
 

                                

                IGREJA PROTESTANTE HOLANDESA DO 

ALGARVE  

         
                 INTERKERKELIJK ALGARVE PASTORAAT  

                  e-mail: secretaris@algarvekerk.nl  

:                   Website: w.w.w.algarvekerk.nl   

Jaarverslag 2018 - 2019 van het Dagelijks Bestuur  

 

 

 

Algemeen. 

 

Het is 2e Pinksterdag als ik een begin maak met dit jaarverslag. In de kerkdienst 

op 1e Pinksterdag ging het over Handelingen 2. De uitstorting van de Heilige Geest 

wordt in dit hoofdstuk beschreven. 

“God komt in mensen door middel van de Heilige Geest. De Geest van God legt 

verlangen en enthousiasme in ons. De Geest wil ons leiden.” Zo sprak onze 

predikant. Een prachtige dienst. 

Binnen het I.A.P. zien we ook dat de Geest werkzaam is. Mensen bezoeken de 

diensten. Veel mensen zijn bereid mee te helpen de diensten te organiseren. De 

mensen zien naar elkaar om. Ook naast de kerkdiensten wordt veel werk verricht 

om het gemeentezijn hechter te laten zijn. Er is volop beweging in het 

winterseizoen. 

Dit betekent niet dat we nu stil kunnen gaan zitten. We zullen moeten blijven 

werken om onze vereniging bloeiend te houden.  

 

Afgelopen jaar is er veel gebeurd in “onze gemeente”. We hebben met elkaar veel 

lief en leed gedeeld, maar ook steun ervaren van onze Heer. 

We begonnen afgelopen verenigingsjaar, eigenlijk zoals altijd de laatste jaren, met 

de Algemene Vergadering van 11 september j.l . met een uitnodiging voor de leden 

en donateurs, waarbij allen de stukken voor de vergadering hebben ontvangen 

inclusief een stemformulier alleen voor de leden. Dit formulier maakt het mogelijk 

dat leden die niet aanwezig kunnen zijn op de AV toch hun stem kunnen 

uitbrengen. Daar werd goed gebruik van gemaakt, zodat het quorum, wat nodig is 

om officieel te kunnen vergaderen gemakkelijk bereikt werd. 

 

Op de AV zijn 5 bestuursleden gekozen. 2 leden voor het dagelijks bestuur: Adinda 

van Bruggen en Jan Smallenbroek, 2 leden voor het algemeen bestuur: Sjanie 

Bikker en Herman van Well en 1 lid voor de raad van toezicht: Siny te Nijenhuis. 

 

Het bestuur van de Algemene Vergadering (AV) bestond dit jaar uit:  

Herman van Well               :voorzitter 

Anja van Velzen                : secretaris 

Sjanie Bikker                     : lid  
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De Raad van Toezicht bestond dit jaar uit: 

Arie de Ruiter                   : voorzitter 

Bas Buitendijk                  : lid 

Siny te Nijenhuis              : lid 

 

Het Dagelijks Bestuur bestond dit jaar uit: 

Mario Smit                       : voorzitter 

Anneke Dijkstra               : secretaris 

Adinda van Bruggen        : penningmeester 

Jan Smallenbroek            : lid 

 

Het dagelijks bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar drie keer vergaderd: 

twee keer in Nederland en een keer in Portugal. Bij alle vergaderingen zijn de 

voorzitter van de AV en de voorzitter van de RvT of een ander lid van deze 

besturen aanwezig geweest.  

Als bestuur hebben we ons onder meer beziggehouden met de vragen: 

1 Het terugdringen van de jaarlijkse tekorten in de exploitatie. 

2 De organisatie van de aankoop van een pastorie en de financiering hiervan. 

3 Bezetting van de bestuursfuncties. 

4 Ook dit jaar heeft het bestuur zich gebogen of er relevante verwachtingen zijn 

binnen de wijkteams. 

 

Als uitvoering van het beleid om het Dagelijks Bestuur minder kwetsbaar te maken 

heeft het bestuur gezocht naar extra leden. Het bestuur streeft naar een bezetting 

van 5 personen. Jammer genoeg hebben in het achterliggende jaar onze 

secretaris en het algemene lid het werk neer moeten leggen. Verheugd zijn we 

met de toezeggingen van Frieda Oude Bos en Henk Luchies, die bereid zijn 

gevonden plaats te nemen in het Dagelijks Bestuur, na gekozen te zijn op de ALV. 

 

Leden- en Donateursadministratie per 1 juli 2019. 

De vereniging telt momenteel 120 leden en 155 donateurs. Het aantal leden en 

donateurs zijn in vergelijking met het vorig jaar 9,5% gestegen. Dit jaar werd het 

leden- en donateursbestand bijgehouden door Adinda van Bruggen. 

 

Het beleidsplan geeft ook aandacht aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet trad op 25 mei 2018 in 

werking. Het bestuur heeft over de gevolgen van deze wet voor onze Kerk  

herhaaldelijk gesproken. Op de Algemene Vergadering van 2018 heeft het bestuur 

aan de leden een privacyreglement voorgelegd.  

