Jaarverslag
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Hertogenbosch,
september 2016 t/m augustus 2017

(met in de bijlage het jaarplan 2017/2018)

Inleiding
Dit document dient als jaarverslag van het afgelopen jaar van de Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te ’s-Hertogenbosch. Het doel van dit jaarverslag van de kerkenraad is de beschrijving van
het bestuurlijk werk van het moderamen en de kerkenraad. Het bestuurlijke werk wordt beschreven
vanuit het perspectief van het college voor het pastoraat, het college van diakenen en het college
van kerkrentmeesters. Voor een meer gedetailleerd verslag van de werkzaamheden van de colleges
kunt u de jaarverslagen en jaarplannen van de colleges in de bijlage raadplegen.

Mensen
Ambtsdragers
Eervolle ontheffing uit het ambt van werd op 16 oktober 2016 verleend aan Luc Batterink
(ouderling/kerkrentmeester, voorzitter college van kerkrentmeesters CvK) en op 7 mei 2017 aan
Maartje van Es (diaken). Ook namen we op 7 mei afscheid van Alex van Hengel (penningmeester CvK,
geen ambtsdrager), en Jan Oost (penningmeester College van Diakenen CvD, geen ambtsdrager).
Op 16 oktober 2016 werden Jan Poelstra en Andries van Gemerden bevestigd in het ambt van
ouderling-kerkrentmeester. Jan volgt Luc op als voorzitter van het CvK en Andries volgt Alex van
Hengel op als penningmeester CvK. Op 13 november 2016 werd Anita van den Berg herbevestigd
(voor 2 jaar) en Lina Westerveld bevestigd, beiden als jeugdouderling. Op 7 mei 2017 werd Edwin van
Dijk bevestigd tot diaken, hij heeft binnen het CvD het penningmeesterschap op zich genomen, als
opvolger van Jan Oost.

Pastores
Afscheid Ds. Peter van Helden
Het afscheid bij het emeritaat van Ds. Peter van Helden bestond uit 3 delen: een Zoete inval met
gemeenteleden, de afscheidsdienst, en een conferentie over missionair werk.
Tijdens de Zoete Inval op 28 oktober 2016, waar vele gemeenteleden aanwezig waren passeerde een
zeer divers scala aan optredens de revue, daarnaast trad als cadeau van de kerkenraad Nathalie
Merfort op. Ook werd het boek “Ga met God! Onze liefste teksten voor Peter van Helden”
aangeboden met bijdragen van vele gemeenteleden.
De afscheidsdienst op zondag 30 oktober geleid door ds. Scheenstra en ds. Van Helden, met
medewerking van Vocaal Ensemble LUISTER, werd zeer druk bezocht. “De Tuin”, een credo
gebaseerd op teksten van ds. Peter van Helden, op strofe gezet door ds. Erica Scheenstra op muziek
van organist Jamie de Goei werd als verrassing gezongen. Als cadeau van de gemeente ontving Ds.
van Helden het eerste exemplaar van zijn zelfgeschreven bundel “Ik geloof Ik heb je lief”. Na de
dienst reikte burgemeester Rombouts een Koninklijke onderscheiding uit aan ds. van Helden.
De Conferentie van het Beraad Grote Steden op vrijdag 4 november 2016 had als thema “Missionair
werk: wat bedoelen we, wat bezielt ons en wat doen we?”. Deze dag stond een Anatomische Les op
het programma, met op de snijtafel ten eerste missionair werk en kerkgroei van de
dienstenorganisatie en ten tweede ruim dertig jaar missionair kerkzijn van de PG ’s-Hertogenbosch.
Beroepingsproces
Eind juni 2016 werd de officiële opdracht en het door de kerkenraad opgestelde functieprofiel
overhandigd aan de beroepingscommissie. De sollicitatiebrieven die binnenkwamen werden
geselecteerd op de volgende door de beroepingscommissie opgestelde criteria: 1. Een goede
predikant voor onze gemeente, 2. Goed samen kunnen werken met ds. Erica Scheenstra, 3. De
voorwaarden gesteld in de profielschets. De geselecteerde kandidaten voerden in oktober 2016
gesprekken met de beroepingscommissie, waarna de beroepingscommissie 4 kandidaten selecteerde
om te gaan horen. Op 20 december 2016 maakte de beroepingscommissie de unanieme keuze voor

