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Terschuur | Het aantal aanvragen
voor cursussen is tenopzichte vanvo-
rig jaar flink toegenomen, vertelt ds.
Jelle de Kok, stafwerker toerusting
Noordoost-Nederland van het Evan-
gelisch Werkverband (EW). Op dit
moment zijn er rond de twintig cur-
sussen gepland voor het seizoen
2019/2020. Variërend van een cursus
van drie avonden, een training van
een weekend, tot een weekend plus
zeven avonden.

Het EW ontvangt iedere week
nieuwe aanvragen en probeert die
nog zoveel mogelijk in het seizoen
2019/2020 in te plannen. ,,Favoriet
zijn de cursussen ‘Kom Heilige
Geest’, ‘Ruimte voor de Geest’ en ‘Le-
vend in Christus’. Maar ook de disci-
pelschapstraining die we net klaar
hebben, wordt dit seizoen al gege-
ven, bijvoorbeeld begin 2020 in
Sneek.”

Geestelijke vernieuwing
Er staanalmeer cursussengepland in
Fryslân. Onder meer in Frieschepa-
len, Sumar en Dronryp. Het EW ver-
wacht tussen de twintig en zestig
deelnemers op deze locaties.

Het nieuwe onderwijsprogramma
vloeit voort uit het visieplan van de
organisatie voor de komende jaren.
Het EWheeft zijnmissie, de geestelij-
ke vernieuwing van de kerk, de afge-
lopen maanden scherp gesteld. ‘Het
EW heeft de afgelopen jaren in een
hogesnelheidstrein gezeten, mede
door de There is More-conferenties
en andere landelijke en regionale da-
gen’, schrijft directeur Hans Maat in
de jongste nieuwsbrief. ‘We hebben
grote zegen gezien en velen die wer-
den aangeraakt; mensen die moed,
kracht en gaven ontvingen voor hun
persoonlijke situatie en om de eigen
roepinggestalte te geven.’ Tegelijker-

tijd constateert het EW ‘dat het nodig
is omzulke veranderingen in je leven
of dat van de gemeente te begelei-
den’.

Het Evangelisch Werkverband
heeft als doel lokale gemeenten en
individuele gelovigen binnen de Pro-
testantse Kerk te dienen, licht ds. De
Kok toe. ,,Dat gebeurt al ruim twintig
jaar via de Gemeente Groei Groepen.
In deze groepen staat het geloofsge-
sprek en ontmoeting centraal. Daar-
naastmerkenwedat er ingemeenten
behoefte is aan onderwijs. Daarom
willenwe kerkenraden en gemeente-
leden toerusten via cursussen en trai-
ningen. Zodat mensen ontdekken en
ervarenwat het betekent om Jezus te
volgen en te dienen in de kracht van
de Heilige Geest.”

Volwassencatechese
De cursussen zijn een vorm van vol-
wassencatechese, zegt De Kok. ,,Ge-
meentenworden steeds groter. Predi-
kantenzitten tot overhunoren inhet
werk. In veel kerken is een tekort aan
ambtsdragers. ‘Maar’, zeg ikwel eens

tegen een kerkenraad: ‘je investeert
ook helemaal niet inmensen’. Er zijn
weinig leer- en oefenplekken in de
kerk. Die leemte willen we opvullen.
Mijn hoop en verlangen is dat er in
heel de Protestantse Kerk onderwijs
en toerusting aangeboden wordt. En

dat mensen ontdekken: het geloof is
het mooiste wat je hebt.”

Ds. Jelle de Kok ziet de cursussen
als een aanvulling op zondagse kerk-
dienst en de prediking. ,,Ik geloof dat
mensen ook daardoor worden opge-
bouwd. Maar het is soms lastig om
wat je van de kansel hoort, zelf in de
praktijk te gaan brengen. Een verdie-
pende cursus kan daarbij helpen.We

beginnen tijdens de avonden cen-
traal met onderwijs over het thema.
Daarna bespreken we dit in kleine
groepjes en is er ruimte om te oefe-
nen.”

Koninkrijk van priesters
Tijdens de ministrycursus bijvoor-
beeld, oefenen deelnemers met bid-
den voor elkaar. Dat ervaren ze vaak

als een verrijking, merkt De Kok.
,,Soms leeft bij mensen het idee:
‘hardop bidden is iets voor de domi-
nee’.Wedoendat in debinnenkamer
met de deuren op slot, bij wijze van
spreken. Terwijl wij geloven dat God
ons geroepen heeft tot een konink-
rijk van priesters. Wat je zelf hebt
ontvangen, mag je ook uitdelen. En
daar groei je zelf ook weer van.”
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Het Evangelisch Werkverband binnen de

Protestantse Kerk geeft steeds meer

cursussen in lokale gemeenten. Onderwijs

is een nieuw speerpunt van de organisatie.

,,We willen een leer- en oefenplek zijn,

waar mensen kunnen groeien in

discipelschap.”

Hanneke Goudappel
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Groningen | Deze Vredesweek loopt
de katholieke gebedsestafette ‘Vrede
verbindt over grenzen’ van bisdom
tot bisdom. Bij de estafette trekt het
genadebeeld van Onze Lieve Vrouw
van Fatima mee.

