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 Inleiding 1.
 
Een jaarplan komt niet uit de lucht vallen, maar is een uitwerking van in het verleden vastgesteld 
beleid en de evaluatie van het vorige jaarplan. Aan de basis van het jaarplan 2018 van de Protestant-
se Gemeente te Amsterdam Zuidoost staat: 

 Het motto van de gemeente: Vieren, omzien en verbinden 

 en de visie van de gemeente: 
De Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost ziet zichzelf als een aanstekelijke, open geloofs-
gemeenschap, waar eenieder die dat wenst rust en geborgenheid vindt en toerusting ontvangt 
om in beweging te komen. 
De gemeente heeft als hart Gods verhaal met mensen, zoals dit tot ons komt in Jezus en de Bijbel. 
Geïnspireerd door de Geest wil zij het geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen omge-
ving en in wereldwijde betrokkenheid. 
Dit gebeurt in open communicatie met andere culturen en geloven. Daarbij is de gemeente be-
trokken op mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. 

 De profielschets van de gemeente, waarin vijf aandachtspunten zijn geformuleerd: 
o Een zorgzame kerk. Dit is uitgewerkt in het jaarplan van de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat 
o Een huis voor de buurt zijn. Dit onderdeel is voornamelijk uitgewerkt in het jaarplan van de 

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat, maar komt ook in dit jaarplan naar voren bij Oecumene & 
Externe Samenwerking 

o Meer en alternatieve vieringen ontwikkelen. Dit wordt vooral opgepakt door de Regiegroep 
Open Kring Vieringen, onderdeel van Bloemblad Vieren. 

o Andere vormen van samenzijn voor jeugd en jongvolwassenen ontwikkelen. Zie §11 
(Dwarsverband Jeugd- en jongerenbeleid) en §13 (Pioniersplek “Thuis in Zuidoost”). 

o Samenwerking met andere kerken intensiveren. Zie §10 (Dwarsverband Oecumene & Externe 
Samenwerking). 

 Beleidsplan van de PGZO voor 2017-2022. 
 
De plannen en de terugblik worden geschetst langs de structuur van de gemeente. Deze structuur 
wordt gevisualiseerd door een bloem: 

 Het gemeenteberaad als stam 

 De kerkenraad als hart van de bloem 

 Zes bloembladen: 
o Vieren  
o Diaconaat & Pastoraat 
o Leren & Ontmoeten 
o Vrijwilligerszorg 
o Communicatie 
o Beheer 
De eerste drie zijn de primaire bloembladen: zij bevatten de kerntaken van de gemeente. De 
laatste drie zijn de ondersteunende bloembladen: zij zorgen dat de primaire taken uitgevoerd 
kunnen worden. 

 Drie dwarsverbanden: 
o Oecumene en Externe Samenwerking 
o Jeugd- en jongerenbeleid 
o Multiculturele verdieping 
Het dwarsverband Jeugd- en jongerenbeleid wordt gecoördineerd vanuit de Kerngroep Diaco-
naat & Pastoraat. De overige dwarsverbanden worden gecoördineerd door het moderamen. 

 
Dit jaarplan bevat vooral de beleidsvoornemens van de kerkenraad.  
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Voor de vele activiteiten die de PGZO wil uitvoeren, verwijzen we naar Zo Actief!, dat als bijlage van 
het kerkblad van september 2017 is verspreid. 
 
De Kerngroep Diaconaat & Pastoraat en de Kerngroep Communicatie heeft een eigen jaarplan en 
terugblik. 
 
 

 Algemeen / organisatie  2.
 

 Terugblik 2.1
 
Het jaar 2017 was een overgangsjaar: een overgang van een gemeente met twee predikanten (totaal 
1,5 fte) naar een gemeente met 1 predikant en 1 kerkelijk werker (totaal 1 fte). Het was ook het jaar 
waarin de eerste stappen zijn gezet naar de nieuwe organisatie, zoals beschreven in het rapport 
PGZO 2017. 
 
We zijn blij dat we de vacature voor kerkelijk werker redelijk snel hebben kunnen invullen. Conform 
het bovengenoemde rapport gaat de kerkelijk werker zich met name richten op gemeenteopbouw, 
vrijwilligerszorg en communicatie. 
 
