Jaarverslag 2020 van de Classicale Kerk & Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland

1. Vergaderingen:

17 februari, 14 mei (digitaal), 30 juli, 10 december(digitaal)

2. Leden:

Ds. Reinier Gosker, De Wijk, voorzitter
Dhr. Ad de Hoop, Kampen, penningmeester, contactadres
Mevr. Jonette de Hoop, Kampen secretariaat.
Ds M.L. Eigenhuis, Lemele, lid
Dhr. Wolter Doosje, Zwartsluis, lid.
Mevr. Dicky Rentier, Zuidwolde, lid en beheer website
Ds. Jan Gerrit Zomer, Staphorst, lid

3. Activiteiten
1. Nieuwsbrief Kerk en Israël Overijssel-Flevoland
Informatiebrief over:
-lopende zaken van de werkgroep KIOF
-K&I-activiteiten in de verschillende gemeenten binnen de Classis Overijssel-Flevoland.
De nieuwsbrief is uitgegeven in januari 2020 en september 2020
2. Fototentoonstelling
De fototentoonstelling ‘Al waren onze monden vol van zang’, heeft als doel het onder de
aandacht brengen van Kerk & Israël van de PKN.
Onze werkzaamheden wat betreft de tentoonstelling 'Al waren onze monden vol van zang'
werden al snel in het begin van het jaar 2020 stilgelegd vanwege de uitbraak van de corona
pandemie.
Gemeenten waar de tentoonstelling in 2020 heeft gestaan met het aantal belangstellende
voor de informatieavond:
Wierden
februari
Gereformeerde Kerk
ca 30
Denekamp
maart
Protestantse Kerk
ca 40
Scherpenzeel september Protestantse gemeente de Achthoek
12
Lemele
oktober
Ichtuskerk
digitaal
In Wierden en Denekamp is de tentoonstelling nog mondjesmaat gepresenteerd, maar wel
waren daar goed bezochte informatieavonden.

1. Wierden - De twaalf fotomontages hingen in de kerkzaal tussen de kerkramen in, goed
zichtbaar voor de kerkgangers. Op donderdagavond 13 februari was er een eerste
kennismakingsbijeenkomst van deelnemers aan een groepsreis naar Israël. Aan deze groep is
d.m.v. een powerpoint-presentatie de tentoonstelling getoond en toegelicht. De groep was
niet op de presentatie voorbereid, zodat een en ander als een verrassing ervaren werd.
2. Denekamp - Op de avond van de jaarlijkse Biddag voor gewas en arbeid heeft Reinier de
powerpoint-presentatie verzorgd. De tentoonstelling stond opgesteld in het
verenigingsgebouw bij de kerk, 'gebouw Irene'. Het is de plek waar op 17 november 1942 de
30 laatste Joodse inwoners van Denekamp weggevoerd werden. Niemand van hen keerde
terug.
De koster in Denekamp vond het erg jammer dat maar weinigen de tentoonstelling hebben
kunnen zien, doordat de toelating van het aantal leden in een kerkdienst beperkt was.
3. Scherpenzeel – De toerustingsavond met powerpoint-presentatie was op 16 september,
verzorgd door Reinier. De groep bestond uit slechts 12 deelnemers, een groter aantal was
vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk. Desondanks was het een waardevolle
avond. De tentoonstelling heeft er niet gestaan.
4.Lemele – in oktober heeft de tentoonstelling gedurende 4 weken in Lemele gestaan, maar
wel in een tijd met beperkt kerkbezoek. De presentatie is op 19 oktober online gedaan door
Jan Gerrit en uitgezonden via Kerkdienst gemist.
Vanwege de corona-pandemie is de tentoonstelling in de rest van het jaar 2020 niet meer
geplaatst geweest
3. Website Kerk en Israël Noord
De Classicale Kerk en Israël Werkgroep deelt een website met Kerk en Israël GroningenDrenthe. De gezamenlijke site is: www.kerkenisraelnoord.nl
Op de site staan oa. de activiteiten binnen de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en
Flevoland en interessante artikelen. Er is een rooster gemaakt voor het aanleveren van een
maandelijkse bijdrage door alle leden van de beide werkgroepen.
4. Aangeboden studiedagen
Pastores-leerhuis in Wierden
5 bijeenkomsten op 27-01, 24-02, 21-09, 26-10, 30-11
Toerusting:
ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen, onderwerpen uit het boek van Elie Wiesel: ‘Mijn liefde
voor de profeten’ resp. Jeremia en Simon
Bert Oude Enkbrink, Een inleiding in de Talmoed
Jacob de Leeuwe: Over zijn vertaling van de Talmoed in het Nederlands. Leesoefeningen;
tractaat Perek Rision ‘de wezel en de put’
Aantal deelnemers: 17

