VERSLAG VERENIGINGSJAAR 2016 PROTESTANTS NEDERLAND
De vereniging, opgericht in 1923, mocht weer een verenigingsjaar volbrengen. Over het wel
en wee wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering verslag uitgebracht. Zo ook nu.
Uiteraard bestaat een vereniging uit leden, waaronder gelukkig ook een aantal bestuursleden.
Helaas moet vermeld worden dat het aantal leden al enige jaren een dalende tendens vertoont,
ondanks pogingen van het bestuur om de curve in positieve zin om te buigen. Telden wij
medio 2015 nog 1071 leden/abonnees, aan het einde van 2016 waren dat er 991.
Met name het overlijden van oude, trouwe vrienden is de reden van de terugloop. Verder moet
de vergrijzing van het ledenbestand genoemd worden. Daarnaast is de leescultuur binnen de
protestants-christelijke zuil afgenomen, zeker bij de jeugd en jongvolwassenen. Allerlei acties
daartegen kunnen bedacht worden, maar het werkt vooral positief als leden in hun omgeving
wervende activiteiten vertonen. Daartoe blijven wij u allen daarom voortdurend opwekken.
Een van de meest in het oog springende activiteiten van onze vereniging is de uitgave van het
gelijknamige periodiek, een in Nederland unieke verschijning. Er bestaan immers kerkbladen
van verschillende kerkgenootschappen, bladen voor bepaalde doelgroepen, zoals organisten,
bladen met kerkhistorische publicaties, enzovoorts. Maar PN heeft een eigen geluid en een
eigen gezicht. Het is breed, afwisselend, heeft niveau en een zeer aantrekkelijke lay-out. De
hoofdredacteur, dhr. P. van de Breevaart, besteedt daar grote zorg aan.
Diverse keren werd door het Reformatorisch Dagblad geciteerd uit artikelen in ons blad. Ook
in 2016 waren wij op diverse plaatsen prominent aanwezig. Daar konden dan proefnummers
worden uitgereikt en wervende gesprekken gevoerd. Desalniettemin gebeurt het regelmatig
dat men ons niet blijkt te kennen. Bijzonder was dat, ter voorbereiding van het Reformatiejaar
2017, de abonnees in december in plaats van een maandblad het boek Rondom een reformator
toegestuurd kregen.
Het bestuur heeft zich in 2016 bezonnen over de toekomst van ons periodiek. Het is een goede
zaak geweest samen een aantal afspraken te maken over de regels, vergoedingen voor auteurs,
recensies en dergelijke. Dit is tot volle tevredenheid afgewikkeld. Aangezien het uitgeven van
een blad veel tijd en geld kost, en ook de hoofdredacteur, gezien zijn leeftijd, te zijner tijd zal
terugtreden, besloot uw bestuur een verkenning te doen. Zou er een commerciële uitgeverij te
vinden zijn om mee samen te werken? Dan kan PN “meeliften” qua acquisitie! Of is een fusie
te overwegen met een ander blad? Wij beseffen goed een “eigen gezicht” te hebben, maar dat
maakt fuseren ook wel moeilijker. Op dit moment zijn nog geen nadere mededelingen in uw
richting mogelijk; alles verkeert immers in een verkennende fase.
Voor propaganda en werving mogen wij jarenlang gebruik maken van een toegewijde kracht,
de heer J.J. Rietveld uit Dordrecht. Zijn stijl van optreden kenmerkt zich onder meer door een
aantal “v’s”, die van vriendelijkheid en vasthoudendheid. Op 26 april 2016 kwam daar de “v”
van vorstelijk versiersel bij, want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te willen
onderscheiden voor zijn langdurige inzet voor verschillende instanties en verenigingen, zoals
de onze. Bij de uitreiking van de versierselen, in aanwezigheid van drie bestuursleden, is dat
ook door burgemeester A. Brok gememoreerd.
Een vereniging heeft ook bestuursleden nodig. Het spijt ons daarom te moeten mededelen dat
in april van het jaar 2016 een sluimerend verschil van inzicht tot een ongewenste ontknoping
kwam. De secretaris, mevrouw dr. J. Roelevink, zag zich genoodzaakt haar werkzaamheden te
beëindigen. Diverse gesprekken leidden niet tot een oplossing. En hoewel hij nog maar enkele
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maanden in functie was, heeft ook de heer ir. H. Ottema gemeend te moeten bedanken. Het is
zijn taak geweest onze ict-belangen te behartigen. Als derde moeten wij ds. W. van Weelden
noemen. Hij kon zich niet conformeren aan het gevoerde beleid en trad dientengevolge terug.
