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1. Inleiding 
In het vorige Jaarverslag (2020) werd geconstateerd dat de Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN) een zware periode 
voor het grootste deel achter zich had gelaten, en er weer een weg bergopwaarts kon worden gekoerst. Dat laatste, die 
uitdaging, werd in 2021 met veel elan en grote inzet van nogal wat betrokken mensen (incl. bestuurders) aangepakt. Er 
werden mooie resultaten geboekt. Om te noemen: een nieuwe, vaste gemeentepredikant, waarborging van een 
voldoende aantal (tijdelijke) pastorale medewerkers gedurende het jaar – zowel kerkelijk werkers als ambulant-
predikanten – en de start van 7 thematische werkgroepen als fundament voor al het kerkenwerk en kerkbestuur.   
Ook moest in 2021 worden overgegaan tot het afstoten van de Petruskerk, misschien dan financieel een score, maar in de 
kern bevestigde dit opnieuw een trieste trendontwikkeling: het steeds verder afkalven in ledental van de gemeente. 
Schrale troost: onze gemeente is geen uitzondering. Die afkalving laat zich namelijk al langere tijd en door het hele land 
gelden, en steeds sterker zo blijkt helaas.  
Maar ondanks dit gegeven is er door hard werken binnen onze kerkelijke gemeente veel ‘positiviteit’ ontstaan, zo van: 
“we hebben er zin in” en “we gaan ervoor, want het gaat ergens om”. Moge dat elan zich ook in 2022 voortzetten!       
Aan de andere kant was er veel teleurstelling en kwam eenzaamheid in onze gemeente voor. Dat alles door die 
vermaledijde corona, met een niet te voorkomen, golvend beleid. Opschalen en dan weer afschalen van maatregelen 
leken aan de orde van de dag. Het gevolg was dat er van pastorale activiteiten, gespreksgroepen, jeugdactiviteiten, 
ouderenmiddagen etc. slechts een fractie van wat was gepland kon worden opgezet. Voor kerkelijk werkers en ambulant-
predikanten bleek die situatie een grote belemmering voor hun functioneren, voor hun geplande activiteiten. De 
coronasituatie heeft een gevoelige klap toegebracht aan een gewenst bloeiend kerkelijk leven. Dus ook 2021 was wéér 
een jaar met twee gezichten. 

 
2. Pastoraat  
Als start van 2021 werd actief ingezet op het beroepingswerk voor een nieuwe, vaste gemeentepredikant. De hiertoe in 
het laatste kwartaal van 2020 in het leven geroepen beroepingscommissie had een noodgedwongen trage start wegens 
de grote beperkingen opgelegd door de coronapandemie. De procedure kwam na het plaatsen van een advertentie in 
vakblad en website in een opmerkelijke stroomversnelling. Uit de reflecterende kandidaten werd met ondersteuning van 
de gehele gemeente op 26 mei op ds. Wouter Slob, een van de predikanten van de Protestantse Gemeente Anloo-
Zuidlaren, een beroep uitgebracht. Ds. Slob aanvaardde kort daarop ons beroep en op zondagmiddag 12 september vond 
de dienst van verbinding plaats in de Maranathakerk. Ds. Slob werd daarmee de enige vaste gemeentepredikant in onze 
gemeente. Consulent ds. Susanne Freytag bleef voor onze gemeente actief tot de bevestigingsdatum van ds. Slob.   
 
Ter versterking van het tijdelijk aangestelde pastoraat in de personen van ambulant-predikant Marije Soethout (0,5 fte) 
en kerkelijk werker Marije Klijnsma (0,5 fte) kon als tweede ambulant-predikant Marieke Fernhout worden aangesteld, 
vanaf 1 januari voor 8 uur per week. Daarnaast was interim-predikant Rainer Wahl (speciale opdracht herstructurering 
PGN) werkzaam in onze gemeente. De pastores stemden onderling hun werkzaamheden goed af. Wegens de werkdruk op 
het parttime pastorale team en om de inwerkperiode van ds. Slob te vergemakkelijken, besloot de Kerkenraad op 15 juli 
om de werkzame periode van ds. Soethout en ds. Fernhout te verlengen tot respectievelijk eind 2021 en 1 oktober 2021.  
Het parttime contract van kerkelijk werker Marije Klijnsma werd in februari van het verslagjaar omgezet in een vaste 
aanstelling van 0,5 fte. Met de komst van ds. Slob zou dan het vaste pastoraat structureel op 1,5 fte uitkomen.   
 
Interim-predikant Rainer Wahl nam naast zijn herstructureringstaak, indien nodig, ook een aantal pastorale 
werkzaamheden voor zijn rekening. Tevens waren op geregelde tijden preekbeurten van hem ingepland. Zijn werkperiode 
werd eind maart van het verslagjaar afgerond na een succesvolle reeks activiteiten: de begeleiding naar een nieuw 
beleidsplan (Drie in één), een nieuw organisatiemodel voor onze gemeente (thematische werkgroepen o.l.v. Commissie 
GO) en de voorbereiding van de beroepingsprocedure voor de nieuwe predikant.  
 
Op diaconaal terrein was diaconaal werker Theo van Driel gedurende het verslagjaar werkzaam, voor een halve 
werkweek. In augustus liep zijn eerste jaarcontract af, dat werd verlengd met twee jaar (tot augustus 2023).  
Dhr. Van Driel ging ook regelmatig voor in onze erediensten.   
 
Door de heersende coronamaatregelen kon het pastorale werk – als er weer iets kon – amper op een bevredigende 
manier plaatsvinden. Als er weer wat mogelijk was, moest dat onder strenge voorwaarden van veiligheid en 
voorzichtigheid. Voor veel mensen voelde dit onnatuurlijk aan, en dat wás in wezen ook zo.     
 

Ambtsdragers 
De Kerkenraad verkoos op 26 januari kerkelijk werker Marije Klijnsma tot ouderling. Zij werd op 14 maart bevestigd.  
Mw. Ellen de Feijter was al in december 2020 herkozen tot ouderling (2e termijn), maar werd 28 februari van het 
verslagjaar ‘verbonden’ met de gemeente (in de volksmond ‘herbevestigd’).  
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Afscheid werd genomen van de ouderlingen Rob de Bruijn (3 ambtstermijnen) en Mieke van den Brandt (ruim 3 jaar). 
Mw. Van den Brandt moest haar ambt neerleggen wegens een ongeneeslijke ziekte. Tot het echt niet meer kon, heeft zij 
haar taak als ouderling voorbeeldig uitgeoefend. Regelmatig schreef zij een column in Over & Weer.  
Van de diakenen legden Désirée Schalk (2 ambtstermijnen + ruim 3 jaar) en Paul van Woerkom (1 ambtstermijn) hun 
ambt neer. Mw. Schalk kon helaas haar derde termijn om gezondheidsredenen niet volbrengen.  
Alle vertrokken ambtsdragers veel dank voor de grote inzet voor onze gemeente.  
De ontstane vacatures konden vooralsnog niet worden ingevuld. Daarmee kwam op het eind van het verslagjaar het 
aantal ouderlingen op 11 te liggen en het aantal diakenen op 5.  
 