We streven er naar om minder en efficiënter te vergaderen en te communiceren. De kerkenraad en 
het College van Kerkrentmeesters vergaderen nu 6x per jaar en de kerkenraad heeft twee keer na 
een gemeenteberaad (zeer) kort vergaderd en enkele malen via email overlegd, wat leidde tot snel-
lere besluitvorming. Het proces om effectiever te vergaderen en te communiceren zal ook in 2018 
doorgaan. 
De Kerngroep Diaconaat & Pastoraat en de Kerngroep Communicatie hebben een format ontwik-
keld, waardoor het maken van verslagen van de vergadering op een efficiëntere manier gedaan kan 
worden. Het moderamen heeft formats ontwikkeld voor agenda, actielijst, besluitenlijst en doorlo-
pende kalender. 
 
In de tweede helft van 2017 is de kerkelijk werker begonnen met het opzetten van de Kerngroep 
Vrijwilligerszorg en optimaliseren van de Kerngroep Communicatie. Dit proces zal in 2018 doorlopen. 
 
De coördinatie van het dwarsverband Jeugd & Jongeren is in 2017 om praktische redenen overge-
dragen aan de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat.  
 
Het plan van het moderamen om de verschillende werkgroepen te bezoeken die kunnen evolueren 
naar een kerngroep is in 2017 niet van de grond gekomen. Tevens heeft het moderamen geconsta-
teerd dat het te veel gevraagd is, om in een jaar tijd voor alle bloembladen een goed werkende 
Kerngroep te hebben. Voor dit proces wordt meer tijd uitgetrokken. 
De consequentie hiervan is wel dat veel taken nog bij het moderamen lagen. 
 
In 2017 bestond de kerkenraad uit: 
ds. Justine Aalders, predikant 
Simon Blijleven, scriba 
Tineke Bruggers, kerkrentmeester 
Kenneth Edam, diaken 
Hanna Fokkens, legt relatie met de jeugd 
Pieter Glaser, kerkrentmeester 
Wolter Koolstra, diaken 

Wil Latul, namens Perki 
ds. Jan van der Meulen, pred. (tot 1-5-2017) 
Joke Molleman, ouderling (tot 1-9-2017) 
Wanda Purba-Aipassa, namens Perki 
Mieke van Reenen, voorzitter 
Hans van Riet, kerkrentmeester 
Yvonne Smit, kerkelijk werker (na 1-8-2017) 
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De kerkenraad beschikt over twee notulisten: 
Rita Conijnenberg 
Winny Glaser-Beukers 
 
Het moderamen legt de verbinding naar de bloembladen en dwarsverbanden. De taakverdeling is als 
volgt: 
ds. Justine Aalders Vieren, Leren & Ontmoeten (tot mei samen met ds. Jan van der Meulen) 
Simon Blijleven  scriba 
Pieter Glaser  Beheer 
Wolter Koolstra  Diaconaat & Pastoraat (en dwarsverband Jeugd & Jongeren) 
Mieke van Reenen voorzitter, dwarsverbanden Multiculturele verdieping en Oecumene & Ex-

terne Samenwerking 
Yvonne Smit Kerkelijk werker, Communicatie en Vrijwilligerszorg 
 
 
Joke Molleman blijft nog de afvaardiging naar de classis, tot in 2018 de structuur van de classes ver-
andert. 
 
In het 4+2 kerkenoverleg zit namens de PGZO Gladys van Geenen en tot 1 mei zat Jan van der Meu-
len in dit overleg. De vacature die door het vertrek van Jan van der Meulen is ontstaan, is wisselend 
ingevuld door Justine Aalders en Mieke van Reenen. 
 
In september 2017 is de PGZO lid geworden van de Raad van Kerken Amsterdam. Vanuit de PGZO 
onderhouden in het bijzonder Wolter Koolstra en Mieke van Reenen de contacten met de RvK-
Amsterdam. 
 