ds. Ruud Stiemer. Na het inwinnen van referenties en een goed verlopen klikgesprek met ds. Erica
Scheenstra, werd ds. Ruud Stiemer voorgedragen aan de kerkenraad.
Tijdens de kerkenraadsvergadering op 26 januari 2017. gaf Robbim Heins, voorzitter van de
beroepingscommissie, een presentatie over het proces en de kandidaat en beantwoorde vragen. De
kerkenraad stemde unaniem voor het beroepen van ds. Ruud Stiemer, mits er bij het
gemeenteberaad geen gegronde bezwaren zouden komen.
Om de gemeente te horen werd een gemeenteberaad georganiseerd op 1 februari 2017, waar het
beroepingsproces werd beschreven, ds. Ruud Stiemer zichzelf voorstelde en er ruimte was voor
vragen aan de beroepingscommissie en kerkenraad over het proces en de kandidaat. Aansluitend
werd door de kerkenraad definitief en unaniem voor benoeming van ds. Ruud Stiemer als onze
toekomstige predikant gestemd. Dit besluit werd dezelfde avond nog aan de gemeente bekend
gemaakt.
Na het verlopen van de kerkordelijk 5 daagse bezwaartermijn, werd op 9 februari het beroep
uitgebracht op ds. Ruud Stiemer. De beroepsbrief werd persoonlijk aan ds. Ruud Stiemer
overhandigt, waarna direct het bericht van aanname van beroep aan de scriba retour werd gegeven.
Vanuit de classis ’s-Hertogenbosch werd vervolgens de approbatie van beroep afgegeven.
Ds. Ruud Stiemer
De intrededienst van Ds. Ruud Stiemer vond plaats op 18 juni 2017. Hij is inmiddels met zijn partner
Wim Klop naar Empel verhuisd. Hij is volop gestart met kennismaken in de gemeente en werd door
Ds. Peter van Helden in zijn enorme missionair-diaconale netwerk geïntroduceerd.
Ds. Erica Scheenstra
Met een vacante predikantsplek naast zich, de taak van scriba in de Classis en de opleiding
Contextueel Therapeut, was het een druk jaar voor ds. Scheenstra. Toch lukte het haar naast het
draaiende houden, ook nog tijd te maken voor andere grote projecten, zoals de gebedsdienst op
Roze Zaterdag en de voorbereiding van 500 jaar Reformatie.
Nieuwe pastor Jeroen Bosch Ziekenhuis
Sinds 1 januari is. ds. Harry Tacken als predikant met een bijzondere opdracht in het Jeroen
Boschziekenhuis gestart. Op palmzondag werd hij in de eredienst verbonden aan onze kerk en kreeg
hij vanuit deze verbintenis een zending en zegen mee voor zijn werk in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
te ’s-Hertogenbosch.

Vrijwilligers
Onze gemeente zou niet kunnen draaien zonder de inzet van een breed scala aan vrijwilligers. Om
alle vrijwilligers te bedanken voor de inzet in 2016/2017 werden ze op 31 oktober 2017
(Reformatiedag) uitgenodigd voor de voorstelling “Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten
Luther”, door Kees van der Zwaard.

Ontwikkelingen/activiteiten in 2016/2017
Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen in 2016/2017 gerangschikt per pijler van het beleidsplan
2016-2020. Een uitgebreid overzicht inclusief de plannen voor 2017/2018 is te vinden in de bijlage.

Pijler 1. Een herkenbare en zichtbare gemeente zijn.





Onder leiding van ds. Erica Scheenstra werden in alle wijken wijkavonden georganiseerd over
“Wat betekent protestant voor u/jou?, Hoe is het om protestant te zijn onder de grote
rivieren? Eind oktober 2017 heeft een slotavond over dit thema plaatsgevonden, waarbij alle
gemeenteleden zijn uitgenodigd.
De viering van het Heilig Avondmaal werd, naast de lopende viering, voor het eerst sinds de
verbouwing een aantal keren in de kring gevierd. De vieringen zullen in 2017/2018
geëvalueerd en verder praktisch uitgewerkt worden.
De werkgroep communicatie werd opgezet. Zij zullen zich buigen over de interne en externe
communicatie, met als eerste stap het verbeteren van de website.

Pijler 2. Mensen verbinden en boeien.






Het huidige activiteiten-aanbod werd tegen het licht gehouden. Waar is er teveel overlap in
activiteiten, waar zitten de gaten. Een van de punten die hieruit komt is dat we de
aanwezigheid van jeugdgroepen meer gaan benadrukken. De jeugdgroepen zitten 1-2x per
maand tijdens de dienst in hun eigen ruimte, het is goed hun aanwezigheid wel te noemen.
Er werden activiteiten georganiseerd die niet alleen voor actieve gemeenteleden
aantrekkelijk zijn, maar ook voor randkerkelijken, zoals zomerzinwandelingen, kerkcafé,
meditaties, kerkproeverij, Top2000-café, Jazz-dienst op pinkstermorgen.
Er was een grotere variëteit aan muziek in de eredienst, dit leverde positieve reacties op.
Actie Kerkbalans werd geëvalueerd, naar aanleiding hiervan zal de wijze van werving in 2018
op andere wijze gebeuren.