3. Predikanten met bijzondere opdracht/geestelijk verzorgers 
In Nijmegen en omgeving is een aantal ziekenhuizen en zorg- en aanverwante instellingen gevestigd, waarin geestelijke 
verzorging een structurele plaats inneemt. In een aantal daarvan zijn protestantse predikanten met bijzondere opdracht 
(geestelijke verzorging) en/of kerkelijk werkers/geestelijk verzorgers werkzaam. Deze pastores zijn als zodanig verbonden 
met de PGN – werden recent of langer geleden door de PGN ‘uitgezonden’. Het contact met deze predikanten en 
geestelijk verzorgers verloopt in de regel voor inhoudelijke zaken binnen de werkgemeenschap van predikanten.  
Van een jaarlijks informatief contact met de instellingen waar de ‘uitgezonden’ predikanten/geestelijk verzorgers 
werkzaam zijn, is het met name door de coronaperikelen helaas niet gekomen. Wel waren er individuele contacten met 
leden van het Moderamen.  
 
In het verslagjaar waren protestantse predikanten en geestelijk verzorgers verbonden aan: het Radboudumc, het 
zorgcentrum Kalorama en de Pompestichting. In Pro Persona Nijmegen (voormalig GGZ) was een protestantse kerkelijk 
werker werkzaam.  
 
Gedurende 2021 waren vier predikanten met bijzondere opdracht in instellingen werkzaam en twee kerkelijk werkers. 
Het betreffen:  
- ds. Richart Huijzer (Radboudumc); 
- mw. Stefien Jansen (kerkelijk werker Pro Persona Nijmegen); 
- mw. Jocelyne van Nieuwenhuyzen (Radboudumc); 
- ds. Berber Overdijk (zorginstelling Kalorama); 
- ds. Anneke de Vries (Radboudumc); 
- ds. Bauk Zondag (Pompestichting). 
Ook studentenpredikant Marieke Fernhout – ook door de PGN ‘gezonden’ – moet in dit kader worden genoemd.  
Ds. Fernhout was daarnaast vanaf begin verslagjaar tot 1 oktober een van onze tijdelijk, ambulant-predikanten.  
Door alle genoemde predikanten/geestelijk verzorgers werden door het jaar heen bijdragen geleverd voor ons kerkblad 
Over & Weer, dit laatste uiteraard naast de ‘eigen’ voorgangers.    
 

4. Vaste erediensten 
De vanaf begin verslagjaar geldende coronamaatregelen en de lockdown trokken een zware wissel op de reguliere, 
fysieke kerkdiensten. Fysieke diensten waren niet meer mogelijk tot begin maart 2021. Vanaf zondag 7 maart werd het 
door de Kerkenraad weer mogelijk gemaakt – in navolging van de adviezen van RIVM en de PKN – tot het houden van 
fysieke diensten tot maximaal 30 bezoekers, en met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen (o.a. de anderhalve 
meter afstand, mondkapje, etc.). De in 2020 opgezette online-diensten in zowel de Ontmoetingskerk als de 
Maranathakerk bleven gehandhaafd en zouden dit ook verder gedurende het verslagjaar blijven. Dit werd zeer 
gewaardeerd door de gemeente.  
In de Kleine Bartholomeüskerk, waar in principe eenmaal in de maand een viering werd gehouden (de zomermaanden 
uitgezonderd), werd de viering zonder bezoekers op een YouTube-film gezet en kon nadien worden gevolgd.  
In de loop van het jaar werden de coronaregels enigszins versoepeld, zodat kerkdiensten tot 100 bezoekers weer mogelijk 
werden, maar aan het eind van het verslagjaar trad er opnieuw een lockdown op. Wederom moesten diensten zonder 
kerkbezoekers online worden verzorgd.   
 
Tijdens de zomermaanden was er in de Ontmoetingskerk een zomerregeling voor de online gehouden diensten, 
afgestemd en in samenwerking met de parochie Heilige Drie-Eenheid. Dit betekende dat er niet elke zondagochtend een 
PGN-online-dienst was.  
 
Het merendeel van de preekbeurten in de (online-) kerkdiensten werd verzorgd door ds. Marije Soethout, ds. Rainer 
Wahl, kerkelijk werker Marije Klijnsma en diaconaal werker Theo van Driel. Enkele diensten werden verzorgd door 
consulent ds. Susanne Freytag. Vanaf 19 september verzorgde onze nieuwe predikant Wouter Slob reguliere diensten. 
Overige preekbeurten werden verzorgd door gastpredikanten, en door het jaar heen werd door verschillende groepen uit 
de gemeente zogeheten ‘Onderwegdiensten’ georganiseerd.  
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De Kerkenraad kon constateren dat het aantal ‘volgers’ van online-diensten per vierplek gemiddeld groter was dan het 
aantal fysieke bezoekers van erediensten. Voor oudere, minder mobiele mensen is een online-dienst immers beter te 
volgen dan een daadwerkelijk kerkbezoek. De conclusie was dat er méér mensen werden bereikt, maar lege kerken went 
nooit.   
 

5. Kerkenraadsaangelegenheden 
De Kerkenraad (KR) heeft tot en met maart van het verslagjaar online moeten vergaderen. Vanaf mei kon weer fysiek 
bijeen worden gekomen. De KR vergaderde op de volgende data: 26 januari, 22/25 februari, 16 maart, 11 mei, 8 juni, 29 
juni, 15 juli, 28 september, 2 november en 7 december. Dus bijna elke maand, wat nodig was wegens de zwaarte van 
nogal wat onderwerpen/aandachtsgebieden.  
 
Naast de personele aangelegenheden (uitbreiding en verlenging tijdelijk pastoraat) waren de belangrijkste onderwerpen 
de herstructurering van onze kerkelijke organisatie en de voorbereiding van het beroep op een nieuwe predikant; 
onderwerpen die ettelijke vergaderingen terugkwamen.  
Het eindresultaat van de herstructurering werd uiteindelijk de instelling van 7 thematische werkgroepen, tot dan toe 
overkoepelend door de Commissie Gemeente Opbouw (GO). Interim-predikant Wahl coördineerde de opzet van deze 
nieuwe organisatiestructuur en stond de KR bij in de hierin te nemen besluiten. Tijdens het verslagjaar moesten de 
werkgroepen nog hun weg vinden en traden noodgedwongen nog op bescheiden wijze naar buiten. Wel kon er door 
enkele werkgroepen een ‘Onderwegdienst’ worden georganiseerd. Voor 2022 werd voorgenomen om ambtsdragers 
vanuit de werkgroepen in de Kerkenraad te laten participeren en dat er zodoende intensievere betrokkenheid zou 
ontstaan tussen het kerkbestuur en de kerkelijke ‘werkvloer’.   
 
De beroepingsprocedure, die in handen was gelegd van de ingestelde beroepingscommissie, vergde verschillende te 
nemen KR-besluiten en kon worden afgesloten met de bevestiging op 12 september van ds. Wouter Slob. In het kader van 
zijn introductie werden drie inhoudelijke kennismakingsavonden gehouden: in de Ontmoetingskerk op 20 september 
(‘Wie is die dominee?’), in de Kl. Bartholomeüskerk op 29 september (‘Toekomst van de kerk’) en op 2 oktober (‘Verleden 
van de kerk’) in de Maranathakerk.   
 
