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Het afgelopen jaar is vanwege mijn gezondheid wat verbrokkeld geweest; ik heb 
doorgewerkt tot begin maart, maar dat kostte moeite; van begin maart t/m april heb ik niet 
gewerkt, en daarna het werk wel weer opgepakt. Nu gaat het gelukkig weer goed met me. 
Toch is er weer veel gebeurd in de gemeente, en gelukkig ook veel goeds. Soms verbaas ik 
me over de vanzelfsprekendheid waarmee de dingen georganiseerd worden.  
Neem bijvoorbeeld de ouderenkring, met daarbij ieder jaar weer een fijne lentedag en een 
mooie adventsviering. Daar zitten heel wat uren voorbereiding in, maar het loopt op rolletjes!  
Wat fijn, dat we als gemeente daar nog steeds op kunnen rekenen. Als gemeente stralen we 
zo vitaliteit en betrokkenheid uit, en ik hoop dat dat nog lang zo door kan gaan. 
Natuurlijk hebben we daarbij zo onze zorgen, bijvoorbeeld over de vergrijzing. Misschien 
wordt het werk soms te zwaar voor sommigen, en moeten we gaan nadenken over wat we 
nog wel kunnen voortzetten, en wat niet meer. Met dat nadenken gaan we het komende jaar 
aan de slag in de kerkenraad, met, hoop ik, veel inbreng van gemeenteleden. 
Ik ben blij dat de kerkenraad weer wat versterkt is; met een ‘nieuwe’ ouderling,  
Marja Engelage en een nieuwe diaken, Mariska Jansen. Ook heeft onze interim-voorzitter 
Jannetta Bos aangegeven, dat ze voorlopig wel voorzitter wil blijven. We gaan goed opletten, 
of haar taak niet te zwaar wordt. 
Ook het komende jaar zal ik me vooral bezighouden met de kerngroepen vieren en leren en 
ontmoeten; jammer genoeg hebben we de Open Kring Vieringen moeten beperken tot drie of 
vier per jaar, maar die zijn dan extra de moeite waard om eens te bezoeken.  
De oecumenische vieringen zijn het afgelopen jaar goed bezocht geweest, en de 
betrokkenheid van de verschillende gemeenschappen groeit, merken we.  
Wat betreft leren: er zijn mooie rondes wijkbijeenkomsten geweest over waarderende 
gemeenteopbouw, en een gespreksronde over geloven, waarbij telkens twee gemeenteleden 
met elkaar over dit onderwerp spraken. Dat leverde prachtige ontmoetingen op, daarom 
gaan we daar het komende voorjaar mee door. Verder zijn we een aantal keren 
bijeengeweest rond het boek van Carel ter Linden, ‘Bijbelse Miniaturen’; dit pakken we weer 
op in november. 
Zo gaan we met goede moed verder als een levende, betrokken gemeenschap. Er kunnen 
zeker dingen verbeterd worden, maar we mogen ook heel blij zijn met wat we hebben. 
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I. VIEREN  

 
A Zondagse diensten, ik zal in 2020 in ongeveer 20 diensten voorgaan, waarbij veel 
bijzondere diensten zitten, die ook veel extra voorbereiding vergen.. 
B . Kerngroep eredienst. De kerngroep eredienst komt ongeveer twee keer per jaar bij 
elkaar. Elly Krabbendam, Simon Blijleven en ik zijn de drie leden van de groep, Hanna 
Fokkens heeft zich een keer bij ons gevoegd.. We proberen het overzicht over de diensten 
en wat daarbij komt kijken te houden. Dit jaar willen we een keer gaan oefenen met lezen en 
de microfoon gebruiken. Het draaiboek voor de diensten wordt regelmatig aangepast. 

II. PASTORAAT 

 
Pastoraat is allereerst omzien naar elkaar. Het afgelopen jaar heb ik gelukkig iets meer tijd 
gekregen om zomaar eens een bezoekje af te leggen, naast het bezoek aan zieken en de 
zorg rondom uitvaarten. Verder is er gelukkig nog steeds een grote groep mensen in de 
gemeente die ook omziet naar elkaar. Het pastoraal overleg is afgelopen oktober bij elkaar 
geweest, dit willen we weer wat regelmatiger doen. We gaan ons richten op de indeling van 
de wijken, en meer aandacht voor nieuwe ingekomenen. 



 

III. LEREN 

 
De kerngroep ‘Ontmoeten en leren’ is gestart, maar moet nog zijn weg vinden. De leden zijn 
Jannetta Bos, Nico Plomp en ik. We komen twee of drie keer per jaar bij elkaar, en proberen 
een programma te maken dat voor verschillende mensen aantrekkelijk en zinvol is, en dat 
aansluit bij de vragen die in de gemeente leven. Een aantal dingen ligt al wel vast: 
A.   Bijbelkring De Bijbelkring wordt door mij geleid. We lezen meestal de Bijbeltekst voor 
de komende zondag, en de gesprekken zijn mooi, soms vrolijk, soms ernstig, maar altijd 
inspirerend. Er zijn tussen de zes en tien deelnemers, en de sfeer is zo, dat zich altijd 
mensen erbij kunnen voegen.  
B.   Een gesprekskring over een boek van Carel ter Linden, ‘Bijbelse miniaturen’.  
Een serie van twee avonden is gepland in november; ’s middag in De Drie Stromen,  
’s avonds in De Nieuwe Stad.. 
C.   Wijkbijeenkomsten Deze zullen soms meer pastoraal zijn en een andere keer meer 
gericht op een bepaald onderwerp. Het komende jaar is een aantal onderwerpen 
aangedragen.  
We zoeken naar een oplossing voor mensen, die wonen in wijken waar geen bijeenkomst is. 
D.   Ronde geloofsgesprekken. Gemeenteleden kunnen twee aan twee met elkaar over 
geloof praten, aan de hand van een aantal vragen. Na afloop een gezamenlijke bijeenkomst 
om ervaringen te delen. Dit vindt plaats in het voorjaar. 

IV      ORGANISATIE EN BESTUUR 

 
Vergaderingen binnen eigen gemeente + daaruit voortvloeiende werkzaamheden 
 

1. Moderamen 10x 
2. Kerkenraad 5x 
3. Pastoraal overleg, 2x 
4. kerngroep Eredienst  
5. kerngroep leren en ontmoeten 
6. Overleg met de Yvonne Smit,  
7. Incidentele contacten met werkgroepen. 

  
Vergaderingen in oecumenisch kader 

 
1. Werkgemeenschap 5x Sinds september heb ik me aangesloten bij de 

werkgemeenschap van Amsterdam, in plaats van die van Amstelveen. 
2. Overleg RK / PERKI / ELG  en anderen van het Kerkenoverleg, geregeld ook 

aanwezig bij de vergadering 
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 de 
overdenking. 
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