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Voorwoord
Projecten met plek voor religie
In 2019 zagen we in onze samenleving twee bewegingen.
Enerzijds trekken mensen zich steeds meer terug op het eiland
van hun politieke of religieuze overtuiging, in de bubbel van hun
meningen en ideeën over de maatschappij. Ze verbinden zich
niet meer met mensen met een andere overtuiging.
Daartegenover zagen we steeds meer mensen die dat juist
wel doen – en dat op heel verrassende manieren.
Kerk en Wereld wil vanuit christelijk-oecumenische inspiratie
een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Daarom
willen we die tweede beweging stimuleren. Dat doen we
door mensen uit te nodigen om met hun project te verbinden,
ontmoeting tussen levensbeschouwingen mogelijk te maken
of om, in de actualiteit, praktisch uitvoering te geven aan hun
christelijk geloof.
Natuurlijk zijn wij niet het enige fonds dat maatschappelijke
projecten ondersteunt, maar bij ons kun je terecht als je religie
een plek geeft in je project. Waar dat bij andere fondsen een
reden is om een subsidieaanvraag af te wijzen, is het bij Kerk
en Wereld juist een voorwaarde voor subsidie.
Een overzicht van de mooie projecten waarmee het afgelopen
jaar uitvoering is gegeven aan onze missie en visie, vindt u in
dit digitale jaarverslag. In onze voorjaarsnieuwsbrief laten we
betrokkenen bij een aantal projecten wat uitgebreider aan
het woord.
U kunt een papieren versie van deze nieuwsbrief aanvragen
via kerkenwereld@protestantsekerk.nl.

Marieke den Braber
Voorzitter Kerk en Wereld

Beeld voorpagina en uitsnede hierboven:
Utregs Requiem in buurthuisbezetting (Ontmoeting tussen levensbeschouwingen, project 1)
(Foto: Gerard van den Dool)
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Eigen activiteiten

Commissie Fonds Kerk en Wereld 2019
Kerk en Wereld ondersteunt projecten op het snijvlak van geloof en samenleving die
aansluiten bij de missie van het Fonds. Daarnaast ontplooit het eigen activiteiten die
concreet invulling geven aan deze missie: zo schrijft de commissie tweejaarlijks een
wedstrijd uit voor het beste project voor en door jongeren, organiseert zij, eveneens
tweejaarlijks, de Kerk en Wereld-lezing, en maakt zij de Kerk en Wereld-leerstoel
mede mogelijk.

Panelgesprek onder leiding van Balie-redacteur Tim Wagemakers
met Joep de Hart, Ibtissam Abaaziz en Stefan Paas (v.l.n.r.)
(Foto: Adrie Mouthaan)

Lezing onderdeel van een serie in De Balie
De Kerk en Wereld-lezing werd in 2019 ingebed in een serie
lezingen in Kunst- en Debatcentrum De Balie in Amsterdam.
De serie had als overkoepelende titel ‘Wat maakt ons mens?’
en opende op 14 januari met een avond over ‘de religieuze mens’.
Joep de Hart hield er de Kerk en Wereld-lezing onder de titel
‘Van God los? Minder gelovig, meer op zoek’. Aansluitend
sloot hij aan bij een panelgesprek met toenmalig Theoloog des
Vaderlands Stefan Paas en Erasmus-onderzoeker Ibtissam
Abaaziz (geloofsbeleving van eerst- en tweedegeneratie
Marokkaanse Nederlanders).

