik-cultuur is het verlangen naar verbondenheid. Je vindt het terug in de 
populariteit van de familieromans, de TV-soapseries, de feel-good-movies en 
de reallife soaps. Van de Bauers en de Veerkampjes tot aan de Meilandjes. 
We kijken mee, we gluren mee, met alle hoogte- en dieptepunten in het 
gezinsleven van een ander. Ergens zoeken we die verbondenheid.

Is dat ook niet wat de coronatijd heeft aangetoond? Het viel niet mee om je 
sociale contacten te beperken, thuis te blijven en minimaal 1,5 meter afstand 
te houden. Er kwam eenzaamheid en psychische schade. Maar het wel bij 
elkaar zijn bleek ook niet zonder risico. ‘Dansen met het vaccin van Janssen,’ 
eindelijk! Maar dit verlangen deed de besmettingscijfers direct weer door het 
dak gaan. Verbondenheid is ook lastig, gevaarlijk misschien zelfs?

De populariteit van familieromans en reallife soaps ademen een verlangen uit 
naar gezinsleven, verbinding, niet alleen-zijn, maar ook de weerbarstigheid.
Het valt niet altijd mee om samen te leven en verdiepende relaties aan te 
gaan. Ja, we willen ergens bij horen en geliefd zijn, thuis zijn, maar hoe doe 
je dat dan?
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De Bijbel is een gezinsverhaal. God is de God van Abraham, Isaäk en Jakob 
en in het hart van de christelijke gemeente staat de Avondmaalstafel. Om 
samen te gaan zitten als broers en zussen (Psalm 133).

Maar heeft de kerk dan altijd een goed voorbeeld gegeven van samenleven 
als broers en zussen? Is de kerk van 2021/2022 een voorbeeld van een gezin 
waar de individuele burger van vandaag naar verlangt? Of is het een 
probleemgezin? Of net zo individueel ingesteld als de rest van de wereld?

We oefenen, op weg naar 2030, in het leven uit liefde. Een liefde die christenen 
aan elkaar verbindt als broers en zussen. In een liefdevolle gemeenschap.

Levensstijl doet ertoe.

Literatuur:

• Gemeente van Christus (A. van de Beek)
• Verborgen omgang (Dietrich Bonhoeff er)
• Levend lichaam (Rien Brouwer e.a.)
• Sporen van God in het dorp (J. Gelderloos)
• Dienen en delen (G.C. den Hertog en A. Noordegraaf)
• Geroepen in een nieuwe eeuw (Jan Hoek)
• Zevenvoudig diaconaal (Peter van de Kamp)
• Oefenen in discipelschap, de gemeente als groeiplaats 
 van het goede leven (James Kennedy en Pieter Vos)
• Lente in de kerk (René van Loon)
• Leven uit de bron / Groeien bij de bron / Vruchten van de bron (Marius Noorloos)
• Oefenruimte (Sake Stoppels)
• Open lijnen (Philip Troost)

“Wie de kerk niet als moeder 
heeft, kan God niet als Vader 

hebben.”
Cyprianus van Carthago 

(±200-258)

Kijktip:
Webinar 4 Kerk 2030 “Leven uit liefde, 

gericht op gemeenschap” door prof. Hans Schaeff er 
https://www.youtube.com/watch?v=MGxQAKWIJUU

Cursustip:
www.weetwatjegelooft.nl/cursus/kerk2030/ 

Praktijkveld 4: Leven uit liefde, gericht op 
gemeenschap
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B.
Donderdag 3 februari 2022: Deel de maaltijd
Gemeenteactiviteit voor masterchef en koekenbakker

Op donderdag 3 februari willen we het thema ‘Leven uit liefde, gericht op 
gemeenschap’ ook gaan uitvoeren. Dit doen we door een maaltijd uit te delen. 
Gaat de liefde niet vaak door de maag? 

Voor deze activiteit kunnen we iedereen gebruiken! Iedereen kan meehelpen: 
jong en oud, gezin of single, masterchef of koekenbakkers. 

Wil jij meedoen? 
Schrijf je dan in op de kooklijst die zal worden verspreid. 

Hierop staat ook de informatie over de te kiezen maaltijden. 

