Nederlandse Protestantse Gemeente Rondom het Lac
Leman
Notulen van de Gemeentevergadering 27 maart 2011
De gemeentevergadering werd gehouden op zondag 27 maart te Commugny.
Voorzitter: Hans-Willem van Tuyll van Serooskerken.
Notulist: Theo Bakker.
Aanwezig 25 leden.
Agenda: 1) Opening
2) Bespreking en goedkeuring notulen gemeente vergadering van 28 maart
2010
3) Vertrekkende en nieuwe KR leden.
4) Verslag van de predikant Ds. Lia Wolters-Berghout
5). Diaconaal verslag
6) Verslag van de Financiële Commissie
7) Verslag van de Controle Commissie
8) Introductie nieuwe website
9) Rondvraag
10) Sluiting
1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Hij brengt het debat in de vorige vergadering over de Paaskaarsen in herinnering en deelt de
vergadering mee dat wij de kaarsen kunnen blijven gebruiken omdat de leverancier gratis
een band met het nieuwe jaartal ter beschikking heeft gesteld voor elke kaars..
2) Notulen vorige vergadering.
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3) Vertrekkende en nieuwe KR leden.
De voorzitter brengt naar voren dat volgens de Kerkorde KR leden om de vier jaar terug
treden of herkozen worden. In de praktijk blijkt dat dit niet helemaal zo werkt. Er zijn twee
leden die al 11 jaar zitting hebben, en ook hij zelf heeft eerst als KR lid en nu als voorzitter een
lange staat van dienst. Verkiezingen worden niet erg frequent gehouden omdat nieuwe KR
leden niet dik gezaaid zijn. Gelukkig zijn vorig jaar Greet Stadt en Paul Oortman Gerlings tot
de raad toegetreden.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen om als zij potentiële kandidaten kennen, dit tot
attentie willen brengen.
4) Verslag van de predikant Ds. Lia Wolters-Berghout
Lia begint haar verslag met het voorlezen van een Pelgrimslied van David.
De tekst van haar rede is hieronder toegevoegd.
Op verzoek van de vergadering is het volledige verslag aangehecht, en wordt ook op de
website geplaatst.
Gerrie Bonthond bedankt Lia voor de open en enthousiaste wijze waarop zij de gemeente
benadert.
De voorzitter bedankt haar voor al het verrichte werk en de volledige verslag legging,
inclusief de statistische gegevens over haar werk indeling.
5) Diakonaal verslag.

