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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. Het 
bestuurlijke werk wordt beschreven vanuit het perspectief van de pastores, het college voor 
het pastoraat, het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters. Voor een meer 
gedetailleerd verslag van de werkzaamheden van de pastores en colleges kunt u de 
jaarverslagen en jaarplannen van de colleges raadplegen.  
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Ambtsdragers  

Eervolle ontheffing uit het ambt werd op 17 februari 2019 verleend aan Jelske Faber 
(diaken). Op 17 februari 2019 werd Matthijs ten Brinke bevestigd in het ambt van diaken en 
werden de diakenen Cootje van der Lans en Klaas Faber herbevestigd. 

 

 

Ontwikkelingen/activiteiten in 2018/2019 

Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen in 2018/2019 gerangschikt per pijler van het 
beleidsplan 2016-2020.  

Pijler 1. Een herkenbare en zichtbare gemeente zijn.  
 

1a. Identiteit en herkenbaarheid  
Doel: het gesprek over onze (protestantse) identiteit wordt gestart en blijven we voeren 

 Kerkenraadsgesprek over identiteit 

 Open Kerkenraadsavond over Missionair gemeente-zijn met Ds. Nynke Dijkstra 

 Start interviews met 30-ers in onze gemeente, hierin komt de vraag naar  beleving 
van geloof en spiritualiteit aan de orde 

 Lectoren hebben een vaste plek in de eredienst gekregen 

 Realisatie van een breed en divers muzikaal aanbod in de erediensten  
 

1b. Zichtbaarheid door effectieve communicatie 
Doel: we zijn meer zichtbaar door meer communicatie naar buiten en het gebruik van 
nieuwe media, waar passend 

 Een nieuwe drukker en nieuwe taakverdeling binnen de redactie van Kruispunt.  

 Realisatie van nieuwe website is gaande 

 Interactieve kerkdienst met taakgroep Leren 

 Diverse interviews met Brabants Dagblad, DTV en Nederlands Dagblad over diverse 
thema's 

 Door deelname aan ‘Comité 4 mei’ ook betrokken bij verschillende activiteiten 
vooruitlopend op de herdenking van 75 jaar bevrijding van Den Bosch in oktober 
2019  
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Pijler 2. Mensen verbinden en boeien.  
 

2a. Herijking van onze eigen activiteiten 
Doel: ons aanbod sluit aan bij de doelgroepen van de PGH. Het totaalprogramma is in balans 

 Tafel van Hoop 

 Jongeren betrokken bij de gastendag in april 2019 en ook bij het project 
vakantietasje. 

 Diverse jeugddiensten georganiseerd. Deze zijn door kerkgangers goed en positief 
ontvangen. 

 Cycling dinner aan de start van het jeugdwerkseizoen 

 Startavond met de leiding van het jeugdwerk 

 Avonden 18-25-jarigen in ’t Pumpke 

 30-40-ers avonden 

 Succesvolle enquête gehouden rond kringen. Er bleek een duidelijk behoefte aan 
gesprekskringen rond de Bijbel. Op grond hiervan zijn er in het najaar van 2018 en 
voorjaar van 2019 drie kringen gestart: 2 bijbelgesprekskringen (in Maaspoort en in 
Oost) en 1 bijbelstudiekring (Grote Kerk) 

 Geloof- en Levenkring 

 Meditatiekring in de adventstijd 

 Ouderenactiviteiten blijken na evaluatie te voorzien in behoefte. Bredere 
openstelling voor ook ouderen uit omliggende gemeenten is succesvol ingezet.  

 Op de avond over Voltooid Leven waren Alice Bremmer en Harry Tacken de inleiders. 
Goed bezochte avond. Zinvolle gesprekken. 

 Er is een flexibel labyrint (via een projector) aan onze kerk aangeboden. Nu moet de 
oude tekst nog worden aangepast. 

