Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 was voor Vereniging Protestants Nederland een jaar met hoogte- en
dieptepunten. Een dieptepunt vormde op 22 februari 2019 het voor ons plotselinge
overlijden van onze oud-hoofdredacteur en bestuurslid Piet van de Breevaart. Tijdens de
bestuursvergadering een dag later was de verslagenheid voelbaar. Vele jaren lang heeft hij
zich met volle inzet aan de vereniging en het maandblad gewijd. Vele zaken heeft hij op orde
gebracht. Wij gedenken hem in dankbaarheid, getroost door het besef dat hij mag rusten bij
zijn Heer en Heiland.
Er waren ook vreugdevolle momenten. Bestuurslid L. Heres trad in het huwelijk en werd in
Kornhorn bevestigd in het ambt van predikant. De leden De Gier en Van Valen mochten dit
jaar beiden hun gouden huwelijksdag beleven. En op 13 december 2019 promoveerde
penningmeester L.J. van Valen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift
over gereformeerde vroomheidsbetrekkingen tussen Schotland en de Nederlanden in de 17e
eeuw.
Samenstelling bestuur
Op 1 januari 2019 bestond het bestuur uit de leden ds. J.M.J. Kieviet (voorzitter), mw.drs.
C.Th. Boerke (secretaris), dhr. H. de Gier (penningmeester), dhr. H.H.J. van As, dr. C.R. van
den Berg, ds. L. Heres, dhr. M. Uitbeijerse, dhr. L.J. van Valen en dr. K. van der Zwaag.
Tijdens de jaarvergadering op 25 mei waren de leden H.H.J. van As en H. de Gier aftredend.
De heer Van As kon om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. Hij werd opgevolgd door ds.
J.J. Verhaar, emeritus predikant te Krimpen aan den IJssel, die tijdens de middagvergadering
zijn benoeming aanvaardde. De heer de Gier stelde zich herkiesbaar, waarop hij door de
leden zonder stemming en unaniem werd herbenoemd.
Intern vonden enkele verschuivingen plaats: dr. C.R. van den Berg, die een drietal jaren
functioneerde als tweede secretaris na het aftreden van mw. J. Roelevink in 2016, droeg op
1 januari het secretariaat over aan mw. C.Th. Boerke. De heer de Gier heeft het
penningmeesterschap geleidelijk overgedragen aan dhr. L.J. van Valen.
Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer: op 23 februari, 10 mei, 20 september en
30 november, achtereenvolgens tweemaal in de Johannes Calvijnschool te Gouda, eenmaal
in Barneveld bij de fam. Van der Zwaag en eenmaal in Renswoude bij de fam. Kieviet.
In een moment van bezinning aan het begin van de vergadering stonden we ook dit jaar stil
bij een hoofdstuk uit het boek Geroepen tot hoop van mgr. Gerard de Korte, bisschop van
Den Bosch. Op de laatste vergadering in november konden we het boek sluiten omdat het
laatste hoofdstuk aan de orde was geweest.
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Tijdens de vergaderingen werd regelmatig zorg uitgesproken over het dalende aantal leden
van de vereniging. Op 1 januari 2019 waren dit er ….., op 31 december 770. Daarin speelt
vergrijzing duidelijk een rol. Protestants Nederland zal alle zeilen moeten bijzetten om
nieuwe abonnees te werven en ook de jongere generaties aan te spreken. Het bestuur is zich
hiervan terdege bewust, maar vindt de opdracht niet eenvoudig: hoe enerzijds het eigen
uitgangspunt en karakter bewaren en anderzijds een breder publiek aanspreken zodat
vereniging en blad kunnen blijven voortbestaan?
Jaarvergadering
Op 25 mei vond de jaarlijkse vergadering van het bestuur met de leden plaats in de
Pauluskerk te Dordrecht. Tijdens de morgenvergadering waren 17 leden aanwezig op de
huishoudelijke vergadering. Het overlijden van bestuurslid Van de Breevaart werd
gememoreerd, alsook dat van mw.dr. J. Roelevink, bestuurslid tussen 2013 en 2016. Zij
overleed op 7 september 2018 na een ernstige ziekte.
Na de notulen en het jaarverslag kwamen de financiën aan de orde. De
kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Slingerland en Van der Klooster, verklaarde
de zaken in orde te hebben bevonden. Voor 2020 werd een nieuwe commissie benoemd: de
leden Van Gammeren en Van der Klooster.
De Gier gaf in zijn toelichting aan dat de financiële positie van PN niet rooskleurig is. De
financiële crisis is weliswaar voorbij, maar de beleggingsportefeuille heeft van de
koerswijzigingen nog niet geprofiteerd: er moest een verlies van € 3000,= geïncasseerd
worden. Alternatieve portefeuilles zouden echter niet meer opbrengen. Daarnaast is het
teruglopende ledenbestand een oorzaak. In het afgelopen jaar zijn er zo’n tachtig
opzeggingen geweest, veelal door overlijden. Dan komt er zo’n € 2500,= minder binnen aan
contributie. Gelukkig zijn er wel weer een aantal nieuwe leden binnengekomen. De getallen
houden elkaar in evenwicht, er is geen sprake meer van een duidelijke groei.