 

 Plannen 2018 2.2
 
In 2018 gaan we door met het versterken van het bloembladmodel. Het vormen van een Kerngroep 
Vieren en een Kerngroep Vrijwilligerszorg heeft prioriteit. Het vormen van een Kerngroep voor het 
bloemblad Leren & Ontmoeten schuiven we door naar 2019. 
 
De predikant zal zich in het bijzonder richten op de bloembladen Vieren en Leren & Ontmoeten en de 
kerkelijk werker op de bloembladen Vrijwilligerszorg en Communicatie. 
 
Om kerkenraadsvergaderingen toegankelijker te maken voor gemeenteleden zullen de belangrijkste 
agendapunten van te voren bekend gemaakt worden aan de gemeente. In samenspraak met de 
Kerngroep Communicatie wordt gekeken op welke wijze dit het beste kan gebeuren. 
 
Tevens willen we onderzoeken hoe we de vergaderdruk en papierwinkel kunnen verminderen. 
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 Gemeenteberaad 3.
 

 Terugblik 3.1
 
In 2017 zijn de volgende gemeenteberaden gehouden: 
 
12 februari Toelichting over gezamenlijke vieringen, begroting diaconie, werkplan ds 

Justine Aalders en gesprekken over Inlia (charterkerk worden of niet) 
26 maart  Extra gemeenteberaad over benoeming kerkelijk werker 
1 juni Kennismaking met Yvonne Smit, Pastorale terugblik, Jaarrekening diaconie 

en PGZO, terugkoppeling van de reacties n.a.v. de gesprekken over Inlia 
24 november  Jaarplannen en begrotingen van PGZO en Kerngroep Diaconaat & Pastoraat 
   werkplannen predikant en kerkelijk werker, beleidsplan 2017-2022 
 

 Plannen 2018 3.2
 
De kerkenraad stelt voor om in 2018 twee gemeenteberaden te houden. Daarnaast zullen ook ont-
moetingen op zondagochtend worden georganiseerd (zie §6, Bloemblad Leren & Ontmoeten). Alle 
bloembladen en dwarsverbanden kunnen zo met regelmaat aan bod komen hetzij in een gemeente-
beraad, hetzij op een ontmoeting op zondagochtend. Daarnaast is er ruimte voor andere (bv. maat-
schappelijke) thema’s. 
Indien nodig of wenselijk kan tussentijds een beraad worden georganiseerd. 
 
Het schema voor 2018 ziet er in concept als volgt uit: 
Gemeenteberaad voorjaar Bloembladen Diaconaat & Pastoraat, Communicatie en Beheer, in-

clusief de jaarrekeningen van de gemeente en diaconie 
Gemeenteberaad najaar Bloembladen Diaconaat & Pastoraat (inclusief jaarplan), Beheer en 

dwarsverband Jeugd – en jongerenbeleid, inclusief de begrotingen 
van de gemeente en diaconie, jaarplan gemeente en de werkplan-
nen van de predikant en kerkelijk werker 

 
 

 Bloemblad Vieren 4.
 

 Terugblik 4.1
 
De kerkdienst op zondag blijft het kloppende hart van de gemeente, ook omdat de gemeenteleden 
elkaar hier na dienst bij het koffiedrinken ontmoeten. 
 
Op 18 maart is een startbijeenkomst gehouden, waar iedereen die betrokken is bij het bloemblad 
Vieren voor was uitgenodigd. Deze bijeenkomst en de uitkomsten van de kerkenraadsdag hebben 
geleid tot een opdrachtformulering voor een Kerngroep Vieren. 
 
De Regiegroep Open Kring Vieringen heeft eind 2016 geconstateerd dat met de Open Kring Vierin-
gen te veel doelen werden nagestreefd, waardoor deze vieringen minder goed uit de verf kwamen. 
Vanaf 2017 is er onderscheid gemaakt in drie verschillende soorten Open Kring Vieringen: multicul-
tureel (meertalig), experimenteel en meditatief. Deze onderverdeling heeft goed uitgewerkt en ook 
de publiciteit over de Open Kring Vieringen is verbeterd. 
 
De Werkgroep Eredienst heeft in 2017 twee vieringen gepland zonder predikant en met een eigen 
karakter.  



