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Jaarverslag 2017: Kerkenraad 
 
Het is goed, maar tevens ook de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om u op de hoogte 
te houden over alles wat er in onze eigen gemeente gebeurt en in ontwikkeling is. Er is in 
2017 veel werk verzet. Zowel door de kerkenraad, de colleges, taakgroepen, commissies en 
door gemeenteleden in allerlei geledingen van de kerk, door jong en oud, deels vóór en 
deels achter de schermen. 
 
Dank en waardering hiervoor. Het is een groot goed te beseffen dat wij dit werk niet in eigen 
kracht kunnen en niet in eigen kracht hoeven te doen. Wij danken God dat Hij onze 
Leidsman wil zijn, nu en altijd! 
 
In goede harmonie, met veel energie en ook met veel plezier heeft de kerkenraad in 2017 
veel gedaan, besproken en besloten. In willekeurige volgorde een deel van de activiteiten 
waarmee de kerkenraad in 2017 bezig is geweest: 
- Opdracht gegeven aan de leden van de benoemingscommissie om een profielschets 

van de gemeente te maken en daarbij een profielschets van de professionele invulling 
- Vaststellen profielschets gemeente en predikantsvacature. 
- Formeren van een beroepingscommissie en geven van een opdracht aan de 

beroepingscommissie om een enkelvoudige voordracht te doen van die predikant die 
het beste voldoet aan de vastgestelde profielschets. 

- Voorbereidingen getroffen voor de zitting van het Generaal College voor 
Ambtsontheffing. 

- Het overnemen van de uitspraak over van het Generaal College voor 
Ambtsontheffing. 

- De benoeming van Ds. Gonja van ’t Kruis voor bijstand in het pastoraat. 
- Diverse malen considereren van voorstellen tot het wijzigen van de kerkorde PKN. 
- Vaststellen jaarrekeningen 2016 en begrotingen 2018 van de kerk en de diaconie 
- Vaststellen meerjarenbegroting kerk tot en met 2025. 
- Organiseren van gemeenteavonden rondom beroepingswerk, uitspraak Generaal 

College voor Ambtsontheffing en Begrotingen 2018. 
- Diverse besluiten genomen over het “verlichten” van de organisatiestructuur en 

manier van werken. 
- Gesproken over het aantal en de wijze van invulling van de vacatures. 

 
 

 

 
Jaarverslag 2017: College van Kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans en extra acties 

- Totaal toezeggingen in lijn der verwachting; opbrengst lager dan toezegging door 
overlijden gemeenteleden die meer dan gemiddeld hebben bijgedragen 

- Folder en brief gemaakt voor VVB 2018 
- Samenwerking CvK en CvD bij geldwerving 
- Eerste voorbereidingen digitalisering actie Kerkbalans 
- Bezoek workshop co-creatie actie Kerkbalans georganiseerd door PKN 
- Kunst- en boekenbeurs in april samen met CvD met opbrengst van euro 1.335,- 



 
Financiën en administratie 

- Verlengen en aanpassen verzekeringen 
- Kascontrole bij rommelmarktcommissie en GJV: in orde 
- Normbezetting predikanten aangepast naar 1 FTE 
- Meerjarenbegroting geactualiseerd t/m 2025 en besproken  
- Solvabiliteitsverklaring aangevraagd en ontvangen RCBB 
- Jaarrekening 2016 en begroting 2018 gemaakt en goedkeuring ontvangen van  

RCBB 
- Collecterooster gemaakt in samenwerking met CvD 
- Start SKG Webwinkel 
- Nieuwe overeenkomst met cantor André Keessen (samen met TE) 
- Advies aanstelling bijstand pastoraat en formele effectuering hiervan 
- Diverse werkzaamheden ivm uitspraak Generaal College Ambtsontheffing 
- Bezoek Kerkenbeurs 2017 in Utrecht 

 
Rommelmarkt 

- Evaluatie 2016: Prachtige opbrengst, ruim boven begroting, vooral door 
internetverkopen 

- Periodiek overleg over diverse zaken (o.a. toekomst) 
 
Zaalverhuur 

- Veel concerten en condoleances 
- Prijzen zaalverhuur ongewijzigd 

  
Tuin 

- Periodiek onderhoud, waaronder gras maaien en snoeien 
 

Grafisch Bureau 
- Veel drukwerk voor externe partijen 
- Levert positieve bijdrage aan exploitatie van onze kerk 
- Veel werk door kleine groep mensen 

 
Technische zaken (voorbeelden) 

