Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 was voor Vereniging Protestants Nederland een ongewoon rustig jaar. Dit had
alles te maken met de corona-pandemie die aan het begin van het jaar uitbrak en
bijeenkomsten onmogelijk maakte. Het verenigingsleven kwam daardoor stil te liggen. Er
werd geen conferentie gehouden en ook de jaarlijkse ledenvergadering in de maand mei
ging niet door. Wel bleef het maandblad steeds verschijnen en vonden ook de
bestuursvergaderingen en andere overlegmomenten doorgang.
Samenstelling bestuur
Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit de leden ds. J.M.J. Kieviet (voorzitter), mw.drs.
C.Th. Boerke (secretaris), dr. L.J. van Valen (penningmeester), dr. C.R. van den Berg, dhr. H.
de Gier, ds. L. Heres, dhr. M. Uitbeijerse en dr. K. van der Zwaag.
In januari liet ds. L. Heres weten zich genoodzaakt te zien zijn bestuursfunctie neer te leggen
vanwege zijn verhuizing naar een pastorie in het hoge Noorden. Het bestuur vond een
beoogd opvolger in ds. Anne van der Sloot, emeritus-predikant van de GKv te Steenwijk. Zijn
benoeming zal in 2021 aan de ledenvergadering voorgelegd worden zodra dit mogelijk is.
De bestuursleden Van den Berg en Uitbeijerse waren aftredend. Ook hun herverkiezing zal in
2021 gerealiseerd moeten worden omdat de coronacrisis dit in 2020 verhinderde.
Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar slechts twee keer: op 29 februari en 10 oktober,
achtereenvolgens in Barneveld en Moordrecht.
In een moment van bezinning aan het begin van de vergadering stonden we dit jaar stil bij
een hoofdstuk uit het boek Spirituele oecumene, onder redactie van H.A. Speelman en K. van
der Zwaag, dat tijdens de conferentie in oktober 2019 was gepresenteerd.
Tijdens de vergaderingen ging de meeste zorg uit naar de toekomst en het voortbestaan van
Protestants Nederland. Hoe de daling van het aantal leden te keren en nieuwe doelgroepen
aan te spreken? Hoe enerzijds het eigen uitgangspunt en karakter bewaren en anderzijds
tegemoetkomen aan een bredere lezerskring met wellicht andere vragen en behoeften?
Verschillende pogingen werden gedaan om tot samenwerking te komen met andere partijen
zoals de Willem de Zwijgerstichting, In de Rechte Straat, Transparant en Ecclesia. Dit leverde
in 2020 nog geen resultaten op.
Om het verenigingsblad te vernieuwen en toekomstbestendig te maken werd een commissie
gevormd van bestuursleden en vertegenwoordigers van drukkerij Verloop, die diverse keren
bijeenkwam: Van der Zwaag, Kieviet, Uitbeijerse, Van Valen en Boerke namens PN en A.
Verloop, S. van den Berg en P. Theunisse namens de drukkerij. Er werden plannen gemaakt
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voor een zogenaamd 0-nummer volgens een nieuwe opzet en aangepaste inhoud. Het
vernieuwde proefnummer hopen we medio 2021 aan de leden toe te zenden.
Jaarvergadering
Omdat de jaarvergadering ook in de herfst van 2020 nog geen doorgang kon vinden
vanwege de corona-epidemie, besloot het bestuur om de jaarstukken over 2019 aan de
leden ter beschikking te stellen. In het maandblad werd aangekondigd dat men de stukken
kon opvragen bij de secretaris. Wie iets wilde opmerken kon dit uiterlijk 31 december
kenbaar maken. Van deze mogelijkheid maakte slechts één lid gebruik. Hierna zijn de
jaarstukken tijdens de daaropvolgende bestuursvergadering vastgesteld.
De penningmeester merkte in zijn toelichting bij de jaarrekening op dat het evenals de
vorige jaren niet mogelijk was geweest om tot een sluitende exploitatie te komen, maar dat
het nadelig saldo van baten en lasten uit eigen kapitaal gefinancierd kon worden. Op de
langere termijn kan dit uiteraard niet zo doorgaan. Er was enerzijds een toename van
opbrengsten uit advertenties, maar anderzijds ook van drukkosten.
De begroting voor 2020 was door hem vooralsnog gebaseerd op continuering van deze
situatie. Het bestuur heeft besloten de abonnementsprijs per januari 2021 te verhogen van
€ 27,50 naar € 32,50. Het is van het grootste belang dat het abonneebestand van PN wordt
uitgebreid. Het bestuur hoopt dat het vernieuwde blad hieraan zal bijdragen.
Conferentie
Op 10 oktober stond een symposium te Amersfoort gepland rond het thema ‘Vrijheid en
identiteit’. Een actueel thema, dat echter ook tot nader order uitgesteld moest worden. Wel
zijn er in samenspraak met Refo500 en de Theologische Universiteit Apeldoorn plannen
gemaakt voor een conferentie over 450 jaar Synode van Emden in 2021. Of en wanneer deze
kan plaatshebben, is eveneens weer afhankelijk van de epidemische situatie in Nederland.
Maandblad
Het maandblad van de vereniging verscheen opnieuw tien keer. Het werken met
themanummers bleek door de lezers te worden gewaardeerd en werd voortgezet. In mei
kreeg het thema ‘Vrijheid’ de aandacht, in november stond Abraham Kuyper centraal en in
december het anti-judaïsme/antisemitisme. Daarnaast kregen puritanisme en piëtisme in
deze jaargang regelmatig een plaats.
De website www.protestantsnederland.nl werd beter bezocht dan in 2019, maar zal nog
moeten worden meegenomen in het vernieuwingsproces van het maandblad. Het beheer
van de site was ook in 2020 in handen van de broers Jos en Kees Teeuw, oftewel
Internetbureau T100 te Geldermalsen.
De heer J.J. Rietveld verzorgde de ledenwerving, waaronder de proefabonnementen die
werden aangevraagd.
Het bestuur is dankbaar voor het werk dat in 2020 voor vereniging en maandblad verricht
kon worden ondanks de zorgelijke situatie in Nederland. Geve de Heere, op wie wij ons
vertrouwen stellen, zijn zegen over wat gedaan is en zijn bijstand voor de toekomst!
Aldus vastgesteld op 17 april 2021

J.M.J. Kieviet
voorzitter

C.Th. Boerke
secretaris
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