Jaarplan 2018 PGZO 7 / 11  

 
Voor de vieringen in de tehuizen is steeds minder belangstelling. De vieringen in De Drecht en De 
Venser zijn daarom ook gestopt. 
 
 

 Plannen 2018 4.2
 
In 2018 zal prioriteit gegeven worden aan het oprichten van de Kerngroep Vieren, met als opdracht 
het plannen, coördineren en communiceren m.b.t. alle - ook oecumenische - vieringen. 
 
De Open Kring Vieringen zullen ook in 2018 aandacht vragen. 
 
Nu in de meeste huizen geen aparte vieringen gehouden worden, moet opnieuw onderzocht worden 
of daar kerk-tv een oplossing kan bieden. 
 
 

 Bloemblad Diaconaat & Pastoraat 5.
 

 Terugblik 5.1
 
De kerngroep Diaconaat & Pastoraat heeft een eigen terugblik geschreven, waarnaar we graag ver-
wijzen. 
 
Aan het schrijven van projectplannen en zoeken naar fondsen om deze te realiseren is de Kerngroep 
niet toegekomen. 
 
 

 Plannen 2018 5.2
 
De kerngroep Diaconaat & Pastoraat heeft een eigen jaarplan geschreven, waarnaar we graag ver-
wijzen. 
 
In 2018 zal opnieuw gekeken worden naar de pastorale structuur. Met name zal er gekeken worden 
of elke wijk een contactpersoon heeft en of overal wijkbijeenkomsten gehouden kunnen worden. 
 
 

 Bloemblad Leren & Ontmoeten 6.
 

 Terugblik 6.1
 
Het moderamen is niet toegekomen aan het vormen van een Kerngroep Leren & Ontmoeten. 
 
Door het hele jaar heen is een Bijbelkring gehouden. 
Het leerhuis Liberaal Christendom was een succes: een redelijk grote groep mensen kwamen naar 
deze avonden. 
 
Leren & ontmoeten vindt ook plaats bij veel activiteiten en groepen, zoals: wijkavonden, Filmhuis, 
Geloof & ZO, Groep religieuze beleving, Oecumenische Vrouwensynode, Sacrale dansgroep, Surina-
me en Antillen werkgroep en ZO!YES. 
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 Plannen 2018 6.2
 
Het vormen van een Kerngroep Leren & Ontmoeten heeft in 2018 nog geen prioriteit. 
 
In het voorjaar zal een leerhuis gehouden worden rond het boek “De weg van de mens” van Martin 
Buber. 
Ook in 2018 zal de Bijbelkring doorgaan en zullen wijkavonden gehouden worden. 
 
De kerkenraad stelt voor om in 2018 eenmaal per twee maanden na de zondagse kerkdienst met de 
gemeente in gesprek te gaan over verschillende thema’s. Om praktische redenen worden deze ont-
moetingen gehouden in De Drie Stromen in de maanden februari, april, juni, augustus en oktober. 
Alle bloembladen en dwarsverbanden kunnen zo met regelmaat aan bod komen hetzij in een ge-
meenteberaad, hetzij op een ontmoeting op zondagochtend. Daarnaast is er ruimte voor andere (bv. 
maatschappelijke) thema’s. 
Indien nodig of wenselijk kan tussentijds een  ontmoeting worden georganiseerd. 
 
Het schema voor 2018 ziet er in concept als volgt uit: 
Februari:   Bloemblad Vrijwilligerszorg  
April    Bloemblad Vieren: rituelen in de dienst  
Juni    Dwarsverband Oecumene & Externe Samenwerking 
Augustus:   Bloemblad Leren & Ontmoeten 
Oktober:   Dwarsverband Multiculturele Verdieping 
 
 

 Bloemblad Vrijwilligerszorg 7.
 

 Terugblik 7.1
 
In 2017 heeft het moderamen geconstateerd dat het vinden van mensen voor uitvoerende taken 
goed loopt, maar dat het kader, mensen die willen meedenken over beleid erg klein aan het worden 
is. Het moderamen heeft daarom in het najaar van 2017 een plan ontwikkeld om het kader te ver-
sterken. Dit plan is met de werkgroep vrijwilligerszorg besproken. 
 