- Brandweerinspectie 
- Gordijnen zaal 2/3 vervangen 
- TV bij bar geplaatst 
- Veel regulier onderhoud en ad-hoc reparaties (oa daklekkage kosters/beaemerhoek) 
- 2 dakventilatoren De Rank vervangen 
- Stiltehoek ingericht (samen met TE en TT) 
- Vervanging en vernieuwing geluidsinstallatie kerk 

 
Vrijwilligers 

- Vrijwilligersavond in november met bedankje voor de vrijwilligers 
- Avond reanimatie en AED in april 2017  
- Instructieavond voor Rankvrijwilligers in september 
- Nieuwe vrijwilligers en veel vrijwilligers actief bij bardiensten, tuinonderhoud, grafisch 

bureau, financiële administratie, rommelmarktcommissie, ledenadministratie, 
coördinatie schoonmaak etc. 

 
 

 
 

Jaarverslag 2017: College van Diakenen 



 
Wij hebben in 2017 geprobeerd om samen met anderen vanuit de gemeente het werk 
van Stap Verder wat meer voor het voetlicht te brengen. De ondersteuning die Stap 
Verder biedt aan migranten in Amsterdam-ZO lijkt ver van ons bed maar Amsterdam is 
zo dichtbij. In september is een zondagse dienst georganiseerd in samenwerking met 
enkele leden van Stap Verder, een rondleiding in november (en later in april 2018) bij 
Stap Verder is helaas vanwege te weinig animo niet doorgegaan. Begin 2018 is een 
avond Intercultureel Bijbellezen georganiseerd. 
 
Naast individuele ondersteuning en de reguliere acties zoals de Zomer- en 
Kerstattenties hebben wij ook nog de volgende activiteiten ondernomen: 
 

• Stamppotactie voor cliënten van de Voedselbank (mede-sponsoring door de 
Hoogvliet) 

• Sponsoring concert “Zingen voor je leven”, onderdeel van de Stichting Kanker in 
Beeld 

• Sponsoring Open eettafel vanwege 15-jarig bestaan  

• Sponsoring aanleg tuin Cruquiushoeve  

• Sponsoring van Zweedse stichting t.b.v. hulp aan Albanese vrouwen 
 
 

 

 
Jaarverslag 2017: Taakgroep Pastoraat 
 
• Door het gemis van een gemeentepredikant was het een moeilijk jaar op pastoraal 

gebied. 
• Gelukkig konden we rekenen op veel hulp van ds. Pieter van Winden en later ook ds. 

Gonja v.'t Kruis. Ook vanuit de regio waren ds. Rien Wattel en vooral ds. Conny Berbee 
inzetbaar. 

• De rayonteams bleven trouw doorgaan met bezoekwerk en het organiseren van eind-
seizoen- / nieuwjaarsbijeenkomsten in de rayons. 

• Leiding voor taakgroep TP, doelgroepen- en rayonpastoraat = geregeld (voorstel nieuwe 
werkwijze is besproken en goedgekeurd in Taakgroep en Kerkenraad). 
 
 

 
 

Jaarverslag 2017: Taakgroep Toerusting 
 
In 2017 heeft Taakgroep Toerusting met veel plezier weer tal van activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Dit hebben we kunnen doen in dezelfde samenstelling van de taakgroep 
als in 2016.  
De taakgroep bestaat uit drie dames (Irene, Marjolein en Petra) en twee heren (Peter en 
Arjan) waarvan vier al geruime tijd actief in dit mooie werk. Het zou mooi zijn als in 2018 zich 
weer nieuwe mensen willen aansluiten bij ons zodat er ook ruimte is voor natuurlijke 
vernieuwing en doorstroming. 
 
2017 stond onder meer in het teken van Maarten Luther, maar ook het gevangeniswezen 
werd onder de aandacht gebracht. Daarnaast mochten mooie films en prachtige muziek niet 
ontbreken. Zo hebben we in het najaar een  heel verrassende muziekworkshop 
georganiseerd met Voci Vivaci onder leiding van onze organist Peter Ouwerkerk. 