Het bestuur heeft ervoor gekozen de contributie nog niet te verhogen. Mogelijk zal dit in de
toekomst wel noodzakelijk zijn. De redactie voert voor het PN-blad inmiddels wel een ander
advertentiebeleid. Dit heeft al zo’n € 600,= aan inkomsten opgeleverd van één nummer. Het
eindejaarsgeschenk in boekvorm van 2018 heeft weliswaar geld gekost maar ook giften en
donaties opgeleverd die tegen de kosten opwogen.
Het bestuur heeft in het verslagjaar bezuinigingen toegepast doordat de nieuwe
penningmeester een deel van de administratie van accountantskantoor Fiege heeft
overgenomen. Ook is de archiefruimte opgezegd; het archief van PN is overgebracht naar de
woning van de secretaris in Apeldoorn.
Hoofdredacteur Van der Zwaag deed vervolgens enkele beleidswijzigingen van de redactie
uit de doeken: de redactie, die behalve de hoofdredacteur bestaat uit dr. J.O. van de
Breevaart, mw. W. Voorwinden-Hofman MA en mw.drs. C.Th. Boerke, vergadert twee keer
per jaar. Alle vier de redactieleden krijgen de artikelen te lezen voor deze naar de drukker
gaan, zodat het mogelijk is feedback te geven op de inhoud. In de toekomst zullen sociale
media belangrijk worden om het blad meer bekendheid te geven. Ook conferenties kunnen
daarbij helpen. Wat de inhoud betreft worden er genoeg artikelen aangeleverd. Het streven
is, de eigen kleur van het blad sterker uit te laten komen.
Tijdens de middagvergadering, die door zo’n vijftig personen werd bezocht, werd een
debatbijeenkomst gehouden: ‘Oecumene met Rome: kans of bedreiging?’ Als sprekers
waren uitgenodigd dr. Anton ten Klooster, priester in aartsbisdom Utrecht, dr. Matthijs van
Ittersum, protestant en docent, en onze hoofdredacteur dr. Klaas van der Zwaag. De
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sprekers constateerden dat de kloof minder groot is dan vroeger en dat misverstanden en
karikaturen wederzijds het beeld lang hebben bepaald. Tijdens de daaropvolgende discussie
bleek dat nog lang niet iedereen daarin zondermeer mee kon gaan. Er is in de oecumene
Rome-Reformatie nog een lange weg te gaan. Toch was het goed elkaar te ontmoeten en
ook herkenningspunten te ervaren. De dag werd opgeluisterd door declamatie door Mw.
Mirjam Rolfes en samenzang.
Conferentie
Op 28 september werd in de Ichthuskerk te Amersfoort een conferentie gehouden met als
thema: ‘Kerkmuren: zegen of vloek? De kerk in de 21e eeuw in het spanningsveld van hoogen laagkerkelijke spiritualiteit’. De dag stond mede in het teken van de presentatie van het
boek Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang
met God, onder redactie van dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag. Sprekers
waren o.a. prof.dr. A. van de Beek, Mgr. T.F.M. Visser, prof.dr. P. Nullens, prof.dr. W. van
Vlastuin en dr. E.P. Meijering. Medewerking werd verleend door drs. A.G. Knevel en dr.ir. J.
van der Graaf. Bestuurslid M. Uitbeijerse sprak een openingswoord. De dag werd goed
bezocht, het aantal aanwezigen werd geschat op 125.
De organisatie lag niet alleen in handen van PN. Andere partners waren Uitgeverij Brevier,
de Stichting Nationale Synode, de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische
Universiteit Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit. In het PN-nummer van
juni/juli werd van deze dag uitvoerig verslag gedaan om de leden die niet aanwezig waren
toch te kunnen informeren.
Maandblad
Het maandblad van de vereniging verscheen opnieuw tien keer. Er waren dit jaar enkele
themanummers: Rome en Reformatie (juni/juli), 75 jaar bevrijding (november) en Zwingli
(december).
Al langere tijd oriënteren bestuur en redactie van PN zich op de toekomst van het
maandblad. Eén van de opties was om het blad onder te brengen bij een uitgeverij. Helaas
zijn de verkennende gesprekken met uitgeverij Jongbloed te Heerenveen in december
gestaakt. De enquête die door de uitgeverij was georganiseerd leverde te weinig respons op
om met vertrouwen een samenwerking aan te gaan. Ook vond men het aantal abonnees te
laag om een rendabel blad te kunnen uitgeven. Er worden nu andere contacten gelegd om –
al dan niet samen met andere organisaties – het blad te laten voortbestaan als een
aantrekkelijke informatie- en inspiratiebron.
De website www.protestantsnederland.nl functioneerde goed, maar kan inhoudelijk nog
beter benut worden. Dit blijft een punt van aandacht. Het beheer van de site is in handen
van de broers Jos en Kees Teeuw, oftewel Internetbureau T100 te Geldermalsen.
Het bestuur is dankbaar voor het werk dat in 2019 verricht kon worden ten behoeve van
vereniging en maandblad. Geve de Heere zijn zegen over wat gedaan is en zijn bijstand voor
de toekomst!
Aldus vastgesteld op 31 december 2020

J.M.J. Kieviet
Voorzitter

C.Th. Boerke
secretaris
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