De PGZO is als organisatie aangesloten bij VENZO1.  
 
Er is (nog) niet deelgenomen aan de cursus fondsenwerving die door VENZO wordt aangeboden. 
 
 

 Plannen 2018 7.2
 
Het optimaliseren van het bloemblad Vrijwilligerszorg en het vormen van een kerngroep met een 
breed takenpakket krijgt in 2018 prioriteit. Hierbij zal de kerkelijk werker een sturende rol hebben. 
Het plan om breder en meer kader te werven zal worden uitgevoerd. 
 
Er zal gezocht worden naar mogelijkheden tot samenwerking met andere kerken (uitwisseling van 
talent en ideeën en financiële besparingsopties). 
 

                                                             
1  Venzo (Vrijwilligers enZO), opgericht in 2007, is hét verbindingsplatform voor vrijwillige en maatschappe-

lijke inzet en brengt alle vraag en aanbod op dit gebied bijeen. 
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In 2018 zal onderzocht worden hoe de PGZO meer gebruik kan maken van VENZO, onder andere 
door het plaatsen van (onvervulbare) vacatures op de site van VENZO.  
 
Tevens zal er in 2018 aandacht zijn voor toerusting en training van vrijwilligers. Hierbij moet ook 
gedacht worden aan trainingen en cursussen die gegeven worden door de landelijke kerk en andere 
organisaties, zoals VENZO. Een compleet overzicht van alle verschillende mogelijkheden zal worden 
opgezet. Budget voor het volgen van trainingen is vrijgemaakt. 
 
 

 Bloemblad Communicatie 8.
 

 Terugblik 8.1
 
In 2017 is begonnen met het opzetten van een digitale nieuwsbrief. Deze bevindt zich nog in de pi-
lot-fase. 
 
 

 Plannen 2018 8.2
 
Met de kerkelijk werker zal bekeken worden hoe de communicatie binnen de gemeente en naar 
buiten toe verbeterd kan worden en hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van de verschillende 
kanalen (app, Facebook, website en digitale nieuwsbrief). 
 
 

 Bloemblad Beheer 9.
 

 Terugblik 9.1
 
Het College van Kerkrentmeester heeft de rol van Kerngroep. 
 
Aan het plan om – samen met het moderamen – aan de slag te gaan met projectplannen en fond-
senwerving is geen uitvoering gegeven. 
 
 

 Plannen 2018 9.2
 
In het beleidsplan van 2017-2022 staat dat de aanpak van kerkbalans een geleidelijke herijking vergt:  

“Specifieke doelgroepen op een eigen manier aanspreken. Gerichte acties voor bepaalde ac-
tiviteiten of programma’s. Ook fondsen benaderen (of de gemeente/het stadsdeel) voor acti-
viteiten die daarvoor in aanmerking komen, met name dienst aan de samenleving. De klas-
sieke actie Kerkbalans zal moeten evolueren tot een gevarieerder plan van geldwerving.” 

In 2018 zal hier een begin mee worden gemaakt. 
 
De gemeente gaat op zoek om iemand te vinden voor fondsenwerving. 
 
Het College van Kerkrentmeesters zal in samenspraak met het moderamen aangeven wat er nog 
gedaan moet worden om het College volledig de rol van kerngroep Beheer te laten vervullen. 
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 Dwarsverband Oecumene & Externe Samenwerking 10.
 

 Terugblik 10.1
 
Er is een begin gemaakt met het maken van een overzicht van de externe contacten die de PGZO 
heeft. 
 
Met het bestuur van PERKI wordt regelmatig overlegd en wordt gekeken welke activiteiten geza-
menlijk gedaan kunnen worden. 
 
De nieuwe predikant van de PCG, ds. Asare, heeft een welkomstbezoek aan de kerkenraad gebracht. 
 
In de Beheerscommissie De Nieuwe Stad is de PGZO-vacature opgevuld door Jaap Koolstra. 
 
De PGZO heeft deelgenomen aan de 2e Oecumenische Inspiratiedag, georganiseerd onder de vlag 
van het 4+2 kerkenoverleg. 
 
