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Voorwoord

2020 – Anders verbonden
Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. Door corona 
veranderde er veel. Iedereen moest volop schakelen: wij als 
fonds, maar zeker ook de mensen achter de projecten, die  
een bijdrage van ons vroegen. Innovativiteit is een voorwaarde 
voor financiering, en vele projecten zijn zeer creatief: ze worden 
gedragen door mensen die zoeken naar nieuwe wegen om iets 
onder de aandacht te brengen.

Dit jaar waren vele projecten nog creatiever dan anders.  
Volop werden allerlei online-mogelijkheden benut om mensen 
met elkaar te verbinden. Maar diverse gesubsidieerde projecten 
moesten toch worden uitgesteld. Daar hebben we uiteraard 
begrip voor. We hopen van harte dat de mooie plannen op  
een later moment door zullen gaan.

Behalve aan individuele projecten, droegen we dit jaar ook  
weer bij aan enkele grotere ‘paraplu-projecten’. Verder werden  
we lid van het Christelijk Sociaal Congres. We hopen er partners 
te ontmoeten wier nieuwe projecten we mogelijk mede kunnen 
ondersteunen.

Bijzonder trots zijn we op het jongerenevenement dat we het 
afgelopen jaar neerzetten. U leest er meer over op pagina 4.  
Dit hopen we in de toekomst vaker te doen: een platform  
bieden voor mooie projecten, waar mensen met elkaar kunnen 
uitwisselen wat er allemaal kan. En natuurlijk willen we nog  
meer enthousiaste mensen bereiken, en hun projecten 
financieren. Daarom zetten we in 2021 extra in op online 
zichtbaarheid. In onze voorjaarsnieuwsbrief zetten we alvast  
een aantal mooie projecten in de schijnwerper – ter inspiratie!

Marieke den Braber

Voorzitter commissie Fonds Kerk en Wereld
(Foto: Dick Westerveld)



Kerk en Wereld   Jaarverslag 2020   |    4

Eigen activiteit
Kerk en Wereld-jongerenprijs 2020

Op 15 oktober 2020 reikte Kerk en Wereld vanuit de Gelderlandfabriek in Culemborg 
voor de derde keer de Jongerenprijs uit. Tijdens de uitreiking draaide het niet alleen 
om de prijzen. Het ‘samen doen’ is een belangrijk onderdeel van de nieuwe opzet van 
de Jongerenprijs. Zo werd het een succesvolle pilot van een nieuwe werkwijze van 
Kerk en Wereld: een platform bieden voor onderlinge ontmoetingen en inspiratie.

Zoom
Door de aangescherpte corona-maatregelen moesten de 
organisatoren (de jongerenwerkers en religieuze trendwatchers 
van Young & Holy) improviseren. In de oorspronkelijke opzet 
zouden alle deelnemers aanschuiven bij een Wereldverbeteraars-
diner waar ze onderling konden kennismaken en elkaar over hun 
projecten vertellen. Nu gebeurde dat in de break-out-rooms  
van Zoom. En gelukkig werd het evenement ook in deze opzet  
een succes.

Positieve energie
De online-avond met maar liefst 54 deelnemers was vol positieve 
energie. Naast de onderlinge gesprekken was er live muziek van 
Jorn en Floortje en Lydia van Maurik. Inspirerende woorden waren 
er ook, van wereldverbeteraar Rob Timmerman, die vluchtelingen 
helpt in de buitenwijken van Parijs, en van Lea Sies, die met Peace 
Penguins buren aanmoedigt elkaar weer meer te waarderen.

Gastvrijheid bij StekUpPrijsuitreiking Jongerenprijs 2020 online (Foto: Linda Zwart)

Hoofdprijs
De zeskoppige jonge vakjury was unaniem over de hoofdprijs van 
10.000 euro: Sociale Coöperatie StekUp, die migranten onder-
steunt die ondernemer willen worden. Onder de paraplu van 
StekUp behouden ze hun uitkering, worden ze gecoacht en kunnen 
ze een beroep doen op collectief georganiseerde huisvesting, 
inkoop en administratie. De hoofdprijswinnaars geloven dat in  
elke mens potentie zit om op te bloeien: ‘Een stekje heeft enkel 
wat water, zonlicht en bescherming nodig om te groeien!’

