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     IGREJA PROTESTANTE HOLANDESA DO ALGARVE   
             
      INTERKERKELIJK ALGARVE PASTORAAT   

        

        

      Jaarverslag 2021 - 2022 Dagelijks Bestuur   
  

                                    

 

Algemeen 

Het kerkelijk jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van ieder jaar. De secretaris en voorzitter 

van de Algemene Vergadering zijn reeds begonnen met de voorbereiding van de bijeenkomst 

op de 2de dinsdag van september 2021. 

Helaas konden we ook dit jaar weer niet allemaal samenkomen in Nijkerk en werd de 

vergadering wederom digitaal gehouden alleen in het bijzijn van alle bestuursleden. 

 

Bij de start in oktober 2021 van onze kerkelijke activiteiten in Portugal was het niet mogelijk om 

in hotel Brisa Sol een ruimte te huren voor onze wekelijkse bijeenkomsten. In verband met het 

nog steeds aanwezige covid-19 virus wilden zij niet aan groepen een ruimte verhuren. 

Het bestuur moest net als vorig jaar op zoek naar een andere locatie. Uiteindelijk was de 

beheerder van Restaurant Augusto bereid om alleen voor onze samenkomsten op zondag open 

te gaan. Na de dienst werd er koffie gedronken en geluncht. Helaas werd van deze faciliteit 

weinig gebruik gemaakt zodat de omzet niet genoeg was om het restaurant open te houden. 

De beheerder kon de huur niet meer opbrengen en heeft het opgezegd.  

Het restaurant is gesloten.  

Tot overmaat van ramp ging het reeds georganiseerde Kerstdiner niet door omdat de Portugese 

overheid besloten had om vanaf 24 december 2021 tot en met 9 januari 2022 een algehele 

lockdown in te voeren. Omdat voor het kerstdiner reeds inkopen waren gedaan is er begin 

februari alsnog een “gezellige avond” georganiseerd. 

 

Vanwege de onzekere situatie wat betreft de te houden diensten heeft het bestuur reeds in 

september besloten om 2 predikanten te laten overkomen voor het seizoen 2021 – 2022.  

Heel spijtig, er moesten weer 2 predikanten afgezegd worden. De samenkomsten vanaf  

27 oktober 2021 tot en met 1 januari 2022 in Restaurant Augusto werden geleid door de 

voorzitter Dagelijks Bestuur Mario Smit en de muzikale begeleiding werd door Dennis Moi-

Thuk-Shung verzorgd. 

Omdat restaurant Augusto dicht ging moest er weer uitgekeken worden naar een andere 

locatie. Na een zoektocht is de keuze gevallen op Hotel Paraiso. De diensten zijn daar op 23 

januari 2022 gestart en beëindigd op 27 februari.  

In de lounge van het hotel kon er na de dienst koffie worden gedronken.  

Vanwege de versoepelingen van de coronaregels door de overheid kon er vanaf 6 maart 2022 

weer een ruimte gehuurd worden in hotel Brisa Sol.  

Het bestuur dacht: gelukkig kunnen we weer in Brisa Sol wat vorig seizoen goedkoper was dan 

nu in Paraiso, maar dat was een misrekening want de huurprijs is in Brisa Sol dit seizoen 

verdubbeld.  

 

De diensten in Praia da Rocha zijn op 16 januari 2022 gestart en voor het eerst werden de 

zondagdiensten in de middag vanaf 16.30 uur gehouden. Het was voor de gemeente en het 

wijkteam wel even wennen. De diensten zijn naar volle tevredenheid verlopen. 
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In verband met te weinig kerkgangers werden er dit seizoen geen diensten in Armação de Pêra 

georganiseerd. De kerkgangers die er waren hebben dit seizoen in Albufeira en Praia da Rocha 

gekerkt. 

De predikanten Cees Bijman en Hans Tiggelaar hebben vanaf 9 januari t/m 27 maart 2022 op 

de zondag 2 diensten gedaan. In Albufeira om 10.30 uur en in Praia da Rocha om 16.30 uur.  

 

Bestuur 

De herkiesbare leden van de AV, DB en RvT zijn op de digitale 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  

  

Dagelijks Bestuur  

Het DB heeft het afgelopen verenigingsjaar drie keer vergaderd.   

