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     IGREJA PROTESTANTE HOLANDESA DO ALGARVE   
             
      INTERKERKELIJK ALGARVE PASTORAAT   

        

        

      Jaarverslag 2020 - 2021 Dagelijks Bestuur   
  

                                    

 

Algemeen 

Het nieuwe verenigingsjaar zijn we begonnen op de 2de dinsdag van september 2020 met de 

AV vergadering in Nijkerk. Helaas konden we dit jaar niet met alle leden en donateurs 

samenkomen en moest het door het coronavirus een digitale vergadering worden. De 

voorzitter, secretaris en lid van de AV waren aanwezig en één persoon van het DB. De leden 

en donateurs die over een computer of laptop met camera en geluid beschikten konden de 

vergadering digitaal bijwonen. De leden ontvingen digitaal hun stemformulier om in te vullen en 

retourneren zodat er gestemd kon worden. 

 

Het Dagelijks Bestuur had voor het seizoen 2020 - 2021, 4 predikanten uitgenodigd om de 

diensten en de andere werkzaamheden in Albufeira, Praia da Rocha en Armação de Pêra te 

leiden. Door de coronapandemie kwam er een dikke streep door het geplande rooster. In 

Portugal waren de hotels in oktober nog gesloten en kon er geen ruimte gehuurd worden in ons 

vaste hotel Brisa Sol.  

Door de Nederlandse overheid werden de reisbureaus sterk afgeraden reizen te organiseren 

naar landen met code oranje zodat er geen vakantiegangers en overwinteraars richting 

Portugal kwamen. De overwinteraars en vakantiegangers die er waren hadden particulier een 

onderkomen kunnen huren. 

  

Voor deze groep personen is de voorzitter Dagelijks Bestuur op zoek gegaan naar een locatie 

waar met een klein aantal personen kerk gehouden kon worden. Er is contact opgenomen met 

de eigenaar van restaurant Augusto, voorheen Blue Sky. Daar zijn vanaf 4 oktober 2020 tot en 

met 10 januari 2021 diensten gehouden en na de dienst koffie gedronken.  

De predikant die de eerste periode van het seizoen zou komen had zich wegens ziekte 

afgemeld. Om binding te houden met de trouwe kerkgangers zijn de diensten vanaf oktober 

2020 tot en met 10 januari 2021 door de voorzitter Dagelijks Bestuur geleid met muzikale 

ondersteuning met muziek via Spotify. 

  

Zolang de Portugese overheidsregels het toestonden kwamen de vaste overwinterraars en 

vakantiegangers uit de locatie Praia da Rocha alle zondagen naar Albufeira om de diensten bij 

te wonen. In verband met het ingaan van de avondklok in het weekend om 13.00 uur konden 

zij een aantal keren niet komen omdat het tevens verboden was de gemeentegrens te 

overschrijden.  

 

Het wijkteam van Praia da Rocha heeft vanaf begin oktober iedere woensdagmorgen het 

koffiedrinken bij restaurant Sun Rise georganiseerd totdat op 15 januari 2021 een totale 

lockdown in geheel Portugal werd ingevoerd. Wat een geweldig mooi initiatief om zo de 

onderlinge contacten te kunnen blijven onderhouden.  
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In Albufeira zijn vanaf 19 november door de penningmeester de wekelijkse koffieochtenden op 

de donderdag gestart bij strandhotel Inatel. Deze plek was een perfecte vervanging van 

restaurant Augusto aangezien dit restaurant alleen voor de kerkdiensten op zondag open was.  

Helaas was het laatste koffiedrinken op de donderdagochtend 14 januari vanwege het ingaan 

van de lockdown op 15 januari 2021.  

Met een klein aantal personen is er op eerste kerstdag bij restaurant Augusto vanaf 17.00 uur 

een kerstdiner georganiseerd. Men heeft het als heel bijzonder en aangenaam ervaren om voor 

de eerste keer op deze manier samen te zijn.  

 

In december moest er door het Dagelijks Bestuur een beslissing genomen worden om de 

predikanten die uitgenodigd waren te laten overkomen of hun komst te annuleren. Besloten is 

om 1 predikant te laten overkomen en wel met ingang van 13 januari tot medio april 2021.  

Op 11 januari 2021 was er al “uitgelekt” dat op 13 januari de Portugese overheid de beslissing 

zou gaan nemen om op 15 januari een algehele lockdown voor onbepaalde tijd in te laten gaan. 

Dit hield in dat vanaf die datum de restaurants en terrasjes moesten sluiten, de hotels waren 

reeds gesloten, en konden er vanaf die datum geen diensten meer gehouden worden.  

Om die reden hebben we helaas op het laatste moment de komst van ds. P. Meijer moeten 

afzeggen. Deze afzegging was voor het bestuur en de predikant een heel vervelend moment. 

