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1. Opening door de voorzitter van de AV Herman van Well.  

Herman heet een ieder via de livestream van harte welkom vanuit de 

gastvrije kerk  Kandelaar in Nijkerk. We zijn in de geest en in geloof met 

elkaar en God verbonden. In werkelijkheid zijn we sinds vorig jaar door de 

Corona pandemie in onderling contact nog geen centimeter dichterbij 

gekomen. Onze verbondenheid beleven we nog steeds op afstand. We 

hopen en bidden voor betere tijden om elkaar fysiek te mogen begroeten.  

Herman leest als opening van de vergadering Psalm 121, een Pelgrimslied. 

Een geloofslied op weg naar een andere bestemming onder Gods handen. 

Daarna vraagt Herman in gebed aan God: verbindt ons met u en met elkaar 

door uw Geest en leidt onze vergadering op uw weg. Blijf ons nabij. 

2. Mededelingen:  

Na het verzenden van de uitnodiging met alle bijlagen hebben Rie & Coby, 

Akke de Kroon en Maartens Ouwens alle bestuurders bedankt voor hun 

inzet het afgelopen jaar en ter voorbereiding van deze vergadering. 

3. Vaststellen van de notulen AV 2020 

De inhoud van de notulen wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Naar 

aanleiding daarvan hebben Addie en Frans Zwijgers opgemerkt dat er meer 

donateurs dan leden zijn. Voor een ommekeer stellen zij voor om alle 

donateurs persoonlijk aan te schrijven en hen te vragen op vrijwillige basis 

lid te worden. Deze suggestie wordt doorgegeven aan het DB. 

4. Gedenken van degenen die in het verenigingsjaar zijn overleden.   

Herman leest de tekst van Openbaring 21:1-5, waarna de namen worden 

genoemd van alle leden/donateurs van wie wij bericht van overlijden 

hebben ontvangen:  

    Manuel Francisco de Sousa (Casa da Paz) 71 jaar 

    Jessica Claydon  -  Lumi      90 jaar  

 Henk Last        79 jaar  

    Henk Schra        81 jaar  

    Chris van der Torre       91 jaar  

    Rui Manuel Alves Ramos (Casa da Paz)    53 jaar  



 Hierna volgt de declamatie van Psalm 68 vers 7:  

God zij geprezen met ontzag 

Hij draagt ons leven dag aan dag 

5. Rapportage Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht (RvT) houdt namen de Algemene Vergadering (AV) 

toezicht op het werk van het Dagelijks Bestuur (DB).     

Zij meldt dat het Financieel Verslag met toelichting volgens bijlage 3, 4 en 5 

een getrouw beeld geeft van alle inkomsten en uitgaven. Verheugend is dat 

er € 4.000 aan obligaties is geschonken. Dank aan de schenkers.  

In het jaarverslag van het DB wordt de voorzitter Mario Smit bijzonder 

bedankt  voor zijn persoonlijke inzet en bijdrage aan de kerkdiensten. 

Op advies van de RvT verleent de AV aan penningmeester decharge voor het 

gevoerde financiële beleid en het DB voor het algemene beleid.  

 6.        Beleid 2021/2022  

a) Op de ingediende begroting van het DB op bijlage 4 is geen kritiek 

ontvangen. De AV stemt in met deze begroting.  

b) Het AV stemt in met het voorstel van het DB om Casa da Paz het 

komend seizoen opnieuw voor te dragen als diakonaal project. De DB 

voorzitter zal na de vergadering een toelichting geven.   

7. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement (HR)  

Wegens aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek boek 2 ten gevolge van het 

ingaan van de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (bijlage 7a) zijn er 

aanpassingen uitgevoerd in het HR. Dit aangepaste HR is vandaag gewijzigd 

vastgesteld door de AV. De hierop betrekking hebbende artikelen zullen in 

de Statuten volgens het Overgangsrecht worden aangepast bij de 

eerstvolgende statutenwijziging.  

 7. Verkiezingen bestuursleden; aftredend maar herkiesbaar 

 Bestuur Algemene Vergadering Sjanie Bikker   

 Dagelijks bestuur   Adinda van Bruggen 

 Raad van toezicht   Siny te Nijenhuis 

Er zijn geen bezwaren ingediend tegen een herverkiezing bij acclamatie 

zodat de AV alle drie de personen opnieuw heeft mogen benoemen in hun 

functie onder dankzegging voor het reeds verrichte werk en meeleven. 

Het bestuur wijst er ook op dat volgend jaar (2022) vier personen aftredend 

zijn: voorzitter AV Herman van Well, secretaris DB Frieda Oude Bos, 2e 

penningmeester DB Henk Luchies en voorzitter RvT Arie de Ruiter.  



De AV roept bekwame personen op voor deze functies. De AV informeert u 

over functie inhoud. 

 10. Rondvraag  

Er zijn geen specifieke vragen  of opmerkingen binnengekomen voor de 

rondvraag. De voorzitter wijst op het verzoek via een brief van de 

penningmeester om de contributie voor het komend seizoen te voldoen.   

11. Formele afsluiting AV.  

Ons lid Maarten Ouwens schreef: ‘Hoewel niet uitdrukkelijk daarom 

verzocht, laat ik U toch het volgende weten: Ik heb de agenda en de stukken 

voor de komende algemene vergadering bestudeerd. Die hebben mij geen 

aanleiding gegeven tot opmerkingen. Het bestuur, en alle verdere 

betrokkenen, heeft zich op zeer goede wijze door de perikelen van het 

Coronavirus heengeslagen.  

De voorzitter geeft enerzijds deze dank graag door aan de mensen die zich 

inzetten voor de Algarvekerk. Anderzijds zijn we God dankbaar dat Hij 

mensen bereidwillig maakt tot de diverse taken.  

Hij dankt vervolgens allen voor de digitale aanwezigheid en spreekt de hoop 

uit dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer van aangezicht tot aangezicht 

kunnen zien. Dat we vanaf de start van het seizoen mogen bidden voor  een 

vruchtbare periode voor onze geloofsgemeenschap. En elkaar ook in onze 

gebeden gedenken. Om te eindigen met God te loven en te danken. 

 

GEBED VAN FRANCISCUS 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  

Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen.  

Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.  

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij eenheid stichten.  

Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen.  

Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen.  

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven.  

Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen.  

Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht ontsteken. 

Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten.  

Maak dat wij niet zozeer zoeken om begrepen te worden als wel om te begrijpen.  

Maak dat wij niet zozeer zoeken  om bemind te worden als wel om te beminnen. 

Want wij ontvangen door te geven.  

Wij vinden door onszelf te verliezen.  



Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken  

en wij worden tot eeuwig leven geboren  

door te sterven. Amen. 

Hierna sluit de voorzitter de Algemene Vergadering van 2021 met allen het 

beste    te wensen en de hoop uit te spreken allen in Portugal te mogen 

ontmoeten. En sluit de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, Mario Smit af 

door ons te informeren over de situatie in Portugal inzake corona en de 

ontwikkelingen rond Casa da Paz. 

 


