
Sfeerverslag ontmoeting ring Hattem 
 
Alweer de tweede keer dat er een ontmoeting van gemeenteleden in de ring Hattem als deel van de 
classis Veluwe heeft plaatsgevonden. Deze keer op donderdag 21 maart 2019 in de Hervormde kerk 
te Emst. Mooi om 40 á 50 mensen te mogen ontmoeten. Dit versterkt het ringwerk en de 
verbondenheid tussen gemeentes onderling. Dan blijkt toch weer dat de kerk ‘verbindt’ juist in deze 
tijd van verandering en onrust. 
 
Na de opening door ds. Van de Noort in de kerkzaal gingen we terug naar de ontmoetingsruimte. De 
gelegenheid werd geboden tot het melden van bijzonderheden uit de eigen gemeente. Aansluitend 
mocht ik zelf nog een aantal mededelingen doen namens de classis Veluwe. 
 
Teunie van de Water heeft het onderwerp ‘geloofsgesprek behandelen en oefenen’ ingeleid en 
geoefend. Tijdens deze gesprekken ga je door verschillende lagen. Deze zijn als volgt te  
onderscheiden: 
 
1. Algemeen (Koetjes/kalfjes) -  buitenste voorhof - feiten; 
2. Gevoelens - binnenste voorhof - gevoelen; 
3. Geloofsovertuiging – Heilige - Levensbeschouwelijk geloof; 
4. Geloofslaag - Heilige der Heiligen - Gods aanwezigheid, verborgen omgang. 
 
Uit de reacties van de aanwezigen werd duidelijk dat deze volgorde afhankelijk is van hoe het 
pastorale gesprek met de bezochte(n) tot stand is gekomen. Bij onbekenden zal het een gesprek zijn 
van aftasten en zoeken waarbij mogelijk alleen de eerste twee lagen aan bod komen. Een vervolg  
gesprek kan noodzakelijk zijn om het vertrouwen te winnen en dan samen dieper te gaan. Bij een 
bekende kan vaak al eerder de diepte ingegaan worden alhoewel  voorzichtigheid  geboden blijft.   
Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u dit vinden op de site van de Protestantse Kerk of 
een training volgen via de link https://www.protestantsekerk.nl/training/pastoraal-gesprek 
 
Een inspirerende avond die werd afgesloten door ds. Lavooy. Hij deed voorbede voor de eerder 
opgegeven bijzonderheden.  De afspraak is gemaakt om elkaar weer te ontmoeten in september of 
oktober in Oene. 
 
Deze ringavonden staan open voor iedereen. Als u het voornemen hebt ook zo'n avond bij te wonen? 
U bent dan echt van harte welkom. Laat je inspireren! 
 
Johan Jobse, afgevaardigde ring Hattem 
 
 
 
 
 


