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     IGREJA PROTESTANTE HOLANDESA DO ALGARVE  
         
      INTERKERKELIJK ALGARVE PASTORAAT  

       e-mail: secretaris@algarvekerk.nl  

       Website: www.algarvekerk.nl   

       

      Jaarverslag 2019 - 2020 van het Dagelijks Bestuur  

 

                                   

 

Algemeen 

Heel de wereld zit midden in de Coronavirus-ellende als er een begin wordt gemaakt met het 

jaarverslag.   

 

Het nieuwe verenigingsjaar zijn we gestart met de AV vergadering in Nijkerk en zoals ieder 

jaar op de tweede dinsdag van september. Aan leden en donateurs is een uitnodiging inclusief 

alle stukken voor de vergadering gezonden. Alle leden hebben een volmacht ontvangen. Met 

dit formulier is het mogelijk om bij afwezigheid toch je stem uit te brengen. In deze vergadering 

zijn de voorgestelde kandidaten voor het DB gekozen en werden aftredende en herkiesbare 

leden van DB, AV-bestuur en RvT opnieuw benoemd. 

  

Vanaf de eerste zondag in oktober worden weer kerkdiensten in Albufeira gehouden. Het is 

nog en kleine groep kerkbezoekers zodat we de diensten in de kleine zaal houden in Hotel 

Brisa Sol. Het wijkteam heeft de ruimte, die voor de kerkdienst gehuurd wordt, netjes ingericht. 

Met Hans Tiggelaar als eerste predikant is het seizoen op 6 oktober 2019 van start gegaan.  

 

Begin november kwamen de penningmeester, Adinda van Bruggen en de secretaris, Frieda 

Oude Bos, naar Albufeira en zij hebben om de beurt als ouderling van dienst  gefungeerd 

zodat de voorzitter DB, Mario Smit, die tot nu toe iedere zondag de afkondigingen verzorgde, 

wat werd ontlast. 

 

Op 8 december 2019 kwam de tweede predikant Henk Jonkman met echtgenote. 

Zij zijn gebleven tot en met 16 februari 2020. 

 

Op 18 december was er een Kerstontmoeting bij ons diaconaal project Casa da Paz. 

Gemeenteleden konden zich opgeven om het feest een keer mee te maken. We waren met 

een groot aantal mensen aanwezig. Helaas regende het de hele dag. Alles, optredens van 

een koor en het optreden van de bewoners, moest binnen in een zeer kleine ruimte 

plaatsvinden. Na die evenementen werd de grote mand met cadeautjes voor de bewoners 

naar binnen gebracht en het uitreiken kon beginnen. Zij glunderden allen bij het in ontvangst 

nemen van het presentje. De één kreeg een paar wanten de andere een muts, allemaal zeer 

nuttige artikelen. 

  

Voor en door gemeenteleden zijn spontane evenementen georganiseerd. Vanaf 20 november 

is er onder leiding van een gids een wandelclubje ontstaan en vanaf 6 januari 2020 een 

kaartclubje. Alle 3 predikanten zijn wandelaars zodat ze zijn meegegaan op de zeer 

afwisselende tochten.  
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De ene keer was de heenweg langs het strand en de terugweg een wandeling over de rotsen. 

De zwaarste tocht was het klimmen en dalen op de Foia. 

Ds. Dick Durieux heeft die bewuste bergtocht nog aangehaald in zijn preek. 

 

De hele maand januari tot en met 6 februari 2020 was het restaurant, waar altijd koffie werd 

gedronken, Louro & Salsa gesloten wegens vakantie. In deze maand zijn er meer 

kerkbezoekers dus moest er uitgekeken worden naar een grote locatie. Het wijkteam en het 

bestuur heeft zich ingezet om een geschikte locatie te vinden om het koffiedrinken toch door 

te kunnen laten gaan. We konden uiteindelijk terecht in Florenca en Verde Minho. 

 

Het wijkteam heeft dit jaar op 2de kerstdag in restaurant Louro & Salsa een kerstdiner 

georganiseerd dat goed werd bezocht. Op 19 februari werd op dezelfde locatie een gezellige 

avond gehouden, met muzikale begeleiding door Carlos Cunha en Vladimir, 2 Portugese 

gitaristen. 

 

Met de komst in januari en februari van de 2 andere bestuursleden, de 2e penningmeester 

Henk Luchies en Bert Prinsen als lid, was het Dagelijks Bestuur voltallig in Portugal. De 

voorzitters van de RvT en de AV waren ook in die periode  aanwezig. 

 

In verband met ziekte van ds. Henk Jonkman is ds. Wim van der Kooy, die met zijn vrouw op 

vakantie was in Portugal, op 9 februari 2020 voorgegaan. 