Pijler 3. Present in stad en wereld.









Voor alle wijken zijn sinds vorig jaar wijkteams actief. In verschillende wijken worden Agapèmaaltijden georganiseerd.
De stilteruimte in de kerk is voortaan tijdens de openingstijden van het Kerkelijk Bureau en
tijdens Open Kerk voor ieder toegankelijk. Op woensdag- en zaterdagmiddag is er Open Kerk,
iedereen kan dan binnenlopen in de kerk voor bezichtiging, een rondleiding, een praatje of
om even tot rust te komen. Er worden doorlopend wisselexposities in de kerk gehouden. Ook
worden er lezingen en concerten georganiseerd in de kerk.
In samenwerking met het beraad van kerken namen we ook dit jaar weer deel aan Vuur op
de Parade, een jaarlijks terugkerend moment waarop het vuur ontstoken word, waar we
samen zingen en bidden en daarna een vertegenwoordiger van elke kerk het licht meeneemt
naar de eigen gemeente.
Het contact met buurgemeenten werden aangehaald, er is onder andere een gezamenlijke
jeugdactiviteit georganiseerd en een gezamenlijk openlucht dienst op hemelvaart. De
diaconieën hebben gezamenlijk vergaderd en zijn gestart met uitwisseling van
aankondigingen van activiteiten. Omliggende gemeenten nemen deel aan onze
ouderenactiviteiten.
De diaconie is actief in verschillende sociale netwerken (wijkteams, gemeente,
armoedenetwerk). Persoonlijke ondersteuning bestaat steeds meer uit mensen wegwijs
maken, steeds minder uit financiële ondersteuning. Door het aflopen van Boschveld en de
overname door de gemeente van de winterinloop, is er financiële ruimte over voor nieuwe
projecten.








Een ZWO project in Israël werd afgerond, gestart wordt met een nieuw project in
samenwerking met de jeugd: ondersteuning van stichting ‘de Vrolijkheid’.
Gestart is met verkenning van mogelijkheden tot opzet van een loket voor levensvragen, dit
in samenwerking met andere kerkgemeenschappen (Beraad van Kerken).
Het thema duurzaamheid werd verder uitgediept door de kerkenraad. De gemeente werd
gescand op duurzaamheid en verbeterpunten worden momenteel bekeken door de
kerkrentmeesters. We stapten bijvoorbeeld over op Fairtrade avondmaalswijn. Ook bij het
opstellen van jaarplannen en nieuwe aankopen/beslissingen zal duurzaamheid als
belangrijke factor worden meegenomen.
Op 1 september werd de Dag van de Schepping gevierd. Een oecumenische wandeling door
de stad waar 6 duurzame thema’s werden belicht, voorafgegaan door een korte dienst in
onze Grote Kerk en afgesloten met een gebedsdienst in de St. Jan.
Zaterdag 24 juni 2017 was het Roze Zaterdag in ’s-Hertogenbosch, de dag begon met een
oecumenische gebedsdienst in onze kerk, welke zeer veel bezoekers trok. Het feit dat de
viering in onze kerk gehouden kon worden heeft een goede pers opgeleverd. De viering zelf
heeft veel gesprekken opgeleverd, bij bezoekers, in de gemeente, en later in het pastoraat.
Er was nu kennelijk ruimte of een aanleiding om dingen bespreekbaar te maken die eerder te
lastig waren om woorden aan te geven. De vele aandacht onderstreept hoe belangrijk het is
dat we als kerk spreken over (verschillende vormen van) seksualiteit.

Ontwikkelingen Landelijk: Kerk 2025
De discussie in de kerkenraadsvergadering over de kerkbestuurlijke veranderingen binnen de PKN,
Kerk 2025, is samen met de reacties van andere gemeenten gebruikt als input voor de reactie naar
de synode namens de gehele classis ‘s-Hertogenbosch.
Onze visie in het kort: Onze classis draait goed in de huidige structuur. Wij zijn dan ook geen
voorstander van de nieuwe structuur. De grootschaligheid van de nieuwe classis zien we niet als een
verbetering. De sturing zal bureaucratischer worden en staat in feite haaks op de protestantse
traditie van van onderaf organiseren. De krimp van 75 naar 11 classes is ook erg rigoureus. Ons
inziens is de betrokkenheid bij de classis juist groot door de directe binding tussen kerkenraden en
hun vertegenwoordiger in de classis en is het geen goed idee dit af te schaffen. Daarnaast hechten
wij er ook zeer aan dat de bevoegdheden bij de plaatselijke gemeenten liggen en zijn absoluut geen
voorstander om deze naar een centraler niveau te tillen met een classispredikant. Dit past slecht in
de protestantse bestuurlijke traditie. Dezelfde problemen hebben we met het overhevelen van taken
van de classis naar de synode of van het RCBB naar een Generaal College. Wij zien hiervan niet de
voordelen en zijn tegen een grootscheepse centralisatie.
Vanuit de synode is naar aanleiding van de vele uitgebreide reacties het tijdspad aangepast. De
huidige classis zal i.p.v. tot 1 januari 2018 tot 1 mei 2018 blijven bestaan, aangezien er naar
aanleiding van de reacties vanuit de classes voorzien wordt dat er nog extra uitleg- en discussietijd
nodig is.