 

 Plannen 2018 10.2
 
Het dwarsverband Oecumene & Externe Samenwerking wordt gecoördineerd door het moderamen 
(het moderamen speelt nu eenmaal een hoofdrol in de externe contacten). 
 
Het overzicht externe contacten zal worden aangevuld en geoptimaliseerd. 
 
In 2018 zullen de externe contacten (zowel met andere kerken en kerkelijke organisatie als met de 
organisaties in de buurt) worden verstevigd. In het bijzonder zal de samenwerkingsrelatie met PERKI 
verder worden vormgegeven. De contacten met de PCG en RPC zullen, o.a. via het 4+2 kerkenoverleg 
worden verstevigd. 
 
De planning en coördinatie van oecumenische diensten en activiteiten in De Drie Stromen en De 
Nieuwe Stad zullen in samenwerking met het 4+2 kerkenoverleg en de Kerngroep Vieren worden 
geoptimaliseerd.  
Er zal ook worden gestuurd op meer deelname van leden uit de verschillende kerken. 
 
Een nieuw aandachtsveld vormen de externe relaties lokaal in Zuidoost, in Amsterdam en met omlig-
gende gemeenten en ook landelijk. Wat VENZO voor ons kan betekenen, moet worden onderzocht. 
Met de Protestantse Kerk Amsterdam worden de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en het 
recente lidmaatschap van de Raad van Kerken Amsterdam zal nieuwe mogelijkheden openen. 
 
 

 Dwarsverband Jeugd- en jongerenbeleid 11.
 

 Terugblik 11.1
 
In het najaar van 2017 is het jeugdwerkplan herijkt. 
 
 



Jaarplan 2018 PGZO 11 / 11  

 Plannen 2018 11.2
 
De bestaande initiatieven voor de jeugd zullen versterkt worden. Omdat de relatie met kinderen, 
tieners, jongeren en jongvolwassenen kwetsbaar is en veel creativiteit vergt, zal het jeugdwerkplan 
jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld. 
 
In het beleidsplan staat: 
 Het verdient aanbeveling om specifiek aandacht te schenken aan jonge voorgangers en lec-

tores in de zondagochtenddienst. Hiermee wordt een beeld uitgestraald dat ook jongeren 
een plek hebben in de gemeente en hier gezicht aan geven. 

In 2018 zal deze aanbeveling concreet worden uitgewerkt. 
 
 

 Dwarsverband Multiculture Verdieping 12.
 

 Terugblik 12.1
 
Op zaterdag 6 mei is het symposium “Kerkzijn met verschillende culturen” gehouden. Van deze dag 
is een boekje gemaakt met de gehouden toespraken. 
 
Het plan van het moderamen om in gesprek te gaan met de Suriname Antillen Werkgroep over ver-
der te gaan met de multiculturele verdieping heeft nog niet plaats gevonden. Ook het plan om met 
de Regiegroep Open Kring Vieringen te overleggen hoe de tweetalige diensten ingezet kunnen wor-
den in het kader van multiculturele verdieping heeft nog niet plaats gevonden. 
 
 

 Plannen 2018 12.2
 
Het plan is om in het tweede kwartaal van 2018 samen met de Suriname Antillen Werkgroep, de 
Regiegroep Open Kring Vieringen en andere kerken plannen te ontwikkelen, om een vervolg te ge-
ven aan het symposium “Kerkzijn met verschillende culturen”. Het moderamen, in de rol van coördi-
nator van dit dwarsverband, zal hiertoe het initiatief nemen. 
 
 

 Pioniersplek “Thuis in Zuidoost” 13.
 

 Terugblik 13.1
 
In 2017 is het pioniersproject voorbereid. Voor de zomer is de kerkenraad akkoord gegaan met het 
plan. In december 2017 zal gestart worden met het pioniersproject onder leiding van André van der 
Stoel. 
 
 

 Plannen 2018 13.2
 
In 2018 zal de gemeente zich blijven verbinden met het Pioniersproject “Thuis in Zuidoost”. 
 
 
 

 