Herman van Eck geeft het diaconale verslag voor Frances Sandberg, die niet aanwezig is.
De inkomsten van de diaconie waren in 2010 Sfr 10300,goed tweeduizend lager dan in
2009..Vooral collectes voor projecten met een direct en duidelijk doel blijken succesvol Ook de
maand waarin de collecte wordt gehouden is van invloed op de hoogte van de gaven.
De voorzitter brengt onder de aandacht dat in 2010 twee collectes meer dan Sfr 1000 hebben
opgebracht tegenover zeven collectes in het jaar ervoor. Zoals ook uit het totaal blijkt een
lager resultaat Frances verschuift de collectes binnen het rooster om allen te kunnen laten
profiteren van de diensten waar meer leden aanwezig zijn.
De aanwezigen wordt gevraagd suggesties voor de collecte in oktober voor te stellen.
Financiëel verslag.
Eef Vogelezang geeft aan dat het jaar 2010 aan de verwachtingen heeft voldaan daar het te
kort Sfr 14491 was t.o.v. .een begroot tekort van Sfr 15900. Dit resultaat is mede mogelijk door
bijdragen van het Juliana Fonds en het Dick van Nievelt Fonds die beide een significante
donatie hebben gemaakt, waardoor de bijdragen hoger uitvielen dan begroot..
Het aantal bijdragende leden nam afgelopen jaar af met 8, van 79 naar 71. Veertien bijdragers
vielen weg en 6 nieuwe kwamen erbij. De uitgaven waren alle binnen de begroting.
De reserves in de balans bedragen aan het eind van 2010 Sfr 281000. De Voorzitter merkt op
dat dit een solide bedrag is om de activiteiten van onze gemeente te steunen.
Koos van der Maas vraagt of de FC nieuwe bijdragen zoekt. Eef antwoord dat dit op
selectieve basis gebeurt. Een gerichte actie zoals in 2009 kan niet frequent herhaald
worden,wil een dergelijke actie een goed resultaat opleveren.
De voorzitter bedankt de Financiële Commissie hartelijk voor al het gedane werk.
7) Verslag van de Controle Commissie
De voorzitter leest de brief voor van de Controle Commissie. Nico Havinga en Jan Sandberg
hebben de boeken zoals bijgehouden door Eef Vogelezang gecontroleerd en in orde
bevonden. Zij stellen de vergadering dan ook voor de Financiële Commissie decharge te
verlenen over het jaar 2010, en tevens de Controle Commissie decharge te verlenen over de
zelfde periode. De vergadering stemt met beide voorstellen in.
De voorzitter vraagt aan de huidige leden van de Controle Commissie of zij in het komende
jaar hun taak willen blijven vervullen, wat beiden beamen
De Controle Commissie voor 2010 bestaat dus uit de heren Sandberg en Havinga. De
voorzitter bedankt beiden voor deze bereidheid en het werk dat zij hebben gedaan.
8) Introductie nieuwe website.
Paul Oortman Gerlings geeft een overzicht van de nieuwe site waar hij de laatste maande aan
heeft gewerkt. nadat Fransien en Ruben Rorije de fundatie hiervoor hebben gelegd. De site is
nog in ontwikkeling en ideeën voor verbeteringen en toevoegingen zijn welkom. Iedereen
wordt uit genodigd om de site op www.ned-pg.ch te bezoeken.
De oude site was goed, maar de nieuwe technologieën bieden vandaag veel meer
mogelijkheden dan een paar jaar geleden.
Paul beantwoord verscheidene vragen uit de vergadering en de voorzitter bedank Paul voor
het vele werk dat hij aan de website heeft besteed.
9) Rond vraag.
Geert van Mesdag vraagt of het mogelijk is om de bijbel teksten die gelezen worden
opgenomen kunnen worden in de liturgie. Lia zal buiten de vergadering dit in meer detail
met Geert bespreken en op de agenda van de volgende KR vergadering zetten.
Jaap Kooger vraagt of het nodig is om voor landen te bidden volgens het schema dat Lia
gebruikt. Sommige leden storen zich hieraan. Lia licht toe dat dit een gebruik is dat in
verschillende kerken over de wereld wordt gevolgd en vraagt hoe zij door het anders aan te
pakken dit deel van het gebed meer sprekend kan maken Nico Havinga stelt voor om een
meer expliciete inleiding over de noden in de betrokken landen te geven. Dit onderwerp
wordt ook in de volgende KR vergadering verder besproken.

10) Sluiting
Daar er geen vragen meer zijn bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid, sluit
de vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomst.

JAARVERSLAG VAN DE DOMINEE
DoorLia WoltersBerghout.

Lieve mensen,
Wat gaat de tijd snel. Op dit moment ben ik alweer tweeënhalf jaar uw predikant. We hebben
elkaar steeds beter leren kennen in die periode. Een tweede jaar op een werkplek is vaak een
spannend jaar. Het eerste enthousiasme, zowel van de gemeente als van de predikant maakt
plaats voor een realisme waarin er meer oog is voor weerstanden en verschillen van
inzichten, naast waardering en respect. De wittebroodsweken zijn voorbij. Zoals ieder mens
sterke en zwakke kanten heeft, heb ik die ook, en zoals er in iedere groep spanningsvelden
zijn, bestaan die ook in onze gemeente. Het is goed om aan het eind van zo’n jaar te kunnen
zeggen dat die hobbeltjes op ons gezamenlijk pad, meer is het niet, onze tocht niet verstoren,
maar dat we vrolijk voortgaan op de ingeslagen weg. Ik ben ervan onder de indruk wat een
bijzondere gemeente we zijn. Om in deze gemeente te mogen werken beschouw ik als een
voorrecht en als een uitdaging.

