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JAARVERSLAG 2017 DOOPSGEZINDE EN
GEMEENTEN NIJMEGEN
Inleiding

REMONSTRANTSE

2017 is vooral het beroepingsproces een activiteit geweest die veel
energie heeft gekost. Over het resultaat een van groepje van 4 deeltijd
predikanten zijn we tevreden. We horen positieve geluiden. Er komt weer
groei en bloei in onze gemeenten.

Beleidsontwikkeling
We hebben voor een betere uitstraling naar de buitenwacht banieren geplaatst bij onze
hoofdingang van de kerk die wat achteraf verscholen ligt. En folders van ons programma
gemaakt. We hebben een nieuwe website gemaakt. Het gemeenteblad Onderweg soms wat
uitgebreid. Dit hebben we kunnen doen met het wervingsgeld van de Remonstrantse
Broederschap, waar we erg blij mee zijn. Hierdoor hebben we nieuwe leden, vrienden en
belangstellenden kunnen aantrekken.
Taakgroepen (Leren, Dienen, Vieren, Financiën beheer en onderhoud, Communicatie en
Bestuur) voldoende bemensen is een uitdaging en lastig in een vergrijzende gemeente.
Daarnaast zie je dat ouderen hang hebben naar het oude vertrouwde en misschien is dat ook
wel logisch. We willen naar een actieve gemeente en niet een gemeente geleid door een
uitvoerende kerkenraad. De kerkenraad is gericht op beleid en niet op uitvoering. Dit is een
duidelijke cultuuromslag, die niet zo maar van zelf gaat.
De cursussen gegeven door Ds. Peter Nissen zijn druk bezocht. Hierdoor hebben we nieuwe
leden geworven. Ook de films worden goed bezocht en op zondagmiddag gepland en niet
meer ’s avonds en samen georganiseerd met de Effata parochie. Eind 2018 gaan we evalueren
hoe het werken is verlopen met een groepje van 4 deeltijd predikanten. De ervaringen in 2017
lijkt positief.
De lunches worden nu meer gericht op vorming door iemand van de gemeente een
presentatie te laten geven.
Zoals: Plantensociologie ingevuld voor Nederland volgens het systeem van Braun Blanket door
de Nijmeegse hoogleraar dr. Westhoff. (Peer Meyboom) Banken scheppen geld, mag dat? Ik
wou dat ik dat ook kon? (Gerrit de Man).

Gemeenteleven
Pastoraat/contactledenwerk

We hebben twee predikanten die met emeritaat zijn,
die op basis van vrijwilligheid, beschikbaarheid en
voldoende energie bereid zijn pastoraal werk te verrichten.
Er is een gesprekskring in Nijmegen en Oss.

Jongerenwerk

We zijn gestart met een groepje ± 8 leden van de
leeftijdscategorie tussen de 30 a 40 jaar onder begeleiding
van Ds. Hans Noordeman.

Samenwerking in de regio

Samenwerking met kerkdiensten met Boskapel, Effata
parochie en Stevenskerk speciaal in kader van Lutherjaar.
Boekpresentatie van Craig Harline WERELD IN WANORDE
met uitgever Roelants en professor Peter Nissen Radboud
Universiteit. Ook is er samenwerking op vormingsvlak
gestart met het Nijmeegse thema “Wat beweegt ons?”
Deze samenwerking is met de Effata parochie, Boskapel en
Stevenskerk. In dat kader worden er samen films gekeken
en besproken.

Tenslotte

Een jaarlijks tekort van ongeveer € 10.000 konden we niet
lang volhouden. Door de nieuwe werkwijze van invoering
van taakgroepen voelde de predikant zich niet meer zo
thuis in onze gemeenten.
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We hebben nu een groepje predikanten die de taakgroepen
bijstaan. Deze werkvorm moet zich nog bestendigen, maar
de eerste geluiden zijn positief gestemd.
De vrijwilligersmiddag heeft nieuwe vrijwilligers
opgeleverd.
Kortom Geloof, Hoop en Liefde overwint!