Op het vlak van de gebouwen besloot de KR om de Petruskerk te verkopen aan de hoogstbiedende partij. Er moest een 
kerkgebouw verkocht worden om de financiën meer in evenwicht te krijgen. De Petruskerk, die al niet meer actief in 
gebruik was door onze gemeente, werd uiteindelijk als het meest ‘logische’ kerkgebouw aangemerkt om verkocht te 
worden.  
 
Ettelijke malen kwam de zwakke bemensing in het dagelijks bestuur van het College van Diakenen en zo ook van het 
College van Kerkrentmeesters ter sprake. Dé oorzaak van de (dreigende) onderbezetting bij beide colleges is het niet 
beschikbaar zijn van gemeenteleden die een bestuurlijke functie voor een langere termijn ambiëren. Een probleem dat 
overigens niet alleen in Nijmegen speelt, maar ook in alle classes binnen de PKN hoofdbrekens kost.  
Wegens genoemde onderbezetting konden ook de twee sectieraden niet meer adequaat bemenst worden. Dit was dan 
ook de reden dat de KR medio juli besloot om de twee tot dan toe operationele sectieraden (Dukenburg/Lindenholt en 
Stad) met ingang van september 2021 op te heffen. De KR besloot verder om de bestaande sectiekassen, gekoppeld aan 
de drie vierplekken (incl. de Kleine Bartholomeüskerk), vooralsnog in stand te houden.  
 
Een nieuwe Plaatselijke Regeling werd eind september door de KR vastgesteld. Actualisatie werd nodig bevonden, gelet 
op de nieuwe organisatiestructuur en de inmiddels op onderdelen sterk vernieuwde, landelijke Kerkorde.  
 
Ook werd in september het besluit genomen om een project ‘Veilige Gemeente’ (tegengaan van grensoverschrijdend 
gedrag binnen de kerk) op te zetten en hiertoe een projectgroep te benoemen.  
 
Besluitvorming vond verschillende malen plaats over de aanscherping dan wel versoepeling van de coronamaatregelen en 
de impact daarvan op het houden van fysieke kerkdiensten.          
 

Samenstelling Kerkenraad 
Per ultimo 2021 participeerden 16 ambtsdragers als stemgerechtigde leden in de Kerkenraad: 5 diakenen en 11 
ouderlingen (zie bijl. 3). Daarnaast participeerde ds. Wouter Slob als stemgerechtigd lid in de KR.    
Als vaste adviseurs van de Kerkenraad fungeerden dhr. Jan Hertgers (wnd. voorzitter van het CvK) en dhr. Frits 
Crevecoeur.  
 

Moderamen 
Het Moderamen vergaderde zeer frequent, niet alleen met het oog op de zich telkens wijzigende coronaregels, maar ook 
ter voorbereiding van KR-vergaderingen en de uitvoering van KR-besluiten.     
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Het Moderamen bestond in 2021 uit de leden: dhr. Barend de Gooyert (voorzitter), dhr. Gerbrand Hoek (scriba), één van 
de pastores (wisselde in de loop van het jaar), dhr. Jan Hertgers namens het CvK en een mw. Hetty Jongepier namen het 
CvD.  
 

6. Sectie Dukenburg-Lindenholt 
Aan het functioneren van de sectieraad Dukenburg-Lindenholt kwam vanaf september 2021 een einde.  
De zondagse vieringen in de Ontmoetingskerk vonden voortaan onder de directe verantwoordelijkheid van de Kerkenraad 
plaats, terwijl dat voordien onder verantwoordelijkheid van de sectieraad gebeurde.  
 

Pastorale activiteiten 
Samen met RK pastor mw. Trees Versteegen van de parochie Heilige Drie-eenheid werd door kerkelijk werker mw. Marije 
Klijnsma gedurende het laatste kwartaal de oecumenische rouwgroep ‘Ruimte voor rouw’ georganiseerd in de 
Ontmoetingskerk, vijf donderdagochtenden.  
Evenals in het eerste coronajaar werden in dit verslagjaar bemoedigingsmomenten in de Ontmoetingskerk gehouden. 
Ieder die behoefte had aan contact, gesprek , bidden of even een kaarsje branden, konden bijna elke ochtend in de kerk 
terecht. Telkens was dan één van de pastores of een pastoraal medewerker aanwezig. Ook was er vanaf september 2021 
op twee ochtenden in de week een georganiseerd ontmoetingsmoment: de Aanloop. Een gezellig koffiemoment voor 
mensen uit de buurt. Mede door corona was er veel eenzaamheid en dan is zo’n koffiemoment waardevol.  
Door de pastores moest volstaan worden met online-bezoekwerk, dan wel een ‘voorzichtig’ fysiek bezoek. 
De huisbezoekgroep, bestaande uit alle vrijwilligers (RK + PGN) die mensen thuis bezoeken, kon helaas niet bijeenkomen 
voor toerusting. Deze vrijwilligers hielden zo goed als het ging contact met hun bezoekadressen. Fysiek bezoekwerk kon 
veelal niet.  
 

Overige activiteiten  
Wegens de coronamaatregelen werden geen binnen-activiteiten ontplooid. Daarentegen wel enkele buitenactiviteiten in 
de periode tussen Pasen en Pinksteren. En wel in de vorm van een aantal Emmaüswandelingen (tijdens een uur wandelen 
een bezinnend gesprek) vanuit de Ontmoetingskerk/-tuin.  
Gedurende de zomermaanden (eind juni t/m begin september) werd een oecumenisch zomerprogramma georganiseerd. 
Tweewekelijks was er op woensdag een bezinningsmiddag, het thema was ‘De weg van groei en bloei’. 
De Ontmoetingsgroep is ook in dit jaar doorgegaan. Er werd per bijeenkomst gekeken welke vorm mogelijk was (kerkzaal 
met afstand, wandelen twee-aan-twee, online).  
 

7. Sectie Stad  
Ook aan het functioneren van de sectieraad Stad kwam vanaf september 2021 een einde. De zondagse vieringen in de 
Maranathakerk werden vanaf dat moment gehouden onder directe verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, terwijl dat 
voordien onder verantwoordelijkheid gebeurde van de sectieraad Stad.  
 

Pastorale activiteiten 
De coronamaatregelen lieten geen binnen-activiteiten toe. Zo lagen ook de buurtcontactgroepen gedurende het 
verslagjaar nagenoeg stil en werden geen gespreksgroepen gehouden.  
Zoals alle activiteiten stonden ook de activiteiten voor de jeugd op de ‘waakvlam’ of lagen geheel stil. Wel werd op 14 
november door de werkgroep Jeugd & Jongeren een viering georganiseerd in de Maranathakerk en op Kerstavond een 
kerstviering met een kinderkerstspel. 
Door de pastores moest ook in deze sectie volstaan worden met online-bezoekwerk, dan wel een fysiek bezoek onder 
veiligheidsvoorwaarden 
 

Overige activiteiten 
Tussen Pasen en Pinksteren werd twee keer een zogeheten Emmaüswandeling georganiseerd aansluitend op de zondagse 
eredienst in de Maranathakerk. En op 25 september werd een burendag rondom de Maranathakerk gehouden, 
georganiseerd door de Diaconie.    
 