Morgen is het bisdom Groningen-
Leeuwarden aan beurt: het beeld
staat dan in de Jozefkathedraal te
Groningen. Daar wordt om12.00 uur
de Rozenkrans gebeden, aansluitend
volgt om 12.30 uur de mis. Het beeld
komt vandaag al uit Heilo (Bisdom
Haarlem-Amsterdam) naar Gronin-
gen en vertrekt morgenmiddag naar
de Sint Catharinakathedraal te
Utrecht.

Het genadebeeld van onze Lieve
Vrouw van Fatima is in 2017 geze-

gend door bisschop Liesen van bis-
domBreda.Dat gebeurde ter gelegen-
heid van het eeuwfeest van de Maria-
verschijningen in Fatima in1917. Het
beeld maakte daarna een rondgang
door het bisdom Breda. De gebedses-
tafette van dit jaar begint en eindigt
ook in dat bisdom.

De Vredesweek is een initiatief
van de internationaal werkende or-
ganisatie Pax, het vroegere PaxChris-
ti. Met duizendenmensen in heel Ne-
derland komt Pax deze week in actie
voor vrede. Samen met mensen in
conflictgebieden wordt gewerkt aan
een menswaardige en vreedzame sa-
menleving, overal in de wereld. De
Vredesweek duurt tot enmet zondag
29 september.

Vredesweek

Gebedsestafette morgen
in noordelijk bisdom

Nijmegen | In een drietal Nijmeegse
cafés kunnen bezoekers vanaf 2 okto-
bermiddels een ‘kletskop’, een speci-
aal vormgegeven koffie- en theekop-
je, laten zien dat ze in zijn voor een
praatje met een onbekende. Het is
een initiatief van de protestantse pio-
niersgemeente De Vierplek, in sa-
menwerking met een aantal horeca-
bedrijven en Driestroom, een organi-
satie voor mensen met een beper-
king.

Predikant Wilma Hartogsveld

kreeg het idee na het lezen van een
artikel over de Skravlekopp’ waarmee
je in een aantal cafés in Noorwegen
kunt latenziendat je inbent voor een
praatje. In de omgeving van Nijme-
genNoordmerkte zij hoeveel behoef-
te er is aan echt contact, ook bij jonge
mensen. Geraakt door de verhalen
over mensen die niet of met moeite
een netwerk kunnen opbouwen,
zocht ze naarmedestanders in en om
de nieuwbouwwijk.

Gemakkelijk contact
In de drie deelnemende Nijmeegse
cafés wordt tijdens de ‘kletskop-uur-
tjes’ gevraagd in wat voor kop de kof-
fie of thee mag worden ingeschon-

ken. Het doel is mensen op een ge-
makkelijke manier met elkaar in
contact te brengen voor even of wel-
licht voor langere tijd.

De koppen en glazen worden ge-
maakt door medewerkers van Ma-
kers & Merken, waar mensen met
een vergrote afstand tot de arbeids-
markt werkzaam zijn. Ook de koek-
jes worden gebakken door mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt.

Hartogsveld hoopt dat het initia-
tief navolging zal vinden en datmeer
maatschappelijke organisaties en ca-
fés de handen ineen zullen slaan.

Zie voor meer informatie
www.kletskop.nl

‘Kletskoppen’ tegen
eenzaamheid in Nijmegen

• Initiatief van protestantse
pioniersgemeente De Vierplek

Het nieuwe onderwijsprogram-
ma van het Evangelisch Werk-
verband bestaat uit twee intro-
ductiecursussen en drie leerlij-
nen. De introductiecursussen
zijn bedoeld voor kerkenraden
en gemeenteleden die willen
kennismaken met het Evange-
lisch Werkverband, zegt ds. Jelle
de Kok, stafwerker toerusting
Noordoost-Nederland van het
Evangelisch Werkverband. ,,De
cursus ‘Kom Heilige Geest’ is
ontwikkeld door ds. Hans Esch-
bach naar aanleiding van de
bede ‘Kom Heilige Geest, ver-

nieuw Uw kerk’. Deze bede werd
uitgesproken bij het ontstaan
van de Protestantse Kerk in
Nederland. De tweede cursus
‘Het koninkrijk van God’ is be-
doeld om zicht te krijgen op het
koninkrijk van God als centraal
thema in de Bijbel.”
De eerste leerlijn gaat over disci-
pelschap en omvat een start-
weekend en zeven lesavonden.
De tweede leerlijn heeft als the-
ma ‘Ruimte voor de Geest’ en
telt vier cursussen. De derde
leerlijn, ‘Kerk in beweging’, is
nog in ontwikkeling. Dit is een

cursus van drie avonden over
wat een kerk van pioniersge-
meenten kan leren.
Het EW heeft op dit moment vijf
docenten (toerusters) die cursus-
sen geven, onder wie ds. Jelle de
Kok. Voor het geven van de cur-
susavonden vraagt de organisa-
tie een catechesevergoeding.
Aanvragen lopen altijd via de
kerkenraad van een gemeente.

Zie voor meer informatie over
het aanbod van het Evangelisch
Werkverband www.ewv.nl/wat-
doen-we

Onderwijsprogramma

Twee introductiecursussen en drie leerlijnen