Jongerenprijs 2020
Op 28 november opende de inschrijving voor de Jongerenprijs
die op 19 maart 2020 zou worden uitgereikt. Er meldden zich
27 projecten en er werd een zeskoppig jury samengesteld
(een pionier, een docent CHE, twee jeugdwerkers, een
voorganger en een student). Een aansprekende website
(www.jongerenprijs2020.nl) informeerde belangstellenden over
criteria voor deelname en het programma van de prijsuitreiking:
een wereldverbeteraars-diner met een motivational speaker en
feedback op je project voor alle indieners, en over de prijzen
(tien publieksprijzen en een hoofdprijs). Vanwege de maatregelen
rond het Corona-virus is de prijsuitreiking uitgesteld.
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Kerk en Wereld-leerstoel
Kerk en Wereld en de Protestantse Theologische Universiteit hebben in 2011 samen de Kerk en Wereldleerstoel ‘Nieuwe en vernieuwende vormen van christelijke gemeenschap in hun betekenis voor de
Nederlandse samenleving’ ingesteld. Godsdienstsocioloog Joep de Hart bekleedt deze als bijzonder
hoogleraar, in 1/5 van zijn werktijd, met als opdracht onderzoek doen, onderwijs bevorderen en
kerkelijke en maatschappelijke discussies initiëren. Daarbij begeleidt hij onder meer het
promotieonderzoek van Marinka Verburg-Janssen.

Kerk en Wereld-hoogleraar Joep de Hart
Prof. dr. J.J.M. de Hart heeft zich tot de zomer geconcentreerd op
een groot empirisch onderzoek naar de Nederlandse identiteit:
Denkend aan Nederland: sociaal en cultureel rapport 2019. De Hart
begeleidde het onderzoek en schreef het rapport met zijn SCPcollega Pepijn van Houwelingen en RUG-hoogleraar Sjoerd
Beugelsdijk (Economie en Bedrijfskunde). Hij schreef ook mee aan
de publieksversie (een magazine, zie www.scp.nl/publicaties/
monitors/2019/06/26/denkend-aan-nederland).
Na de zomer startte hij, vanuit het SCP en met Pepijn van
Houwelingen, een studie naar de levensbeschouwing van
ongelovige Nederlanders en Nederlanders die belangstelling
hebben voor spiritualiteit, maar daarbij voorbij gaan aan de
kerkelijke en christelijke tradities.
De Hart gaf vele presentaties en interviews over Denkend aan
Nederland, o.m. op BNR Nieuwsradio en in het tv-programma van
Jacobine Geel. Daarnaast publiceerde hij in theologische en
sociologische tijdschriften over ontwikkelingen in
levensbeschouwelijk Nederland.
Ten slotte was hij vanuit de PThU betrokken bij drie
onderzoeksprojecten:
• h
 et promotieonderzoek van Marinka Verburg
(met Prof. dr. H.P. de Roest)
• h
 et promotieonderzoek van Matthias Kaljouw naar
iconische stadskerken
• h
 et postdoc-onderzoek van Hanna Rijken

Kerk en Wereld-promovenda Marinka Verburg-Janssen
M.J. Verburg-Janssen MA/Mphil doet promotieonderzoek naar
(geloofs)gemeenschapsvorming binnen pioniersplekken van
de Protestantse Kerk.
In 2019 besteedde zij alsmaar meer tijd aan schrijven. In wat
uiteindelijk haar proefschrift zal worden, verbindt ze onderwerpen
met elkaar die nog niet vaak intensief aan elkaar gekoppeld zijn:
nieuwe spirituelen, geloofsgemeenschappen die in verbinding
staan met de Protestantse Kerk en groepsdynamica-literatuur over
ontstaan en beginstadium van collectiviteiten.
Verder schreef ze een artikel voor het maart-nummer van het
Ouderlingenblad. In ‘Een veelkleurig mozaïek van pioniersplekken’
ging ze in op de verhouding tussen bestaande en nieuwe kerken
en liet ze zien dat er ook in de pioniersbeweging veel diversiteit te
vinden is.
Ook leverde ze een bijdrage aan een artikel in het juni-nummer
van het magazine Volzin (‘Bijbel heeft geen kerkmuren nodig’).
Daarin vertelde ze onder meer dat men binnen de kerk heel andere
vragen en thema’s belangrijk, spannend en uitdagend vindt dan
buiten de kerk: ‘In hoeverre mogen pioniersplekken afwijken van
de Kerkorde?’ tegenover ‘Waarom vinden we eigenlijk dat geloven
niet zonder gemeenschap kan?’
Verburg-Janssen verwacht haar dissertatie in 2021 te verdedigen.
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Meerjarige partnerrelaties
2019 was het tweede jaar dat we New Dutch Connections en het Bijbels Museum
ondersteunden, bij respectievelijk de muziektheatervoorstelling The Bright Side
of Life en de expositie Dit is mijn verhaal.