8. Sectie Landwijk 
De altijd goed bezochte Taizévieringen vonden gedurende het verslagjaar driemaal plaats op een vrijdagavond, tweemaal 
in de openluchtkapel op de RK-begraafplaats en eenmaal in de Kl. Bartholomeüskerk (coronamaatregelen lieten dat toen 
weer toe). Hiermee was een aparte groep, de Taizégroep, actief bezig. Ook vanuit de wijde omgeving bleek voor deze 
vieringen belangstelling te zijn. 
Verder werden twee Emmaüswandelingen georganiseerd met als vertrekpunt de Kl. Bartholomeüskerk. Daarnaast werd 
in oktober nog een zogeheten Pelgrimswandeling gehouden, waar 14 mensen aan meededen.  
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De 30+ gespreksgroep kon doorgang vinden ondanks de beperkingen. Op de momenten dat er geen sessies binnen waren 
toegestaan, werd er gewandeld – twee-aan-twee met een gespreksvraag.   
Door corona gedwongen moest volstaan worden met online-bezoekwerk, dan wel fysiek bezoek onder 
veiligheidsvoorwaarden. 
 

9. Vorming & Toerusting en sectie-overstijgende activiteiten 
Ambulant-predikant Marieke Fernhout had Vorming en Toerusting als haar primaire opdracht, met een focus op jeugd en 
jongeren. In dat kader was er in maart 2021 een corona-proof filmavond voor tieners gehouden (samen eten, film ‘The 
Truman Show’ kijken en napraten). Voor de kinderen in de kindernevendienst-leeftijd was er in de tweede helft van de 
Veertigdagentijd een drietal avonden als voorbereiding op de Stille Week (m.n. Witte Donderdag) en Pasen. Tijdens deze 
avonden werd gekeken naar ‘maaltijd’ in het algemeen (wat eet je graag en met wie, welk speciaal gerecht wordt er door 
een speciaal persoon in jouw omgeving gemaakt) en de bijzondere laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden had. De 
laatste van deze drie avonden was op Witte Donderdag; voor de ‘grote mensen’ was er een online maaltijd 
georganiseerd. 
Op Palmzondag kwamen de kinderen van de PGN en de Studentenkerk samen in tuin van de Studentenkerk om daar een 
feestelijke Palmpasenoptocht en -viering te houden.  
In de periode na Pasen werd er een drietal online-avonden voor jonge ouders georganiseerd over geloofsoverdracht – 
hoe geef je je kinderen in deze tijd mee wat jij belangrijk vindt in je geloof? Wat vind je zelf waardevol vanuit je eigen 
jeugd om door te geven, wat minder? 
Verder werd op het vlak van overkoepelende jeugdactiviteiten op 19 november door de Kindernevendienst het spel 
Sirkelslag gehouden. Dat spel kon doorgaan, maar de voorgenomen heropstart in het najaar van Kidcat kon uiteindelijk 
toch weer niet doorgaan wegens de toen geldende coronamaatregelen.  
 

10. Protestantse Vrouwendiensten 
In de gemeente waren twee vrouwendiensten actief: PVD Zuid-West-Oost en PVD Dukenburg-Lindenholt + Hatert. Door 
gebrek aan medewerkers werd de PVD Oost samengevoegd met de al langer ‘gefuseerde’ PVD Zuid en West.  
 

PVD Zuid-West-Oost 
Wegens de coronamaatregelen konden slechts twee ouderencontact-bijeenkomsten worden georganiseerd: in juli en 
oktober. Bezoekwerk kon minimaal worden uitgevoerd. Daarom werden veel meer dan anders de onderlinge contacten 
levend gehouden door middel van telefoonverkeer en het versturen van kaarten. Wat betreft het bezoekwerk moest 
worden overgegaan tot alleen bezoek aan mensen vanaf 80 jaar. Dit door het slinkend aantal vrijwilligers voor dit werk. Er 
werd voorrang gegeven aan alleenstaanden met weinig contacten. Via een ingestelde app-groep en telefooncirkels 
konden contacten met de oudere mensen worden onderhouden, evenzo tussen de medewerkers van de PVD onderling. 
De aloude Paasviering en Kerstviering konden helaas geen doorgang vinden.  
Voor wat betreft de oudere gemeenteleden in de sectie Landwijk werd besloten om voortaan ook deze gemeenteleden 
uit te nodigen voor de ouderencontact-bijeenkomsten en vieringen.   
Zoals dit voor de gehele kerkorganisatie illustratief is, kampte de PVD met een groot tekort aan medewerkers. Er waren 
aan het eind van het verslagjaar nog maar 13 medewerksters. Mw. Addie Wanders fungeerde als voorzitter.  
(Zie ook het eigen verslag van de PVD Zuid-West-Oost, op te vragen bij de voorzitter mw. Wanders). 
 

PVD Dukenburg-Lindenholt + Hatert  
Net als bij de PVD Zuid-West-Oost kon ook in deze sectie slechts sporadisch bezoekwerk worden gedaan. Ondanks alle 
beperkingen kon er medio juli wel een viering voor de oudere gemeenteleden worden gehouden, waarbij ds. Marije 
Soethout de overdenking verzorgde. Daarnaast werden twee contactmiddagen georganiseerd: eind september en eind 
oktober. 
Aan het sturen van kaarten en het bezorgen van bloemen werd veel aandacht besteed, omdat dit in deze moeilijke tijd 
voor veel ouderen de enige mogelijke blijk van verbondenheid met onze gemeente kon zijn.   
Ook binnen deze PVD werd geworsteld met de vermindering van het aantal vrijwilligers doordat medewerkers zijn 
gestopt wegens hun leeftijd of anderszins. Nieuwe mensen dienden zich niet aan. Er waren ultimo 2021 nog 17 
medewerksters. Mw. Mien Poortman fungeerde als voorzitter. 
(Zie ook het eigen verslag van de PVD Dukenburg-Lindenholt + Hatert, op te vragen bij mw. Elly van der Made). 
 

11. College van Kerkrentmeesters   
Pastorale personeelsinzet 
Zoals ook al vermeld bij Pastoraat (hfdst. 2) werd het tijdelijk contract van kerkelijk werker mw. Marije Klijnsma in 
februari van het verslagjaar omgezet in een vaste aanstelling van 0,5 fte. Samen met de op 12 september bevestigde 
vaste, voltijds gemeentepredikant ds. Wouter Slob kwam het totale pastoraat binnen onze kerkgemeente te liggen op 
structureel 1,5 fte.  
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Eind maart werd afscheid genomen van interim-predikant Rainer Wahl, in oktober van ambulant-predikant mw. Marieke 
Fernhout en eind van het verslagjaar van ambulant-predikant mw. Marije Soethout (ook vermeld onder hfdst. 2). 
Daarmee werd een periode afgesloten, waarin een respectabel aantal tijdelijk pastorale krachten binnen onze gemeente 
werkzaam waren.   
 

