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1. Inleiding
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 2019 van de Protestantse
Gemeente te Amsterdam Zuidoost staat:
het motto van de gemeente: Vieren, omzien en verbinden
De Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost ziet zichzelf als een aanstekelijke, open
geloofsgemeenschap, 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 omgeving en in
wereldwijde betrokkenheid.
Dit gebeurt in open communicatie met andere culturen en geloven. Daarbij is de gemeente betrokken op
mensen in hun kwetsbaarheid en kracht.
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.
o Samenwerking met andere kerken intensiveren.
-2022.
De plannen en de terugblik worden geschetst langs de structuur van de gemeente. Deze structuur wordt
gevisualiseerd door een bloem:
rkenraad als hart van de bloem
, gestuurd door kerngroepen:
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.
Twee dwarsverbanden:
o Externe Samenwerking & Verdieping (in de loop van 2018 zijn de dwarsverbanden Oecumene &
Externe Samenwerking en Multiculture verdieping samengevoegd tot Externe Samenwerking &
Verdieping)
o Jeugd- en jongerenbeleid
Het dwarsverband Jeugd- en Jongerenbeleid wordt gecoördineerd vanuit de Kerngroep Diaconaat &
Pastoraat. Het andere dwarsverband wordt 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 2018 is verspreid.
De Kerngroepen Diaconaat & Pastoraat, Kerngroep Communicatie en het Dwarsverband Externe
Samenwerking en verdieping hebben eigen jaarplannen en daarvan staan in dit jaarplan de essentiële
punten.

2. Algemeen / organisatie
Terugblik
In 2018 hadden we een gemeente met 1 predikant en 1 kerkelijk werker (ieder 0,5 fte).
Zij vormden een goed team waarbij de predikant Justine Aalders zich meer richtte op pastoraat en
eredienst en de kerkelijk werker Yvonne Smit op gemeenteopbouw, communicatie en vrijwilligerszorg.
We zijn minder en efficiënter gaan vergaderen en beter gaan communiceren. De kerkenraad, Kerngroep
Diaconaat & Pastoraat en het College van Kerkrentmeesters vergaderen nu 6x per jaar. De Kerngroep
Diaconaat & Pastoraat en de Kerngroep Communicatie werken met formats, waardoor het maken van
verslagen van de vergadering op een efficiëntere manier gedaan kan worden.
Het moderamen werkt met formats ontwikkeld voor agenda, actielijst, besluitenlijst en doorlopende
kalender.
Het plan van het moderamen om de verschillende werkgroepen te bezoeken die kunnen evolueren naar
een kerngroep is ook in 2018 nog niet gerealiseerd.
Het is in 2018 gelukt om voor alle bloembladen een goed werkende Kerngroep te hebben.
Belangrijke gebeurtenissen voor onze gemeente waren in 2018 de opstart van de door ons gesteunde
pioniersgroep Thuis in Zuidoost en het plaatsvinden van The Passion in Amsterdam Zuidoost.
Er is begonnen met een aantal malen in het jaar nabespreking en gemeentegesprekken na de dienst.
Ook is er een gesprek geweest met het moderamen de Protestantse Kerk in Amsterdam (PKA) om te
verkennen waar er meer samengewerkt kan worden. Er is een workshop ‘fondswerving voor kerkelijke
doeleinden’ geweest, welke ook is bezocht door leden van de PKA.
Er is een stagiaire van de Christelijke Hogeschool Ede gestart in 2018 met haar stage waarbij zij o.a. een
groep gemeenteleden met afstand tot de kerk benaderd in het kader van haar missionaire module
Nieuw en geslaagd was ook het uitstapje met de kinderen in samenwerking met de Lutherse Diaconie.