Ds. Van der Kooy vertelde dat hij op deze datum 51 jaar geleden zijn eerste dienst deed. Een 

gedenkwaardige dag. 

 

Vanaf januari 2020 werden er ook weer diensten gehouden in Praia da Rocha en Armacao de 

Pera. 

 

Als bestuur zijn we dankbaar dat er zoveel vrijwilligers actief zijn om het uitvoeren van allerlei 

taken mogelijk te maken en er op 3 plaatsen kerkdiensten kunnen worden gehouden. Daarom 

is op 13 februari 2020 een medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Een moment van 

ontmoeting rond een maaltijd.  

 

De Algemene Vergadering (AV) bestond dit jaar uit:  

Herman van Well               :voorzitter 

Anja van Velzen                : secretaris 

Sjanie Bikker                     : lid  

 

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 

Frieda Oude Bos             : secretaris 

Adinda van Bruggen        : penningmeester en Ledenadministratie 

Henk Luchies                   : 2e penningmeester 

Bert Prinsen                     : lid 
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Het Dagelijks Bestuur 

Het DB heeft het afgelopen verenigingsjaar drie keer vergaderd.  

Twee keer in Nederland (10 sept. 2019 en 2 juni 2020), één keer in Portugal (7 febr. 2020). 

Bij deze vergaderingen zijn de voorzitter van de AV en de voorzitter van de RvT aanwezig. 

 

Het bestuur heeft zich onder meer beziggehouden met de volgende onderwerpen: 

 

1 Hoe dringen we het jaarlijkse tekort terug? 

2 Hoe houden we ons ledenbestand op peil? 

3 Het in stand houden van 3 gemeentes (dominee, appartement en organist) 

4 De afhandeling van de aankoop van een pastorie 

5 De administratieve kant voor verhuur pastorie 

6 Indeling van de bestuursfuncties 

 

Aantal Leden- en Donateurs per 1 juli 2020. 

De vereniging heeft momenteel 110 leden en 142 donateurs.  

In vergelijking met vorig jaar is dit helaas een daling van 8,4%. 

 

Overleden zijn vanaf 1 juli 2019 tot eind 30 juni 2020: 

Ida Meun-van Urk 71 jaar overleden in juli 2019 

Nel Dierx-de Kluijver 82 jaar overleden in augustus 2019 

D.B. van Nisius onbekend overleden in september 2019 

Hans Radder 75 jaar overleden in september 2019 

Martin Stam 83 jaar overleden in november 2019 

Johannes Sipke Scholten 84 jaar overleden in november 2019 

Cornelis de Jong 82 jaar overleden in februari 2020 

Johanna Köller-Busch 81 jaar overleden in februari 2020 

 

Kerkdiensten 

Er zijn dit jaar weer in 3 plaatsen in de Algarve Nederlandstalige Kerkdiensten verzorgd. 

 

Albufeira: 

Vanaf 6-10-2019 tot en met 08-03-2020 om 10.30 uur. De diensten zijn gehouden in Hotel 

Brisa Sol. In Brisa Sol hebben we zowel van de kleine als van de grote zaal gebruik gemaakt. 

Na de diensten hebben we koffiegedronken in Restaurant Louro & Salsa. In de maand januari 

ook bij restaurant Florenca en Verde Minho. 

Praia da Rocha: 

Vanaf 5-1-2020 tot en met 15-03-2020 om 10.30 uur in Hotel Jupiter. Na de dienst was het 

koffiedrinken in hotel Jupiter. 

Armação de Pera:  

Vanaf 12-1-2020 tot en met 8-3-2020 om 16.30 uur in Hotel Holiday Inn. Na de dienst was het 

koffiedrinken in Le Metier. 

 

Vrijdag 13 maart 2020 kreeg de secretaris een mailbericht van hotel Brisa Sol waarin werd 

medegedeeld dat de zaal vanaf heden niet meer verhuurd wordt in verband met het 

Coronavirus. Dit hield in dat er zondag 15 maart geen dienst gehouden kon worden. Om zoveel 

mogelijk mensen te bereiken om dit kenbaar te maken is er een Klepel verzonden. 

Navraag bij hotel Jupiter in Praia da Rocha bleek dat op 15 maart nog kerk kon worden 

gehouden.  

In hotel Holiday Inn in Armacão de Pera werden op 13 maart ook de deuren gesloten.  

Deze situatie was een zeer ingrijpende gebeurtenis met vervelende gevolgen.  
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De 2 predikanten, ds. C. Bijman en ds. D. Durieux, zijn vroegtijdig naar Nederland vertrokken. 

Vanaf 15 maart tot en met 26 april 2020 zijn de preken van ds. Durieux naar alle leden en 

donateurs via mail verzonden. 

 

De aantallen bezoekers van de diensten van dit seizoen afgezet tegen het vorige seizoen. 

