
 

 

Kort overzicht activiteiten bestuur IPNZE  2015. 

De activiteiten van het bestuur speelden zich ook in 2015 af rond twee brandpunten: 
A. De bilaterale contacten met de gemeenten: ontmoeting en gesprek.  
B. Activiteiten waarbij onderlinge contacten tussen de gemeente voorop staan:  de organisatie 

van een predikantendag en de Algemene Vergadering. 
 

Bilaterale contacten.  
A 1.      In de afgelopen periode is er een ontmoeting geweest met vertegenwoordigers van de 
 gemeente in Guardamar del Segura. 

Verslag van dit gesprek werd aan alle gemeenten toegestuurd.  
A 2.  De seizoenskerk op Gran Canaria was in 2015 voor het eerste jaar zelf financieel 
 verantwoordelijk. De bijdrage van IPNZE was € 2000,--. ( Afbouw in 2016 € 1500,--, in 2017 € 
 1000,--, in 2018 € 500,--)  
 
Gezamenlijke contacten. 
B 1.  De 2 jaarlijkse Predikantendag vond plaats op 11 september 2015. Hiervoor zijn alle 
 dienstdoende predikanten in de verschillende gemeenten uitgenodigd. 40 deelnemers 
 mochten we verwelkomen: predikanten/voorgangers en hun partners.  Inleider was ds. Hans 
 van Ark, missionair predikant, verbonden aan de afdeling missionair werk van de Protestantse 
 Kerk in Nederland. 
 Hij sprak onder de titel: “Meer dan het gewone, predikant met een missie onder de zon”. 
 Het woord missionair riep ook bij predikanten verschillende reacties op. Van “ook dat nog” 
 tot “alles is toch missionair”.  
 Ds. Van Ark refereerde aan de nieuwe selectiecriteria van de IPNZE en verbond die met de 
 permanente educatie van predikanten in de Protestantse Kerk. Ook de IPNZE wil met deze 
 dag bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van predikanten met een missie onder de 
 zon. 
 Na de lunch, die uitgebreid de gelegenheid bood tot ontmoeting met elkaar, krijgt ds. Jan van 
 Pijkeren het woord. Hij was in Alanya actief en deed uitgebreid en bewogen verslag van de 
 activiteiten in en rond de gemeente in Turkije. Hij vertelde over ervaringen in en buiten de 
 kerkdiensten en het grote belang van de ziekenhuisbezoeken als missionaire presentie en 
 getuigenis.  
 Ook belangrijk zijn vormen van ontmoeting als een brunch bij de kerk en een St. Maarten-
 viering met gezellig samenzijn in de pastorie. Hier zijn immers ook buitenstaanders bij te 
 betrekken. Ditzelfde geldt ook het diaconale (winter)schoenenproject voor schoolkinderen in 
 afgelegen en arme dorpen in de regio Alanya. 
 Een verslag van deze bijeenkomst is aan alle gemeenten toegestuurd.  
  



 Met een predikant is een “sollicitatiegesprek” gevoerd met het oog op opname op de 
predikantenlijst. 

 
 
Hoofdpunten van beleid. 

 Op verzoek van de gemeenten organiseert het bestuur een predikantendag in ieder 
oneven jaar (2015 e.v.) en een Algemene Vergadering in ieder even jaar (2016 e.v.) 

 De bilaterale contacten met de gemeenten. 
 De “selectieprocedure” voor predikanten is duidelijker en gerichter omschreven en op de 

website IPNZE geplaatst. 
 Een beleidsplan voor de jaren 2014-2018 heeft instemming van de gemeenten  

verkregen. Hierin staan 3 speerpunten vermeld:   
 * activiteiten ten behoeve van  de gemeenten,  
 * activiteiten ten behoeve van de predikanten  
   * activiteiten met het oog op de communicatie c.q. de P.R.  

 Dit is uitgewerkt in een jaarlijks aan te passen werkplan.  
 Een proces van bezinning op de toekomstige verhouding tussen bestuur en gemeenten 

en de gemeenten onderling.  
 Een nieuwe website is ontwikkeld (nog onder constructie). Gewerkt wordt aan o.a. een 

presentatie van predikanten die op de predikantenlijst staan. 
 
Bestuurssamenstelling. 

Dit jaar is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven: 
Ina Tanis, voorzitter 
Francien van Pijkeren, secretaris: info@ipnze.nl   
Gerard Waanders, penningmeester 
Wilma de Groot, predikantencontacten 
Alfred Bronswijk, public relations 
Jelle Loosman, notulist (zonder stemrecht) 

 
         Breda/Lochem, 30 mei 2016 
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