Allemaal winnaars
Maar de Zoom-avond kende meer winnaars: tien projecten van de 
27 inzendingen werden beloond met 1000 euro. Zonder jury, want 
de deelnemers mochten op elkaar stemmen, wat de onderlinge 
betrokkenheid nog vergrootte.

Lees meer over StekUp en twee andere winnaars in onze 
Voorjaarsnieuwsbrief.

Op https://jongerenprijs2020.nl/ vindt u alle ingezonden 
projecten.

https://jongerenprijs2020.nl/
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Kerk en Wereld-leerstoel
Kerk en Wereld en de Protestantse Theologische Universiteit hebben in 2011 samen de Kerk en  
Wereld-leerstoel ‘Nieuwe en vernieuwende vormen van christelijke gemeenschap in hun betekenis  
voor de Nederlandse samenleving’ ingesteld. De leeropdracht luidde onderzoek doen, onderwijs 
bevorderen en kerkelijke en maatschappelijke discussies initiëren. 2020 was het laatste jaar dat 
godsdienstsocioloog Joep de Hart als bijzonder hoogleraar de leerstoel in deeltijd bekleedde.  
De lopende promotieonderzoeken zal hij tot hun voltooiing blijven begeleiden.

Kerk en Wereld-hoogleraar Joep de Hart
Prof. dr. J.J.M. de Hart bereikte in 2020 de pensioengerechtigde 
leeftijd. In september 2020 nam hij als senior onderzoeker afscheid 
op het Sociaal en Cultureel Planbureau. De studie die hij (samen 
met SCP-collega dr. ir. Pepijn van Houwelingen) schreef over de 
levensbeschouwing van expliciet ongelovige en spiritueel 
geïnteresseerde Nederlanders (het laatste deel van een trilogie), 
verschijnt in april 2021.

Voor zijn afscheid als hoogleraar schreef De Hart een beschouwing 
over ontwikkelingen in religie en samenleving in tijden van corona. 
Een verkorte versie daarvan zal hij uitspreken tijdens een (online)
bijeenkomst op 27 mei 2021.

Tot slot was hij in het afgelopen jaar vanuit de PThU betrokken bij 
twee onderzoeksprojecten:

•  het promotieonderzoek van Marinka Verburg  
(met Prof. dr. H.P. de Roest) 

•  het promotieonderzoek van Matthias Kaljouw  
naar iconische stadskerken

Kerk en Wereld-promovenda Marinka Verburg-Janssen
M.J. Verburg-Janssen MA/Mphil doet promotieonderzoek naar de 
ontwikkeling van geloofsgemeenschappen binnen pioniersplekken 
van de Protestantse Kerk. 

In 2020 werkte zij aan de hoofdstukken van de dissertatie  
waarin heel precies wordt beschreven wat er gebeurt op twee 
plekken waar men aan de ontwikkeling van een nieuwe geloofs- 
gemeenschap werkt. In die hoofdstukken wordt vervolgens met 
behulp van theorie daarop gereflecteerd. Deze reflecties maken 
het uiteindelijk mogelijk om aan te geven waar de grootste 
uitdagingen liggen als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe 
geloofsgemeenschappen met mensen die voorheen niets of niet 
zoveel met de kerk hadden.

Daarnaast heeft zij in maart 2020 een workshop verzorgd op een 
zogenaamde ‘pionierstraining’, een landelijke dag voor mensen 
met een initiërende rol bij pioniersplekken. Met deze pioniers  
heeft zij nagedacht over de vraag: welk soort betrokkenheid bij de 
pioniersplek verlangen we van wie? En: zijn die verwachtingen 
realistisch?

Vanwege ouderschaps- en zwangerschapsverlof en verlenging  
in verband met Covid-19 is het contract verlengd tot 31 augustus 
2021. Spoedig daarna hoopt Verburg-Janssen haar proefschrift  
te verdedigen.

Foto: PThU Foto: Tineke van der Eems



Kerk en Wereld   Jaarverslag 2020   |    6

Meerjarige partnerrelaties
2020 was het derde en laatste jaar dat Kerk en Wereld New Dutch Connections 
en het Bijbels Museum ondersteunde. Het einde van de subsidieperiode is 
vanwege de coronacrisis echter nog even uitgesteld.