 

Totalen per gemeente: 

                                                Bezoekers                 Bezoekers 

                                                2018-2019                  2019-2020 (geen kerk vanaf 15 mrt 2020) 

 

Albufeira                                   3.058                          2.425 

Praia da Rocha                           498                             504   

Armação de Pera                        240                             245 

 

Het bezoekersaantal is in vergelijking met afgelopen seizoen behoorlijk gedaald mede door 

invloed van het uitbreken van het Coronavirus waardoor de kerkdiensten na 13 maart niet 

meer gehouden konden en mochten worden omdat de hotels geen zalen meer verhuurden. 

 

In Albufeira is het Heilig Avondmaal op 10 november gevierd en Eeuwigheidszondag is op 24 

november 2019 gevierd. Op 16 februari 2020 was er een aangepaste dienst in Albufeira met 

als speciale gasten een aantal bewoners van Casa da Paz.  

In Praia da Rocha en Armação de Pera is op 9 februari 2020 het Avondmaal gevierd. 

 

Wijkteams 

Het wijkteam zorgt dat de kerkzalen ingericht worden voor de dienst en weer opgeruimd  na 

de dienst.  

Zij regelen de collectes, geld tellen en naar de bank brengen. Zij regelen de wekelijkse 

koffieochtenden en zorgen dat er Nederlandstalige boeken te leen of te ruil zijn.  

 

Albufeira: het wijkteam bestond afgelopen seizoen uit: Albert en Ria Luchies, Dennis Moi-

Thuk-Shung en Tineke Schraven. De koffieochtenden waren op donderdag om 10.30 uur in 

restaurant Louro & Salsa en in de maand januari in Florenca en Verde Minho. 

 

Praia da Rocha; het wijkteam bestond uit Sjanie en Bas Buitendijk. De koffieochtenden waren 

op woensdag om 10.30 uur in restaurant Sun Rise. Heel bijzonder was dat er in de maanden 

oktober, november en december ook koffieochtenden werden georganiseerd door het 

wijkteam, ondanks dat er geen kerkdiensten  in Praia da Rocha werden gehouden in die 

maanden.  

 

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

Op zondagavond werden er vanaf 20.00 uur zangavonden gehouden onder begeleiding van 

Wim Kramer. De koffieochtenden waren op dinsdagmorgen om 10.30 uur in de Pedrobar aan 

het vissersstrand. 

 

Predikanten in 2019-2020: 

Albufeira: 

Ds. Hans Tiggelaar : 06-10-2019 t/m 01-12-2019 

Ds. Henk Jonkman : 08-12-2019 t/m 16-02-2020 

Ds. Dick Durieux   : 23-02-2020 t/m 15-03-2020 (oorzaak Corona virus) 

 

Praia da Rocha en Armacao de Pera; 

Ds. Cees Bijman  : 05-01-2020 t/m 08-03-2020 (oorzaak Corona virus) 
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Organisten 

In Albufeira hebben ds. Hans Tiggelaar, Bea van der Weerd en Wim Kramer het orgel 

bespeeld. 

 

In Praia da Rocha heeft Ben Mol voor de muzikale begeleiding gezorgd. 

Ben Mol heeft te kennen gegeven in de toekomst geen orgel meer te spelen. 

  

In Armação de Pera heeft Wim Kramer gespeeld. 

. 

Algarve Kerkklok (AKk) en de Klepel 

De AKk is afgelopen seizoen drie keer uitgekomen. 

Henk Last en Henk Luchies verzorgen de vormgeving en papieren verzending.  

Het Dagelijks Bestuur verzorgt de digitale verzending van de AKk. 

Dit jaar zijn er 22 Klepels verzonden naar leden en donateurs. Via de Klepel wordt actuele 

informatie en nieuws doorgegeven. De Klepels worden eveneens door het Dagelijks Bestuur 

digitaal verzonden.  

 

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 Reglement vinden. 

Gebleken is dat de website veel wordt geraadpleegd. 

 

De diaconie 

Diaconaat is collecteren voor een goed doel. Dit seizoen is wederom gekozen voor het 

opvanghuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij wonen in Casa da Paz, een 

oud huis in Paderne, dat  nodig opgeknapt moet worden. Een huis waar het in de winter 

behoorlijk koud kan zijn en in de zomer zeer warm. In overleg met de directie van Casa da Paz 

wordt het komende seizoen de eetzaal verbouwd. 

In december 2019 is op 1, 8 en 15 december een deurcollecte gehouden 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 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 was 2019-2020 een onstuimig seizoen waarin heel veel geregeld moest worden, te 

denken aan: aanschaf en afhandeling pastorie en het regelen van allerhande zaken na het 

uitbreken van het Coronavirus.  

 

Namens het bestuur 

Frieda Oude Bos 