New Dutch Connections
Project The Bright Side of Life in 2019

Bijbels Museum
Project Dit is mijn verhaal in trefwoorden

New Dutch Connections heeft Bright Side of Life in 2019 meer
dan 25 keer opgevoerd, in theaters, en enkele keren bij bedrijven
waarmee ze samenwerken in hun ToekomstAcadamie.

Verdiepende activiteiten
Op het Graceland-festival in Vierhouten (augustus) werden in een
loungetent 2 verhalen op video getoond en 3 verhalenvertellers
interactief geïnterviewd. In de Amsterdamse Dominicuskerk
was de video van een van de verhalenvertellers, over vergeving,
onderdeel van een kerkdienst.

Bright Richards: ‘Voor mij is de voorbereiding van een voorstelling
het belangrijkst. We sluiten altijd aan bij plaatselijke initiatieven.
Welke vluchtelingen kunnen we in contact brengen met welke
partners? Hoe kunnen we het samen tot een succes maken?’
Bij de ToekomstAcademie kunnen vluchtelingen twaalf weken lang
modules volgen bij partnerbedrijven. Werknemers van die bedrijven
geven presentaties en coachen een vluchteling. De periode wordt
besloten met een talentenmarkt. In 2019 sloten Arcadis (adviesen ingenieursbedrijf), CapGemini (ICT en consultancy), Deloitte
(zakelijke en financiële dienstverlening) en CNV Jongeren zich aan.
Bright Richards werd voor zijn inzet om vluchtelingen aan bedrijven
te koppelen genomineerd voor de verkiezing Matchmakers in
Migratie, georganiseerd door VPRO’s Tegenlicht.
“Ik heb ondervonden hoe Bright mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt koppelt aan mensen die die afstand kunnen
overbruggen. Hij laat een ieder in z’n waarde en met energie en
een indrukwekkend verhaal maakt hij de urgentie voelbaar dat wij
allen iets voor elkaar betekenen. Ik ben hem dankbaar voor dat
inzicht.” (Een reactie op de site van Matchmakers in Migratie)

Bright O. Richards in The Bright Side of Life
(Foto: Roel van Berckelaer)

Doelgroepen en bezoekers
1	in kunst en cultuur geïnteresseerde jongeren en
jongvolwassenen (18-35 jaar) > 18% van de bezoekers
2	in zingeving, kunst en cultuur geïnteresseerde volwassenen
> 58% van de bezoekers
De expositie bereikte een nieuw publiek (meerderheid bezoekers
niet eerder in Bijbels Museum) en scoorde gemiddeld een 8,2.
Mooie voorbeeld: 25 studenten van de Hogeschool van
Amsterdam (minor ‘Zingeving en samenleving’) bezochten
de expositie na een voorbereidend college.
Voorzichtige conclusie
Doelen – inspiratie, contact met nieuwe leefwerelden, zichtbaar
maken diversiteit hedendaags christendom in Nederland – zijn
bereikt. Met 24.663 bezoekers is het streefaantal van 30.000
bezoekers helaas niet gehaald, daarentegen is veel online- en
radio-publiek bereikt dankzij multimediale aandacht van
mediapartner KRO-NCRV.