Ook waren er twee boeiende muziekavonden onder leiding van deze zelfde Peter waar de 
Gouwe ouwe favoriete liederen van de deelnemers aan de orde kwamen.    
Met ds. Pieter van Winden zijn we met elkaar ingegaan op het Heilig Avondmaal en wat dit 
met je doet. Een interessant thema waar we ook in januari van dit jaar verder met elkaar over 
gesproken hebben. 
Aan het begin van 2017 was gevangenispastor Jan Lange op bezoek over het werk van de 
pastor in het gevangeniswezen.  Erg informatief! 
In februari en maart hebben we twee succesvolle filmavonden mogen organiseren onder 
leiding van Peter. We keken naar de documentaire Kumare van Vikram Gandhi over een 
verlichte goeroe uit een bedacht Indiaas dorp.  Daarnaast bekeken we een film van Camiel 
Zwart genaamd Terreur, bron van angst. Beide films boden veel interessante gespreksstof 
en zetten aan tot verder nadenken. 
In april zijn we met hoogleraar kerkgeschiedenis Mirjam van Veen ingegaan op de 
Reformatie die in 2017 500 jaar geleden plaatsvond onder grote invloed van Maarten Luther. 
Mirjam hield ons goed bij de les met haar ruime kennis. 
Kortom, een gevarieerd programma mochten we vanuit De Rank  voor een breed publiek 
aanbieden. Alle avonden werden goed bezocht en we kijken met een goed gevoel en 
dankbaarheid daarop terug.  
Daarnaast heeft de taakgroep begin oktober met veel hulp van Ellen Blommestijn het 
bezinningsweekend voor de Kerkenraad georganiseerd. Dit weekend is naar volle 
tevredenheid van de deelnemers en de organisatie verlopen. In alle openheid hebben we 
met elkaar kunnen spreken en gaven de dagen veel vertrouwen voor de toekomst.  
 
Het was een boeiend jaar voor TT en we hopen hiermee u ook van dienst te zijn geweest. 
 
Ook in 2018 hebben we al mooie bijeenkomsten mogen organiseren en we denken nu na 
over het programma van na de zomer. U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te 
denken. Spreek ons aan of zend uw idee naar toerusting@pgderank.nl. We hopen weer een 
inspirerend programma te maken waarbij we graag met jong en oud in gesprek gaan.  
 
 

 
 

Jaarverslag 2017: Taakgroep Eredienst. 
 
Zomaar een greep uit de activiteiten in 2017 
Als taakgroep hebben we uitvoering gegeven aan ons jaarplan 2017. 
Vernieuwende ideeën van vieren van een eredienst hebben plaatsgevonden. 
Intensievere samenwerking met of vernieuwde betrokkenheid bij andere taakgroepen is van 
start gegaan met J&J, TT, CvK, Pastoraat.  
Met ouders zijn diverse bijeenkomsten geweest. Ook is een lijst samengesteld met liederen 
te zingen in de viering die ook herkenbaar zijn voor kinderen.  
De Stiltehoek is gerealiseerd, in samenwerking met CvK en talenten op gebied van inrichting 
en kunst binnen onze gemeente. 
Een van de te noemen hoogtepunten van 2017 is het kerstdiner georganiseerd vanuit TE 
met een heleboel vrijwilligers voor een ieder die het gezellig vond om kerstavond naar de 
Rank te komen.  
De proef met de start van de viering om 10.00 uur in de wintertijd is na de uitslag van de 
enquête niet omgezet in een blijvende verandering.   
 
Komen, gaan, blijven 
Afscheid is genomen van een aantal mensen bij de kindernevendienst, beamergroep, 
lectoren en preekvoorziening. Hartelijk dank voor hun inzet de afgelopen jaren. Wisseling 
van de wacht heeft plaatsgevonden binnen TE wat betreft voorzitterschap. Hartelijk dank dat 
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Peter Ouwerkerk deze taak in een roerig jaar op zich heeft willen nemen. Behalve bij de 
kindernevendienst zijn de andere vacatures weer ingevuld. 
 
Ook vanaf deze plaats dank voor alle andere vrijwilligers die bij de eredienst betrokken zijn: 
bloemengroep, cantorij, beamergroep, lectoren, kosters, tienerdienstleiding, 
kindernevendienstleiding, crècheleiding,  mensen betrokken bij de kinderkerkmiddagen, 
Taizévieringen, ontmoetingsdienstvieringen, preekvoorziening, organisten en cantor, grafisch 
bureau en de leden van taakgroep Eredienst. 
 
Conclusie 
Het is in 2017 een roerig jaar geweest. Maar dankzij de flexibiliteit van eenieder die bij de 
eredienst betrokken is, is het wel gelukt om mooie vieringen met elkaar te mogen hebben. 
De afwisselingen in het tweede helft van het jaar door elke zondag weer een andere 
voorganger te hebben, werd door de gemeente als positief ervaren. Als taakgroep richten wij 
ons niet alleen op het vieren, maar ook op het ontmoeten. Op een positieve manier zijn we 
als gemeente met elkaar op zondag blijven vieren, elkaar blijven ontmoeten in het vieren, 
maar ook daarbuiten. Als taakgroep Eredienst inspireert het ons om daar een dankbare rol in 
te mogen spelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 