Gebouwen 
Voor wat betreft de gebouwen kan vermeld worden, dat de Petruskerk verkocht werd voor een bedrag van ruim 4 ton. De 
PGN heeft nu nog een minimaal bezit aan gebouwen, namelijk: de Maranathakerk in volle eigendom en de 
Ontmoetingskerk in gedeeld eigendom met de parochie Heilige Drie-eenheid. De Kl. Bartholomeüskerk is in eigendom van 
een exploitatiestichting, die de kerkruimte aan de PGN voor zondagse vieringen om niet ter beschikking stelt. Pastorieën 
in eigendom zijn er niet meer. Met de inzet van vrijwilligers en kosters droeg het CvK zorg voor het (klein)onderhoud van 
de gebouwen. Groot werk moest worden uitbesteed.  
 

Kerkbalans 
De gemeenteleden brengen geld in via de jaarlijkse Actie Kerkbalans, collecten, giften en soms door een legaat.  
De totale opbrengst van de Actie Kerkbalans bedroeg aan het eind van het verslagjaar € 184.896. Bijna € 15.000 minder 
dan in 2020. De dalende trend in Kerkbalansopbrengsten zette zich verder door, vooral veroorzaakt door het wegvallen 
van trouwe gevers en weinig of geen instroom van nieuwe betalende leden. De totale collecteopbrengst was daarentegen 
t.o.v. 2020 gestegen met € 1300. Mogelijk door de oproep voor een extra bijdrage om de techniek voor het verzorgen van 
online-diensten te professionaliseren. 
 

Samenstelling CvK 
Met ingang van het verslagjaar fungeerde dhr. Jan Hertgers als waarnemend voorzitter van het CvK, als opvolger van de 
externe wnd. voorzitter dhr. Roelof van den Broek (op voordracht van de Classis). Wel bleef dhr. Van den Broek nog 
enkele maanden in 2021 fungeren als adviseur tijdens de verkoopprocedure van de Petruskerk. Mw. Yvonne Sans 
vervulde de rol van penningmeester CvK en mw. Loes Hogeweg bekleedde de functie van secretaris CvK.  
Daarmee bestond het College uit twee ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester (dhr. Hertgers). Daarnaast 
waren er nog enkele medewerkers werkzaam: mw. Geeske Dam voor de ledenadministratie en mw. Elly Stolk voor 
Kerkbalansactiviteiten.  
 

12. College van Diakenen  
Het College van Diakenen bestond in het verslagjaar uit de diakenen mw. Yvonne van Alebeek, mw. Rian Boorsma, mw. 
Hetty Jongepier (plv. voorzitter en secretaris), mw. Anja Ros en diaconaal werker Theo van Driel. Verder waren ook nog 
drie diaconale medewerkers actief: mw. Geeske Dam, mw. Esther Janse en mw. Jeanette van der Zanden. 
De bestaande voorzittersvacature kon ook in dit verslagjaar niet worden opgevuld, evenals de functie van 
penningmeester. Dhr. Paul van Woerkom trad begin van het verslag jaar terug als diaken en stopte daardoor dus ook met 
het officiële penningmeesterschap. Wel bleef hij als vrijwilliger enkele penningmeesterstaken vervullen, zoals de 
opstelling van de Jaarrekening 2020 en de Begroting 2022.  
Verschillende malen werden in het kerkblad Over & Weer oproepen geplaatst om de vacatures in het dagelijks bestuur 
van het CvD op te kunnen vullen. Het bleef zonder resultaat, hoe urgent die oproepen ook hebben geklonken.  
Voor de toekomst zal dan ook gedacht moeten worden aan onorthodoxe en misschien zelfs ongebruikelijke maatregelen 
om het College een vast fundament te kunnen laten behouden.  
 
Voor wat betreft de diaconale activiteiten binnen onze gemeente wordt verwezen naar het eigen verslagging over 2021 
van het College van Diakenen (zie o.m. de website van het CvD: www.kerkinactie-nijmegen.nl).   
 

13. Oecumenische Studentenkerk 
Een mooie samenloop van omstandigheden was de tijdelijke aanstelling van studentenpredikant ds. Marieke Fernhout als 
ambulant predikant bij de PGN, waardoor de onderlinge contacten tussen PGN en Studentenkerk verder aangehaald en 
verstevigd konden worden. Zo vond er een feestelijke Palmpasenviering plaats van kinderen van de PGN en de 
Studentenkerk in de tuin van de Studentenkerk (door coronamaatregelen ingegeven, maar daarom niet minder feestelijk) 
en was de Dienst met veel kinderen in september in de Stevenskerk ook weer een gezamenlijk project van onder meer de 
PGN en de Studentenkerk.  
Wat de Studentenkerk zelf betreft: ondanks de beperkingen die de pandemie in het voor- en najaar met zich meebracht, 
is het pastorale team er toch in geslaagd veel activiteiten doorgang te laten vinden en contacten te hernieuwen. Zo zijn 
de lijnen tussen ds. Marieke Fernhout en de protestantse studentenverenigingen ook kort en makkelijk geworden, men 
weet elkaar goed te vinden. Veel vieringen, gespreksgroepen en zelfs pastorale gesprekken werden via Zoom gedaan – 
allemaal niet ideaal, maar zo werd van de nood een deugd gemaakt. Gelukkig kon de Studentenkerk voor persoonlijke 
gesprekken, gebed en meditatie eigenlijk steeds wel openblijven.  

http://www.kerkinactie-nijmegen.nl/
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De traditionele, jaarlijkse heidag in september was ook dit jaar een vruchtbare bijeenkomst, met een grotendeels 
vernieuwd en onverminderd enthousiast bestuur. Hieruit volgend heeft zich onder meer een werkgroep gevormd, die tot 
taak heeft de statuten van de Studentenkerk (die ondertussen 25 jaar oud zijn) grondig tegen het licht te houden en waar 
nodig te herzien. In deze werkgroep zijn de RK- en protestantse tak van de Studentenkerk evenredig vertegenwoordigd.  
Kort samengevat draaide het team van studentenpastores op volle kracht en in verbonden diversiteit, waardoor het 
aanbod groot en uiteenlopend kon zijn, zoals dat ook steeds voor ogen stond.  
In het bestuur van de Studentenkerk participeerden twee leden die door de PGN zijn afgevaardigd: ouderling Hendrik Jan 
Bosman en mw. Maaike Haan.  
 

14. Stadskerk Nijmegen/Oecumenisch City Pastoraat  
De verbondenheid van onze gemeente met de Stadskerk Nijmegen is door het emeritaat van ds. Henk Gols in het 
verslagjaar wat losser geworden. Ds. Gols ging immers regelmatig voor in deze stadskerkgemeente. Vermeld kan worden 
dat eind juni 2021 als stadspredikant voor één dag per week ds. Wilma Hartogsveld werd benoemd. Ds. Hartogsveld is 
daarnaast vaste predikant van de ‘Vierplek’ (Lent, Ressen, Oosterhout).   
Door corona konden slechts twee Koorverspers in de Stevenskerk worden uitgevoerd, op de zaterdagmiddagen 2 oktober 
en 6 november. Voor overige activiteiten en vieringen die nog konden worden gehouden, wordt verwezen naar de 
Stadskerk zelf (www.stadskerknijmegen.nl).  
Op 24 december werd onder verantwoordelijkheid van de PGN de jaarlijkse Kerstnachtdienst in de Stevenskerk 
gehouden, die samen werd georganiseerd met de Stadskerk. Ds. Wouter Slob en ds. Wilma Hartogsveld hadden hierbij 
het voortouw. In plaats van een fysieke dienst met bezoekers werd deze dienst als TV-uitzending georganiseerd en 
technisch verzorgd door de regionale omroep RN7 . 
 