 

Overleden. 

Piet Hoogvliet   72 jaar oud 

Johan van Stralen  80 jaar oud 

Klaas Huisman   86 jaar oud 

Jan Kloosterman    

Gerrit Baron   79 jaar oud  

Woutina Koethe – Verhage 94 jaar oud  

Fernanda Maria Sousa Tomaz 65 jaar oud 

Martin Treffers   80 jaar oud 

Wim van den Heuvel  
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Orlando Carrot 

Anton Wolfkamp   74 jaar oud 

Wij weten en geloven dat zij allen geborgen zijn in de handen van Onze Heer. 

 

Kerkdiensten. 

Ook dit jaar hebben we op drie plaatsen in de Algarve Nederlandstalige 

Kerkdiensten verzorgd. 

Albufeira: vanaf 07-10-2018 tot en met 28-04-2019 om 10.30 uur. De diensten zijn 

grotendeels gehouden in Hotel Brisa Sol en 3 weken in Hotel Ondamar. In Brisa 

Sol hebben we zowel van de kleine, als van de grote zaal gebruik gemaakt. Na de 

diensten hebben we koffiegedronken in Flash Back. Vanaf januari vond het 

koffiedrinken plaats in Restaurant Expresso.   

 

Praia da Rocha: vanaf 06-01-2019 tot en met 24-03-2019 om 10.30 uur in Hotel 

Jupiter. Na de dienst was het koffiedrinken ook in hotel Jupiter. 

 

Armação de Pera: vanaf 13-01-2019 tot en met 17-03-2019 om 16.30 uur in Hotel 

Holidy Inn. Na de dienst was het koffiedrinken in Le Metier. 

 

Hieronder de aantallen bezoekers van de diensten van dit seizoen afgezet tegen 

het vorige seizoen 

 

Totalen per gemeente: 

                                                Bezoekers                                         Bezoekers 

                                                2017/2018                                          2018/2019 

Albufeira                                  3.649                                                    3.058 

Praia da Rocha                         591                                                       498 

Armação de Pera                      242                                                       240 

 

Het bezoekersaantal is in vergelijking met verleden jaar gedaald. 

Het Heilig Avondmaal werd in Albufeira gevierd op 25-11-2018 en 19-04-2019 en 

in Praia da Rocha en Armação de Pera op 17-02-2019.  

 

Wijkteams. 

De taken van de wijkteams zijn veelomvattend. Bij aankomst van de predikant 

zorgt het wijkteam ervoor dat de predikant opgehaald en geïnstalleerd wordt in de 

pastorie en worden de lopende zaken besproken met de predikant. Het wijkteam 

zorgt ervoor dat de kerkzalen ingericht worden voor de dienst en weer opgeruimd  

na de dienst. 

Zij regelen dat er gecollecteerd wordt, het geld geteld, en in de week 

daaropvolgend naar de bank gebracht wordt. Zij regelen de wekelijkse 

koffieochtenden en zorgen ervoor dat er Nederlandstalige boeken te leen of te ruil 

zijn.  

 

Albufeira: Het wijkteam bestond afgelopen seizoen uit: Dennis Moi-Thuk-Shung, 

Tineke Schraven en Albert en Ria Luchies.  

  

De koffie ochtenden waren op dondermorgen om 10.30 in Flash Back en later in 

Expresso. 

Tevens was het mogelijk om op donderdag na de koffieochtend en op zondag  
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na het koffiedrinken in het restaurant te lunchen. Ook het kerstdiner werd dit jaar 

gehouden in restaurant Expresso en werd opgeluisterd met live muziek. Verder is 

er een fado-avond in Expresso georganiseerd, die goed werd bezocht.  

 

Extra activiteiten. 

Diverse werkzaamheden worden op initiatief van leden verricht, waarvoor het 

bestuur, indien gewenst en nodig, ondersteunend optreedt. Dit is in 

overeenstemming met het vastgestelde beleid dienaangaande. Betty Smit verzorgt 

de organisatie dat op donderdag na de koffieochtend en op zondag na het 

koffiedrinken ook in het restaurant geluncht kan worden. De gebruikelijke 

Kerstlunch heeft dit seizoen plaats gevonden in Flash Back.     

 

Praia da Rocha; het wijkteam bestond uit Sjanie en Bas Buitendijk. In Praia da 

Rocha waren de koffieochtenden op woensdag om 10.30 uur in restaurant Sun 

Rise.   

 

Armação de Pera: het wijkteam bestond uit Sjanie en Krien Bikker. 

Op de zondagavonden vanaf 20.00 uur werden zangavonden gehouden onder 

muzikale begeleiding van Wim Kramer. De koffieochtenden waren op 

dinsdagmorgen om 10.30 uur in de Pedrobar aan het vissersstrand. 