Vooruitblik
We gaan verder op de ingeslagen weg, waarbij we verder bouwen aan ons beleidsplan met als
uiteindelijk doel een bloeiende en groeiende kerkgemeenschap te zijn die vanuit het geloof in Jezus
Christus open staat voor een ieder die daarin wil vieren of delen. Open via de contacten met mensen
van binnen en buiten de kerk. Open via het gebouw met ruimte voor bezinning, cultuur en stilte.
Open via helpende handen en steun op velerlei gebied.

Thema’s waar in 2017/2018 specifiek aandacht geschonken aan wordt, zullen zijn:








Interne en externe communicatie. Hoe worden we als gemeente nog beter zichtbaar door
effectieve PR en communicatie.
Missionair zijn naar buiten én naar binnen. Verder werken aan een passend
activiteitenaanbod voor gemeenteleden, maar ook breder.
Specifiek aandacht voor jeugd en jongeren
Het verder opzetten van een loket levensvragen (voorafgegaan door onderzoeken draagvlak
binnen en buiten onze gemeente).
Aandacht voor het vrijwilligersbeleid.
Een bredere inzet van het kerkgebouw, met name ook voor verhuuractiviteiten.
In de kerkenraad zelf aandacht voor verdieping en geloofsgesprek.

Namens de kerkenraad,
Liesbeth Verhoeff-Bakkenes
scriba Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Bijlage: Jaarverslag 2016-2017 en jaarplan 2017-2018 Kerkenraad Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch
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 Wat gaat mee uit ’16-’17?
 Wat zijn nieuwe plannen?



Doorlopende zaak



Blijft in 2017-2018



Uitgevoerd



Beheer van deze contracten bij beheerder
belegd.



Aanpassingen gedaan iom Klimax



In 2017-II wordt bepaald wie op welke wijze
onderhoud pleegt.

Verhuur:
 Organisatie en uitvoering verhuur Grote Kerk







Verhuursituatie panden Gasselstraat, die in
2015 is aangepast, monitoren



Uitgevoerd door L Batterink, vanaf 21/8/2017
ook weer door E vd Schans
Uitgevoerd



Onderzoek naar wijze van actieve werving
verhuuractiviteiten in Grote Kerk
Folder voor werving en acquisitie huurders,
bv. uitvaartondernemingen



Actieve wervingsactiviteiten: eerste opzet
gemaakt ism de M de Bakker en R Hammer.
Concept niet verder uitgewerkt; gekozen voor
doelgroepenbenadering



Naar verwachting eind 2017 weer volledig in
handen van E vd Schans.
Blijft doorlopend aandachtspunt,
huurprijsprocedure mbt Blokker iom RSP
uitvoeren
Opzet actieve werving uitwerken en
praktiseren
Benadering uitvaartondernemers wordt 1e
onderdeel aanpak actieve werving in
foldervorm of anderszins

Jaarplan 2016-2017

Reguliere activiteiten

College van kerkrentmeesters –
Gebouwen
Beheer en onderhoud:
 Uitvoering meerjarenonderhoudsprogramma’s Grote Kerk en panden
Gasselstraat, (de uitvoering wordt in gang
gezet door Gerard vd Vliet.)
 Opzetten Inventarisatie
onderhoudscontracten orgels, vleugel,
installaties
 Experiment verwarming
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PR:


Agenda aan buitenkant GK
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Nagaan hoe we dit idee verder willen
aanvliegen

Idee ontwikkelt; overleg met gemeente levert
onderstaand strandpunt van gemeentezijde
op.

“Een digitaal bord toestaan geeft een precedentwerking. Een niet
digitaal bord, onder voorwaarden tegen de gevel, is de minst slechte
optie in dit geval.
Heel de binnenstad en de Muntel zijn aangewezen als rijks
beschermd stadsgezicht.
Privaatrechtelijk is het eigen terrein maar visueel gezien gaat het
over in de openbare ruimte.
Een eventuele aanvraag zal echt worden geweigerd. Dan kun je de
bezwaarprocedure in. Ter aanvulling; ook in je eigen voortuin kun je
niet zomaar een (reclame)bord plaatsen….”