15. Raad van Kerken in Nijmegen en omstreken 
De Raad van Kerken in Nijmegen en Omgeving is een netwerk van christelijke geloofsgemeenschappen in Nijmegen en 
omgeving. Binnen en door dit netwerk wil de Raad zichtbaar maken wat deze geloofsgemeenschappen – individueel en 
samen – te bieden hebben aan spiritualiteit en bezieling.  
Wegens de coronacrisis was de Raad amper in staat om activiteiten te ontplooien. Voor de activiteiten die wel konden 
worden uitgevoerd wordt verwezen naar de website van de Raad van Kerken (www.raadvankerkennijmegen.nl).   
De PGN werd in de Raad vertegenwoordigd door mw. Hetty Jongepier, die ds. Henk Gols opvolgde, en diaconaal werker 
Theo van Driel, die naderhand de voorzittershamer van de Raad ging hanteren.  
 

16. Bijzondere evenementen  
• De dienst van verbinding van ds. Wouter Slob vond op zondag 12 september plaats in de Maranathakerk, in de 

Ontmoetingskerk kon deze dienst op scherm worden gevolgd; 

• Op zaterdag 18 september werd in de Ontmoetingskerk een inspirerende bijeenkomst gehouden door de 
Commissie Gemeente Opbouw (GO); 

• Op 25 september was er een burendag rondom de Maranathakerk, georganiseerd door de Diaconie; 

• De ‘Dienst met veel kinderen’ vond plaats op zondag 26 september in de Stevenskerk. De kerken van de PGN 
waren die zondag gesloten. Het was een dienst in samenwerking met de Studentenkerk;  

• De kerk-app (Donkey-mobile) werd op donderdagavond 11 november gelanceerd en vanaf die datum 
geïntroduceerd in de gemeente; 

• Vrijdagavond 24 december werd in de Stevenskerk een Kerstnachtdienst zonder bezoekers georganiseerd, onder 
verantwoordelijkheid van de PGN en die als TV-uitzending van de regionale omroep RN7 kon worden gevolgd. 
Voorgangers waren ds. Wouter Slob en ds. Wilma Hartogsveld.  
In de Maranathakerk vond online de Kerstavond met een kinderkerstspel plaats.  
Voor de sectie Landwijk was er vanuit de Kl. Bartholomeüskerk een YouTube-filmpje gemaakt van een korte 
kerstviering die op Kerstavond kon worden bekeken;    

• Gedurende het verslagjaar werd driemaal (juni, oktober en november) een Taizé-viering gehouden, tweemaal in 
de openluchtkapel van RK-begraafplaats in Beek, de derde keer in de Kl. Bartholomeüskerk.    

 

17. Personalia 
• Begin januari 2021 werd ds. Marieke Fernhout aangesteld als tweede ambulant-predikant binnen onze 

gemeente (met verlenging tot 1 oktober 2021); 

• In januari 2021 werd afscheid genomen van ouderling Mieke van den Brandt en van de diakenen  
Désirée Schalk en Paul van Woerkom; 

• Op 28 februari 2021 werd ouderling Ellen de Feijter ‘verbonden’ (herbevestigd) aan onze gemeente (2e termijn); 

• Op 14 maart 2021 werd kerkelijk werker Marije Klijnsma bevestigd als ouderling; 

• Eind maart 2021 werd afscheid genomen van interim-predikant Rainer Wahl; 

• Op 26 april 2021 kreeg organist Lolle Wynia een koninklijke onderscheiding (lid Orde Oranje Nassau); 

http://www.stadskerknijmegen.nl/
http://www.raadvankerkennijmegen.nl/
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• In juni 2021 werd afscheid genomen van ouderling Rob de Bruijn; 

• Op 12 september 2021 deed onze nieuwe gemeentepredikant ds. Wouter Slob zijn intrede in de gemeente; 

• Eind september werd afscheid genomen van ambulant-predikant Marieke Fernhout; 

• Eind december 2021 werd afscheid genomen van ambulant-predikant Marije Soethout. 
 

18. Externe betrekkingen 
• Classis Gelderland Zuid en Oost: er was regelmatig contact met organen van de Classis (scribaat, 

Classispredikant dr. Jaap van Beelen, het CCBB).   

• Landelijk Dienstencentrum (LDC) van de PKN: voor advies op financieel, organisatorisch en juridisch vlak werd 
contact gelegd met het LDC.  

• Raad van Kerken Nijmegen: de PGN nam deel in het werk van de Raad van Kerken te Nijmegen.  

• Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland: Met de ELG Zuid-Nederland (kern Nijmegen) was er goed 
contact, met name omdat predikant mw. Susanne Freytag onze consulent was tot de komst van ds. Wouter Slob. 
Voorts verzorgde ds. Freytag een aantal bijdragen in Over & Weer. Het kerkblad De Lutherroos ontvingen wij 
gedurende het verslagjaar. 

• R.K. Parochies Nijmegen: er was intensief contact met de pastores van de parochie Heilige Drie-eenheid, 
rondom de Ontmoetingskerk (o.m. via het Ontmoetingsberaad en de gezamenlijke activiteiten in de sectie 
Dukenburg-Lindenholt). Ook met de parochie Anthonius van Padua is er geregeld contact (m.n. vanuit de sectie 
Stad/Maranathakerk).  

• Oecumenische Studentenkerk: de twee beschikbare bestuurszetels namens de PGN in het stichtingsbestuur 
werden gedurende het verslagjaar bekleed, onder meer door dhr. Hendrik Jan Bosman (ouderling). Met 
studentenpredikant Marieke Fernhout was er intensief contact – zij heeft vanaf januari tot oktober 2021 ook 
gefungeerd als ambulant-predikant in onze gemeente.  

• Oecumenisch City Pastoraat: de contacten waren in het verslagjaar minimaal. Er was alleen een kleine 
verbindingslijn via de (OCP-)adviseur in de Kerkenraad, dhr. Frits Crevecoeur.    

• Bestuur Stichting Stevenskerk: er is nog een klein lijntje tussen het bestuur van de Stevenskerk en de PGN. Voor 
of namens de PGN is één bestuurszetel beschikbaar. Deze zetel wordt sinds 2019 bekleed door de door ons 
aangezochte emeritus-predikant Derk Jan Deunk.   