Begin 2019 bestaat de kerkenraad uit:
Jannetta Bos, ouderling pastoraat en leren en ontmoeten
ds. Justine Aalders, predikant
Yvonne Smit, kerkelijk werker
Simon Blijleven, scriba
Tineke Bruggers, ouderling kerkrentmeester
Hanna Fokkens, ouderling voor met name de jeugd
Pieter Glaser, ouderling kerkrentmeester
Wolter Koolstra, diaken
Wil Latul, ouderling namens Perki
Wanda Purba-Aipassa, ouderling namens Perki
Vanaf maart 2019 zit ook Marja Engelage in de kerkenraad, zij wordt in de paasdienst bevestigd als
ouderling
De kerkenraad beschikt over twee notulisten:
Rita Conijnenberg
Winny Glaser-Beukers
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Het moderamen legt de verbinding naar de bloembladen en dwarsverbanden.
De taakverdeling is als volgt:
ds. Justine Aalders: Vieren, Leren & Ontmoeten
Yvonne Smit, kerkelijk werker: Vrijwilligerszorg, Diaconaat & Pastoraat
Simon Blijleven: scriba
Hanna Fokkens: Jeugd en Jongerenwerk
Wolter Koolstra: Diaconaat & Pastoraat, Communicatie
Pieter Glaser: Beheer
Jannetta Bos: voorbereiden en voorzitten van de kerkenraad
Mieke van Reenen blijft onze contactpersoon voor het dwarsverband Externe Samenwerking en
Verdieping
In het Kerkenoverleg (DNS) zit namens de PGZO Mieke van Reenen.
De PGZO is lid van de Raad van Kerken Amsterdam (RvKA). Vanuit de PGZO onderhoudt Mieke van
Reenen de contacten met de RvKA. D. De contacten met de PKA worden onderhouden door Mieke van
Reenen, Yvonne Smit en Wolter Koolstra.
Plannen 2019
In 2019 gaan we door met het versterken van het bloembladmodel.
Het bestendigen van de Kerngroep Vieren en de Kerngroep Vrijwilligerszorg heeft prioriteit.
De Kerngroep voor het bloemblad Leren & Ontmoeten is nog maar pas gevormd.
De predikant zal zich in het bijzonder richten op de bloembladen Vieren en Leren & Ontmoeten.
De kerkelijk werker zal zich richten op de bloembladen Vrijwilligerszorg en Diaconaat en Pastoraat.
Vorig jaar was haar aandachtspunt Communicatie, maar omdat deze kerngroep voldoende functioneert,
zal ze zich de komende tijd richten op Diaconaat en Pastoraat, omdat in 2018 enkele sleutelfiguren uit
die kerngroep zijn gestopt cq verhuisd.
Om kerkenraadsvergaderingen toegankelijker te maken voor gemeenteleden zullen de belangrijkste
agendapunten van te voren bekend gemaakt worden aan de gemeente in het kerkblad en in de
nieuwsbrief voorafgaand aan de kerkenraad
Tevens blijven we onderzoeken hoe we de vergaderdruk en papierwinkel verder kunnen verminderen.
We gaan organisatiemodellen verkennen binnen het moderamen.
Een punt van zorg is het ontbreken van een vaste voorzitter van de kerkenraad. Voorlopig wordt deze
functie technisch waargenomen.
De twee diensten zonder voorganger in 2018 waren geslaagd. Er wordt veel gezongen en er worden
teksten voorgedragen. We gaan hiermee door en het zal in 2019 ook besproken worden op het
Gemeenteberaad.
Martine van Garderen die vorig jaar onder supervisie van Yvonne Smit een stage begon bij diaconaat en
pastoraat, zal deze afronden in juni. Zij zal in juni haar eindverslag ook in een gemeentegesprek
presenteren.
Zij wil ook haar stage voor eredienst in onze gemeente gaan doen en hierin zal ze begeleid worden door
Justine Aalders.
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Gemeenteberaden, gemeentegesprekken en nabesprekingen
In 2018 zijn twee gemeenteberaden gehouden.
Op 31 mei kwamen verslagen van de predikant en de pioniersgroep aan de orde en de jaarrekeningen
van diaconie en gemeente.
Op 23 november kwamen de jaarplannen van de predikant en de kerkelijk werker, de begrotingen van
diaconie en gemeente aan de orde en een gesprek over het zich verbinden aan de Groene kerk.