Dave: “Als je de Bijbel plat leest, houd je jezelf erbuiten.
Het gaat erom dat je jezelf erbij betrekt, anders wordt geloven
een soort literatuurstudie.” (Foto: Cigdem Yuksel)
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Overzicht

van in 2019 ondersteunde projecten
Projecten per Kerk en Wereld-thema
In de loop van 2019 zijn de vier thema’s die we tot en met 2019
hanteerden om mensen te stimuleren daar projecten bij op te
zetten, omgezet naar drie aangescherpte thema’s. In onderstaand
schema zijn de thema’s en de periodes samengebracht:

Over de gemarkeerde projecten vindt u
verhalen in onze nieuwsbrief van mei 2020.

Thema’s tot aan 2019:
1	Bevordering van recht en inclusiviteit,
gerechtigheid en gelijkwaardigheid
2 Actualisering van christelijk geïnspireerd leven
3 Ontmoeting tussen levensbeschouwingen
4 Samenredzaamheid
Thema’s vanaf 2020:
1 Verbinden
2 Christelijk geloof actualiseren en praktiseren
3 Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

 Thema’s tot en met 2019
nr.

organisatie

Thema’s vanaf 2020 
project

Bevordering van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid
1

Stichting Grote Kerk Den Bosch

Zie mij - de Bijbel in 609 foto's

2

Stichting Kloosterkerk Den Haag

Zie mij - de Bijbel in 609 foto's

3

Stichting Augustijns Centrum De Boskapel

Roze week - Lekker in je roze vel

4

Stichting MensBeeld

Bonhoeffer - Wie ben ik?

5

Willem van Oranje Scholengroep

75 jaar vrede en vrijheid

6

Raad van Kerken in Ned. Vluchtelingen

Geloven voorbij grenzen

7

Stichting Turning Point

Ongehoord - gespreksmateriaal over discriminatie en
uitsluiting voor jongeren
Verbinden

1

PG Haarlem Noord - Verhalenhuis

Holy Moses

2

Connecting Churches

Reversed Mission

Actualisering van christelijk geïnspireerd leven

Christelijk geloof actualiseren en praktiseren

1

Stichting Stronglife

Lifebox voor de digitale tienerkerk

2

Stichting Transformate

Countersound

3

Stichting Kerkennacht Nederland

Kerkennacht 2019

4

Stichting Present Utrecht

Vervolg Vluchtelingen, Utrechter en Present

5

Wijkgemeente Catharijne

Pelgrims op het spoor

6

Zonnelied Training, Coaching en Mediation

De Dag van de Vrede Deventer 2019

7

PKN Jacobuskerk Rolde

Rolde vlagt voor Vrede

8

Stichting De Nieuwe Kanselarij

De Zintuin

9

Stichting Citykerk

Stand up Theology

10

Stichting voor Stad en Kerk

School van Barmhartigheid
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11

Stichting voor Stad en Kerk

Ontmoeting rond presentatie boek Dat wonderlijke kerkasiel

12

LUX Den Haag

Collegetour over prestatiedruk: Werk je kapot?!

13

Paascongrescommissie

Paascongres 2020

Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

1

Stichting Albarica

Utregs Requiem

2

Beweging van Barmhartigheid

Dialoogweekenden Passie voor Compassie

3

Stichting KunstenDialoog

Arabisch-Turks-Hebreeuws koor

4

Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering

Van polarisatie naar vertrouwen

5

Platform Vrouwen en Duurzame Vrede

Religie en radicalisering

6

PKN Raalte

Project Kunst in de Kerk

7

Stichting Here & Now

Non Corpus: God

8

Interreligieus Platform

Jubileumjaar

9

Stichting Dialoog in Actie

Veiligheidspact tegen discriminatie in de buurt

10

Stichting De Kim

Interreligieuze dialoog Arnhem

11

Protestantse gemeentes Winsum-Halfambt en
Adorp-Wetsinge-Sauwerd (Groningen)