WKK:
 Afronding verkoop kosterswoning en orgel.



Verkoop kosterswoning afgewikkeld; verkoop
orgel nog in handen van Pels & v Leeuwen



Nagaan of plaatsing op orgelbank zinvol is.

Algemeen:
 Klanttevredenheid meten: hoe?









Vragenlijst gemaakt, verzending
samengevoegd met versturen rekeningen
Nog niet uitgevoerd

Vragenlijst gemaakt, verzending
samengevoegd met versturen rekeningen
Nog niet uitgevoerd

Spelregels mbt het gebruik door de eigen
gemeente en derden evalueren




Zoektocht naar vermogensbeheerder
onroerend goed uitvoeren.




Doorzetten
Uitvoering R&I-inventarisatie

College van kerkrentmeesters –
Organisatie
Veiligheidsplan:
 Opstellen van het plan
 Risico-inventarisatie opstellen




Lopend traject
Uitgevoerd
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Communicatie:
 Nagaan hoe deze versterkt kan worden



Zie samenwerking met wg Communicatie en
activiteiten M de Bakker en R Hammer



activiteiten doorzetten

Groene Kerk:
 Onderzoek naar realisatie Groene Kerk



Onderzoek mbt “groene”inkoop in gang
gezet; gescheiden afvalinzameling
gerealiseerd. Groen kerkgebouw gerealiseerd
door: energievoorziening loopt via “groene”
leverancier, verlichting is grotendeels
ledverlichting, zolder geïsoleerd.



Onderzoek starten naar mogelijkheden om als
gemeente zonne-energie op te wekken (door
als gemeentelijke collectief zonnepanelen aan
te schaffen waarbij gemeente wellicht geld
uitleent aan gemeenteleden).



Doorlopende actie



Blijft doorlopende actie, mbt verwarming
onderhoudscontract afsluiten



Uitgevoerd ism actie kerkbalans 2017.




Uitzoeken of dit herhaald moet worden,
Vacaturebankidee voor vrijwilligerswerving
onderzoeken

Organisatie:
 Professionalisering van de organisatie om
actieve verhuur mogelijk te maken





Actie doorzetten









Belegd bij beheerder, dus in afwachting van
terugkeer E vd Schans plus activiteiten R
Hammer en MA de Bakker
Lopende actie
Lopende actie
Uitgevoerd, op grond van evaluatie 2017 iom
MR opdracht voor actie 2018 geformuleerd





idem
idem
uitvoering actie kerkbalans 2018



Nagaan of samenvoeging KB’s Berlicum,
Vught, Den Bosch haalbare optie is

Installaties:
 Geluidsinstallatie, de warmtevoorziening, ICThulpmiddelen en kerkradio vormen een
doorlopend onderwerp van bezinning
Werkbalans:
 Uitwerking

Contacten archivaris, Donatus, RCBB
Contacten met gemeente
Evaluatie proces Kerkbalans

11

Jaarplan 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017

Jaarplan 2017-2018
 Wat gaat mee uit ’16-’17?
 Wat zijn nieuwe plannen?




Nog niet uitgevoerd
Uitgevoerd



Alsnog invoeren



Lopend traject



Afronden



Doorlopend traject, overleg 2x per jaar



Doorzetten



Keuze gedaan voor beide



Uitgevoerd, heeft paar actieve mensen
opgeleverd
Uitgewerkt door te kiezen voor betaalde
parttime ondersteuning
Opvolger Gerard v Vliet (tbv
gebouwenbeheer) gevonden in persoon Frans
Brouwers



Opvolger Cees Zoutewelle (als archivaris)
zoeken

College van kerkrentmeesters –
Mensen
Werkgeversrol:
 Functioneringsgesprekken
 Opstellen en onderhouden arbeidscontracten
pastoraal werker, vervanging beheerder
 Begeleiding re-integratietraject
koster/beheerder
Pool kosters:
Contacten en aansturing met pool
Algemeen:
 Werken met vrijwilligers en/of betaalde
krachten
 Uitwerking werkbalans


Invulling rol/functie beheerder/koster
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Nog niet uitgevoerd



Alsnog uitvoeren



Evaluatie uitgevoerd; opbrengsten wordt in
kaart gebracht
Zie hierboven
opzet kerkbalans 2018 gerealiseerd door
nieuwe opdracht voor actie 2018.