In Nederland op 14 september 2021 en 15 juli 2022 en in Portugal op 9 februari 2022. 

 

Op twee zondagen na, 21 november 2021 en 10 april 2022, was Mario Smit alle zondagen 

tijdens de dienst aanwezig. Tevens heeft hij regelmatig de gemeente in Praia da Rocha 

bezocht. De andere bestuursleden waren aanwezig vanaf 14 november 2021 t/m 3 april 2022. 

 

Het bestuur heeft zich de afgelopen periode beziggehouden met de volgende onderwerpen:  

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

dringen?  

2. Wat kunnen of moeten we ondernemen om ons leden- en donateurs bestand op peil te 

houden?  

3. Kunnen we geldelijk 3 locaties in stand houden? Kunnen we ieder seizoen 4 

predikanten laten overkomen? Verdubbeling van de huurprijzen kerklocaties.  

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

5. Uitnodigingen opstellen en versturen naar predikanten t.b.v. seizoen 2023 - 2024 

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

7. Het opnieuw vormgeven van de nieuwe website  

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

9. In Blik op Portugal is een artikel opgenomen om meer bekendheid van het I.A.P. te geven 

 

Archief 

Een gedeelte van het I.A.P. archief, 1990 t/m 2016 wordt ondergebracht in het Utrechts Archief 

te Utrecht. De overdrachtsafspraak van 30 juni 2022 in Utrecht ging wegens ziekte van de 

archivaris niet door. De verwachting is dat de procedure op korte termijn wordt afgerond.  
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Aantal Leden- en Donateurs per 1 juli 2022.  

De vereniging heeft momenteel 91 leden en 97 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 2021 tot eind 30 juni 2022: 

Naam Leeftijd Overleden 

Ds. Rinze van den Berg (oprichter IAP) 90  10-08-2021 

Anke van Reenen-Jongkind 69 11-10-2021 

Ds. Aad Kik (oud predikant IAP) 83 11-03-2022 

 

Kerkdiensten  

Dit seizoen is er in Albufeira vanaf 27 oktober 2021 tot en met 24 april 2022 kerk gehouden 

met uitzondering van 2 en 9 januari in verband met een algehele lockdown in Portugal. 

Op 16 januari was er nog geen locatie gevonden. 

In Praia da Rocha is er vanaf 16 januari 2022 tot en met 27 maart 2022 kerk gehouden. 

In Armação de Pêra waren er dit seizoen geen kerkdiensten. 

 

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

 

Totalen per gemeente:           Bezoekers                               Bezoekers 

                                                2020-2021 2021-2022 

  

Albufeira 293  (14-10 t/m 10-01)   1.027 (27-10 t/m 24-04) 

Praia da Rocha 0      346 (16-01 t/m 27-03)          

Armação de Pêra 0          0 

 

Eeuwigheidszondag is op 21 november 2021 gevierd.  

Avondmaalviering is gehouden op 27 februari 2022 in Albufeira en in Praia da Rocha. 

 

De overwinteraars uit Praia da Rocha en Armação de Pêra kwamen heel trouw, voor zover 

mogelijk, in de maanden oktober, november en december de samenkomsten in Albufeira 

bijwonen. 

 

Wijkteams  

Albufeira : Van het wijkteam waren Albert en Ria Luchies van oktober tot begin april  

   aanwezig. Dennis Moi-Thuk-Shung en Mario Smit hebben de laatste  

  weken van april de honneurs waargenomen. De nieuwe leden, Arthur 

   Köller en Jaap Bruinsma, kwamen in januari en zijn in februari weer naar 

   Nederland gegaan.  

Vorig seizoen bleek het koffiedrinken op de donderdagmorgen om 11.00 

uur bij hotel Inatel aan het strand van Albufeira een succes. Zodoende is 

er dit jaar ook weer voor gekozen. Velen hebben de weg naar het 

strand gevonden.  

Praia da Rocha : Het wijkteam bestond uit Sjanie en Bas Buitendijk.  

  Ook dit seizoen heeft het wijkteam van Praia da Rocha vanaf begin 

  oktober iedere woensdagmorgen het koffiedrinken bij restaurant Sun  

  Rise georganiseerd. Een heel mooi initiatief om toch binding met elkaar 

  te houden. 