Ook in 2019 houden we twee keer een Gemeenteberaad. Deze zullen rond of na een maaltijd
plaatsvinden om de saamhorigheid en gezelligheid te bevorderen.
Indien nodig of wenselijk kan tussentijds een beraad worden georganiseerd.
Het schema voor 2019 ziet er in concept als volgt uit:
Gemeenteberaad voorjaar: Bloembladen Diaconaat & Pastoraat, Communicatie en Beheer, inclusief 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 werkplannen van de predikant en kerkelijk werker.
Daarnaast zijn ook gemeentegesprekken georganiseerd op zondagochtend na de dienst. Bloembladen
en dwarsverbanden kunnen zo met regelmaat aan bod komen hetzij in een gemeenteberaad, hetzij op
een gemeentegesprek. Daarnaast is er ruimte voor andere (bv. maatschappelijke) thema’s. We gaan
hiermee door in 2019.
Er is in 2018 begonnen met een aantal malen in het jaar nabespreking na de dienst. Ook hiermee gaan
we in 2019 door.

6

Bloemblad 1 Vieren.
In 2018 is de Kerngroep Vieren opgericht, met als opdracht het plannen, coördineren en communiceren
m.b.t. alle - ook oecumenische - vieringen.
In beide kerkgebouwen is nu de mogelijkheid van kerktelevisie. Er wordt naar gekeken door enkele aan
huis gebonden leden.
Vanaf 2017 is er onderscheid gemaakt in drie verschillende soorten Open Kring Vieringen: multicultureel
(meertalig), experimenteel en meditatief. Deze onderverdeling heeft goed gewerkt en ook de publiciteit
over de Open Kring Vieringen is verbeterd.
Toch blijkt het teveel energie te kosten om de diensten steeds te organiseren. Daarom zullen in 2019
niet meer elke maand Open Kring Vieringen plaatsvinden.
De Werkgroep Eredienst heeft in 2018 twee vieringen uitgevoerd zonder predikant en met een eigen
karakter, dit was ook dit keer weer geslaagd, er werd veel gezongen en er werden teksten
voorgedragen; in het najaar was er een terugblik over wat er zoal in het afgelopen jaar aan positieve
momenten in de gemeente waren geweest. We gaan hiermee door.
Zorgcentrum Nellestein bestaat niet meer, de vieringen daar zijn gestopt.

Bloemblad 2 Diaconaat & Pastoraat.
De kerngroep Diaconaat & Pastoraat schrijft een eigen jaarplan, waarnaar we graag verwijzen.
De kerngroep is gedecimeerd in 2018, door vertrek van enkele enthousiaste leden o.a. door verhuizing.
De kerkelijk werker zal in 2019 de Kerngroep ondersteunen.
Ook in 2019 zullen wijkbijeenkomsten plaatsvinden.
We steunen in 2019, net als in 2018, een eigen werelddiaconaatproject in Suriname: ouders bij de les.

Bloemblad 3 Leren & Ontmoeten.
De Kerngroep Leren & Ontmoeten is inmiddels opgericht met als kernactiviteit: gesprekskringen,
leerhuis en lezingen
Door het hele jaar heen wordt een Bijbelkring gehouden.
Leren & ontmoeten vindt ook plaats bij veel activiteiten en groepen, zoals: wijkavonden, Filmhuis,
Geloof & ZO, Groep religieuze beleving, Oecumenische Vrouwensynode, Sacrale dansgroep, Suriname
en Antillen werkgroep (SAW) en ZO!YES.
De gemeentegesprekken in De Drie Stromen in de maanden februari, april, juni, augustus en oktober
zullen ook in 2019 plaatsvinden
Alle bloembladen en dwarsverbanden kunnen zo met regelmaat aan bod komen hetzij in een
gemeenteberaad, 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 2019 ziet er in concept als volgt uit:
Februari: Bloemblad Diaconaat en Pastoraat m.n. vluchtelingen
April: Thuis in Zuidoost (met begeleider Bas van der Graaf)
Juni: eindverslag stage Martine van Garderen
Augustus: rond de Eredienst
Oktober: Groene Kerk
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Bloemblad 4 Vrijwilligerszorg.
