
 

 

Notulen ALGEMENE VERGADERING IPNZE 

Datum: dinsdag 24 juli 2018 

Plaats: Petrakerk, Dennenlaan 5, Veenendaal 

Organiserende kerk: Costa del Sol 

Contactpersoon IPNZE: Alfred Bronswijk 

 

 

Leiding: Sijne Nauta, voorzitter Costa del Sol 

Ontvangst met koffie 

Morgengebed in de kerk 

Korte voorstelronde: naam, gemeente, functie 

Trees Huijboom, scriba Benidorm 

Rina van der Laan, ouderling Guardamar 

Ko en Annelies Jille, gemeenteleden Benidorm 

Derk Rozema, scriba Denia 

Chris en Ria de Jong,  

Allard en Ypie, ouderling Denia, Draaisma. 

Ko Brevet, voorzitter IPNZE en adviseur Alanya 

Alfred Bronswijk, PR IPNZE 

Wilma van der Linde, predikantenvoorziening IPNZE (later, pech met auto) 

Haijo Helder, vicevoorzitter en boekhouder Costa del Sol en Ankie Valk 

Sijne, voorzitter Costa de Sol, en Wies Nauta 

Jan, ouderling Costa del Sol, en Olga Houweling 

Leen, voorzitter Gran Canaria, en Fria, penningmeester Gran Canaria, Andeweg  

Herman van Well, voorzitter dagelijks bestuur Algarve 

Arie de Ruiter, voorzitter Raad van Toezicht Algarve 

Jan, penningmeester IPNZE, en Francien, secretaris IPNZE, van Pijkeren 

Afwezig m.k.: Monte Gordo 

Henny van der Heide, scriba Guardamar 

En enkele andere leden 

 



 

Notulen vorige vergadering: 

Allard Draaisma: naar aanleiding van: 

- Actiepunten: Collecte Gran Canaria, geen tekorten meer 

- Vraag secretaris IPNZE om namen van predikanten en hun e-mailadressen aan scriba’s t.b.v. predikantendag. 

Eerst toestemming vragen aan de betreffende predikanten. 

- Het IPNZE is een officiële stichting. Ingeschreven bij de KvK. 

- Noord-Zuidlijn: diverse gemeenten hebben wel contacten met kerken in Nederland. 

- Deal met het blad “De Week” gesloten door Denia, Benidorm en Guardamar. Elke week een gezamenlijke 

advertentie in dit blad. 

- Predikanten: op de website 

- Pag. 5 tot hoe ver gaan etc. doorhalen 

- De heer Nauta dankt Allard Draaisma voor het maken van de notulen en actiepunten. De notulen worden 

akkoord bevonden. 

Sijne Nauta draagt de leiding over aan Ko Brevet als dagvoorzitter  

“Kerk in Perspectief” Hoe zien wij onszelf over 5 á 10 jaar? Wat hebben we daar voor nodig? (Iedere gemeente krijgt 

hiervoor max. 7 minuten) Informatief: korte vragen kunnen direct gesteld worden; andere daarna plenair. 

Costa de Sol, Sijne Nauta 

Op 2 locaties kerk. In Fuengirola in de Zweedse kerk en in Torremolinos in een eigen gebouw.  In Fuengirola kun je de 

kerkgangers onderverdelen in vakantiegangers, mensen met een eigen stekje, leuke contacten, “duiventil”. Alleen de 

scriba woont permanent in Fuengirola. Zij organiseert koffieochtenden. Ook is er een Nederlandse bieb. Aantal 

bezoekers neemt gelukkig toe. In Torremolinos worden de diensten gehouden in het Holland Huis. Tevens wordt 

daar Nederlandse lesgegeven, er is een bieb, de ruimte wordt verhuurd aan de bridgeclub. 3 leden zijn daar 

permanent woonachtig en verder bestaat het aantal kerkgangers overwegend uit overwinteraars. De leeftijd in 

Torremolinos ligt hoger dan in Fuengirola. Er is eens per week een koffieochtend en een gespreksgroep. 

Bij Costa del Sol staat het Interkerkelijk karakter voorop. De kerkenraad is positief over predikanten en inzet van 

kerkenraadsleden als ook de sfeer onder onze bezoekers. Er zijn zorgen over de leeftijd van de kerkgangers, bijna 

geen jongeren. Ze maken reclame voor de kerk via de website, folders, IPNZE en de Ned. Vereniging. Er lopen 

contacten met enkele plaatsen in Nederland. Voor de toekomst wil men nadenken over andere soorten 

kerkdiensten. 

