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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.
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Ambtsdragers
Eervolle ontheffing uit het ambt werd begin 2021 verleend aan ouderlingen Nanda Punt,
Lina Westerveld (jeugdouderling) en Andries van Gemerden (ouderling en penningmeester
College van Kerkrentmeesters), eveneens aan diaken Nico de la Riviere (voorzitter Diaconie).
Tevens werd in juni (vanwege verhuizing) afscheid genomen van diaken Hanneke Blom.
In februari werden bevestigd als diaken Peter van Tilburg (voorzitter van de Diaconie) en
ouderlingen Irene Smit (jeugdouderling), Bouke Wijma (ouderling) en Mart van de Veeweij
(ouderling). Jan Poelstra werd herbevestigd als ouderling (voorzitter College van
Kerkrentmeesters).

Ontwikkelingen/activiteiten in 2020/2021
De Corona crisis heeft wederom een heel groot deel van het seizoen een sterke invloed
gehad op onze wijze van kerkzijn. De gezamenlijke viering, het samen vieren en vooral ook
het persoonlijke contact en ontmoeting is sterk gemist. Ook blijft de vraag wat het lange
termijn effect op onze gemeente is. Aan de andere kant hebben we laten zien dat we een
veerkrachtige gemeente zijn, dat we in staat zijn om daadkrachtig te handelen en te
reageren op deze situatie. Het heeft ook een aantal ontwikkelingen in een grote
stroomversnelling gebracht. Ontwikkelingen die aansluiten bij de tijdsgeest en ons helpen
om vooruit te kijken en mee te nemen naar de toekomst.
We hebben steeds ons best gedaan iedereen te blijven betrekken en te ondersteunen via de
live-stream van de kerkdiensten, de nieuwsbrieven, onze predikanten Ruud en Erica via
telefoontjes, appjes enz. Vergaderen hebben we via de moderne communicatiemiddelen
kunnen doen en we zijn allemaal wel wat handiger geworden met alle knopjes en toetsen
die ingedrukt moeten worden!
Om iedereen een gelijke kans te geven om regelmatig een dienst te bezoeken, hebben we
per zondag gemeenteleden wijkgericht uitgenodigd. Ook telefonisch indien dat nodig was.
Wij zijn online kerkdiensten blijven verzorgen, zodat gemeenteleden die in de wijken wonen
die niet ‘aan de beurt’ zijn of gemeenteleden die uit voorzorg nog niet naar een kerkdienst
wilden, in de gelegenheid bleven om de dienst online te volgen.
Na de zomer van 2020 namen de besmettingen weer toe en moesten we zelfs gedurende de
wintermaanden het kerkbezoek helemaal stilleggen. Omdat wij de mogelijkheid hebben om
diensten te streamen, werd samenwerking gezocht met omliggende kerkgemeentes als
Berlicum en Engelen. Deze samenwerking met omringende gemeentes was erg prettig en
biedt vooruitzicht op wellicht verdere samenwerking in de toekomst.
In de loop van het voorjaar 2021 zijn de kerken weer mondjesmaat open gegaan,
aanvankelijk met 30 bezoekers en gedeclameerde liederen omdat er niet gezongen mocht
worden. In de daaropvolgende periode (tot en met augustus 2021) zijn we met voorzangers
gaan werken, zijn geleidelijk steeds meer bezoekers toegelaten en is het mogelijk geworden
om in de diensten ook een aantal liederen gezamenlijk te zingen. Per heden, augustus 2021,
kunnen we in de kerk weer, met in achtneming van de “social distance” van 1,5 m het
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maximaal aantal personen ontvangen (in praktijk maximaal 80 bezoekers) met beperkte
samenzang. We streven er naar om binnenkort van start te gaan met buiten na afloop van
de dienst koffie te drinken (“koffie to go”).
Het hele jaar is in stappen gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2020-2024. De eerste stap
was input vragen bij externen (“critical friends”); de tweede stap was input vragen aan een
breed samengestelde groep gemeenteleden en de derde stap was de Kerkenraadsdag. De
nog te nemen vierde stap zal een gemeenteberaad zijn. Daarna kan het proces afgerond
worden. Door Corona is de voortgang regelmatig vertraagd. Bijeenkomsten moesten worden
uitgesteld en uiteindelijk on-line plaatsvinden. De Kerkenraadsdag was aanvankelijk gepland
in maart, maar is vanwege strengere Corona-maatregelen uiteindelijk op 29 juni gehouden.
De overige vergaderingen van moderamen en kerkenraad zijn sinds juni gelukkig ook weer
fysiek geweest.
Het is een seizoen waarin het wijkwerk door is gegaan, binnen de beperkingen die golden en
de mogelijkheden van onze gemeenteleden. Daar kijken we toch met vreugde op terug.
Daarnaast zijn activiteiten van leren in beperkte vorm doorgegaan, zoals bijbelstudie. Vieren
heeft de weg vervolgd in corona tijd om creatief te blijven in de vormen van vieren. De
activiteiten voor de jeugd zijn wel beperkt gebleven, aangezien er niet veel mogelijk was. Al
met al een jaar waarin vooral is volgehouden en waarbij we elkaar in het oog hebben
gehouden op velerlei manieren. Ook zijn er al volop plannen gemaakt voor het seizoen dat
komt.
Tussen de bedrijven door is er ook nog groot onderhoud aan het kerkgebouw gedaan
(dakbedekking in de goten vervangen, koperen daklijsten vernieuwd, schilderwerk van de
gootlijsten, de gevelkozijnen en de muurankers) en zijn er zonepanelen gelegd tbv onze
energievoorziening