Natascha's beloofde land - lezing Vorming en Toerusting

12

Stichting Blikverruimers

Het Transformerende Geloofshuis

13

Thuis in Zuidoost

Kerkentour

14

Stichting Nieuw Wij

Nieuw Wij Academy

15

Stichting Geloven in Samenleven

Regionale netwerkdagen

Samenredzaam
1

Protestantse gemeente Roermond

Huiskamer voor de buurt

2

Youth for Christ Nederland

Kwetsbare Meiden

3

Stichting Netwerk Gewoon Samen

Jeugdgroepen uit Zeister kerken zetten zich in voor eenzame
en kwetsbare Zeistenaren

4

Missionair Platform Den Haag

Pastors en taal
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Projecten dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland
Kerk en Wereld heeft de Protestantse Kerk ook in 2019 financieel
ondersteund op de werkterreinen Jongeren, Relevantie van de
kerk voor de samenleving zichtbaarder maken, Interreligieuze
ontmoeting en Vluchtelingen.

nr.

organisatie

project

1

Protestantse Kerk in Nederland,
Werkterrein Jongeren

PaasChallenge – jongeren stappen in het verhaal van Jezus’
laatste dagen en ervaren hoe het is als het verhaal in hen zit,
en ze deel uitmaken van Gods nieuwe wereld

2

Protestantse Kerk in Nederland,
Werkterrein Relevantie van de kerk voor de samenleving
zichtbaarder maken

Met hart en ziel-pinksterviering – met verhalen van geloof,
hoop en liefde, van mensen uit heel Nederland, die hun geloof
op originele wijze concreet maken

3

Protestantse Kerk in Nederland,
Werkterreinen Jongeren & Relevantie van de kerk voor
de samenleving zichtbaarder maken

Zomerfestival voor zinzoekers en randkerkelijken – als een liefdesverklaring aan de dagelijkse werkelijkheid, waar bezoekers
met nieuwe ogen en een geopend hart naar terugkeren

4

Kerk in Actie, binnenlands diaconaat,
Werkterrein Interreligieuze ontmoeting

Geloven in samenleven – in een tijd van toenemende spanning
verbinding zoeken door middel van gelijkwaardige interreligieuze ontmoeting

5

Kerk in Actie,
Werkterrein Vluchtelingen

Perspectief voor vluchtelingen – ondersteuning aan lokale
kerken bij:
• bezinning op hulp aan vluchtelingen
• organiseren van ontmoeting met vluchtelingen
• koppelen van (groep) vluchtelingen aan (groep) kerkleden
• hulp aan vluchtelingen bij instroom in (vrijwilligers) werk
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Fondszaken 2019
Bestuurlijk
Samenstelling commissie
De Commissie Fonds Kerk en Wereld bestond in 2019 uit Marieke
den Braber (voorzitter, predikant in Amersfoort), Machiel van der
Giessen (predikant in Krimpen aan den IJssel), Cees Hendriks
(oud-bankier, toezichthouder en interim-predikant binnen de
Protestantse Kerk), Burret Olde (verbindend specialist bij de
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk), Rianne Sturm
(hoofd techniek Groene Hart Ziekenhuis), Martijn Vroom
(burgemeester Krimpen aan den IJssel) en Gerdine Westland
(coördinator Kerk in Actie binnenland).
De commissie nam afscheid van Rianne Sturm, wier
bestuurstermijn afliep. Aan het slot van haar laatste vergadering
is zij welgemeend bedankt voor haar betrokken bijdrage aan de
commissie. Inmiddels is de commissie versterkt met Andrea
van Dijk (vanuit Stichting Mara projectcoördinator van HUB
Geloof in Den Haag, een netwerkorganisatie die internationale
en migrantenkerken ondersteunt) en Janneke van der Veer
(Programmamaker bij de Thomaskerk, Amsterdam). We zijn blij met
de enthousiaste start van deze dertigers en met de deskundigheid
op maatschappelijk en pr-gebied die zij meebrengen.
De commissie werd opnieuw ondersteund door Marianne de
Leeuw, medewerkster van Bureau Steunverlening van de
dienstenorganisatie. Heleen Platschorre zorgde voor
communicatieve ondersteuning.