Tevens was het koffiedrinken op de beide locaties niet meer mogelijk en lag het hele 

kerkgebeuren stil.  

 

Op 5 april 2021 zijn in Portugal versoepelingen doorgevoerd. De restaurants en terrasjes weer 

gedeeltelijk open maar voor het IAP heeft het geen zin meer om voor een paar zondagen de 

diensten weer op te starten daar de vaste groep overwinteraars reeds zijn vertrokken richting 

Nederland.  

 

Bestuur 

De nieuw gekozen secretaris AV en de herkiesbare leden van het Dagelijks Bestuur en van de 

Raad van Toezicht zijn op de digitale Algemene Leden Vergadering benoemd en/of 

herbenoemd.  

   

De Algemene Vergadering (AV) bestond dit jaar uit:   

Herman van Well : voorzitter  

Andries Furster : secretaris  

Sjanie Bikker : lid 

 

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestond dit jaar uit:  

Mario Smit : voorzitter  

Frieda Oude Bos : secretaris  

Adinda van Bruggen : penningmeester en ledenadministratie 

Henk Luchies : 2e penningmeester 

Bert Prinsen : lid 

  

De Raad van Toezicht (RvT) bestond dit jaar uit:  

Arie de Ruiter : voorzitter  

Siny te Nijenhuis : lid  

Bas Buitendijk : lid  

  

Het Dagelijks Bestuur  

Het DB heeft het afgelopen verenigingsjaar drie keer vergaderd.   

Twee keer in Nederland op 8 september 2020 en 21 juni 2021 en in Portugal op 20 januari 

2021. Fysiek waren aanwezig voorzitter DB, secretaris DB en penningmeester DB.  

De 2e penningmeester en lid hebben de vergadering bijgewoond via een life streamverbinding.  
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Het bestuur heeft zich de afgelopen periode beziggehouden met de volgende onderwerpen:  

1. Oplossingen zoeken of ideeën opdoen om het jaarlijkse tekort terug te dringen?  

2. Hoe houden we ons leden- en donateurs bestand op peil?  

3. Kunnen we 3 locaties in stand houden? (vluchten predikant, huur appartement en auto)  

4. De administratieve kant voor verhuur pastorie (zorgen voor meer bekendheid) 

5. Beëindigen huurcontract externe opslagruimte (gezangboeken, bijbel, kaarsen, kansel etc. 

6. Aanschaf en plaatsen van kunststofkasten bij pastorie t.b.v. opslag boeken etc. 

7. Uitnodigingen opstellen en versturen naar predikanten t.b.v. seizoen 2022 - 2023 

8. Bevestigingsbrieven opstellen en versturen naar predikanten t.b.v. seizoen 2022 - 2023 

9. Het opzetten van een Algarve Boekje t.b.v. het bestuur met o.a. Taken Bestuur, 

Draaiboeken wijkteam, Afspraken met predikanten, Statuten en HH-Reglement 

10. Dit seizoen zijn er overdenkingen met Kerst, Nieuwjaar en Pasen verzonden naar leden 

en donateurs. Deze overdenkingen zijn geschreven door Mario Smit en Henk Luchies 

heeft de vormgeving verzorgd 

11. Nieuw opzet archief 

12. Het DB heeft kunnen regelen dat het I.A.P. een artikel over ons werk in de Algarve 

mag plaatsen in het blad “Blik op Portugal” 

13. Op de website van het NCA, club voor Nederlanders en Vlamingen, staat het IAP vermeld. 

 

Archief 

Door DB bestuurslid Bert Prinsen is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw op te 

zetten IAP archief. Alle bestaande ordners en mappen zijn doorgenomen en de inhoud is 

gerangschikt op jaartal en onderwerp en het is gearchiveerd in originele archiefdozen. Met de 

opzegging van de externe opslagruimte in januari 2020 kwam nog oud materiaal tevoorschijn 

wat het archief nu bijna compleet maakt. 

  

Aantal Leden- en Donateurs per 1 juli 2021.  

De vereniging heeft momenteel 100 leden en 130 donateurs. In vergelijking met vorig jaar is dit 

weer een daling. Het bestuur wil bij deze aan de leden en donateurs vragen actief te willen zijn 

in het werven van leden en/of donateurs om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.  

  

Overleden zijn vanaf 1 juli 2020 tot eind 30 juni 2021: 

Naam Leeftijd Overleden 

Manuel Francisco de Sousa (Casa da Pas)      71 29-06-2020 

Jessica Claydon – Lumi 90 02-08-2020 

Henk Last 79 16-08-2020 

Henk Schraa 81 07-09-2020 

Chris van der Torre 91 25-10-2020 

Rui Manuel Alves Ramos (Casa da Paz) 53 12-11-2020 

Nelly Klos - Dekker  85 24-06-2021 

     

Kerkdiensten  

In verband met het coronavirus zijn dit seizoen in Albufeira vanaf 4 oktober 2020 tot en met  

10 januari 2021 diensten gehouden.  

