
HERVORMD    GELDERLAND 

Kwartaaluitgave van het PROVINCIAAL KERKELIJK BUREAU 
van de NEDERLANDSE HERVORMDE KERK in Gelderland                                                       

MAART 1989 NR. 1 

Redaktieadres: Zijpendaalseweg 51a Postbus 1238 6801 BE Arnhem telefoon 085-456047/433009 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-SCRIBA VAN EEN P.K.V..... 

IS DAT EEN BAAN?! 

De vraag werd me meermalen gesteld toen ik in april 1985 benoemd was. Wat 

weet een doorsnee hervormd gemeentelid van de Provinciale Kerkvergadering 

(PKV)? Een voetbalclub? En een doorsnee burger van een scriba? Een 

archivaris? Je kinderen hebben grote moeite duidelijk te maken wat pa gaat 

uitvoeren. Ze weten het zelf nauwelijks. Nu ik al meer dan drie jaren scriba ben, 

is het gevraag naar mijn werk, ook in de kerk, niet afgenomen. Het leek me wel 

aardig - om althans iets duidelijk te maken - de activiteiten van één willekeurige 

werkweek eens op een rijtje te zetten. ‘t Is maar dat u weet ‘waar Willem Wever 

woont....’ Ik moet het hier en daar wel kort houden, telegrammatisch dus. En ik 

overwegend meestal fictieve namen. 

 

 



Maandag  

Op het bureau aan de ‘Ziep’ is altijd koffie. Zuivere. Met allebei een kop voor 

ons beginnen Ine Alders, de secretaresse, en ik de wekelijkse werkbespreking.  

Vrijdag was er moderamen en breed moderamen. Daar komt een reeks brieven 

uit voort, te schrijven aan kerkenraden, aan ‘Leidschendam’ (het bureau van de 

synode, AR), aan organen van bijstand. We noteren de puzzels die we moeten 

zien op te lossen: is ds. X die een gemeente in Zwitserland dient beroepbaar in 

Eierveld? Heeft de heer A. te Valkerbeek preekbevoegdheid? Moet Appelhuizen 

streven naar een parttime predikant of een bijstand in het pastoraat? Er moet een 

aansporing naar de ‘organen’ om uiterlijk 1 maart hun bijdrage te leveren voor 

het jaarverslag - 1988. We vinden een plekje in de agenda voor een gesprek met 

een theologisch kandidaat die een gemeente zoekt. Er moet een brief naar de 

Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken over de provinciale evenknie 

van de Hervormde Vrouwendienst. En er moet nog veel meer.  

Beladen met werk zet de secretaresse zich achter haar bureau. Ouderling Plataan 

uit Wolfdorp belt me op. Hij vraagt welke bevoegdheden een mens moet hebben 

om bijstand in het pastoraat te mogen zijn. Ik antwoord naar vermogen. Na hem 

mevrouw Jamaar uit Waaldorp aan de lijn. Daar zijn ze dan toch gestart met het 

beroepingswerk! Of we daar een soort spoorboekje voor hebben? Ja, dat hebben 

we.  

‘s Middags vergadering van de Financiële Commissie, waar ik adviseur van ben. 

Vergadering is goed voorbereid. We praten en besluiten over financiële zaken, 

over het bureau en de komende automatisering, over de bekostiging van een 

functionaris jeugdpastoraat, over de centrale financiën en de PKV- en, over het 

provinciaal fonds.  

Avond. Vrij voor privéklus: bestuursvergadering jeugdopvanghuis ‘Meet Inn’ te 

Ede. Geopend in september. Er komen veel jongeren, wel 45 per dag. Voor 

ontmoeting, advies, een maaltijd. Er is veel te regelen. We zijn blij dat het zo 

goed loopt. 

  

Dinsdag  

Alvorens naar Arnhem te rijden typ ik de laatste regels van vier postilleschetsen 

voor Postille 1990, die ik beloofd heb te schrijven. ‘t Was fijn er aan te werken, 

maar ik laat toch de enveloppe met de vruchten van nogal wat uren studie 

dankbaar in de bus glijden: klaar!  

Ds. Kopstoot komt volgens afspraak praten over zijn al of niet in de vut gaan en 

of je dan nog ‘iets doen mag in de kerk’. Ik geniet van zijn geestige verhalen: 62 

jaar en nog vol geestdrift. Ik neem de tijd voor het grondig lezen van het 

geschrift ‘Taalzonden’ dat de P.K.V. van Utrecht uitbracht. Over communicatie 

en publiciteit van P.K.V. naar gemeenten toe. Interessant en vooral leerzaam, 

zeker ook voor mijn provincie. Na de gezellige lunch met collega’s in de 

‘kantine’ ontvang ik de secretaris van een telefonische hulpdienst in de regio. 



Hij prijst het uitzicht uit mijn kamer (Sonsbeek!) en vraagt de weg naar de 

diaconieën. Ik vertel hem over onze volijverige Provinciale Diakonale 

Commissie en haar coördinator en hij vertelt over de werkwijze van zijn 

hulpdienst en de velen die daar een beroep opdoen.  