Armação de Pêra : Het wijkteam, Krien en Sjanie Bikker, heeft op de dinsdagochtend 

  het koffiedrinken georganiseerd bij Pedro aan het strand. 
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Adviesraad Predikanten  

De leden van de Adviesraad voor Predikanten hadden gepland om eind november 2021 

richting Nederland te gaan. Door de coronasituatie in Portugal konden zij niet naar Nederland 

gaan om een nieuwe predikant te beluisteren.  

De leden hebben op 12 december 2021 via livestream een dienst gevolgd waarin de  

predikant voorging. Op 18 december 2021 heeft het DB hun zeer positief advies ontvangen. 

 

Predikanten in 2021-2022:  

Albufeira : ds. Cees Bijman en ds. H. Tiggelaar 

Praia da Rocha : ds. Cees Bijman en ds. H. Tiggelaar 

Armação de Pêra  : geen diensten  

 

Organisten  

Tijdens de diensten in Albufeira in restaurant Augusto en in hotel Paraiso werd de muziek met 

een laptop verzorgd via Spotify door Dennis Moi-Thuk-Shung en Siny te Nijenhuis.  

Gert Jan Woning heeft in februari en maart 2022 zowel in hotel Paraiso als in Brisa Sol de 

diensten een aantal weken op het orgel begeleid.  

Met de komst van ds. Hans Tiggelaar is het orgel door Hans bespeeld. Een uitkomst, een 

predikant en organist te hebben. 

In Praia da Rocha heeft Ben Mol tot en met 6 maart 2022 het orgel bespeeld en tot 27 maart 

door ds. Hans Tiggelaar. 

 

Algarve Kerkklok (AKk) en de Klepel  

De AKk is afgelopen seizoen drie keer, september 2021, december 2021 en in mei 2022 

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 2021 tot en met 30 juni 2022 zijn er 9 Klepels verzonden naar leden en donateurs. 

 

Pastorie  

De voorzitter Dagelijks Bestuur kreeg een telefoontje van het waterbedrijf met de mededeling 

dat er de afgelopen maand wel erg veel water is verbruikt.  

Daar bleef het helaas niet bij want even later kwam er weer een telefoontje dat in de maand 

maart nog meer water is verbruikt. Na inspectie bleek er in de pastorie geen lekkage te zijn, 

maar waar dan wel?  

De oorzaak van het hoge waterverbruik was een enorm groot lek in de leiding onder het pad 

naar de pastorie op het terrein van het condominium.  

Deze situatie heeft de voorzitter DB en de beheerder van de pastorie heel veel energie en 

tegenslagen bezorgd. Voorbeeld: afspraken met loodgieter gemaakt maar ze komen niet 

opdagen of bellen te laat af etc. De reparatie is begin mei uitgevoerd maar al met al een 

behoorlijke onkostenpost.  

De voorzitter DB heeft via de gemeente kunnen regelen dat een gedeelte van de 

waterrekeningen verrekend gaan worden. Tevens heeft hij bij de opstalverzekering een 

schademelding gedaan. Mogelijk wordt zodoende nog een gedeelte vergoed. 

  

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 van september 2021.  
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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 opgeknapt worden. Het huis is gelegen in het plaatsje Paderne, gemeente 

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.     

  

Tenslotte 

Het seizoen 2021-2022 was toch weer een tijd van tegenslagen. De gemeente in Albufeira en 

in Praia da Rocha heeft ook te maken gehad met een aantal positieve corona besmettingen. 

Helaas werd onze predikant Cees Bijman ook besmet met het Covid-19 virus, waardoor zij 

langer moesten blijven. Het DB moest toen op zoek naar een appartement voor ds. Tiggelaar. 

Het was een geluk dat ds. Henk Jonkman op vakantie was in Albufeira en heeft toen één 

dienst voor zijn rekening genomen in Albufeira en in Praia da Rocha.  

Hierdoor kon geen afscheid genomen worden van Cees en Annie Bijman.  

Met een laatste dienst op 24 april 2022 is met helaas 10 kerkgangers het seizoen in Albufeira 

afgesloten. 

Het bestuur gaat zich voorbereiden op de invulling van het komend seizoen 2022-2023 en 

hopen op een beter jaar. 

 

 

Namens het bestuur  

Frieda Oude Bos  

 

secretaris@algarvekerk.nl 

website: www.algarvekerk.nl 

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