Gran Canaria, Leen Andeweg 

Gran Canaria leeft bij het jaar. Er is een klein kerkteam dat bestaat uit Clary de Feijter, Esther den Tuinder en Leen en 

Fria Andeweg. Leen en Fria verblijven er 6 a 7 maanden, Clary woont er en spreekt goed Spaans. In januari 2018 is 

het 40-jarig bestaan gevierd. Clary heeft via de PKN een zilveren speld gekregen voor al haar vrijwilligerswerk. Zij 

blijft nog in het team. Er zijn kerkdiensten van 1e Advent tot en met Pasen. Het is een duiventil. Veel 

vakantiegangers. Ze gaan in vertrouwen verder. De scriba kan altijd terecht bij de PKN, ook voor juridische vragen. 

Algarve, Herman van Well 

Zijn een vereniging onder Portugees recht en Nederlands recht, hebben ANBI-status. Proberen op verschillende 

manieren te kijken. Bij crisis is er gebrek aan kader, Interkerkelijk Algarve Pastoraat is een intensieve warme 

oecumenische gemeenschap. Kerkdiensten gedurende de wintermaanden. Er is een onderzoek gedaan door iemand 

van PThU. Daaruit bleek dat ze een warme, meelevende en gastvrije gemeente zijn. Aanbeveling: geef meer mensen 

verantwoordelijkheid, meer ondersteuning voor het wijkteam, geef kerkgangers meer ruimte, organiseer een 

bijeenkomst voor vrijwilligers, schrijf een nieuw beleidsplan. Activiteiten: Samen zingen op zondagavond, filmavond, 

Fado avond, koffiedrinken (ook door de week) met lunch. De diaconie helpt mensen met een beperking, huis 

opknappen, bezoekwerk, ander opknapwerk, voorbede in de kerk. Dit alles onder het motto: “Anderen bij de kerk, 

de kerk bij anderen”. 



Vraag van Derk Rozema: heeft iemand ervaring met een beleidsplan? Arie de Ruiter Algarve kerk heeft er een. Hij 

stuurt die aan de secretaris IPNZE. Zij zal het met het verslag versturen. 

Onderzoek: beleidsplan wordt ieder jaar geëvalueerd en geldt voor een paar jaar. Bij de collecten komt er meer geld 

binnen voor de diaconie en minder voor de kerk. 2 vragen: Is er een toe- of afname van het aantal bezoekers? 

Geeft het rapport ook aanwijzing over de verschillende denominaties? 

 

Benidorm: Trees Huijboom 

Lastige vraag: Waar staan we over 5 jaar? Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Daar vragen 

we ook om.  

Hoe bereiken we Nederlanders die hier (Benidorm) wonen?  

Activiteiten: wandelgroepen, scooterclub, Spaanse les, handwerken, bazaar, etc. 

Privacy wetgeving: Mogen we e-mailadressen vragen? Hebben een privacy document opgesteld. Ze adverteren in De 

Week.  Zijn lid van de Nederlandse Vereniging. Wijzigen liturgie, hebben discussie over het nieuwe liedboek. Er gaan 

mensen weg maar komen ook weer nieuwe bij. Vakantiewereld verandert, dat heeft ook consequentie voor de 

kerken. 

Guardamar del Segura: Rina van der Laan 

Ze zit sinds november in de kerkenraad. Ze proberen de groei te bevorderen. Met Hemelvaartsdag hebben ze een 

dagje uit georganiseerd met een bus. Ze hebben 2 katholieke bedevaartsplaatsen bezocht. Deelnemers: 2/3 

gemeenteleden en 1/3 niet. Ook hebben ze in Rojales op Goede Vrijdag de kruisweg gelopen die daar op de berg bij 

de begraafplaats is. Er was veel animo voor, ongeveer 60 personen liepen mee. De kerk is lid van de Ned. Vereniging. 

In hun Nieuwsblad worden ook de kerkdiensten vermeld. Ze hebben een cantorij en er is iedere week een 

Bijbelstudie of er komen andere onderwerpen aan de orde zoals genealogie, filosofie, elke keer andere thema’s. 

 

Denia: Derk Rozema 

Het aantal kerkbezoekers is stabiel tot stijgend. Financiën zijn goed, geen leningen. Staan er positief voor. Doelgroep 

is 55 plus. Het zijn met name residenten, mensen die er een aantal maanden verblijven en toeristen. Ze hebben 

kleurenfolders van de kerk; deze liggen op campings, bij hotels, e.d. De kerkenraad vindt het verstandig, dat ze al 5 

jaar meedoen met het nieuwe liedboek. Letten erop dat ze jonge en prikkelende predikanten hebben. Er zijn wel 

zorgen over het krijgen van leden van de kerkenraad en organisten. Proberen bekendheid te krijgen door middel van 

de nieuwsbrief van de Nederlandse club. Ze hebben geen drempels. Zijn een groene kerk, een project van de PKN. 