In 2018 zijn drie leden van de toenmalige werkgroep gestopt.
Inmiddels is het een kerngroep geworden en is deze versterkt met een enthousiast gemeentelid. Twee
voormalige leden blijven wel de jaarlijkse vrijwilligers bedankavond organiseren.
In 2019 zal de kerngroep Vrijwilligerszorg actief inzet tonen daar waar vacatures zijn en ontstaan. Dit zal
zij samen doen met de betreffende groepen en het moderamen.
De kerngroep gaat kijken waar de werving actief gedaan gaat worden en/of waar afgebouwd gaat
worden. Een voorbeeld daarvan is de OKV viering en vacatures en werk binnen de Kerngroep Diaconaat
& Pastoraat. Vacatures voor kerkenraadsleden hebben de aandacht. De PGZO is als organisatie
aangesloten bij VENZO (vrijwilligersorganisatie in Amsterdam, opgericht in 2007, een algemeen
maatschappelijk verbindingsplatform voor vrijwillige inzet en brengt alle vraag en aanbod op dit gebied
bijeen). In 2018 is de Kerngroep begonnen met het uitzetten van een vacature via Venzo en zij zal dit
waar effectief verder uitbreiden. Er is een begin gemaakt met een vacaturebank op de website van de
PGZO en ook worden er advertenties geplaatst in het kerkblad.
In 2019 zal de zorg, ondersteuning en afbouw meer aandacht krijgen, omdat duidelijk is geworden dat
er bij sommige groepen sprake is van overbelasting. Ook zal de kerngroep zoveel mogelijk werken met
het bezoeken van groepen i.v.m. de capaciteit van de kerngroep. Voor vinger-aan-de-pols gesprekken is
zij afhankelijk van vrijwilligers, maar wellicht dat nog meer toegewerkt gaat worden naar dat
kerngroepen dit zelf zoveel mogelijk oppakken. Met de toerusting en samenwerking zal dit jaar nog
meer verkend worden waar dit i.s.m. kerkelijke partners gedaan kan worden. Er is budget voor het
volgen van trainingen ook voor 2019 vrijgemaakt.

Bloemblad 5 Communicatie.
Er 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).
De digitale nieuwsbrief die vorig jaar is gestart wordt door velen gewaardeerd.
Omdat in maart 2019 de app Protestant stopt, is overgestapt op de app CHRCH. Begin 2019 is hieraan
binnen de gemeente bekendheid gegeven.

Bloemblad 6 Beheer.
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
activiteiten of programma’s. Ook fondsen benaderen (of de gemeente/het stadsdeel) voor activiteiten
die daarvoor in aanmerking komen, met name dienst aan de samenleving. De klassieke actie Kerkbalans
zal moeten evolueren tot een gevarieerder plan van geldwerving.”
In 2018 is hier een begin mee gemaakt.
Voor fondswerving hebben drie gemeenteleden zich beschikbaar gesteld; zij hebben ook de workshop
(zie pagina 4) bijgewoond.
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 1 Externe Samenwerking & Verdieping
In de praktijk blijkt de naam Oecumene & Externe Samenwerking dubbelop te zijn en blijkt dit
dwarsverband niet belangrijk te onderscheiden te zijn van het dwarsverband Multiculturele Verdieping.
Het voorstel om er één dwarsverband van te maken met de naam Externe Samenwerking & Verdieping
is door het moderamen overgenomen
En om de kleine groep die het coördineert, Regiegroep ESV te noemen.
Met het bestuur van PERKI wordt regelmatig overlegd en wordt gekeken welke activiteiten gezamenlijk
gedaan kunnen worden.
In 2018 heeft de PGZO deelgenomen aan de oecumenische Inspiratiedag, georganiseerd onder de vlag
van het kerkenoverleg en deze zal ook in 2019 weer worden georganiseerd, met een andere naam: DNS
United. Ook de viering van Allerzielen willen we met andere kerken samen doen.