 

Predikanten in 2018- 2019 waren: 

Albufeira: 

Ds. Henk Last       : 01-10-2018 tot en met  04-11-2018 

Ds. Piet Wiekeraad : 11-11-2018 

Da. Greetje Arnoldus : 21-11-2018 tot en met 28-01-2019 

Ds. Wim Kramer  : 03 en 10 februari 2019 

Ds. Wim van der Kooij : 13-02-2019 tot en met 14-03-2019 

Ds. Robert Blaauw   : 16-03-2019 tot en met 29-04-2019 

 

Op 5 november 2018 is Ds. Henk Last gevallen en brak zijn heup. Na de opname 

van 11 dagen in het ziekenhuis in Alvor is het predikantenechtpaar Last 

teruggevlogen naar Nederland. Voor 3 weken moest een oplossing gezocht 

worden. Ds. Piet Wiekraad verbleef in Portugal en kon 1 zondag voorgaan in 

Albufeira. De 2e zondag is Mario Smit voorgegaan. Da. Greetje Arnoldus is een 

week eerder gekomen en nam de 3e zondag voor haar rekening.  

Zondag 23 december was Da. Greetje Arnoldus ziek. Ook toen heeft Mario Smit  

de dienst waargenomen.  

Ds. Pieter Boomsma stond op de planning van 2 februari tot 13 maart 2019. 

Wegens ziekte heeft hij af moeten zeggen. Ds. Wim Kramer is twee zondagen voor 

gegaan, daarna is Ds. Wim van der Kooij gekomen. 

 

Praia da Rocha en Armacao de Pera; 

Ds. Henk Jonkman : 06-01-2019 tot en met 24-03-2019 

 

De eerste en de laatste dienst van dit seizoen zijn in Praia da Rocha gezamenlijk 

gevierd. Tevens waren er twee ruilzondagen tussen de dienstdoende predikanten. 

 

Organisten. 

In Albufeira hebben Bea van der Weerd, Wim Kramer, Ben Mol, Henk Roffel, en 
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Gert Jan Woning het orgel bespeeld.  En Leo Arnoldus, echtgenoot van Da Greetje 

Arnoldus, heeft ook aan de muzikale begeleiding bijgedragen. 

In Armação de Pera heeft Wim Kramer voor de muzikale begeleiding gezorgd en 

in Praia da Rocha Ben Mol. 

 

Algarve Kerkklok (Akk) en de Klepel. 

De Akk is afgelopen seizoen drie keer uitgekomen. De Akk wordt verzorgd door 

Henk Last. 

Anja en Sjaak van Velzen zorgen voor de vormgeving en verspreiding. Dit jaar zijn 

er acht Klepels uitgekomen. Via de Klepel wordt actuele informatie en nieuws 

doorgegeven. De Klepels worden verzorgd door het Dagelijks Bestuur en worden 

alleen via de mail verstuurd.  

 

Website. 

Op de website is o.a.  informatie te vinden over de te houden kerkdiensten en de 

koffieochtenden. 

Ook kan men op de website de statuten en het huishoudelijke regelement vinden. 

Gebleken is dat de website veel wordt geraadpleegd. Sjaak van Velzen heeft het 

afgelopen jaar onze website verzorgd. 

 

De diaconie. 

Diaconaat is vooral collecteren voor een goed doel. Dit seizoen is wederom 

gekozen voor het opvanghuis voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Deze wonen in Casa da Paz (huis van de Vrede) een oud huis in Paderne, dat  

nodig opgeknapt moet worden, maar waarvoor de overheid onvoldoende middelen 

ter beschikking stelt (kan stellen). 

Een huis waar het in de winter erg koud en in de zomer erg warm is. 

Nadat contacten zijn gelegd is besloten voor dat opknappen te gaan collecteren te 

beginnen voor de slechte kozijnen. Inmiddels zijn alle kozijnen, voorzien van 

dubbele beglazing, vervangen. Een groep handige mannen en vrouwen heeft 

hamer en kwast ter hand genomen. 

De collecte heeft een menselijk gezicht gekregen. In overleg met de directie van 

Casa da Paz wordt het komende seizoen de eetzaal verbouwd. 

Ook is in december drie zondagen een deurcollecte gehouden voor Casa da Paz, 

zodat de bewoners met Kerst een cadeautje konden krijgen. Zo proberen we niet 

alleen anderen bij de kerk te betrekken, maar ook de kerk bij anderen. 

    

Contacten. 

De tijdelijkheid van de I.A.P.-diensten belemmert een regelmatig contact met 

andere lokale protestantse kerken in de Algarve. 

De Algarvekerk is aangesloten bij de IPNZE, ( Interkerkelijk Pastoraat onder 

Nederlanders in Zuid-Europa. Het doel van de stichting is ondersteuning te 

verlenen aan de met hun verbonden gemeenten en geloofsgemeenschappen in 

Spanje, Portugal en Turkije.     

 

Tenslotte: ook dit jaar kunnen we, met dank aan de Here God, terugkijken op een 

gezegend jaar. 

 

Het waarnemend secretariaat van het dagelijks bestuur van de vereniging I.A.P. 

Adinda van Bruggen 

Mario Smit 
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