Voorbereiding eindejaarscollecte nov/dec
2017

Uitgevoerd



Contract met ASN/Vermogensbeheer
afsluiten tbv beleggingen liquide middelen

In 2017 uitgevoerd



In okt/nov 2017 vaststellen

College van kerkrentmeesters –
Geld
Werving:
 Met enige regelmaat aandacht te vragen voor
en informatie te verstrekken over de
mogelijkheden van
schenkingsovereenkomsten, legaten en de
collectebonnen
Kerkbalans:
 Nagaan of uitbreiding actie kerkbalans naar
1100 leden effectief is geweest
 Evaluatie proces kerkbalans 2017
 Opzet kerkbalans 2018 en eindejaarscollecte
2017




Algemeen:
 Opstellen begroting 2018 ev plus actualisering 
meerjarenbegroting
 Financieel jaarverslag 2016

Beleggingen:
 Opstellen statuut (iom diaconie)

Tarieven:
 Jaarlijks vaststellen



Uit te voeren in sept/okt 2017
Uit te voeren in september 2017
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College van Pastoraat
Engelen project
Diverse musici en groepen hebben hun
medewerking verleend aan de erediensten:
muziekgroepje Cisca de Jong
koor Luister (afscheid Peter van Helden)
fluitiste Karin Jochems (Gedachteniszondag)
projectkoor o.l.v. Jamie de Goei
vrouwenkoor De Sirenen (Kerstnacht)
trompettist Ab Brouwer (Kerst)
koor Melodiek
koor Lighthouse
Verkade ensemble (blokfluit)
Carel Ter Linden en Karin Kuijper (Goede Vrijdag)
trompettist Ab Brouwer (Pasen)
Oegandees kinderkoor
Cantorij uit Brielle
projectkoor o.l.v. Rob vd Eijkhof (intrede Ruud)

Bewaken en verder ontwikkelen van de gang van
zaken in de orde van dienst.
Voorbespreken en evalueren van bijzondere
diensten.

Na het uitproberen van enkele varianten, heeft de
bediening van de doop een vaste vorm gekregen.
Jeugd: bijeenkomsten diverse jeugdgroepen
tijdens wekelijkse kerkdiensten.
Kerstmusical, kinderdienst, uitstapje 4 - 12
Fun-activiteiten voor 12 + jeugd
Catechese 16+ “FeeST”

Voortzetten en geleidelijk verder uitbreiden van
een gevarieerd aanbod van muzikale bijdragen
aan de erediensten. Al diverse musici vastgelegd
voor het nieuwe seizoen.

Speciale aandacht voor de aanvang van de
diensten (orgelspel, oefenen lied, …)
Kerk op Schoot diensten ( 0 - 5 jaar)
Verbinding predikanten en jongeren
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College van Diakenen







Ondersteuning kerkdiensten
Persoonlijke ondersteuning
Maatschappelijke projecten
Werkgroep Amnesty International
Bloemenfonds
WMG (zie aparte verslaglegging)










Inzet vaste diakenen/ambtsdragers in JBZ.
Ondersteuning viering HA in
verzorgingshuizen.
Viering HA in GK lopend, aantal malen ook in
kringvorm met dopen ouwels in wijn, mooie
alternatieve vorm (o.a. bij drukke dienst).
Pers. Ondersteuning: steeds meer mensen in
eigen kracht zetten, ondersteunen via
netwerken (ook samenwerking sociaal
wijkteam), minder financiële ondersteuning.
Maatsch. Projecten: afbouw winterinloop en
Boschveld waardoor (ook financieel) ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen.
Agape maaltijden in WKK lopen door, goed
bezocht.
Aandacht besteed aan vakantiebureau bij
ouderenactiviteiten.
Amnesty groep heeft goed gewerkt.
Bloemenfonds heeft goed gefunctioneerd.




Reguliere activiteiten continueren.
Maatschappelijke projecten: Zoeken (overleg)
naar nieuwe projecten in de stad.
Contact met Humanitas over expertise op
gebied schuldhulpverlening.
Amnesty: groep is op zoek naar
mogelijkheden om meer met digitale
verzendmethoden te gaan doen.
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Niet uitgevoerd



Afhankelijk van plaatsbepaling Open kerk



idee ontwikkelt, overleg met gemeente
gaande over welstandsaspecten en
omgevingsvergunning
werkgroep communicatie is bijeen geweest
en leidt tot communicatieopzet.