HOE WERKT HET?
1. Je kiest, samen met je gezin of wijk, een maaltijd uit een lijst. 
 De maaltijden zijn bedoeld voor mensen in het dorp die het  
 waard zijn dat er eens voor hen gekookt wordt. Hier kunnen  
 heel diverse redenen voor zijn. Denk aan: ouderen, zieken,  
 eenzamen, mensen die het minder breed hebben, die 
 een steuntje in de rug kunnen gebruiken  en andere   
 dorpsgenoten. 

2. Thuis bereid je de maaltijd en brengt deze uiterlijk 3 februari  
 om 17:30 uur naar het kerkgebouw. 

3. De diaconie beheert de adressen waar de maaltijden aan  
 uitgedeeld zullen worden en zorgt voor de distibutie.

4. De potten en pannen worden achteraf weer verzameld in het  
 kerkgebouw, zodat ze weer bij de juiste persoon terugkomen.
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PRAKTIJK 5 
Nieuwe levensstijl als goede rentmeester

A.
Zondag 27 maart 2022

Wat mist het dorp Bergentheim 
wanneer ons kerkgebouw ‘de 
Hoeksteen’ op een dag zou 
afbranden? Er opeens een leeg 
gat aan het Bastingplein was.

In ons kerkgebouw horen we elke 
week het evangelie, dat letterlijk 
‘goed nieuws’ betekent. Maar 
wat merkt het dorp buiten het 
kerkgebouw nu van het goede 
nieuws dat wij horen en vertrouwen?

Wat is er van dit goede nieuws te zijn in het dagelijkse leven? Zou de kerk, 
zouden christenen, gemist worden in het dorp wanneer we er op een dag niet 
meer zouden zijn? En: wat merkt de schepping van het goede nieuws dat 
christenen geloven en dat hun bestaan verandert? 

In deze tweede deelpraktijk gaat het om de impact van het evangelie van 
Christus op de wereld om ons heen en de schepping waarin wij leven, de 
schepping waarover de mens tot rentmeester is aangesteld.

Jezus Christus zegt dat het koninkrijk van God met zijn komst is aangebroken 
(Marcus 1:15).

Een nieuwe wereld ligt op de loer. Een wereld van hoop voor de schepping, 
van vergeving en liefde tussen mensen, een wereld gestempeld door de 
Geest van Christus. De leerlingen van Jezus worden erop uitgestuurd om het 
goede nieuws van dit koninkrijk te verkondigen.
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Wat laat de kerk van 2021/2022 zien van Gods nieuwe wereld? Welke impact 
heeft zij, heb jij, op de omgeving waarin je leeft? Of heel concreet: hoe laat 
jij het goede nieuws van Christus, dat jouw hart gestolen heeft, zien? En hoe 
zit het met jouw consumptiegedrag? Jouw ecologische footprint?

In deze 5e praktijk wil de kerk haar leden toerusten om een andere levensstijl 
te laten zien dan die van de westerse welvaartsmaatschappij, om krachtig 
te getuigen van het goede nieuws van Christus en een positieve impact te 
hebben op haar omgeving.

Literatuur:

• Het groene hart van het geloof (Dave Bookless)
• Kerk in de 21e eeuw (C.J. Haak)
• De klok van nieuw leven (C.J. Haak)
• Geroepen in een nieuwe eeuw (Jan Hoek)
• Zeven dagen, een werkboek bij de schepping (T.M. Hofman)
• Geroepen tot barmhartigheid (Tim Keller)
• Goed werk (Tim Keller)
• Gaan voor God (René van Loon)
• Groene theologie (Trees van Montfoort)
• De werkers van het laatste uur (Stefan Paas)
• De kerk, Gods meesterwerk (Jan Pool)
• Christus en cultuur (K. Schilder)
• Kerkzijn als antwoord (Koos Tamminga, Joost Smit en Hans Schaeff er)
• Verrast door hoop (Tom Wright)

“God heeft ons twee handen 
gegeven: de ene om te 

ontvangen, de andere om 
te geven.”

