B ESTUURSVERSLAG 2018
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
Al enige jaren kent het Beraad Grote Steden een breed bestuur. De
bestuursvergaderingen worden door de bestuursleden als inspirerende
bijeenkomsten ervaren. Een bestuurslid sprak bij zijn afscheid enige jaren geleden
uit deze bijeenkomsten als een soort mini-conferenties te hebben beleefd waar veel
inhoud op een aanstekelijke wijze wordt gedeeld. In 2018 kwam dit bestuur acht
maal bijeen. We waren ook dit jaar steeds welkom in het kantoor van de Landelijke
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering vond op 8 juni 2018 plaats in de Amersfoortse Fonteinkerk en
ook voor de voorjaarsconferentie ’s middags genoten we daar van de gastvrijheid
van de Protestantse Gemeente Amersfoort.

Conferenties
Nogal wat energie vanuit het bestuur is in 2018 bestopt in de verkenning van een
Leernetwerk Grote Steden in samenwerking met de afdeling Ondersteuning
Gemeenten van de landelijke Dienstenorganisatie, de Protestantse Theologische
Universiteit en een aantal experts. Hoewel er intensief gezocht en gesproken is over
de vormgeving en inrichting van dit leernetwerk, hebben we uiteindelijk in
gezamenlijkheid geconcludeerd dat er zowel inhoudelijk als organisatorisch niet te
veel onduidelijkheden en vraagtekens bleven staan rond de implementatie van dit
leernetwerk. De najaarsconferentie van 2018 kon hierdoor helaas niet doorgaan.
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— Vernieuwing of Vervreemding
In Amersfoort beleefden we op 8 juni 2018 een als zeer geslaagd beleefde
voorjaarsconferentie rond de (visie op de) mogelijke verbindingen tussen
bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn in het kader van Kerk 2025. De
conferentie stak in op de kersverse startpaper Tussen wildgroei en vernieuwing die
bij bespreking in het bestuur de nodige vervreemding bleek op te roepen. Vandaar
de titel van de conferentie. Het gesprek dat we daarover zochten, kwam tijdens
deze conferentie goed op gang. Een weerslag daarvan inclusief de bijdragen van
Vincenza de la Porta, Peter den Hoedt, Harm Dane, Kees Wijnen, Ton van Prooijen
en Derk Stegeman is terug te vinden op de website van het Beraad Grote Steden.
De conferentie bleek voor diverse media overigens aanleiding tot berichtgeving; het
Nederlands Dagblad plaatste zelfs een nieuwsbericht op de voorpagina van de
zaterdageditie van 1 juni 2018 onder verwijzing naar een interview verderop in de
krant.

Stedentrip
In juni 2018 presenteerde Ton van Prooijen namens het bestuur de uitkomsten van
de Stedentrip die we in 2017 hadden gehouden. Hoewel de stedentrip van 2017 niet
helemaal slaagde, wil het bestuur graag vasthouden aan deze kostbare manier van
uitwisseling en verdieping. Voor het najaar van 2019 heeft het bestuur een nieuwe
stedentrip in de planning. Het is de bedoeling om deze stedentrip ook vorm te
geven door middel van een persoonlijk bezoek van een van de bestuursleden van
het Beraad aan de lidkerken.

Ledenbestand
In 2018 heeft de Protestantse Gemeente van Almere besloten zich aan te sluiten bij
het Beraad Grote Steden. Daarmee telt het Beraad Grote Steden op dit moment 22
leden: 20 Protestantse Gemeenten en 2 andere kerkelijke organisaties.

Personalia en bestuurssamenstelling
In 2018 namen we afscheid van bestuurslid Bert Kuipers, die vanwege zijn emeritaat
niet langer vanuit Rotterdam afgevaardigd kon zijn naar het Beraad Grote Steden.
Gelukkig was er voor hem vanuit Rotterdam snel een opvolger in beeld in de
persoon van Nico van Splunter, pionier in Spangen en als pionierbegeleider onder
meer ook werkzaam in Den Haag.
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Het bestuur van het Beraad Grote Steden was in 2018 als volgt samengesteld:
• Harm Dane (Amersfoort; voorzitter AK)
• Bert Kuipers (Rotterdam; predikant; tot juni 2018)
• Gertrudeke van der Maas (Apeldoorn; predikant)
• Ton van Prooijen (Breda; predikant)
• Margriet Quarles van Ufford (Den Haag; beleidssecretaris AK)
• 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:
• Liesbeth Timmers (ambtelijk secretaris)
• Burret Olde (adviseur vanuit de landelijke dienstorganisatie).

Den Haag, 25 april 2019
Derk Stegeman (voorzitter Beraad Grote Steden)
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