Slotavond op 24-10 – Luther, Voorstelling
over Luther op 31-10





Keek op de week vervolg geven
Andere zinvolle invullingen vergaderingen
Nieuw initiatief: Opzetten van cursus
Kerkmuziek (door Jamie en Erica) voor
gemeenteleden.
Blijvend informeren middels Kruispunt,
zondagsbrief, Facebook

I Herkenbaar en zichtbaar in de stad

College van Kerkrentmeesters



Profilering WMG en Open Kerk op elkaar
afstemmen (CvK en CvD)
Aan buitenzijde kerk onze activiteitenkalender zichtbaar maken (CvK)

 Taakgroep Communicatie versterken (CvK)
Website meer smoel geven en agenda
prominenter (CvK / taakgroep communicatie)



College van Pastoraat




Thema Luther & 500 jaar protestantisme
(Erica). Gemeentebreed gesprek starten

d.m.v. wijkavonden (Erica)
Organiseren Interactieve viering over onze
identiteit (CvP, taakgroepen Vieren en Leren)



Diverse wijkavonden door Erica – succesvol
geweest



Zijn er interactieve vieringen geweest? Het is
onduidelijk wat onder interactief wordt
verstaan
Keek op de week opgestart







Jeugdwerk wordt duidelijk zichtbaar gemaakt:
welke groepen zijn actief? Zondagsbrief en
Kruispunt
In de kerkdienst wordt benoemd als er
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College van Diakenen




Overleg met werkgroep communicatie om
folder en website tekst vorm te geven.
Afspraken over publicaties in Kruispunt
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groepen actief zijn in andere ruimtes van het
kerkgebouw
actuele berichten via Facebook
Overleg over (en initiatief tot) communicatie
via folder en website heeft nog niet
plaatsgevonden.
In Kruispunt zijn regelmatig zaken vanuit het
CvD gepubliceerd.






Werk maken van vermelding en toelichting
CvD op website PGH en facebook.
Overleg WG communicatie (of intern) over
folder/materiaal om werk CvD bekender te
maken. Hier ook Kruispunt voor gebruiken
(‘wie zijn die mensen die de collecte doen op
zondag?’).
Vaker ijkmomenten en projecten in beeld
brengen.
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II (Ver)binden en boeien

College van Kerkrentmeesters





Actie kerkbalans
Kerkbalans verbreden van 400 naar 1200
stuks
(opnieuw) benaderen passieve leden, vervolg
AKB+



actie 2017 geëvalueerd hetgeen heeft geleid
tot opdracht actie 2018



zie nieuwe opzet actie 2018



Het muzikale aanbod in de erediensten was in
het seizoen 2016-17 aanzienlijk groter dan
voorheen. Reacties overwegend positief.
Dienst is er geweest en goed ontvangen
Er is een dienst geweest na de gastendag –
hierin zat ook de top 10 van mooiste liederen
uit liedboek verwerkt
Taakgroep leren “in ruste” geweest

College van Pastoraat




Dienst voor alle leeftijden op 13 nov
Dienst speciaal voor ouderen organiseren






Taakgroep Leren versterken





Aanbod ‘leren’ tegen het licht houden vanuit
verschillende leeftijden & doelgroepen en
agenderen in de KR
Jongeren betrekken bij diaconaal werk





Jeugdmuziekgroep




Per jaar 1 kinderdienst (zomer) en
Per jaar 1 dienst van 0 tot 100



Taakgroep leren weer opstarten en
versterken met Erica en Ruud – Jantine
Havinga wordt lid
Herijking van activiteiten taakgroep leren







Jongerenreis organiseren



Geen voorbereidingen hierop gedaan – vraag
is wat we ermee willen



Project “Een lach op het gezicht van kinderen
in NL”( diaconaal project voor kinderen)
Wim vd Geest vertelt over Sri Lanka bij 12 +
en 15+
Onderzoek naar wens en haalbaarheid
jongerenreis
18
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Kerkcafé in de GK en in de wijken (CvD)



(laten) organiseren van toegankelijke vormen
van spiritualiteit: zinwandelingen, meditaties,
labyrinth, open kerkdiensten (CvP)













Benaderen 30/40 ers groep niet-protestantse
partners



KND meebrengen voedsel bij
avondmaalsdiensten voor Voedselbank
oliebollen voor goed doel
spaardoel KND
kerststukjes/kaarten
Kerkcafé behouden in bestaande vorm
Agape maaltijden vinden plaats
Bijeenkomsten in het Pumpke (centrum)
Zinwandelingen zijn zeer succesvol op de
woensdagochtenden
Labyrinth heeft niet plaatsgevonden
Onduidelijk wat we verstaan onder open
kerkdienst
Er heeft een avond plaats gevonden van 30ers en 40-ers – met thema

Jaarplan 2017-2018
 Wat gaat mee uit ’16-’17?
 Wat zijn nieuwe plannen?









Kerkcafé ook in andere wijken?
Wijkavonden organiseren
Ministerium van predikanten nieuwe
samenstelling pakt een aantal zaken weer op
Opstart “Geloven voor Dummies”
Opnieuw nadenken over positioneren van
projectkoren o.l.v. Jamie of Rob.
Plannen 30-ers en 40-ers? Geen trekkers
momenteel

College van Diakenen





Helpende handen evalueren (evt. aansluiten
bij Divers)
Ouderenactiviteiten evalueren (september)
Kijken naar mogelijkheden andere
doelgroepen te betrekken (jongeren
betrekken bij werk CvD?)
Verdiepende discussie: Hoe mensen van
buiten de kerk te (ver)binden?







