BESTUURSVERSLAG 2016
Als bestuur van de Vereniging Beraad Grote Steden in de PKN kijken we met voldoening
terug op 2016. In dit bestuursverslag besteden we kort aandacht aan de belangrijkste zaken die de revue passeerden:
• de stedentrip,
• de conferenties,
• communicatie,
• enkele overige zaken en
• personalia en bestuurssamenstelling.

STEDENTRIP
De Stedentrip, waarvoor we in 2015 de interviews afnamen en zelfs enkele bezoeken aflegden, verscheen uiteindelijk begin 2016. We bundelden de interviews onder de pakkende titel Stedentrip 2015 en sloten een korte Bijsluiter bij de verslagen van de interviews met
de lidsteden bij. Hoewel deze Stedentrip niet helemaal compleet was en ook wat later
verscheen dan gepland, keken we er als bestuur toch redelijk tevreden op terug. Vanuit
het perspectief van de doelstellingen van het Beraad is een inhoudelijk contact met de
aangesloten steden van groot belang. De Stedentrip bleek voor het Beraad een belangrijk
instrument om aan deze doelstelling recht te doen.
Met de stedentrip hopen we steeds een beeld te krijgen van de ontwikkelingen, verwachtingen en kansen in de steden. Daarbij willen we ons richten op vaste velden als: financien-gebouwen-formatie, jeugdwerk, ouderenwerk, missionair werk, vrijwilligersbeleid,
organisatiestructuur en –cultuur, specifieke ontwikkelingen per stad, de visieontwikkeling
en de specifieke verwachtingen voor de nabije toekomst. Per keer willen we als bestuur
echter ook een peiling doen rond een of twee wisselende thema’s. In 2015 deden we dat
rond de thema’s ‘het belang van het gebouw en de vierplek in de wijk’ en ‘fundamentalisme’. De uitkomsten van de stedentrip boden houvast voor de invulling van de expertmeeting, die we op 22 april 2016 in aansluiting aan de ALV organiseerden.

CONFERENTIES
In 2016 werden twee conferenties georganiseerd. Van beide conferentie werden door
Ton van Prooijen inhoudelijke verslagen geschreven, die terug te vinden zijn op de website van de vereniging. Daarom volstaat hier een korte aanduiding van beide conferenties.
— Het huis, de buren en het geloof
Deze expertmeeting vond aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering plaats op 22
april 2016. De Stedentrip 2015 bood materiaal voor de invulling van deze conferentie onder de titel: Het huis, de buren en het geloof. Hoe de kerk in de stad woont. Drie workshops

werden aangeboden: over reorganisatie en onderlinge solidariteit (het huis) door Harm
Dane, over het interreligieuze netwerk (de buren) door Martijn van Laar en Alper Alasag
en over missionair en missionaire verlegenheid (het geloof) door Marleen Blootens. We
sloten de middag af met een korte viering in de kapel van het Protestants Landelijk Dienstencentrum.
— Missionair werk
Missionair werk was het thema voor de najaarsconferentie, die we samen met de missionaire werkgroep van de Protestantse Gemeente Den Bosch organiseerden. Het was tevens de derde Anatomische Les onder de titel: Missionair werk: wat bedoelen we, wat bezielt ons en wat doen we precies? Lag bij eerdere anatomische lessen in 2012 en 2014 de
nadruk op reorganisatieprocessen in kerkelijke gemeenten, dit maal draaide de les om
een inhoudelijke, theologische vraag met een praktische toespitsing, namelijk: ‘Wat is
missionair?’ Op de snijtafel lagen de Bossche Protestantse Gemeente en de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de PKN. Als chirurgijns traden op: André Droogers, Dorottya Nagy en Tom de Haan; Barend van der Meulen trad wederom op als dagvoorzitter.
— Verslaglegging
Aangezien kennisuitwisseling een van de wezenlijke doelstellingen van het Beraad is, besloten we om veel aandacht te besteden aan de verslaglegging van dergelijke conferenties. Zowel van de expertmeeting in het voorjaar als van de Anatomische Les in het najaar
werden door ons bestuurslid Ton van Prooijen goede en leerzame verslagen geschreven,
die ook iets te bieden hebben voor wie afwezig was. Beide verslagen zijn gepubliceerd op
de website van het Beraad Grote Steden.

COMMUNICATIE
Over deze website gesproken: die was nodig aan vernieuwing toe. In de nazomer van
2016 was het werk daarvoor klaar en kwam de geheel vernieuwde website van het Beraad Grote Steden online. Met steun van fondsen is deze ontworpen en opgebouwd. Het
beheer van de website ligt in handen van onze ambtelijk secretaris Hette Domburg.
Samen met de nieuwe website kreeg het Beraad Grote Steden ook een eigen logo. Dit
logo verbeeldt de contouren van de stad, die door het logo van de Protestantse Kerk
heen getekend zijn. Op deze manier wordt visueel duidelijk dat het Beraad een Vereniging
Beraad Grote Steden binnen de Protestantse Kerk in Nederland is.
We hopen dat website en logo bijdragen aan de herkenbaarheid van het Beraad Grote
Steden en zo het werk van het Beraad ondersteunen en versterken.

OVERIGE ZAKEN
In 2016 beëindigden we het contract met Profit Cure, het bedrijfje dat de financiële administratie voor het Beraad verzorgde. Omdat Hette Domburg bereid was de administratie

van het Beraad erbij te nemen en wij als bestuur meenden dat hiermee synergie te bereiken viel, is de financiële administratie van de vereniging overgedragen in handen van de
ambtelijk secretaris, die nu tevens administrateur is.

PERSONALIA & BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur kende in 2016 enkele wisselingen. We namen afscheid van Hans Koops, Joop
Vos en Bram Schriever. Erica Scheenstra volgde Joop Vos op als penningmeester van de
vereniging. We verwelkomden als bestuursleden-in-spe Harm Dane, voorzitter van de
Algemene Kerkenraad in Amersfoort, en Harmen van der Kolk, voorzitter van het College
van Kerkrentmeesters in Utrecht. Beiden zullen op de Algemene Ledenvergadering in
2017 voor benoeming worden voorgedragen.
Ook Bart van Noord, sinds 2015 bestuursadviseur van het Beraad vanuit de landelijke
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, kondigde zijn vertrek per 2017 aan. Zijn
plek is overgenomen door collega Burret Olde, werkzaam bij de afdeling Gemeenteadvies
van de landelijke dienstenorganisatie.
In 2016 zag de bestuurssamenstelling er daarmee als volgt uit: Bert Kuipers (Rotterdam,
predikant), Bram Schriever (Amsterdam (tot najaar 2016), directeur kerkelijk bureau),
Derk Stegeman (predikant voor Stad en Kerk, manager bij Stek en directeur van het
Straatpastoraat; voorzitter Beraad) Erica Scheenstra (Den Bosch; predikant; penningmeester Beraad), Gertrudeke van der Maas (Apeldoorn; predikant), Hanneke Siebert (Enschede; predikant), Hans Koops (Utrecht; predikant), Joop Vos (Arnhem; kerkrentmeester ; penningmeester Beraad), Margriet Quarles van Ufford (Den Haag; beleidssecretaris
AK), Ton van Prooijen (Breda; predikant). Samen met Harm Dane, die al vanaf september
onze gelederen versterkte, Bart van Noord en Hette Domburg kijken wij terug op een
uiterst inspirerende en plezierige samenwerking in 2016!
Den Haag, 20 maart 2017
Derk Stegeman (voorzitter)
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