Het aantal bezoekers van de diensten dit seizoen ten opzichte van het vorige seizoen is geen 

reëel beeld door de coronacrises.  

   

Totalen per gemeente:           Bezoekers                 Bezoekers 

                                                2019-2020 2020-2021  (4 okt tot 10 jan)  

  

Albufeira 2425 293 

Praia da Rocha 504 0    

Armação de Pêra 245 0 
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Dit seizoen is er geen Avondmaalviering gehouden. 

Eeuwigheidszondag is op 22 november 2020 gevierd.  

  

Wijkteams  

Albufeira : het wijkteam Albert en Ria Luchies was dit seizoen afwezig. De voorzitter  

  DB, penningmeester DB, Dennis Moi-Thuk-Shung en een aantal  

  gemeenteleden hebben gefungeerd als wijkteam.  

   

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

  zijn gestart in oktober 2020 op de woensdagen om 10.30 uur in 

  restaurant Sun Rise. Deze hebben plaatsgevonden tot 13 januari 2021. 

 

Armação de Pêra : het wijkteam, Krien en Sjanie Bikker, was dit seizoen afwezig. 

 

Adviesraad Predikanten  

In februari 2019 was het echtpaar Drost te gast tijdens de Avondmaaldienst in Praia da Rocha. 

Tijdens een gesprek onder het koffiedrinken bleek dat zij zeer geïnteresseerd zijn in het werk 

van het IAP. Dit was aanleiding voor de Adviesraad om ds. Drost op 29 december 2019 in 

Goes te gaan beluisteren. De Adviesraad is tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat deze 

predikant goed past in het I.A.P. profiel. Het DB heeft deze aanbeveling gehonoreerd en het 

heeft geresulteerd dat ds. Drost is uitgenodigd voor seizoen 2021–2022. Het echtpaar komt 

van 19 december 2021 tot 13 februari 2022 en wordt gehuisvest in de pastorie te Ferreiras.  

 

De Adviesraad is dit jaar nog niet actief geweest maar indien nodig gaan zij weer op pad.  

 

Predikanten in 2020-2021:  

Albufeira : dit seizoen zijn er geen predikanten geweest en zijn de diensten vanaf 

  oktober 2020 tot en met 10 januari door de voorzitter DB geleid 

Praia da Rocha : geen diensten gehouden 

Armação de Pêra  : geen diensten gehouden   

 

Organisten  

Tijdens de diensten in restaurant Augusto werd de muziek met een laptop verzorgd via 

Spotify. 

 

Algarve Kerkklok (AKk) en de Klepel  

De AKk is afgelopen seizoen drie keer, september 2020, december 2020 en mei 2021 

verzonden naar leden en donateurs. 

De gehele opmaak en vormgeving wordt door Henk en Gerrie Luchies verzorgd.    

Het Dagelijks Bestuur verzorgt de digitale verzending van de AKk en tevens de opmaak en 

verzending van de Klepel. 

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 zijn er 11 Klepels verzonden naar leden en donateurs.  

  

Website  

Op de website is informatie te vinden over de kerkdiensten. Tevens staan op de website de 

Statuten, Huishoudelijke Reglement, Beleidsplan, Jaarverslag DB, Financieel-verslag en de 

Notulen van de AV vergadering in september 2020.  

Gebleken is dat de website veel wordt geraadpleegd.  

  

Diaconie  

Dit seizoen is door het Dagelijks Bestuur wederom gekozen om het opvanghuis Casa da Paz 

te ondersteunen. Dit huis verzorgt mensen met een verstandelijke beperking. Het gebouw is 

oud en moet nodig opgeknapt worden. Het huis is gelegen in het plaatsje Paderne, gemeente 
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Albufeira. Vorig jaar is een start gemaakt met het realiseren van een nieuwe eetzaal maar 

sinds de coronapandemie zijn de bouwwerkzaamheden totaal stilgelegd. Zodra het weer 

mogelijk is wordt er een start gemaakt met de realisatie van een eetzaal. 

     

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 Portugal, Spanje en Turkije.      

  

Het seizoen 2020 – 2021 is er één geweest met een enorme impact die we snel achter ons 

moeten laten en vergeten maar uitzien naar het komend seizoen 2021 – 2022. 

 

Namens het bestuur  

Frieda Oude Bos  

 

secretaris@algarvekerk.nl 

website: www.algarvekerk.nl 

mailto:secretaris@algarvekerk.nl
http://www.algarvekerk.nl/