Helpende handen bleek niet veel
geraadpleegd. Hulpvragen worden via
regulier pastoraal en diaconaal circuit
opgepakt, apart kanaal blijkt niet nodig.
Helpende handen stopt.
Ouderenactiviteiten blijken na evaluatie te
voorzien in behoefte. Bredere openstelling
voor ook ouderen uit omliggende gemeenten
is succesvol ingezet.
Mensen van buiten de kerk verbinden: geen
actie.






Continueren ouderenactiviteiten inclusief
uitnodiging van ouderen uit omliggende
gemeenten. Inzet op variatie in programma
en verbinding met jeugd.
Ruimte voor projecten van gemeenteleden bij
de ouderenactiviteiten (collectedoelen).
Jeugd betrekken bij activiteiten diaconie: start
via ZWO project.
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III Present in stad en wereld

College van Kerkrentmeesters





Uitbreiding verhuur. Nieuwe huurders werven 
o.a. op basis van analyse diverse
evenementenkalenders

Openstelling gebouw uitbreiden, gebruik
stiltecentrum & bezinningsruimte

Gebouw beter benutten voor
afscheidsrituelen, o.a. folder maken voor
uitvaartorganisaties.

Onderzoek naar mogelijkheden actieve
verhuur in gang gezet, accent op scholen,
orkesten en uitvaartondernemers.
Stilteruimte opengesteld op momenten dat
kerk.buro bezet is cq koster aanwezig is
Wervende brief richting uitvaartondernemers
in voorbereiding



wervende brieven met foto’s naar deze
doelgroepen uit laten gaan




Top 2000 wordt weer georganiseerd
Nieuwe plannen zoals o.a. Pierson lezing en
taakgroep leren komt met een nieuw
programma

College van Pastoraat









Kerkcafé Top 2000 organiseren (CvP)
Organiseren van activiteiten zoals lezingen en
concerten in de Grote Kerk, waar emotioneel
iets gebeurt
Verhalen vertellen
Agapè maaltijd in de wijken
Sociale Wijkteams
Gesprekskringen o.a. in de Hooghe Clock
i.s.m. andere geestelijk verzorgers (CvP)
Plan ‘Loket Levensvragen’ uitwerken en
agenderen in de KR (CvP)
Samen met partners meer structuur geven
aan thema Eenzaamheid vanuit onze
kerkelijke identiteit











Top 2000 was een succes in 2016
Diverse activiteiten – alleen grote vraag is wat
is een activiteit waar emotioneel iets
gebeurt?
Verschilt per wijk
Niets specifiek opgestart
Gebeurt al
Project is opgestart





Wat willen we?
Plan met CvD maken



Loket komt met rapportage en plan

Onvoldoende opgepakt
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College van Diakenen




Gesprek MW over hun deelname aan
netwerken, hun adviesrol en hoe elkaar
verder aan te vullen / te versterken.
Contactmomenten sociale wijkteams
benutten. Aanhaakmogelijkheden benutten.
Aandacht besteden en dragen voor de diverse
projecten in de stad (Hart van de stad meer
over het voetlicht?) in PGH en in stad? MW?






Gesprek met WMG loopt, men werkt
projecten nog verder uit en komt daar mee
terug. O.a. aandacht voor doorstart
Boschveld.
Contacten met sociale wijkteams werken in
de praktijk, netwerken blijft nog achter bij
wens (wederzijds is initiatief beperkt).
Projecten onder de aandacht via WMG, CvD
heeft dit in collectedoelen maar beperkt
meegenomen.
Vanuit CvD deelname aan werkgroep over
loket Levensvragen.
ZWO project Seeds of hope is ondersteund
maar door beperkte informatie vanuit
KIA/project niet volledig over het voetlicht
gekregen.







Keuze ondersteuning maatschappelijke
projecten in samenspraak met WMG.
Specifieke aandacht voor contact/netwerken
met sociale wijkteams (revitaliseren).
Lokale projecten inbedden in collectes tijdens
40-dagentijd.
Loket levensvragen ondersteunen/mede
invullen vanuit CvD.
Mogelijkheden verkennen van organiseren
vakanties gemeenteleden met eigen
vrijwilligers (i.s.m. vakantiebureau).
Start nieuw ZWO project ‘Stichting de
Vrolijkheid’, samenwerking met de
kindernevendienst/jeugdgroepen.

21

