
 

De Ring Breukelen: een uitleg 
 

De oude classis structuur bestaat niet meer. De voorgaande classes zijn samengevoegd tot 11 nieuwe 
classes, waarbij de classis Breukelen is opgegaan in de nieuwe classis Utrecht. Deze nieuwe structuur 
brengt veel veranderingen met zich mee; één daarvan is de introductie van de Ring Breukelen. 

Wat is een ring? 
De ringen zijn door het generale college voor de kerkorde (GCKO) geïntroduceerd als een lichte 
hulpstructuur voor de organisatie van de ontmoeting van de gemeenten. Het GCKO achtte het niet 
doenlijk voor de visitatoren om de organisatie van de ontmoetingen op zich te nemen, zoals door 
Kerk 2025 werd voorgesteld. Elke gemeente wordt dus door de classicale vergadering ingedeeld in 
een ring. Gemeenten kunnen in principe ook zelf aangeven tot welke ring zij willen behoren. 

Binnen deze ring zal de ontmoeting van gemeenten en de onderlinge samenwerking vorm moeten 
krijgen. De werkgemeenschap van predikanten, die naar verwachting samenvalt met de ring, krijgt 
volgens de kerkorde de nieuwe taak om bij te dragen aan de ontmoeting van gemeenten binnen hun 
ring. De invulling en organisatie van de ontmoeting binnen de ring wordt verder aan de kerkenraden 
en werkgemeenschap overgelaten. Het ligt voor de hand dat zij gezamenlijk een regeling vaststellen 
voor de werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn. Daarvoor kan een model regeling beschikbaar 
worden gesteld. 

Wat wil de Ring Breukelen gaan doen? 
De doelstelling van de Ring Breukelen is meervoudig. Centraal moet de onderlinge ontmoeting staan. 
Motivatie daarvoor is het besef dat we vanuit de eenheid van Christus deze opdracht hebben. 
Hoewel we als gemeenten verschillend zijn, zijn we één in Hem. Dat is het uitgangspunt. Die eenheid 
willen we bevorderen door de onderlinge ontmoeting, waarbij de omvang van ‘de oude classis’ de 
nieuw te vormen ring wordt.  

Argumenten voor de nieuw te vormen ring zijn als volgt geformuleerd:  

 Beseffen dat de kerk breder is dan de eigen gemeente, gemeente overstijgend dus;  
 Leren van - en ervaringen delen met elkaar;  
 Voeding en inspiratie opdoen bij- en aan elkaar;  
 In een seculiere maatschappij hebben we elkaar nodig.  

Wie is er welkom? 
De scriba wordt aangeschreven en daarmee de hele kerkenraad en zelfs via de kerkenraad alle 
geïnteresseerde gemeenteleden en/of taakgroepen. Iedereen die geïnteresseerd is in het thema van 
die avond is welkom! 

Hoe worden de bijeenkomsten vorm gegeven?  
We gaan de bijeenkomsten laten rouleren over de deelnemende gemeenten. Er moet ‘een vast 
clubje’ gevormd worden dat de bijeenkomsten initieert. Dat groepje vraagt een gemeente om de 
organisatie op zich te nemen en een spreker te zoeken bij het thema van de avond. De aangewezen 
gemeente en het ‘vaste clubje’ dragen de verantwoordelijkheid voor de avond in kwestie.  



 
 
 

Mocht dat niet functioneren, of is het aanbod onvoldoende, dan kan er op alfabetische volgorde een 
gemeente worden aangewezen. Nadrukkelijk streven we diversiteit na in samenstelling van de 
initiërende groep. Per definitie hoeven het niet alleen predikanten of ambtsdragers te zijn.  

Wat is de frequentie van samenkomen?  
Maximaal 2x per jaar lijkt op dit moment genoeg. Uitbreiding is altijd nog mogelijk.   

Wat moet de inhoud van de avonden worden? 
De avonden beginnen met een liturgisch moment in het kerkgebouw van de organiserende 
gemeente. Vervolgens zal er een deskundige zijn die ‘iets neer zet’. Het is belangrijk dat er 
geïnvesteerd wordt in kwaliteit. Daarna kan er in groepen of plenair verder verdiepend worden 
gesproken. 