Diversiteit
De bijzonderheid van deze gemeente ligt onder andere in het feit dat we een grote diversiteit
aan geloofsbelevingen en denkwijzen hebben onder onze leden en dat velen van hen zeer
belezen zijn. Sommige gemeenteleden hebben een sterk missionair karakter. Zij willen mij
graag iets meegeven van datgene wat hen verrijkt heeft. Dat doen ze in de discussie in de
gesprekskringen, maar ook door mij literatuur mee te geven. Geen traktaten of
evangelisatieblaadjes, maar hele boeken. Ik zou wel een studieverlof kunnen gebruiken om al
deze interessante werken te lezen. Al deze goede gevers hartelijk dank. Zoveel mogelijk
gebruik ik dit materiaal om boekbesprekingen te schrijven voor Kontakt. U bent van harte
uitgenodigd om ook uw boekbesprekingen in Kontakt te plaatsen.

Reislust en huisbezoeken
Een andere bijzonderheid is dat u allemaal zo reislustig bent. Het is erg moeilijk om een
afspraak met u te krijgen. Soms zit ik een uur aan de telefoon om uiteindelijk twee personen
thuis te treffen, waarvan er één in de gelegenheid is een afspraak met mij te maken.
Vervolgens werd zeker in de eerste helft van 2010, 50% van de afspraken om in het algemeen
heel begrijpelijke en goede redenen weer afgezegd. Dat is één van de hobbels op onze weg,
waar overigens ook weer een voordeel aan verbonden is. Het geeft het me veel ruimte om
andere dingen te doen, want op korte termijn met iemand een andere afspraak maken lukt in

het algemeen niet. Ik heb afgelopen jaar 23% van mijn tijd aan pastoraat besteed, waarvan 14
procent aan telefonische contacten en een enkele keer via de e-mail. Mogelijk dat deze laatste
vorm van pastoraat in de toekomst gaat uitbreiden. Op de nieuwe website wordt deze
mogelijkheid uitdrukkelijk aangegeven.
In 2010 heb ik ook kennismakingsbezoeken gebracht bij nieuw ingekomenen, maar ook bij
mensen die al lang hier wonen. Ik probeer om zo veel mogelijk mensen die op onze lijst staan
als lid of belangstellende te bezoeken. In 2010 betrof dit 15% van de tijd die ik aan pastoraal
werk besteed heb.