Schema financiën Doopsgezinde en Remonstrantse
gemeente Nijmegen en omgeving Versie d.d. 01 05 2018
Stichting Exploitatie Remonstrants
Kerkgebouw Nijmegen
Inkomsten € 18.764
Uitgaven
€ 9.215
Vermogen € 73.429

Doopsgezinden
Inkomsten € 9.215
Uitgaven
€ 9.215
Vermogen € 294.218

Stichting Berkhof-Montéfonds
Inkomsten
Uitgaven
Vermogen

€
1.559
€
1.559
€ 104.419

Remonstranten
Inkomsten € 22.691
Uitgaven
€ 22.692
Vermogen € 128.764

Samenwerkingsverband stichting Do Re
Inkomsten € 16.174
Uitgaven
€ 16.174
Vermogen € 0

Taakgroep Dienen
Commissie Diaconie
Inkomsten € 1.807
Uitgaven
€ 1.780
Vermogen € 1.361

Taakgroep Leren
Organisatie
activiteiten
Inkomsten € 2100,24
Uitgaven
€ 2.001,42
Vermogen € 367,56

Dit jaar was ik als Voorzitter ook Penningmeester sinds het aftreden van Julius Cohen
najaar 2017. Julius is nu (april 2018) Secretaris van het bestuur van het Mennofonds.
We zijn daar blij mee, omdat goede contacten binnen de financiële Doopsgezinde
wereld misschien gunstig kunnen uitpakken voor onze gemeente. Gelukkig hebben
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Karen Dawson en Carin Hormann het meeste boekhoudkundig werk gedaan. Ik ben ze
daarvoor zeer erkentelijk.
Dit boekjaar 2017 hebben we een financieel gunstig jaar. Geen predikant in dienst,
geen huur te betalen voor het jaar 2017 van de kerk, het ging goed met de
beleggingen in het Mennofonds en we hoefden voor de Remonstranten geen
landelijke afdracht te doen in 2017 dit geld mochten we besteden aan werving
nieuwe leden en hebben we ook gedaan. Dit zijn incidentele meevallers waarop we
niet kunnen en mogen begroten. De beleggingen doen het op dit moment voorjaar
2018 minder gunstig. Op basis van de meevallers die dit jaar tegenvallers kunnen zijn
schatten we in dat komend jaar we wel financieel voorzichtig moeten zijn, maar dat
we ook weer niet te zuinig hoeven te zijn. We denken hierbij vooral aan de
vergrijzende gemeenteleden die mogelijk meer individuele behoefte hebben aan
pastorale ondersteuning. Met de vrijwillige predikanten Anèt Saal en Jan Daan Noest
die dit voor ons nagenoeg om niet doen zijn we financieel gunstig uit. Niet alleen
daarom ben ik ze zeer erkentelijk, laat ik dat duidelijk gezegd hebben. Maar ze
kunnen hun bijdrage alleen leveren naar hun vermogen, zolang hun
privéomstandigheden dit toelaten.
Hans Noordeman verleent ook individuele pastorale zorg, maar op basis van een
vergoeding voor tijd en reiskosten. Gelukkig laat de huidige financiële situatie dat toe.
De Kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en zal daarvan verslag doen in de
Algemene Leden Vergadering (ALV). Ik hoop dat de ALV op basis van hun verslag mij
decharge willen verlenen….
Het invullen van de boeken kost wel veel energie, omdat er nogal wat oude
gewoonten inzitten die niet altijd voor iedereen even helder zijn, maar vaak een
gevoelig emotioneel verleden hebben. Mogelijk heb ik op tenen gestaan of sta ik daar
nog steeds op. Hiervoor maak ik mijn excuses. Naar aanleiding van de vraag in de
voorjaars ALV of de financiën niet wat meer inzichtelijk te maken zijn heb ik een dit
schema gemaakt. Ik hoop dat ik hiermee meer helderheid heb gecreëerd.
Peer Meyboom Voorzitter.