Billy Graham 
(1918-2018)   

Kijktip:
Webinar 5 Kerk 2030 “Nieuwe levensstijl 

als goede rentmeester” door ds. Gerbram Heek
https://www.youtube.com/watch?v=yT-i-wamnHs

Cursustip:
www.weetwatjegelooft.nl/cursus/kerk2030/ 
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B.
Donderdag 31 maart 2022 (20-22): Kerk-zijn in Limburg 
Gemeenteavond met de Waalse kerk in Maastricht

“Ik heb 25 jaar lang voor 99 schaapjes gezorgd die al bij de kudde horen. Nu 
zit ik bij die ene die is kwijtgeraakt.” 

In 2018 verhuisde ds. Ron van der Spoel naar Limburg, waar hij namens 
het Leger des Heils een inloopcentrum in Maastricht begon. Nadat hij het 
predikantschap verliet en God hem riep op een nieuw pad, is zijn dagelijks 
werk compleet veranderd. In Maastricht “praat hij vaker met ongelovigen dan 
ooit” vertelt hij. 

Geboren en getogen Spakenburger Klaas Koelewijn kwam door de liefde 
in Maastricht terecht. Midden in het Rooms-Katholieke zuiden van het 
land. Heel wat anders dan zijn Gereformeerde geboortegrond. Hij raakte 
betrokken bij interkerkelijk jeugdwerk in Maastricht, stond ooit aan de wieg 
van het ‘Gemeentenproject’ en is vandaag de dag directeur van de kerkelijke 
vernieuwingsbeweging: Kerk2030. 

Zomaar wat verhalen uit het zuiden. Waar de Waalse Kerk (in 1732 gebouwd 
door hugenoten) tegenwoordig de uitvalsbasis is van de NGKv Zuiderkruis  

www.waalsekerkmaastricht.nl.

Hoe ben je kerk in Limburg? En wat betekent dat voor kerk-zijn in Bergentheim?

De avond begint om 20.00 uur in kerkgebouw ‘De Hoeksteen.’ 
Inschrijven is niet nodig. 
Welkom!
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PRAKTIJK 6 
Dienstbaarheid en leiderschap

A.
Zondag 15 mei 2022

De laatste en 6e praktijk is de 
deelpraktijk ‘dienstbaarheid en 
leiderschap.’ Over dit thema kun 
je allerlei managementboeken 
lezen en leiderschapscursussen 
volgen via het werk. Deze 
bevatten waardevolle elementen. 

Maar de kerk is geen bedrijf. 
De kerk is het lichaam van 
Christus en wordt aangestuurd 
door Christus zelf, die het hoofd 
is. Daarin spelen in het Nieuwe 
Testament sommige mensen al een bijzondere rol: de oudsten, evangelisten, 
leraren, apostelen etc. Leiders van gemeentes. Of kortweg: de ambtsdragers. 
Zij geven geestelijk leiding aan de gemeente.

In de kerk gaat het anders dan in de maatschappij. De kerk is bijvoorbeeld 
geen democratie, maar laat zich leiden door de Geest van Christus, ook 
wanneer de meerderheid van de mensen het liever anders ziet. Een enquête 
houden en draagvlak creëren zijn niet de eerste leiderschapsmiddelen in het 
Nieuwe Testament. Het gaat anders. Lastig dus.

Bij deze deelpraktijk komt ook een heel menselijke component in beeld. Want 
hoe houd je leiding door Christus en de rol van mensen uit elkaar? In de 
politiek zoekt men naar een gezonde balans van macht en tegenmacht, maar 
hoe is dat in de gemeente van Christus?

Welke ervaringen heb jij met leiderschap in de kerk van 2021/2022? Zie 
je daarin Christus? Of ben je ook weleens geconfronteerd met menselijke 
machtsspelletjes? Machtsmisbruik wellicht? In de kerk heerst de stijl van 
Christus. Maar om het in de kerk echt anders te laten zijn zullen we moeten 
oefenen in die stijl van Christus. We zullen het ook nergens anders leren 
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dan bij Christus. Hoeveel managementcursussen je ook volgt. De kerk is de 
oefenplaats van een andere manier om met gezag om te gaan. Maar ook 
met je gaven en talenten. De stijl van Christus. Het is een stijl van leidinggeven 
(want dat doet hij!) die bijzonder is. Namelijk door de voeten te wassen, de 
minste te zijn (Johannes 13) en zijn leerlingen concreet te leren hoe het er 
anders aan toe gaat in de kring rond Christus. 

“Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht 
misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste 
wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal 
jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend 
te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen” 
(Matteüs 20:25-28).

Maar het gaat ook over jou, over voorbeeldfuncties, de inzet van je gaven en 
talenten, de stijl van Christus in jouw leven en de moed leiding te geven.

Literatuur:

• Leiderschap & de gemeente (Joop Bakker)
• Gemeente in kringen (Bill Donahue)
• Gezond leiderschap in de kerk (Paul Ch. Donders en Jaap Ketelaar)
• Kerk (in) delen (Jaap Modderman)
• Handboek voor kerkelijke coaches (Anne Pals)
• De kerk, Gods meesterwerk (Jan Pool)
• Viva de kerk! (Henk Stoorvogel)
• Kerkzijn als antwoord (Koos Tamminga, Joost Smit en Hans Schaeff er)
• Handboek voor kringleiders (Hayo Wijma e.a.)

Toen een kind aan hem vroeg waarom 
hij paus wilde worden, antwoordde hij: 
“ik wilde helemaal geen paus worden.”

Jorge Maria Bergoglio, 
paus Franciscus (1936-heden)

Kijktip:
Webinar 6 Kerk 2030 “Dienstbaarheid 

en leiderschap” door ds. Joost Smit
https://www.youtube.com/watch?v=76VUgTrpEf0

Cursustip:
www.weetwatjegelooft.nl/cursus/kerk2030/ 

Praktijkveld 6: Dienstbaarheid en leiderschap
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B.
19 mei 2022 (20-22): Christelijk leiderschap
Gemeenteavond met Piet Mars (voorzitter Raad van Bestuur AFAS)

Piet Mars is een christelijke ondernemer.
Ooit begon hij samen met een compagnon een 
administratiekantoor dat snel groeide, maar 
stapte vervolgens in bedrijfssoftwarefabrikant 
Afas te Leusden.

Piet Mars houdt er een geheel eigen visie op 
na waarmee hij AFAS tot grote hoogten wist 
te stuwen. Een visie die neerkomt op “delen is 
vermenigvuldigen.” Een visie ook op leiderschap. 
‘AFAS inspireert beter ondernemen’ is de slogan 
van het bedrijf, maar Afas inspireert ook haar 
werknemers en is daarmee een van de meest 
favoriete werkgevers in ons land.

Wat betekent dit alles voor je christen-zijn? Daar gaat deze gemeenteavond 
over. Ooit werd Piet Mars hierdoor zelf geïnspireerd door een opmerking 
die zijn compagnon hem voorhield. Wanneer de Heer je zegent kan je niet 
weglopen voor je verantwoordelijkheid in de kerk. Zo is de betrokkenheid 
op de kerk en het werk van Christus door Piet Mars meegegroeid met de 
groei van zijn ondernemingen. De lijfspreuk van koning Salomo is hem eigen 
geworden: “Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers” 
(Psalm 127:1)

De avond begint om 20.00 uur in kerkgebouw ‘De Hoeksteen.’ 
Inschrijven is niet nodig. 
Welkom! 
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Finish:

AFSLUITZONDAG 10 JULI 2022 

Hoe gaan we op weg naar 2030? Hoe richten we ons op de twintigers en 
dertigers van vandaag (Kerk 20-30) omwille van de toekomst van de kerk 
van Christus?

We oogsten de bouwstenen en maken de tussenbalans op. Op weg naar 
2030. Tenzij… Christus eerder terugkomt. Wat een feest zal dat zijn!

“Waar vooral jongeren de kerk 
verlaten, daar heeft de kerk vaak al 

eerder de jongeren verlaten.”
Okke Jager 
(1928-1992)

Kijktip:
Webinar 7 Kerk 2030 “De kerk 

als oefenplaats” door Prof. Roel Kuiper
https://www.youtube.com/watch?v=80j8ZOzsIiA

Cursustip:
www.weetwatjegelooft.nl/cursus/kerk2030/ 

De kerk als oefenplaats
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Houd moed: ik heb de wereld overwonnen
 (Johannes 16:33b)