 Vrijwilligersavond 
 

2b. Meer mensen die (weer) gaan meedoen 
Doel: Passieve leden worden weer/meer betrokken (activeren/motiveren). Er worden 
nieuwe leden aangetrokken (groei-agenda) 

 Actie kerkbalans uitgevoerd als onderdeel van de pilot met dienstenorganisatie PKN 

 In 2019 is een voorzichtig begin gemaakt met het starten van een cantorij onder 
leiding van Jamie de Goei. Inmiddels heeft deze cantorij driemaal aan een eredienst 
meegewerkt. De bedoeling is om meedoen laagdrempelig te houden: slechts één 
repetitie-avond per uitvoering en overwegend eenvoudige muziek. Het streven is om 
ongeveer 6x per jaar aan een dienst mee te werken. 

 Er is een pool van lectoren gevormd, een rooster opgesteld en de schriftlezingen 
worden iedere dienst door een lector verzorgd 

 Twee peuter/kleuter vieringen, waaraan telkens 10-15 kinderen meededen. Hierdoor 
trokken we ook een aantal ouders, die op andere wijze niet participeren. 

 Er zijn twee jongerendiensten georganiseerd: in nov met 4-you en in februari met de 
jongeren van ABC. Ook hiermee trekken we de ouders 

 op de oproep om een Alphacursus te organiseren kwam geen respons 
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Pijler 3. Present in stad en wereld.  
 

3a. Present in de stad: een open gebouw 
Doel: we trekken meer mensen naar ons gebouw voor kerkelijke en niet-kerkelijke 
activiteiten 

 Scholen en uitvaartondernemers zijn aangeschreven om Grote Kerk onder aandacht 
te brengen 

 De Grote Kerk is door gemeente als trouwlocatie aangewezen 

 Openstelling stilteruimte gecontinueerd (op momenten dat kerkelijk bureau bezet is 
en/of koster aanwezig is) 

 De serie van evensongs, gestart in 2018, is voortgezet in 2019. Ze is met de (al langer 
bestaande) series van Bach Cantates en orgelconcerten samengevoegd onder de 
noemer “Muziek op zaterdag”.  

 Wekelijkse inloopspreekuur 

 Zomerzinwandelingen, 

 Medewerking aan het Winterparadijs op de Parade 

 Medewerking aan Driekoningenoptocht en het Vierde Geschenk 

 Medewerking aan de dienst in Bethel, ’s-Gravenhage, met het oog op verruiming van 
het Kinderpardon 

 De avond in het kader van de Bidweek voor de Eenheid kreeg een actuele lading, 
doordat Madeleine van Toorenburg, naast Erik Borgman, één van de inleiders was. 
Het ging over recht en kinderpardon en over elkaar aanzien. 

 Wekelijkse inloopspreekuur, waar gemiddeld 1 a 2 personen binnenwandelen voor 
pastoraal gesprek 

 Workshop schilderen in de Grote Kerk voor mensen van het Inloopschip 

  Oecumenische Viering Coming-out day 
 

3b. Verankerd in de wijken en dorpen 
Doel: we zijn actief in de wijken en doen dat in samenwerking met burgerlijke gemeente, 
sociaal-maatschappelijke organisaties en andere kerkgenootschappen  

 Gesprek met WMG loopt,. onder andere aandacht voor doorstart Boschveld.  

 Contacten met sociale wijkteams werken in de praktijk, netwerken blijft nog achter 
bij wens.  

 Zes wijkteams verdeeld over de gehele stad 

 Kerkcafé in de Schans 

 Deelname aan Advents-activiteit ‘Kerkenboulevard’ 

 Deelname comité 4 mei (namens Beraad van Kerken) 

 Deelname projectgroep Anti-Discriminatie 
 

3c. Present in de stad: faciliteren en participeren 
Doel: we zijn qua rol (pastoraal/diaconaal) bekend in de stad én vullen onze rol slim in (niet 
alles zelf doen) 

 Vanuit CvD deelname aan werkgroep over loket Levensvragen.  

