B ESTUURSVERSLAG 2017
De Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland, zoals het
Beraad Grote Steden voluit heet, is een netwerk van kerken en kerkelijke
organisaties in de grotere steden van Nederland. Bestuurders, voorgangers,
betaalde en vrijwillige medewerkers van die kerken zoeken elkaar op om vanuit de
gemeenschappelijke context uitdagingen, vragen en problemen te delen en te
bespreken. Dat doen ze graag omdat de gedeelde context herkenbaarheid en
begrip wederzijds bevordert. Dat doen ze ook noodgedwongen omdat de situaties
van de kerken in de steden snel verandert en de urgentie om van elkaar te leren
daardoor groot is.

Bestuursvergaderingen en Algemene ledenvergadering
In het bestuur van het Beraad Grote Steden, dat overigens heel bewust meer leden
kent dan het statutair verplichte minimum, ervaren we als bestuursleden vaak de
herkenning en de bezieling van deze gemeenschappelijke gesprekken. In 2017
kwam het bestuur zeven maal bijeen, bijna altijd gastvrij onthaald in het kantoor van
de Landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond op 21 april 2017 plaats.
Voor velen waren de voorbereiding van conferenties, de uitwerking van stedentrips
of de verkenning van een nieuw thema of een nieuwe samenwerking aanleiding
voor werkafspraken naast deze bestuursvergaderingen. Hoewel het al met al een
behoorlijke inspanning vergt, wordt het bestuurslidmaatschap van het Beraad Grote
Steden door de zittende bestuursleden vooral als een vreugdevolle bron van
inspiratie beschouwd.

Conferenties
— Stadsdominee
Vanuit het bestuur werden in 2017 twee
conferenties georganiseerd. Op 21 april 2017 vond,
in aansluiting op de algemene ledenvergadering,
een conferentie plaats over het verschijnsel van
de ‘stadspredikant’ onder de titel: Stadsdominee,
reddende engel of loslopende hond? Evert Jan
Veldman en Pieter Versloot (Groningen), Jasja
Nottelman (Utrecht), Mariska van Beusichem
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(Zwolle) en Bert Altena (Assen) waren te gast om over hun praktijk te vertellen. De
spanning tussen herkenbaarheid en beweeglijkheid als het gaat om presentie bleek
een mooi onderwerp voor gesprek; dat gold zeker ook voor de visie op de stad, die
in alle bijdragen ergens een plek had, impliciet dan wel expliciet. Bestuurslid Ton van
Prooijen schreef een terugblik voor de website van het Beraad Grote Steden
(beraadgrotesteden.nl). Voor deze conferentie genoten we de goede gastvrijheid
in het kantoor van de Landelijke Dienstenorganisatie van onze Protestantse Kerk.
— Breuklijnen
Op 3 november 2017 ontving de
Protestantse Gemeente Zwolle ons
voor de najaarsconferentie onder
de titel: Maken kerken het verschil?
Kerk in een stad vol breuklijnen.
De twee hoofdlezingen werden
gehouden door Rob van Waarde
(studentenpredikant in Leiden) en
Erica Meijers (docent diaconaat aan
de PThU) zijn integraal na te lezen
Knipsel over de conferentie
op de website van het Beraad Grote
uit Trouw d.d. 4 november 2017
Steden. Naast de gesprekken in de
workshops doken we door middel van een forumgesprek met Mariska van
Beusichem (stadspastor), Gerdien Rots (gemeenteraadslid) en Wim van Ree
(diaconaal consulent) in de Zwolse context. Een korte impressie staat eveneens op
de website, evenals het artikel dat in dagblad Trouw verscheen.

Stedentrip
Na de zomer van 2017 trof het bestuur voorbereidingen voor een nieuwe stedentrip.
Gaandeweg riep het werk aan deze stedentrip opnieuw de vraag op of deze
arbeidsintensieve vorm van informatieverzameling wel een goede manier is om
kennis te verzamelen en als kerken in de steden met elkaar te delen. Tegelijkertijd
merkten we bij deze stedentrip nog meer dan voorheen dat de krimp stevig doorzet
en de kerken daardoor voor grote uitdagingen worden geplaatst op het gebied van
visie, organisatie en structuur. Kerk 2025 wordt weliswaar op veel plekken
verwelkomd, maar lijkt soms ook te laat te komen. De institutionele aanvliegroute
van het proces van Kerk 2025 lijkt daarbij juist die verschijningsvorm van de kerk te
accentueren die we proberen achter ons te laten.
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Leernetwerk
Bovenstaande vragen hebben ons als bestuur gestimuleerd opnieuw na te denken
over de manier waarop we als Beraad Grote Steden op dit moment het beste een
goede kennisuitwisseling kunnen organiseren. Eind 2017 was duidelijk dat het jaar
2018 voor het Beraad Grote Steden voor een belangrijk deel in dat teken zal staan.
Op het moment van schrijven van dit bestuursverslag zijn we als bestuur intensief
bezig om te onderzoeken hoe we als Beraad Grote Steden een leernetwerk in
kunnen richten waarbij we als steden vruchtbaar en effectief van elkaar kunnen
leren. Als opdrachtgever van een pilot wil het bestuur een werkwijze onderzoeken,
die wordt enkele deskundigen, de landelijke Dienstenorganisatie en de Protestantse
Theologische Universiteit. Wordt aldus vervolgd.

Ledenbestand
Hoewel het bestuur zich voornam op het punt van het ledenbestand wat meer aan
acquisitie te gaan doen, onderging het ledenbestand van de Vereniging in 2017 geen
wijzigingen.

Personalia en bestuurssamenstelling
In 2017 namen we afscheid van bestuurslid Harmen van der Kolk, die vanwege een
wisseling van baan zijn bestuurslidmaatschap helaas al na korte tijd moest
beëindigen. Gelukkig was er voor hem snel een opvolger in de persoon van Kees
Wijnen, voorzitter van de Johannescentrumgemeente in Utrecht-Overvecht.
Tevens kondigde Hette Domburg, onze onvolprezen ambtelijk secretaris zijn vertrek
aan; Hette kreeg en aanvaardde een beroep vanuit de Protestantse Gemeente te
Schaarsbergen en werd begin december 2017 daar als predikant bevestigd. In april
2018 vonden we in Liesbeth Timmers een opvolger voor hem; zij is werkzaam als
rouw- en verliesbegeleider en is managementassistent bij Stek in Den Haag.
Het bestuur van het Beraad Grote Steden was in 2017 als volgt samengesteld:
• Harm Dane (Amersfoort; voorzitter AK)
• Harmen van der Kolk (Utrecht — tot oktober; vrz. Kerkrentmeesters)
• Bert Kuipers (Rotterdam; predikant)
• Gertrudeke van der Maas (Apeldoorn; predikant)
• Ton van Prooijen (Breda; predikant)
• Margriet Quarles van Ufford (Den Haag; beleidssecretaris AK)
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• Hanneke Siebert (Enschede; predikant)
• Erica Scheenstra (Den Bosch; predikant; penningmeester)
• Derk Stegeman (predikant in Den Haag & manager bij Stek; directeur Straatpastoraat; voorzitter)
• Kees Wijnen (Utrecht — vanaf november; voorzitter wijkkerkenraad Johannescentrumgemeente).
Ondersteuning en advies ontvingen we van:
• Hette Domburg (ambtelijk secretaris)
• Burret Olde (adviseur vanuit de landelijke dienstorganisatie).
Den Haag, 26 april 2018
Derk Stegeman (voorzitter Beraad Grote Steden)

Beraad Grote Steden | Bestuursverslag 2017 | pagina 4 van 4

