
 
   

MELD U SNEL AAN VOOR HET INSPIRATIEFESTIVAL 
VAN DE CLASSIS NOORD-HOLLAND!*)   
*)  Aanmelden kan via de link onderaan deze uitnodiging of via de website van de Classis Noord-Holland 

 

Het programma voor het Inspiratiefestival van de Classis Noord-Holland op zaterdag 4 juni 

2022 is rond. Het inspiratiefestival is bedoeld voor predikanten en overige ambtsdragers. 

Maar ook andere taakdragers of gemeenteleden zijn welkom: maximaal 3 per 

(wijk)gemeente, we streven naar 400 deelnemers. De locatie is de Cultuurkoepel in Heiloo, 

Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo. 
Deelname is gratis. Er wordt u koffie, thee, een lunch en een drankje na afloop aangeboden.  

 

Dit inspiratiefestival staat in het teken 

van ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. De 

grondtoon hiervan sluit aan bij het 

jaarthema en de visienota van de 

Protestantse Kerk ‘Van U is de 

toekomst’. Het thema is uitgewerkt in 

vijf thema’s die door verschillende leden 

van gemeenten uit de classis, 

medewerkers van de 

Dienstenorganisatie en andere 

deskundigen en betrokkenen bij de 

classis worden aangeboden. 

 

PROGRAMMA – KORT OVERZICHT 
    09:00-10:00 
  
   10:00-10:50 
     
   
   11:00-12:50 
   13:00-13:50 
   14:00-15:50 
   16:00-16:30 
    
   16:30-17:30 

 Ontvangst bij ingang Koepelzaal .  
 Koffie en thee in Koepelzaal - met elkaar kennismaken .  
 Plenaire opening in Koepelzaal met welkom en liturgische opening.   
 Dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland: 
‘Toekomstgericht kerk-zijn’ 
Thema’s in een van de zalen van De Cultuurkoepel (start 11:00 en 12:00 u).  
 Lunch in de Koepelzaal.  
 Thema’s in een van de zalen van de Cultuurkoepel (start 14:00 en 15:00u) 
 Plenaire afsluiting in de Koepelzaal met o.a. humorvolle en kritische samenvatting 
 van de dag. 
 Napraten met een drankje in de Koepelzaal  

  
 

THEMA’S   
We gaan met verschillende experts en ervaringsdeskundigen in gesprek met de deelnemers 
over de volgende actuele thema’s.  



 
 
 
 

‘Thema ‘Bestuurskracht’ - Als de kerk kleiner wordt 

 
‘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 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 nu 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! 

 
 
 
 
 

Thema ‘Levend Geloof’: geloofsbeleving, geloofsgroei en delen van 
geloof  
 
‘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) 

         
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 nog 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. 

  
 
 



 
 
 
  

Thema ‘Generaties in de kerk’  
 

‘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! 

  
 
 
 

Thema ‘Duurzame Kerk’               
 

Vanuit het geloof 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 
rentmeesters. 
 
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.  

 



 

Thema ‘Kerkelijk Erfgoed, bestemming en herbestemming  
 

‘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 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.  

ROUTE NAAR DE CULTUURKOEPEL (WILLEBRORDUSSTICHTING) 

 

Adres: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.   
Per auto snel bereikbaar vanaf de A9,  ingang vanaf Kennemerstraatweg,  via Ypestijnerlaan 
en vervolgens op het terrein de weg ‘De Kroft’ volgen. De ingang van ‘De Kroft’ is rechts 
voorzien van een tros oranje ballonnen.  



 
Achter de koepel links en rechts zijn 80 parkeerplaatsen. Als dat niet voldoende is, kan ook  
het gazon recht achter de koepel worden gebruikt. Er zijn 4 laadpalen voor elektrische 
voertuigen.  
Volg de aanwijzingen van de parkeerwacht van de Cultuurkoepel. 
       
De Cultuurkoepel is rolstoelvriendelijk ingericht. 

 

AANMELDEN   
Aanmelding staat open voor ambtsdragers en taakdragers. Groepsmeldingen zijn helaas niet 
mogelijk, graag dus individueel aanmelden. 
Aanmelden kan per link die hieronder is vermeld  of via de link op de website van de Classis 
Noord-Holland onder INSPIRATIEFESTIVAL. 
Aanmelding kan vanaf 4 april tot uiterlijk 15 mei 2022. U krijgt een bevestiging van uw 
aanmelding per mail toegestuurd. 
Indien na aanmelding blijkt dat u verhinderd bent, gelieve u zich uiterlijk voor eind mei 2022 
af te melden via e-mail inspiratiefestival040622@gmail.com    
Dit e-mailadres kunt u ook voor eventuele vragen gebruiken.  

 
Van harte welkom op het inspiratiefestival van de Classis Noord-Holland 
 
Alkmaar, 4 april 2022 
 
Namens de Commissie Inspiratiefestival Noord-Holland 
Ds. Peter Verhoeff,  uw classispredikant 

 

Voor aanmelden klik op:   InspiratiefestivaL 

mailto:inspiratiefestival040622@gmail.com
https://forms.gle/UnAp6LoetUBCbpCN7