 

19. Over & Weer/De Omroeper/Communicatie  
Naast een groot aantal verschenen ‘Omroepers’ was in het verslagjaar het kerkblad Over & Weer het belangrijkste 
communicatiemiddel voor en met de gemeente. In Over & Weer werden alle kerkberichten, zowel op stedelijk als op 
sectieniveau, opgenomen. De hoofdlijnen van wat in de vergaderingen van de KR was besproken evenals de besluiten 
werden in Over & Weer vermeld. Het doel was om kerkbestuur en gemeente dichter bij elkaar te brengen. Het leverde 
voor de gemeente meer zicht op over wat er op bestuursniveau speelde.  
In 2021 verschenen van Over & Weer 9 edities. Aan de eerste editie werd een kleurenkatern toegevoegd met nieuws over 
de Actie Kerkbalans 2021. Het Pinkster- en Kerstnummer werden in full colour uitgevoerd.  
Het blad werd aan (bijna) alle pastorale eenheden/adressen toegezonden, maar was ook digitaal te raadplegen op de 
PGN-website. De redactie van Over & Weer berustte bij het bureau van de Diaconie.  
Het kerkblad Over & Weer is te vinden op: www.kerkinactie-nijmegen.nl, of op www.pkn-nijmegen.nl. 
 
Tijdens het verslagjaar werden 12 Omroepers uitgebracht, met telkens berichtgeving over het op- of afschalen van 
coronamaatregelen en de impact daarvan voor kerkdiensten en doordeweekse activiteiten. Ook werd De Omroeper 
benut voor snelle berichtgeving over wijzigingen in het pastoraat, zoals aanstelling van ambulante predikanten, over de 
verschillende stappen in de beroepingsprocedure nieuwe gemeentepredikant en over besluitvorming rondom de 
Commissie GO.   
 
Verder was er op de website van de PGN veel informatie te vinden van sectie-overstijgend/overkoepelend niveau. De 
website van de PGN is: www.pkn-nijmegen.nl. Daarnaast verschaften de websites van de secties nog sectie-gerelateerde 
informatie.  
Informatie vanuit de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en vanuit hiermee verbonden organisaties werden indien van 
belang voor de Kerkenraad aan de leden hoofdzakelijk per mail doorgestuurd.   
 
De erediensten op zondagochtend in de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk konden via internet beluisterd worden: 
- Maranathakerk:  http://kerkdiensten-nijmegen.nl en www.maranathakerk-nijmegen.nl. 
- Ontmoetingskerk: www.ontmoetingskerk.net/kerkdiensten/uitzendingen, of via de website van de PGN:  
www.pkn-nijmegen.nl. 
Via deze websites konden ook eventueel gemiste diensten beluisterd worden, terwijl op deze sites ook de wekelijkse 
Nieuws-/Zondagsbrieven te lezen waren.  

http://www.pkn-nijmegen.nl/
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Wegens de coronabeperkingen t.a.v. kerkbezoek konden erediensten gedurende het gehele jaar via streamingsdiensten 
gevolgd worden, zowel in de Ontmoetingskerk als de Maranathakerk.  
 
Sinds november 2021 is de kerk-app (Donkey Mobile) operationeel en vooral bedoeld voor snel en kort berichtenverkeer 
over allerlei op stapel staande activiteiten, maar vooral onderling contact tussen gemeenteleden.  
 
 

Andere relevante internetadressen: 
- Diaconie Nijmegen, www.kerkinactie-nijmegen.nl 
- Sectie Dukenburg/Lindenholt: www.ontmoetingskerk.net, of via www.pkn-nijmegen.nl  
- Sectie Stad: www.maranathakerk-nijmegen.nl, of via www.pkn-nijmegen.nl    
- Sectie Landwijk: www.landwijk.com 
- Stichting Stevenskerk: www.stevenskerk.nl 
- Raad van Kerken Nijmegen: www.raadvankerkennijmegen.nl   
- Stadskerk Nijmegen/Oecumenisch City Pastoraat:  www.stadskerknijmegen.nl    
- Oecumenische Studentenkerk, Radboud universiteit Nijmegen: www.ru.nl/studentenkerk 
- Protestantse Kerk Nederland: www.protestantsekerk.nl     
- Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl  

 

http://www.pkn-nijmegen.nl/
http://www.raadvankerkennijmegen.nl/
http://www.stadskerknijmegen.nl/
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Bijlage 1   

Hoofdbesluiten Kerkenraad 2021 
 

Besluiten Kerkenraad (KR) 26 januari 2021: 
• De KR verkiest kerkelijk werker mw. Klijnsma tot ouderling; 

• De KR benoemt kerkrentmeester dhr. Hertgers tot adviseur van de Kerkenraad;  

• De KR benoemt ambulant predikant mw. Fernhout tot adviseur van de Kerkenraad. 
 

Besluiten Kerkenraad (KR) 22 en 25 februari 2021*: 
• De KR stelt zich (in grote meerderheid) achter het CvK-advies om de Petruskerk te gunnen aan de 

hoogstbiedende partij; 

• De KR is akkoord met het benaderen door het CvK van een notaris, die de koopovereenkomst juridisch zal 
moeten doorlichten.  

 
* De digitale verbinding op 22/02 was zo slecht dat deze moest worden afgebroken. Op 25/02 werd een vervolg gegeven 
aan de digitale vergadering.  
 

Kerkenraad (KR) 16 maart 2021:  
• Geen besluiten genomen. 

 

Besluiten Kerkenraad 11 mei 2021: 
• De Kerkenraad aanvaardt het advies van de Beroepingscommissie en verkiest, onder voorwaarde van geen 

bezwaar uit de gemeente, ds. Wouter Slob tot de te beroepen kandidaat; 

• De Kerkenraad is akkoord met een rol van (deel van) de Beroepingscommissie in de nog op te zetten 
Introductiecommissie.    

 

Besluiten Kerkenraad (KR) 8 juni 2021:  
• De Kerkenraad stelt de Jaarrekening PGN 2020 voorlopig vast; 

• De Kerkenraad stelt de Jaarrekening Diaconie 2020 voorlopig vast. 
 

Besluiten Kerkenraad (KR) 29 juni 2021:  
Omdat het quorum niet aanwezig is, besluit de Kerkenraad een extra vergadering te houden, tenminste twee weken na 
deze vergadering. 
 

Besluiten Kerkenraad (KR) 15 juli 2021: 
• De Kerkenraad stemt in met het Communicatieplan, maar stelt een prioriteitsvolgorde vast in de activiteiten 

(eerst: website, kerk-app en lay-out Over & Weer); 

• De Kerkenraad stemt in met opheffing van de sectieraden m.i.v. het nieuwe seizoen – september; 

• De Kerkenraad wijst op het belang van de voortzetting van het Ontmoetingsberaad; 

• De Kerkenraad stemt in met het vooralsnog voortbestaan van de zogeheten ‘sectiekassen’; 

• De Kerkenraad stemt in met de beleidsnotitie Pastoraat (voor zover afgerond); 

• De Kerkenraad stemt in met het Preekrooster 2021, 2e helft en met het basisrooster 2022; 

• De Kerkenraad gaat akkoord met de Maranathakerk als locatie voor de intrededienst van ds. Wouter Slob op 12 
september 2021; 

• De Kerkenraad is akkoord met het Jaarverslag PGN 2020 (voor zover afgerond) en mandateert het Moderamen 
het document te completeren; 

• De Kerkenraad is akkoord met de verlenging van de werkperiode van de ambulant-predikanten ds. Marije 
Soethout en ds. Marieke Fernhout. 