Voor de inzet van die drie is een woord van dank op z’n plaats. De “nagelaten betrekkingen”,
de overige bestuursleden dus, hebben de schouders er nog eens vaker onder gezet in het
belang van PN, gesteund door de adviezen van onze drie erebestuursleden, de heren W.
Drooger, D. Redert en T. Verboom.
Tijdens de ledenvergadering van 16 april 2016 trad ons zeer gewaardeerd bestuurslid de heer
F. van Vliet jr. terug. Hij heeft zijn sporen verdiend. Door zijn lange staat van dienst was hij
het “geheugen van PN”. Hij zorgde voor een vergaderlocatie, was penningmeester en deed de
redactie van ons blad. De heer Van Vliet bekleedt tegenwoordig het kosterschap. Dat blijkt in
de praktijk moeilijk te combineren met het bestuurslidmaatschap, door afspraken met derden.
Hem is op 16 december 2016 te Rotterdam-Waalhaven een afscheidsdiner en een passend
cadeau aangeboden. Het bestuurslid de heer H.H.J. van As moest helaas door ziekte diverse
malen afwezig zijn. Wij konden hem slechts opdragen in het gebed.
Mede door de genoemde ontwikkelingen was het nodig dat het bestuur regelmatig vergaderde.
(14/1, 18/2, 25/3, 9/5, 21/5, 4/7, 20/8, 17/9, 8/10, 19/11). Het dagelijks bestuur kwam enkele
malen bijeen. De belegde bestuursvergaderingen vinden als regel plaats in de Immanuëlkapel
te Ridderkerk-Oostendam. Tijdens die vergaderingen stond eerst voor het bezinnend moment
de Katholieke Catechismus op onze agenda, later een recente publicatie van mgr. dr. G. de
Korte, Geroepen tot hoop. Beurtelings leidt een bestuurslid een volgend hoofdstuk in. Daarbij
signaleerden wij verschillen met Rome, maar soms merkten wij ook diverse overeenkomsten
op. Het vrijzinnige, moderne, protestantisme staat vaak verder van ons af!
Het bestuur liet zich in 2016 door de notaris mr. H. Linssen te Rotterdam adviseren over een
ingewikkelde zaak: in de loop van tientallen jaren is het volstrekt onduidelijk geworden wie
lid is van PN en wie abonnee op ons blad. In veel gevallen weten de betrokkenen dat ook zelf
niet meer, want financieel maakt het niets uit. Vergaande beslissingen kunnen echter alleen
door leden worden genomen. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten tot het statutair opheffen van
de vereniging en in plaats daarvan een stichting in het leven te roepen. Een stichtingsbestuur
kan slagvaardig optreden. Deze zaak kost tijd en geld. Vooralsnog maken we pas op de plaats.
De toekomst van de vereniging is een voortdurend punt van zorg. Enkele “prominente leden”
(mensen met ervaring op bestuurlijk gebied) werkten op ons verzoek mee aan een enquête, die
gevolgd zal worden door gesprekken over ons bestaansrecht, vernieuwingen en het blad. Over
niet al te lange tijd zal er D.v. een samenkomst met hen worden belegd. Wij hopen zo van hun
expertise gebruik te kunnen maken en u frisse ideeën voor te leggen.
Meer aan de weg timmerde PN door de organisatie van een goed bezocht congres, waarvoor
wij op 2 december 2016 samenkwamen in de Pauluskerk te Dordrecht, waar onze vereniging
meermalen vergaderde. Als spreker was uitgenodigd dr. G. de Korte. Op inleidende woorden
van onze voorzitter, ds. L.J. Geluk, die aangaf waarom het ook nog vandaag een goede zaak is
protestants te blijven, kon de bisschop reageren. Naast overeenkomsten, zoals op het ethisch
terrein, blijven er verschillen. Met deze activiteit kwam het jaar 2016 voor PN ten einde, het
laatste jaar dat geheel onder voorzitterschap van ds. Geluk stond.
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