Gewone en bijzondere kerkdiensten
In 2010 vonden naast de gebruikelijke kerkdiensten een aantal bijzondere diensten en
bijeenkomsten plaats. In de eerste plaats wil ik de viering van de dodenherdenking op 4 mei
noemen die we samen met het Consulaat Generaal en de Nederlandse Vereniging
georganiseerd hebben in dit lustrumjaar van de bevrijding. Tijdens deze goed bezochte
bijeenkomst in Commugny heeft naast de consul dhr. Potter van Loon en ikzelf dhr. Cees
Sisselaar gesproken over zijn ervaringen in Indonesië. Afgelopen januari is dhr. Sisselaar op
93-jarige leeftijd overleden.
Een aantal bijzondere diensten hebben te maken met dienstverlening van onze gemeente aan
de Nederlandse gemeenschap. Een bijzondere doopdienst en een bijzondere huwelijks
plechtigheid wil ik speciaal noemen. Bij de doopdienst ging het om de doop van een dochter
van een echtpaar dat in Lausanne naar een Engelstalige evangelische gemeente gaat, de
Lakeside gemeente. In die gemeente kent men de volwassendoop. Voor dit echtpaar was de
doop van hun kind echter belangrijk. Dergelijke gevallen hadden zich eerder in die gemeente
voor gedaan. Die ouders hebben hun kind in het land van herkomst laten dopen, maar de
wens van deze ouders was om leden van hun gemeente in de gelegenheid te stellen de doop
bij te wonen. Er is toen voor een combinatie gekozen van het opdragen van het kind in de
eigen kerkdienst, met aansluitend de doop in een kerk in de buurt. Bij deze doopsbediening
waren de voorganger van de gemeente en verschillende anderen aanwezig.
De bijzondere huwelijksbevestiging vond plaats in het kasteel van Aigle aansluitend op het
burgerlijk huwelijk. Voor de vrouw was het erg belangrijk dat er een zegen over hun
huwelijk uitgesproken werd. De man had geen kerkelijke achtergrond, maar stond wel open
voor de wens van de vrouw. Een kerkdienst vonden zij niet gepast, maar een zegen
uitgesproken in aansluiting op de huwelijkssluiting door de ambtenaar van de burgerlijke
stand was een goed alternatief. Deze beide diensten tonen aan dat we in veranderende tijden
en in de omgang met mensen met een verschillende geloofsopvattingen soms nieuwe vormen
moeten uitvinden. Ook dit is een bijzondere kant van het werk voor de Nederlandse
gemeenschap hier.
Verder waren er natuurlijk de gebruikelijke bijzondere diensten: Goede Vrijdag, waar we een
van de lijdensverhalen gelezen hebben met een groep lezers die elk een speciale rol op zich
genomen hebben; Pasen, Pinksteren met de gehandicapten uit Nederland; eind juni was Ds.
Lootsma onze gastspreker over de ontwikkeling in de beleving van geloof op vrijdag avond
24 juni, gevolgd door een dienst in Commugny waar hij samen met mij in voorging; de
Buitendag; de herdenking van de overledenen en de kerstvieringen in Tannay, Villars sur
Olon en Commugny. Tijdens de Buitendag in september zou ik samen voorgaan met Mgr.
Bert van Megen. Helaas werd hij kort nadat we de voorbereidingen gestart hadden
overgeplaatst naar Mali. Het oecumenisch karakter van de buitendag heb ik proberen te
handhaven door teksten uit de encycliek van Paus Benedictus als leidraad te nemen. We
zullen Bert missen, het was fijn met hem samen te werken.
Tijdens de Buitendag en natuurlijk ook tijdens de kerstbijeenkomst hebben we kunnen
genieten van de brocante, georganiseerd door Eef en Barbara Vogelezang en Gerrie

Bonthond, en van het lekkers dat Nesta op tafel weet te toveren. De inspanning van alle
vrijwilligers voor deze dagen wordt zeer gewaardeerd.