Conferentie Hellendoorn-3
2 maart, Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, ca 45 deelnemers
een dagconferentie voor ambtsdragers, predikanten, kerkelijk werkers, studenten
theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in
Overijssel-Flevoland en Noord Nederland

Thema: In de Leer bij Mozes, leiding geven aan de gemeente, hoe doe je dat?
Sprekers: Prof. Dr Marcel Poorthuis en Jan Jorrit Hasselaar
Prof.dr. Marcel Poorthuis houdt de hoofdlezing met introductie in het werk van Jonathan
Sacks met een toespitsing op zijn essays over 'Mozes als leider'.
Co-referaat: Jan Jorrit Hasselaar, 'Jonathan Sacks als publiek theoloog'.
Ds. Klaas van de Kamp, classispredikant, leidt de daaropvolgende plenaire discussie.
Workshops:
a) doorpraten met Marcel Poorthuis over ‘Managen met Mozes’
b) doorpraten met Jan Jorrit Hasselaar over ‘Mozes en de protesterende boeren’
c) exegetische kanttekeningen bij Exodus 18 o.l.v. ds. Bart Trouwborst
d) teksten over leiderschap in de Bijbelse Salomoboeken o.l.v. drs. Gerard Swüste
e) kennismaken met 'Van Abba tot Zondebok' o.l.v. drs. Reinier Gosker
Voorbereiding Israëlzondag
7 september 2020
Lemele
Instructiemoment voor predikanten ter voorbereiding op de Israëlzondag.
Medewerking van ds. Bart Gijsbertsen (Kampen) en ds. Bart Trouwborst (Nieuwleusen)
Ivm de coronapandemie is deze bijeenkomst uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Daardoor
waren er weinig fysieke toehoorders, buiten de commissieleden om. Toch was er voldoende
interactie .
Aantal deelnemers: fysiek 1 via aanmelding, 5 commissieleden en 1 gemeentelid Lemele
aantal keren ingelogd op 7 september 16, op later moment 92
Via de website K&I-Noord, die van de JC-Dialoog en die van Bart Trouwborst zelf zijn er
mogelijk nog meer ‘luisteraars’ geweest.
Thema was de lezing voor Israëlzondag, zoals aangereikt door de PKN - Deuteronomium
30:11-20.
Ds. Bart Trouwborst behandelde de tekst woord voor woord, vers voor vers, mede aan de
hand van een aantal Joodse commentatoren nadat die door ds. Bart Gijsbertsen was ingeleid
en ingebed in de context.
Ds. Bart Gijsbertsen gaf aan: ‘Lees Deut 30:11-20 niet zonder te beseffen dat ze deel
uitmaken van een betoog van Mozes, de man Gods; en zeker niet zonder te beseffen op welk
moment binnen zijn betoog, zijn ‘afscheidpreek’ deze woorden door Mozes gesproken
worden. Een afscheidspreek die tegelijk een hartstochtelijk pleidooi is.’
5. Toerusting
Op elke vergadering wordt er aandacht gegeven aan één of meerdere artikelen uit het blad
Kerk&Israël Onderweg.
Individuele toerusting d.m.v. lectuur betrekking hebbend op het werkveld/onderwerp.

6. Overigen
Ds. Leon Eigenhuis is lid geworden van Protestantse Raad voor Kerk en Israël en daarmee
ambassadeur voor de classis Overijssel-Flevoland.

Jonette de Hoop
Marimba 18, Kampen