 Mogelijkheid onderzoeken van aanschaf van een eigen vakantie Chalet door het CvD 

 Geopende toegangsdeuren en PR borden (woensdag- en zaterdagmiddag) op de 
trappen van de Kerk; dagelijkse openstelling van de stilteruimte; kunstexposities; 
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‘muziek op de zaterdag met banners boven de toegangsdeur en PR-activiteiten 
d.m.v. flyers en persberichten in de week-, dag-, kerk- en parochiebladen. 

 Aanwezigheid bij hijsen van Regenboogvlag in de Coming Out-week 

 Aanwezig bij herdenking 15 augustus, Indiëmonument 

 Op 23 september 2018 was een Walk of Peace in de stad gehouden, in het kader van 
de Vredesweek 

 Pastoraat in Inloopschip. Vieringen Inloopschip: Allerzielen, Kerst, Pasen, 
ondersteunen van Suiker- en Offerfeest 

 Overleg met straatpastor Lianne van Oosterhout 
 

3d. Present in de wereld 
Doel: we hebben duidelijke partners/projecten t.b.v. invulling werelddiakonaat en deze zijn 
bekend/helder bij de gemeente 

 “Groene”inkoop, gescheiden afvalinzameling doorgezet. Energievoorziening loopt via 
“groene” leverancier, verlichting is grotendeels ledverlichting, zolder is geïsoleerd. 

 Gesprek met gemeente gestart om na te gaan of verdere verduurzaming van Grote 
kerk te realiseren is 

 Onderzoek naar reductie papiergebruik 
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Vooruitblik  

We gaan verder op de ingeslagen weg, waarbij we verder bouwen aan ons beleidsplan met 
als uiteindelijk doel een bloeiende en groeiende kerkgemeenschap te zijn die vanuit het 
geloof in Jezus Christus open staat voor een ieder die daarin wil vieren of delen. Open via de 
contacten met mensen van binnen en buiten de kerk. Open via het gebouw met ruimte voor 
bezinning, cultuur en stilte. Open via helpende handen en steun op velerlei gebied.  

Thema’s waar in 2019/2020 specifiek aandacht geschonken aan wordt, zullen zijn:  

1. College van Diakenen 
 

1. Continueren ouderen activiteiten 
2. Jeugd betrekken 
3. Specifieke aandacht voor contact/netwerken met sociale 

wijkteams (revitaliseren) 
4. Uitwerken aankoop vakantie Chalet 

College van Kerkrentmeesters 1. Vergroten verhuurmogelijkheden 
2. Voorzetten proef actie Kerkbalans 
3. Verduurzaming Grote Kerk realiseren 
4. Nieuwe website 

College voor het Pastoraat 1. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren, nieuw: Pop Up-
kerkdiensten voor jongeren  

2. Organiseren thema-avonden 
3. Kijken naar haalbaarheid musical 
4. Pastoraat/huisbezoek/omzien naar elkaar  
5. Voortzetten van een gevarieerd aanbod van muzikale 

bijdragen aan de erediensten 

Open kerk (onder CvP) 1. Open kerk (ook koopavond?), mogelijkheid  
gebed/bezinningsmoment op het middaguur 

2. Labyrint verder uitwerken en concretiseren 
3. Samenwerking met de Stichting Pastorale Ondersteuning bij 

Eenzaamheid in Levensvragen 

4. Muziek op zaterdag’ continueren en (eventueel) verder 

uitbouwen 

5. Onderzoek haalbaarheid van een ‘spiritueel café’ 

Ruud Stiemer 
 

1. Kinderen en jongerendiensten en activiteiten 
2. Uitkomst enquête onder 30-ers vertalen naar beleid 
3. Themadiensten 
4. Zichtbaarheid (themadiensten, comité 4 mei, coming out day) 
5. Straatpastoraat 

Erica Scheenstra 1. Pastoraat 
2. Aandacht voor kerk-zijn in een veranderende samenleving 
3. Thema-diensten 
4. Niet alleen maar kringen waar gesproken en nagedacht 

wordt; we zijn geschapen met lichaam en ziel. 

 