Kerkenraad
Naast het kritisch meelezen en verzenden van Kontakt, de ledenadministratie en het
opstellen van de notulen van de kerkenraadsvergaderingen heeft Theo het afgelopen jaar nog
een andere activiteit ontwikkeld: het tellen en bijhouden van het aantal bezoekers van de
kerkdiensten. We doen dit om beter te weten hoe de ontwikkeling van het aantal bezoekers
is. Er zijn mensen die zeggen dat dit aantal krimpt, er zijn anderen die vinden dat het groeit.
Meten is weten, dus zijn we gaan tellen. De kerk in Genève werd buiten de feestdagen
gemiddeld door 22 personen bezocht met als dieptepunt 11 personen in januari. De meeste
bezoekers, namelijk 34 kwamen in juli. De kerk in Commugny werd buiten de feestdagen
gemiddeld door 37 personen bezocht. Het meest, namelijk 45, in februari, april en juni, het
minst in oktober, 20 personen. In Commugny valt het op dat na de zomer het kerkbezoek
sterk minder was dan voor en tijdens de zomer, gemiddeld 27 tegenover 39 bezoekers. Zelfs
de kerstviering daar haalde het jaargemiddelde niet. Het gemiddeld aantal bezoekers op de
feestdagen en de buitendag was 54, met als hoogtepunt de pinksterdienst met 84, op de voet
gevolgd door de kerstviering in Villars met 80 bezoekers. Bij dit alles moet aangetekend
worden dat niet alle zondagen geteld zijn doordat Theo niet altijd aanwezig was. Ik ben
benieuwd wat deze cijfers ons zullen vertellen als die van het lopende jaar bekend worden.
Wat de kerkenraad betreft, ook dit jaar vond er een wisseling van leden plaats. Brigitte Vos
trad af na jarenlange dienst en Greet Stadt en Paul Oortman Gerlings werden bereid
gevonden een taak in de raad op zich te nemen. De kerkenraad vergadert elke maand in
goede harmonie. We denken samen na over de voortgang van het werk in de gemeente.
Natuurlijk zijn er ook wel eens ideeën die niet door de hele gemeente gedragen worden, zoals
bijvoorbeeld het aanpassen van de naam van Kontakt. Gelukkig is er de soepelheid om een
dergelijk idee in dat geval los te laten. Ook wordt er in goede harmonie samengewerkt met de
financiële commissie. Zo proberen we op een inspirerende en verantwoorde manier het
beleid in onze gemeente vorm te geven.
Paul heeft zich al voor zijn bevestiging samen met de voorbereidingsgroep met groot
enthousiasme op de in ontwikkeling zijnde nieuwe website gestort. De ontwikkelingen op het
terrein van het internet maakten het noodzakelijk de oude website te vervangen door een
nieuwe. Bovendien is het nu een stuk eenvoudiger om nieuwe documenten te plaatsen. Hij
zal de nieuwe website straks aan u presenteren. Wij danken Martine en Richard Teuscher
voor al het werk dat zij gedaan hebben voor de oude website.

Gesprekskringen
De gespreksgroepen vormen denk ik het hart van onze gemeente. Afgelopen jaar namen 77
mensen deel aan de groepen en bij de kennismakingsbezoeken ontmoette ik regelmatig de
behoefte bij anderen om mee te doen. Enkele nieuwe leden zijn toegetreden. Uit de
bijeenkomsten van de gespreksgroepen zijn twee bijzondere bijeenkomsten ontstaan,
namelijk de twee lezingen die Carel Slooves in januari gegeven heeft over de ontwikkeling
van de godsdienst. Hij heeft ons getekend hoe de mens zich op religieus gebied ontwikkeld
heeft van heel primitieve vormen van godsdienst, tot de godsdiensten die in het Midden
Oosten ontstaan zijn en van daaruit verspreid zijn.

En alle andere steun
Er is nog iemand die ons veel te vertellen heeft. Hij doet dat vooral op papier. Kontakt zou
een stuk dunner zijn zonder de maandelijkse bijdrage van Geert van Mesdag. Geert hartelijk
dank. Ook Eugénie Karsten dank voor alle tijd die ze steekt in de vormgeving.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die op de een of andere manier meegewerkt heeft aan het
welzijn van onze gemeente. Verschillende personen heb ik daarbij al genoemd, maar ik ben
me ervan bewust dat velen zich voor ons inzetten, als gastheer en -vrouw voor de kringen, als
bezoekers, als kerkenraadsleden en leden van de financiële commissie, als musici, als
koffieschenkers en broodsmeerders, etc. Iedereen hartelijk dank voor de inzet. Ook wil ik
iedereen bedanken die financieel bijgedragen heeft aan onze gemeente. Zonder de bijdrages
van de leden en belangstellenden, van het Julianafonds en van het Dick van Nieveltfonds
kunnen we niet. Hartelijk dank.
Maart 2011, Lia Wolters-Berghout.