Krijgen daar beleidsstukken over. Ze hebben zonnepanelen en ledverlichting en proberen zo zuinig mogelijk om te 

gaan met de grondstoffen van de aarde. Ze hebben vertrouwen dat het goed komt. Wij doen ons best, God doet de 

rest. 

 

Alanya: Ko Brevet 

Alanya is een heel andere gemeente dan we tot dusver gehoord hebben. 90% woont er permanent. De gemeente 

bestaat uit Turken die in Nederland gewerkt hebben. Het is een oecumenisch bad! Bestuurlijk gezien is het moeilijk. 

Er zijn goede contacten met de Noren, Finnen, de Duitsers en de Russisch Orthodoxe kerk. Activiteiten: de 

begraafplaats schoonhouden, schoenenproject. De plaatselijke moefti vroeg zich 3 jaar geleden af of we iets samen 

kunnen doen. Nu is dat een traditie, de Iftar-maaltijd wordt samen gevierd met eten en drinken. Bekendheid: flyers, 

website. Er zijn goede contacten met de Nederlandse club. Zoals gezegd gaat de opbrengst voor het diaconaat naar 

een schoenenproject. Arme kinderen die ’s winters geen schoenen hebben krijgen dan schoenen via dit project. Het 

aantal kerkgangers varieert van 10 – 40. Samen met de Duitsers 60. 



 

Monte Gordo: 

Door afwezigheid van afgevaardigden van hen geen rapportage. 

 

12.30 – 13.30 uur Lunch en onderling ontmoeting 

Er is een vraag gekomen over Bestuursaansprakelijkheidsverzekering: Wil/moet je dat afsluiten? 

1. Succesfully claim: is er verwijtbaar gedrag bestuur.  

2. Stichting/vereniging doet men aan beleggingen.  

3. Werkt men ondoorzichtig, geheimzinnig.  

4. Verwaarlozen doelstelling stichting.  

5. Onzorgvuldig bestuur. 

6. Financiële valkuilen. 

Ko Brevet vat samen: een verzekering kan nuttig zijn, maar niet in situaties van de kerken bij IPNZE. Zijn advies is: 

niet doen en bovendien is de dekking per definitie gering.  

 

 

14.00 – 15.00 uur in 3 groepen uiteen met als thema’s:  

 - besturen:  

Stelling Besturen: Zijn er over 5 jaar nog bestuurders beschikbaar?  

Antwoord uit de groep: antwoord in het algemeen: Ja!  

Gran Canaria heeft het moeilijk, er zijn te weinig mensen. Benidorm heeft het comfortabel. Costa del Sol: mensen 

zoeken en persoonlijk benaderen. Denia: nieuwe aanwas. Het blijft lastig mensen te selecteren voor het ambt. Zijn 

ze geschikt? Sommigen willen wel en kunnen het niet en omgekeerd.  

- pastoraat/diaconaat 

Stelling Pastoraat: Autonomie en Solidariteit: Hoe zien gemeenten om naar elkaar, dan wel hoe staan ze 

elkaar bij? 

Guardamar, Denia en Benidorm hebben steun gehad -en soms nog- aan en bij elkaar. Bij de Costa del Sol is 

dat niet zo direct aan de orde. Afstand speelt ook een rol. Dit geldt ook voor de Algarve. Suggestie: De 

eigen nieuwsbrief aan de andere gemeenten sturen, zo blijf je van elkaar op de hoogte en kun je elkaar, 

indien nodig, steunen 

- beheren:  

Stellingen Beheren: Iedere gemeente is zelfstandig. Wat betekent dat voor jullie financiën en 

boekhouding? 

Er is een verschil tussen de kerken in Portugal, Spanje en Turkije. Belangrijk is je boekhouding op orde te 

hebben. Functies gescheiden houden. Ook voor de kascontrole. Gran Canaria geeft aan een probleem te 

hebben. Er zijn geen mensen beschikbaar. ANBI Status is belangrijk: giften en bijdragen zijn dan aftrekbaar 

voor de Belasting.  

Hanteren jullie het privacyreglement? Iedereen is hier mee bezig (geweest). We krijgen het Privacy 

document van Benidorm en Denia (zie bijlage) 

15.00 uur  Afronding en Sluiting 



Rondvraag: Is het een idee om bestuurders alvast mee te laten lopen. Startzondag en Paasbrunch kunnen 

stimulerend werken. 

We nemen afscheid van Alfred Bronswijk als bestuurslid van de IPNZE. Hij wordt toegezongen met een lied gemaakt 

door Ko Brevet en Jan van Pijkeren. 

Volgende gemeentevergadering in 2020 wordt georganiseerd door de kerk in de Algarve. 

15.00 – tot uiterlijk 16.00 uur is er een ontmoeting met hapje en drankje 

 

Lochem/Guardamar del Segura, september 2018 

Francien van Pijkeren, namens Costa del Sol 