Jaarverslag diaconie 2020
In het verslagjaar werd door het College van Diakenen aandacht besteed aan het
optimaliseren van de werkwijzen in de eredienst binnen de wisselende beperkingen ten
gevolge van de corona pandemie. Hierin is een passende weg gevonden. De maandelijkse
Protestantse vieringen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werden door de coronapandemie
allemaal afgelast, waardoor de voor die diensten aangewezen vaste diakenen op die locatie
geen dienst hoefden te dienst doen. Avondmaalsvieringen in de thuissituatie en in twee
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verzorgingshuizen konden om dezelfde reden geen doorgang vinden. Zodra de situatie het
weer toelaat zullen genoemde activiteiten weer worden opgestart.
Er zijn meerdere aanvragen voor persoonlijke ondersteuning behandeld. Veel vragen
resulteerden in ondersteuning, financieel en/of materieel, al dan niet in samenwerking met
andere instanties. In het verslagjaar is meestal hulpverleend in samenwerking met andere
organisaties. Een aantal lokale projecten (Kerstproeverij van Vincentius; Voedselbank;
opbouwwerk in de wijk) is ondersteund met financiële middelen. Bij enkele van die
projecten zijn de missionair predikant en een aantal diakenen actief ingezet. We hebben
vastgesteld dat deelname aan het PKN-project Zorgzame Kerk voor de PGH niet noodzakelijk
is maar dat een aantal initiatieven wel aansluit bij de titel Zorgzame Kerk. Besloten is daarom
wel te blijven richten op initiatieven die passen onder deze noemer.
Voor ouderen organiseert het College van Diakenen normaal gesproken jaarlijks een
Adventsbijeenkomst en een Gastendag. In verband met de corona pandemie werden dit jaar
in plaats van die activiteiten een Kerst- en een Paasattentie bij de ouderen thuisbezorgd in
samenwerking met de wijkwerkers. Op de avondmaal zondagen (eenmaal per maand)
waarop de kerk toegankelijk was voor (een beperkt aantal) gemeenteleden werd voedsel
ingezameld voor de Voedselbank. In verband met de geldende corona maatregelen kon de
maandelijkse bijeenkomst, waarvoor wisselende gasten, vaak mensen die het om
verschillende redenen goed kunnen gebruiken, worden uitgenodigd voor de maaltijd geen
doorgang vinden. Datzelfde gold voor de Tafel van Hoop. Zodra een en ander weer mogelijk
is worden deze activiteiten weer opgestart.
Vanuit het College werd er middels videovergaderingen deelgenomen aan een werkgroep
voor de opzet van een Loket Levensvragen.
In de zomer van 2020 hebben wij voor kinderen die leven in armoede de actie Vakantietas
georganiseerd. De tasjes zijn via Quiet in Den Bosch gedistribueerd naar 160 kinderen. De
tasjes waren gevuld met een boek, speelgoed en een bon voor enkele versnaperingen.

Den Bosch, september 2021
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