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Het afgelopen jaar kan in drie stukken worden verdeeld: van januari tot mei, van mei tot augustus en van 
augustus tot nu. De eerste maanden hebben Jan en ik nog samengewerkt in een anderhalve 
predikantsplaats. Dat eindigde met het geweldige symposium en afscheid. Daarna kwamen er zware 
maanden, waarin ik er alleen voor stond. In die tijd waren er toevallig ook vrij veel begrafenissen en ging 
verder het gewone werk ook door. Die tijd deed mij wel eens verzuchten, dat een halve dominee in een 
grote gemeente als de onze, te weinig is. Vanaf augustus kwam Yvonne Smit als kerkelijk werker de 
gelederen versterken. Haar werk is weliswaar heel anders van aard, maar toch is het fijn om weer met zijn 
tweeën te zijn. Dat neemt niet weg, dat ik nog steeds vind, dat we een te kleine bezetting van de 
predikantsplaats hebben, daar moet serieus over worden nagedacht. 
Vorig jaar eindigde ik mijn stukje als volgt: ‘het komende jaar zal voor mij spannend zijn: de gemeente 
draait op veel vrijwilligers, maar gaat het mij lukken, om binnen de beperkte tijd die ik heb, toch goed te 
kunnen functioneren? Zoals hieronder duidelijk is, staat er veel op het programma. Ik zal me daar met hart 
en ziel voor inzetten, maar zal toch ook nuchter en zakelijk op mijn uren moeten letten’. 
Dat laatste is nog niet erg gelukt, maar met behulp van een coach hoop ik daar wat verder in te komen. 
Nog een punt van zorg: er is nog geen nieuwe voorzitter van de Kerkenraad. Hoe dat gaat uitpakken, 
moeten we bekijken, maar makkelijk wordt het niet. 
 

I. VIEREN  

 
A. Zondagse diensten, ik zal in 2018 voorgaan in meer diensten dan volgens mijn aanstelling moet, 

maar minder dan vorig jaar. Dit is een bewuste keuze: de zondag is nog altijd de dag waarop het 
hart van de gemeente het duidelijkst klopt. Men viert samen, en ontmoet elkaar. Ik vind het 
belangrijk, dat de wijkpredikant daar regelmatig bij aanwezig is. Daarom zal ik dit jaar in 21 of 22 
diensten voorgaan. . 

B. Open kringvieringen. Deze worden op de tweede zaterdag van de maand gehouden, hiervan zal 

ik er 3 doen (deze zijn meegeteld in de 22 diensten hierboven genoemd); de Regiegroep helpt 
constructief mee met de voorbereiding van deze diensten. De experimentele diensten worden 
voorbereid door Marja Engelage; het is de bedoeling, dat sommige van deze diensten zonder 
predikant zullen worden uitgevoerd, en anderen door gastpredikanten.  

C. Kerngroep Vieren. De kerngroep eredienst is officieel vastgesteld, maar functioneert nog niet. Het 

is de bedoeling dat er drie mensen zitting in nemen, te weten Simon, ikzelf en een derde persoon. 
Het zal een groep zijn die vooral coördinerend werkzaam zal zijn, zodat alles goed op elkaar wordt 
afgestemd. Daarbinnen zal ook de oude werkgroep eredienst een rol moeten krijgen, die zinnig en 
nuttig is. 

 

II. PASTORAAT 

 
Het pastoraat heeft het afgelopen jaar vooral in het teken van de zorg rondom uitvaarten gestaan. Dat 
neemt heel veel tijd in beslag. Daarnaast is er helaas weinig tijd over om zomaar eens een bezoekje bij 
iemand af te leggen, al probeer ik dat wel. Het zou fijn zijn, als een kleine groep vrijwilligers zich speciaal 
op het ouderenpastoraat zou richten. 
Gelukkig zijn er heel veel gemeenteleden die omzien naar elkaar. Het gebeurt naar mijn idee nauwelijks 
dat mensen uit zicht geraken, en dat is belangrijk. Mocht dat wel zo zijn, dan hoor ik, of Corine Noordzij, dat 
graag, zodat het opgepakt kan worden. Het pastoraal overleg komt vier keer per jaar bij elkaar, en probeert 
de vinger aan de pols te houden. 
 

III. LEREN 

 

De kerngroep ‘Ontmoeten en leren’ is nog niet opgericht, misschien dat dit het komende jaar gaat lukken. 
Maar op dit gebied zal ook het komende jaar genoeg gebeuren. 

 
A. Bijbelkring de Bijbelkring wordt door mij geleid. Op dit moment lezen we een boek getiteld ‘reizen 

door de Tora”. Er zijn meer deelnemers dan vorig jaar, en het zijn steeds mooie ochtenden.  
            In de Adventstijd zullen we de tekst van de zondag gaan lezen .  
 
 



  
B. Een gesprekskring over Martin Buber. Een serie van drie of vier avonden over het boekje “De 

weg van de mens” van Martin Buber. Deze kring begint in november. 
C .       Bijbeluurtje Eben Haëzer Hier gaan we voorlopig mee door; Jan de Jonge en ik leiden het om 

beurten. 
D.        Wijkbijeenkomsten  Deze zullen soms meer pastoraal zijn en een andere keer meer gericht op  
            een bepaald onderwerp. Het komende jaar zal Yvonne een ronde door de wijken maken, ook ter  
            kennismaking. 
 

IV ORGANISATIE EN BESTUUR 

 
Vergaderingen binnen eigen gemeente + daaruit voortvloeiende werkzaamheden 

 
1. Moderamen 11x 
2. Kerkenraad 6x 
3. Pastoraal overleg, 4x 
4. Regiegroep  
5. kerngroep Eredienst  
6. Overleg met de nieuwe kerkelijk werker.  
7. Incidentele contacten met werkgroepen. 

  
Vergaderingen in oecumenisch kader 

 
1. Werkgemeenschap 5x 
2. Overleg RK / PERKI / ELG en anderen van het 4+2 Kerkenoverleg 
3. Gezamenlijke activiteit(en) met andere kerken ELG, PERKI, RK, RPC  

 

V. PUBLICITEIT / COMMUNICATIE 

 
A. KERKBLAD 

Iedere maand; stukjes over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente, en 3x (of meer?) de 
 overdenking. 

 
Nov. 2017 JA 

 

 

 

 