Voor de overige terugblik van o.a. The Passion, kerkenoverleg, RvKA, PKA, week van de eenheid
verwijzen we naar de eigen terugblik 2018 van dit dwarsverband.
Uit de eigen Terugblik 2018 en het Jaarplan 2019:
Het overzicht externe contacten zal worden geactualiseerd en gedeeld met het moderamen en de
Kerngroep Communicatie.
Met de Suriname-Antillen werkgroep (SAW) en de Regiegroep OKV zal contact worden gezocht om te
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om verdere verbinding te zoeken met de andere kerken en
initiatieven voor gezamenlijke activiteiten uit te werken en uit te voeren. Ideeën zijn er genoeg, ook bij
het moderamen.
Ook via het Kerkenoverleg DNS zal de onderlinge samenwerking van de kerken van DNS en DDS verder
verstevigd worden. Initiatieven als hierboven genoemd kunnen in dit overleg worden aangedragen en
ondersteund.
Daarnaast zullen de contacten met RPC en EBG, indien gewenst, worden aangehaald.
Om de slagingskans te verhogen is het van belang dat wij aan de voorkant goede gezamenlijke thema’s
of initiatieven identificeren zodat reeds bij de start vanuit alle drie kerken voldoende enthousiasme en
inzet bestaat.
Het team (the Passion) dat activiteiten Zuidoostbreed heeft georganiseerd en een magazine heeft
uitgebracht, gaat in een uitgebreidere samenstelling door onder het motto “Ik zie jou”.
We zullen nadenken over wat wij als kerken met elkaar kunnen doen en hoe de communicatie te
verbeteren onderling. Er zijn al voorbeelden waarin de verschillende kerken samenwerken. In de
feitelijke aanpak hiervan zullen wij , mede vanwege het capaciteitsvraagstuk, goed doseren en
prioriteren.
Het is de bedoeling om de gesprekken met de PKA nieuw leven in te blazen. We hebben geconstateerd
dat er op verschillende thema’s voldoende reden is om van elkaar te leren.
Contacten met buurgemeenten hebben vooralsnog weinig opgeleverd, maar een hernieuwde poging in
een gewijzigd landschap verdient mogelijk aanbeveling.
De deelname aan de vergaderingen van de Raad van Kerken Amsterdam wordt voortgezet. Aan
activiteiten die door de Raad of door deelnemende kerken worden georganiseerd zal daar, waar
interessant of nuttig, bekendheid aan worden gegeven in de agenda PGZO en Kerkenoverleg DNS. De
insteek hierbij is ook om lokaal een zo breed mogelijk draagvlak te creëren en feitelijke invullingen te
geven aan de onderlinge samenwerking.
Op 20 juni vergadert de Raad van Kerken Amsterdam als onze gast in De Nieuwe Stad.
Een project Adressengids geloofsgemeenschappen Amsterdam e.o. is gestart. We nemen deel aan de
klankbordgroep die de Stuurgroep ondersteunt bij besluiten en die benodigde informatie aandraagt.
Zie ook het eigen jaarplan 2019 van de beide dwarsverbanden.
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Dwarsverband 2 Jeugd- en jongerenbeleid.
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
lectores in de zondagochtenddienst. Hiermee wordt een beeld uitgestraald dat ook jongeren een plek
hebben in de gemeente en hier gezicht aan geven.
In 2019 zal deze aanbeveling concreet verder worden uitgewerkt.
Ook in 2019 wordt Kinder Bijbel School voortgezet en een vakantieweek voor de basisschoolleeftijd
georganiseerd.
In 2019 wordt verkend of ZO!Yes voldoende capaciteit heeft om door te gaan, of dat leden hun plek bij
Thuis in Zuidoost of een andere groep zoals Geloof & ZO te vinden.

Pioniersplek “Thuis in Zuidoost” .
In 2019 zal de gemeente zich blijven verbinden met het Pioniersproject “Thuis in Zuidoost”.
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