Janneke Roskam-van der Veer (Foto: Beeldboot)

Beheersmatige inbedding
Beheersmatig is de Commissie Fonds Kerk en Wereld
ondergebracht bij Kerk in Actie, Cluster Zending en Diaconaat.
Gerdine Westland was lid van de commissie uit hoofde van haar
functie als coördinator Kerk in Actie Binnenland.
Vergaderingen
De commissie heeft in 2019 vijf keer vergaderd, zowel om
reguliere subsidieaanvragen te beoordelen, als om te reflecteren
op het beleid van de Commissie Fonds Kerk en Wereld en de
thema’s, doelstellingen en het aanvraagformulier aan te scherpen.
Contacten
Met de leerstoelhoogleraar en contactpersonen van diverse
projecten zijn verschillende overleggen gevoerd, deels in
persoonlijke ontmoetingen, deels via de mail. De contacten zijn
steeds prettig, zinvol en doeltreffend.
PR
De website is up-to-date gehouden. Er zijn twee nieuwsbrieven
verstuurd. Er is een sober digitaal jaarverslag op de website
gepubliceerd. In het najaar is gestart met de werving voor de
jongerenprijs 2020.
Subsidieaanvragen
In totaal zijn er in 2019 120 aanvragen ontvangen, waarvan er in
het boekjaar 41 (deels) zijn gehonoreerd.

Andrea van Dijk-Imhof
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Fondszaken 2019
Financieel
Inkomsten
De grootste inkomstenbron voor het Fonds is het rendement op
het vermogen. Dit vermogen wordt op verschillende manieren
belegd om het rendement te optimaliseren en de risico’s te
verkleinen. Ook is het beleid gericht op de lange termijn.
De opbrengsten op het totale vermogen kunnen op jaarbasis
verschillen, in lijn met de ontwikkeling op de financiële markten.
In 2019 was het netto rendement op het vermogen inclusief
ongerealiseerde koersresultaten 15,4 %. De giften en donaties
waren in 2019 € 12.000 (begroot: € 20.000).

Uitgaven
In 2019 was € 492.500 begroot voor het realiseren van de
doelstellingen van het Fonds. Hiervan was € 250.000 begroot
voor kleinschalige projecten. Het totaal aan toezeggingen in 2019
bedroeg € 179.030. Voor de winnende projecten van de tender in
2017 (meerjarentoezegging) werd in 2019 een totaalbedrag
uitgegeven van € 62.500. De kosten van de leerstoel waren in
2019 € 69.580, deze worden grotendeels vergoed uit een daartoe
geoormerkt legaat. De kosten voor de promovenda worden
gefinancierd uit een samenwerkingsverband tussen Kerk en
Wereld en de PThU, deze bedroegen in 2019 € 52.512.
De lasten met betrekking tot het vermogensbeheer van het
Fonds worden verantwoord onder de financiële baten, zodat
uitgegaan kan worden van het nettorendement.
De overige lasten van het Fonds hebben betrekking op de
organisatie en betreffen:
Ondersteuning bij de behandeling van de verschillende
categorieën subsidieaanvragen door bureau Steunverlening
• 
Samenstelling Nieuwsbrief/Jaarverslag en overige pr-kosten
(Jongerenprijs)
• 
Overige kosten (onkostenvergoeding commissieleden en
accountantslasten)
•

Deze totale overige lasten waren, met een totaal bedrag van
€ 33.000 lager dan het begrote bedrag van € 57.500.
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Verantwoording
Colofon
Dit beknopte jaarverslag 2019 is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Samenstelling, tekst en (beeld)redactie:
Vormgeving:
Productiebegeleiding:

tekstbureau berg in de polder, Gouda
Nilsson, Goes
dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht

Contact
Kerk en Wereld, p/a Protestants Landelijk Dienstencentrum
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
(030) 880 1628 / 1880
kerkenwereld@protestantsekerk.nl
www.kerkenwereld.nl

KERK EN WERELD
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