Jaarverslag gemeente
Dit is alweer het zesde jaarverslag dat ik u mag brengen. Het was opnieuw een boeiend jaar
waarin ik velen van u mocht ontmoeten thuis, tijdens de kringen, in de vergaderingen, bij de
kerkdiensten of meer indirect via Kontakt of de website. Gezien de tijd die nodig is voor het
gesprek over de toekomst van de gemeente wil ik het verslag dit keer kort houden. Ik maak
onder andere gebruik van de grafieken die dit jaar door de kerkenraad gemaakt zijn op grond
van mijn tijdsgebruik en die u mogelijk tijdens de gesprekskringen al gezien hebt.

Omdat er tijdens de gesprekskringen vragen waren over het grote percentage vergaderingen
wil ik beginnen uit te leggen dat ik dit jaar de grafiek anders en duidelijker gemaakt hebt. U
vindt geen ‘overige werkzaamheden’ zoals vorig jaar.

Het schrijven van het jaarverslag van de predikant bijvoorbeeld is nu bij vergaderingen
gekomen en niet bij overige werkzaamheden. Het had misschien ook bij communicatie
kunnen staan, dan wordt het groene vlak weer een beetje kleiner en het lichtblauwe vlak een
beetje groter. Het grootste deel van de vergaderingen is dus kerkenraadsvergaderingen,

voorbereiding daarvan en daarmee gerelateerde werkzaamheden, bijvoorbeeld het benaderen
van mensen om kerkenraadslid te worden.

Als we met de klok meedraaien in de grafiek van mijn werkverdeling komen we bij de
gesprekskringen uit. Naar verhouding heb ik daar afgelopen jaar iets minder tijd aan besteed
in de voorbereiding omdat verschillende kringen nu hetzelfde boek gebruiken. Dat kan niet
altijd omdat de kringen elk een eigen karakter hebben en zelf hun onderwerp kiezen.
Aantal leden van de kringen 2013
Woensdagmiddagkring
10
Genèvekring
13
Mystiekkring
11
Koogerkring
18
Van der Vorm kring
10
Draaien we verder dan komen we bij het lichtblauwe stuk dat nu alleen communicatie bevat,
dat wil zeggen het schrijven voor Kontakt en het plaatsen van bijvoorbeeld mijn preken of de
spreuken van de maand op de website. Kontakt blijkt voor een aantal mensen die niet naar
kerkdiensten of kringen komen een lijn naar onze gemeente te zijn en een enkele keer gebeurt
het dat iemand door het lezen van Kontakt besluit lid van een kring te worden of soms naar de
kerk te gaan. Dank aan Geert van Mesdag voor zijn enorme bijdrage aan Kontakt en aan
Eugénie Karsten voor de goed verzorgde layout en verwerking en aan Koos van der Maas
voor het meelezen en de verzending en voor de verzorging van de website. De website is
belangrijk voor mensen van buiten om ons te vinden en voor mensen die afwezig zijn om
bijvoorbeeld de preken te lezen. In 2013 hebben 893 personen onze website bezocht, waarvan
592 personen voor de eerste keer.
De volgende sector betreft het pastoraat. In 2013 besteedde ik hieraan naar verhouding meer
tijd dan in het jaar daarvoor.

De vraag naar pastoraat groeit, mede doordat gemeenteleden meer en meer geconfronteerd
worden met gevolgen van ouderdom. Er waren meer ziekenhuis bezoeken en ook meer
rouwbezoeken dan het voorgaande jaar.
Tenslotte de laatste punt van de grafiek, de kerkdiensten.

Zoals u ziet zijn er in 2013 geen doopdiensten en huwelijksdiensten geweest, wel
rouwdiensten, die van Joke van Mesdag, Jaap Kooger en Arie Groenendijk. We hebben een
aantal bijzondere diensten gehouden. Ik ben in januari door de Raad van Kerken in Genève
uitgenodigd om de preek te verzorgen tijdens de viering in de week van gebed voor de
eenheid van de Christenen. In mei was er de Pinksterdienst met de gasten uit Nederland, in
juni de dienst Kunst in de Kerk, in september de Buitendag in Prangins, in november de
dienst waarin we de mensen die overleden zijn herdachten, in december de kerstvieringen in
Bégnins, in Villars sur Olon en in Commugny.

Bezoek kerkdiensten 2010-2013
2010 2011 2012 2013 Minmax2013
Gemiddeld Genève
22
22
23
19
13 - 23
Gemiddeld Commugny 41
40
41
38
20 - 85
Goede vrijdag
15
Pinksteren
85
Buitendag
52
60
60
50
kerstviering
65
73
64
57
Kerst Villars sur Olon
80
60
80
30
Uit de cijfers ziet u dat het aantal bezoekers van de diensten afgelopen jaar voor het eerst
afneemt. Vertrek naar Nederland, problemen met gezondheid en overlijdens laten zich voelen
terwijl er maar weinig nieuwe kerkbezoekers komen. Ik wil hierbij mijn grote waardering
uitspreken voor onze organiste Saya Hashino die vaak haar vriend Thomas meeneemt zonder
dat daar extra voor betaald wordt. Ik zeg dit erbij omdat daar misverstanden over bestaan. De
gemeente betaalt slechts vier keer per jaar voor extra muzikale begeleiding. Verder wil ik alle
vrijwilligers bedanken voor hun hulp bij de diensten: Barbara en Eef, Theo en Nesta, Nel,
Eline en Aad die dit jaar samen voor het laatst de koffie georganiseerd hebben en vele
anderen die een onmisbare bijdrage geleverd hebben.
Ik wil ten slotte mijn grote dank en waardering uitspreken voor de kerkenraad en hun inzet
voor de gemeente al naar gelang van ieders mogelijkheden. Afgelopen jaar hebben we
afscheid genomen van Greetje Havinga en Greet Stadt. De laatste is teruggekeerd naar
Nederland. Koos van der Maas heeft van haar de administratie van de kerk overgenomen.
Frances en Theo staan op het punt de kerkenraad te verlaten. Ik hoop van harte dat het stokje
door anderen overgenomen kan worden. In ieder geval heel veel dank voor jullie grote
inspanning de afgelopen jaren. Ook hartelijk dank aan de financiële commissie. Onze
gemeente is dankzij de inzet van velen een bron van inspiratie en van sociale contacten,
kortom een warme en hechte gemeenschap.
Straks gaat u verder praten over de voortgang van het werk de komende jaren. Ik wens u daar
veel wijsheid bij.
Ik wil afsluiten met de woorden van gezang 975: 1
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent
prijs de Geest die als een Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
CWB, 23-3-2014.