Ik verdiep me in een vrij groot aantal kerkbladen en andere tijdschriften uit de 

kerkprovincie en bereid mij voor op de lezing, die ik de volgende dag moet 

houden voor één van de classicale vergaderingen. Zo nu en dan tussendoor een 

telefoongesprek. Onverwachts komt collega NN binnen. Hij zit met een 

probleem, dat ik niet voor hem kan oplossen, maar we hebben een goed 

collegiaal - pastoraal gesprek.  

Na de avondmaaltijd thuis moet ik er nog op uit: naar Rijndorp. Daar is de 

dominee vertrokken en men wil graag overleg over de toekomst van de 

gemeente, Samen op weg en nog een handvol zaken meer. Het wordt een goede 

ontmoeting met een fijne kerkenraad.  

 

Woensdag  

‘s Morgens al vroeg naar Harderwijk, naar de zevende classicale vergadering 

waar ik de beleidsnota van de PKV inleid en toelicht. In de Bethelkerk, 

gebouwd ter vervanging van de vorige kerk die een aantal jaren geleden door 

brand verwoest werd. Ik preekte er vroeger nogal eens. De nieuwe kerk is fraai, 

maar ik moet denken aan Ezra 3: 12.  

De sfeer is hier ingetogen. De aanvangspsalm wordt ‘isoritmisch’ gezongen, 

uniek voor de classes in de provincie. Na mijn verhaal een goede 

gedachtewisseling over het beleid. Ook hier, als overal, positieve reacties op 

onze beleidsnota en kritische solidariteit met de PKV.  

De dag staat ook verder in het teken van beleid. Met Nelleke Viezee, 

vormingswerkster voor Oost - Gelderland, praat ik even over plaatselijk beleid 

maken. Er moet een handreiking komen voor de kerkenraden.  

‘s Middags voorzittersconvent.  

Ik heb de vergadering met Ine voorbereid en de hoofdmoot van het beraad is 

weer het beleid van de PKV: waar zijn overlappingen in het werk van de 

organen van bijstand? Hoe kan er meer coördinatie komen? Een door mij 

geschreven praatstuk hierover wordt uitvoerig besproken. Ook over de financiën 

valt nogal wat te delibereren. Er is wederzijdse informatie.  

Ik voel me gelukkig met de inhoud en sfeer van de vergadering. Er komt meer 

samenhang, ook saamhorigheid.  

Een paar uurtjes thuis. Mijn vrouw en ik wisselen ervaringen uit. Toch nog weer 

op stap. Naar een kerkenraad in een dorp ‘ergens in Gelderland’. Moeilijk. 

Urenlang. Niets van te vertellen: embargo...  

 

Donderdag  



Een dag achter m’n bureau. Ontwerpen van de jaarlijkse folder voor het 

provinciaal fonds. ‘k Heb ideeën over de lay-out om voor te leggen aan de 

drukker. Wat mij betreft botvieren van een stukje liefhebberij. Publicitaire 

vormgeving is belangrijk.  

Telefoontjes komen en gaan de hele dag ‘k Heb een lange bespreking met Jan 

Voorhaar over de gemeente Tobberen, waar we samen mee te maken hebben 

vanuit het scribaat én vanuit de Provinciale Kerkvoogdij Commissie. Als zo 

vaak. We worden het eens over een brief met adviezen aan kerkenraad en 

college van kerkvoogden aldaar.  

Donderdagavond: vrij. Plaatsje tussen de andere bassen op het koor ‘Excelsior’. 

We oefenen de Mattheüs Passion’. Het koor zong die al drie keer. Voor mij is 

het de eerste maal. De overbekende koren zing je snel mee. ‘Sind Blitze, sind 

Donner’ niet. In dat machtige geweld red ik het niet… ademloos. 

Vrijdag  

Ook de laatste werkdag van de week is ditmaal een bureaudag. Ik heb gepland 

aan het jaarverslag te werken en ik heb heel wat uren nodig om de gegevens te 

verzamelen voor mijn aandeel daarin. Toch heb ik geleerd hier enig systeem in 

te brengen. Tenslotte praat ik aan de hand van mijn gegevens de tekst in op de 

dictafoonband.  

Ik teken een schema ten gebruike op een komende avond voor een 

gesprekskring. ‘k Ben gevraagd te komen vertellen over de organisatie van de 

kerk onder de titel ‘Hoe zit de Hervormde Kerk in elkaar?’  

‘s Avonds is er de rust van de studeerkamer. Voorbereiding van de jeugd- 

dienst, zondagochtend, in de Bethlehemkerk te Arnhem. Tekst en liturgie zijn 

met de jeugddienstcommissie grondig doorgenomen. Ik denk de preek ook ‘s 

avonds in Beekbergen te houden. Er zal ook zaterdag nog wat aan gewerkt 

moeten worden....  

Ik sla alvast een blik in het boekje dat ik me voorgenomen heb dit weekend te 

lezen: C.K. Barrett, ‘Kerk, ambt en sacramenten in het Nieuwe Testament’. 

Onze jongste dochter valt binnen, net terug van een korte skivakantie in 

Oostenrijk... .even is de PKV ver weg nu.  

 

A. Romein  

  