 

Besluiten Kerkenraad (KR) 28 september 2021: 
• De Kerkenraad stemt in met de nieuwe Plaatselijke Regeling, met in achtneming van de ter vergadering 

gemaakte beleidskeuzes t.a.v. een aantal essentiële punten en tevens aangebrachte tekstwijzigingen. Het 
schema wie stemrecht heeft en verkozen kan worden komt terug; 

• De Kerkenraad stemt in met enige versoepeling van de coronamaatregelen voor de drie vierplekken. 
 

Besluiten Kerkenraad (KR) 2 november 2021:  
• De Kerkenraad stelt de nieuwe Plaatselijke Regeling (PR) vast; 
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• De Kerkenraad besluit tot een ‘ruim’ aanschrijfbeleid voor de Actie Kerkbalans, vooralsnog voor 2022; 

• De Kerkenraad besluit tot vaststelling van de aangescherpte coronamaatregelen. 
 

Besluiten Kerkenraad (KR) 7 december 2021:  
• De Kerkenraad stelt de Begroting PGN 2022 vast; 

• De Kerkenraad stelt het Collecterooster 2022 vast (m.i.a. van enkele wijzigingen); 

• De Kerkenraad stelt het Vergaderschema KR 2022 vast; 

• De Kerkenraad stelt de Begroting Diaconie 2022 vast, m.i.a. van correctie); 

• De Kerkenraad verkiest de zittende leden van het Moderamen ook voor 2022. 

 
 

Bijlage 2   
 

Statistische gegevens Protestantse Gemeente te Nijmegen 
 

Ledenaantal 
PGN 

Eind 
2012 

Eind 
2013 

Eind 
2014 

Eind 
2015 

Eind 
2016 

Eind 
2017 

Eind 
2018 

Eind 
2019 

Eind 
2020 

Eind 
2021 

           

Belijdende leden 1.440 1.374 1.323 1.257 1211 1124 1060 1015 967 913 

Doopleden 2.649 2.621 2.649 2.647 2558 2497 2490 2290 2248 2267 

Overige leden 811 736 710 675 650 629 586 356 319 309 

Totaal  4.900 4.731 4.682 4.579 4419 4250 4136 3661 3534 34891 

           

Pastorale  
eenheden 

3.555 3.660 3.529 3.496 3482 3356 3288 2919 2850 2759 

Aangeschrevenen 
Kerkbalans 

2.238 2.191 2.099 2.072 2044 2077 1977 1951 1108 1134 

Betalers  
Kerkbalans 

1.333 1.270 1.115 1.044 935 864 733 729 583 490 

Opbrengst 
Kerkbalans 

296.534 279.608 257.982 271.141 244.269 256.884 230.635 218.364 199.883 184.896 

           

Aantal 
predikantsplaatsen 

3 3 3 3 2,75 2,75 1 1 vacature 1 

Diaconaal predikant 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Interim-predikant - - - - - - 0,5 0,5 0,5 - 

Pastoraal werker 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Diaconaal werker - - - - - - - -  0,5 

Ambulant-predikant - - - - - - - - 0,5 0,5 

 

 
Ontwikkelingsverloop leden PGN 

(In cijfers) 
 

 Eind 
2007 

Eind 
2008 

Eind 
2009 

Eind 
2010 

Eind 
2011 

Eind 
2012 

Eind 
2013 

Eind 
2014 

Eind 
2015 

Eind 
2016 

Eind 
2017 

Eind 
2018 

Eind 
2019 

Eind 
2020 

Eind 
2021 

Belijdende 
leden 

1.738 1.670 1.601 1.500 1.454 1.440 1.374 1.323 1.257 1211 1124 1060 1015 967 913 

Doopleden 
 

2.693 2.610 2.646 2.507 2.519 2.649 2.621 2.649 2.647 2558 2497 2490 2290 2248 2267 

Overige 
leden 

688 653 578 796 844 811 736 710 675 650 629 586 356 319 309 

Totaal 5.119 5.033 4.825 4.803 4.817 4.900 4.731 4.682 4.579 4419 4250 4136 3661 3534 3489 

 

 
1 Dit totaal wil zeker niet zeggen dat al deze leden actief/betrokken zijn bij onze kerk, is dus vertekend. Onder dit totaal zijn nl. ook de 
studenten opgenomen. Het betreft dan merendeels overgeschreven protestantse studenten, die in de praktijk bij de oecumenische 
studentenkerk betrokken zijn, of nog in de ‘thuiskerk’, dan wel helemaal niet bij kerk betrokken zijn, althans niet in de PGN. Van het 
totaal aantal leden zijn er 617 in de leeftijdscategorie 20 t/m 24 jaar (11 belijdend lid, 576 dooplid en 30 geboortelid).     
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(In grafiek) 
 

 

 

Bijlage 3   
Leden Kerkenraad (ultimo 2021) 

 
Naam Ambt Afkomstig uit     Bevestigingsdatum/       Bijzonderheden  
       Aanstellingsdatum 
 
Alebeek, mevr. Y.J.v. Diaken Sectie Duk/Lin     19-01-2020 (2e tot 19-01-2022)  
 
Berkelaar, mevr. G. Ouderling Sectie Du/Lin     19-01-2020   
 
Boorsma, F.  Ouderling Sectie Duk/Lin     07-10-2018   
 
Boorsma, mevr. R. Diaken Sectie Duk/Lin     07-10-2018   
 
Bosman, H.J. Ouderling Sectie Stad     24-06-2018 (3e)   
 
Crevecoeur, F.       03-06-2008       Adviseur KR, OCP  
      
Driel, Th. van Diaken Diaconaal werker     06-12-2020   
 
Feijter, E. de Ouderling Sectie Stad     26-06-2016   
 
Goosensen, mevr. R. Ouderling Sectie Duk/Lin     24-06-2018   
 
Gooyert, B. de Ouderling Sectie Duk/Lin     14-04-2019 (2e)      Voorzitter KR  
   
Hertgers, J.  Sectie Duk/Lin     26-01-2021      Wnd. voorzitter CvK 
 
Hoek, G. Ouderling Sectie Stad     14-04-2019 (2e)      Scriba KR  
 
Hogeweg, mevr. L.  Ouderling Sectie Duk/Lin     25-10-2020    Secretaris CvK  
 
Jongepier, mevr.H Diaken Sectie-Stad     07-10-2018 (3e)      Secretaris Diaconie  
 
Kamp, mevr. I. van de  Ouderling Sectie Duk/Lin     24-06-2018 (3e tot 24-06-2022)    Scriba sectieraad. Duk/Lin          
     
 
Klijnsma, mevr. M. Ouderling Kerkelijk werker     Vanaf 31-10-2020   
 
Ros, mevr. J.A. Diaken Sectie Duk/Lin     19-01-2020 (3e tot 31-12-2022)  
 
Sans, mevr. Y Oud.-kerkrentm. Sectie Stad     07-10-2018       Penningmeester CvK  
 
Slob, W.  Predikant         -     12-09-2021    
 

Vastgesteld aantal stemgerechtigde ambtsdragers is: 21 (incl. vacatures + predikant); het quorum is daarmee (50%):  

11 stemgerechtigde leden. 
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