Het publiciteitsbeeld bij de voorstelling Future Citizens 
(Foto: New Dutch Connections)

Bezoeker bij De laatsten zullen de eersten zijn  
(Wandkleed in batik) door collectief We sell reality
(Foto: Ekin Asar/Bijbels Museum)

New Dutch Connections
Theater 
NDC kreeg ook te maken met de sluiting van theaters. Na de 
zomer hernamen ze hun voorstelling Bright Side of Life, met vallen 
en opstaan. Sommige voorstellingen moesten meerdere keren 
worden verschoven, soms speelden ze er twee of drie op een dag, 
of voor een lege zaal, terwijl de voorstelling werd gestreamd. In 
veel steden wordt de voorstelling geprogrammeerd door 
samenwerkingsverbanden met kerken, moskeeën, synagogen, 
theaters, bedrijfsleven en gemeente, vaak als vervolg op NDC’s 
eerste voorstelling As I Left My Father’s House. 

NDC werkte ook verder aan Future Citizens, een theater-
voorstelling over vluchtelingen die hun plek en draai in de 
samenleving gevonden hebben (huis, baan), maar toch nog tegen 
dingen aan lopen – succesverhalen over achilleshiel, persoonlijke 
groei en emancipatie. 

Trainingen & Maatjesprojecten
De meeste trainingen en maatjesprojecten gingen wel door – maar 
dan online, zoals bijna overal. Verder startte NDC, in samenwerking 
met het COA, met het project Rolmodellen: gesettelde 
vluchtelingen worden opgeleid om als rolmodel voor statushouders 
te fungeren.

De impact van de activiteiten is het afgelopen jaar niet zo groot 
geweest als NDC wenste, maar artistiek leider Bright Richards is 
dankbaar voor wat ze wel hebben kunnen doen en optimistisch 
over de toekomst.

www.newdutchconnections.nl

Bijbels Museum
Expositie Nieuwe Aarde bekrachtigt nieuwe koers 
261 reacties kreeg het Bijbels Museum na zijn oproep om 
kunstwerken in te zenden bij de tekst uit Openbaring over een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een curerende commissie 
koos daaruit 90 werken, die in juli online gepresenteerd zijn (en 
nog steeds te zien zijn op nieuweaarde.nu). Twaalf werken zijn in 
de herfst in de Amsterdamse Westerkerk geëxposeerd.

De expositie was een succes en stond inhoudelijk als een huis, 
met een ontwikkeling van aardse naar visionaire werken. 
Bezoekers waren blij dat ze weer naar een inspirerende 
tentoonstelling konden.

De twee openingen-in-kleine-kring en de activiteiten rond de 
expositie (kunstlunches met gesprekken tussen bezoekers en 
kunstenaars, en gesprekken tussen bezoekers na een kijkopdracht 
van predikant Herman Koetsveld) maakten Nieuwe Aarde tot ‘een 
expositie naar mijn hart’ – aldus directeur Carolien Croon.

Dit is mijn verhaal – Middelburg
In Middelburg moest ‘Dit is mijn verhaal’ verschoven worden.  
De expositie zal daar nu in september plaatsvinden.

Deel jouw verhaal
De expositie ‘Dit is mijn verhaal’ gaat de straat op. Tussen half april 
en eind mei wordt in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen 
op plekken waar veel jongeren komen een ‘tentoonstelling in de 
publieke ruimte’ georganiseerd: affiches met de portretten van de 
verhalenvertellers, een QR-code naar hun verhaal én de uitnodiging 
aan jongeren om via social media hún verhaal van hoop en 
bemoediging over het afgelopen jaar te delen.

www.bijbelsmuseum.nl 

http://www.newdutchconnections.nl
http://www.bijbelsmuseum.nl
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Overzicht
van in 2020 ondersteunde projecten

Over de oranje gemarkeerde projecten vindt u  
verhalen in onze nieuwsbrief van mei 2021.

nr. organisatie project

Thema 1  |  Verbinden

1 Protestantse gemeente, Laren Good Goan! (vervolg op de Laornse Passie)

2 Stichting Quartermasters, Groningen Wijkcommunities

3 Laurenspastoraat, Rotterdam Songfestival Kerkdienst 2020

4 Joseph Wresinski Cultuur stichting, Zwolle Theatervoorstelling ‘Zie de mens’ 

5 Joseph Wresinski Cultuur stichting, Zwolle Materialen voor de voorstelling in aangepaste vorm

6 Oecumenische kerken, Roermond Verbindingsproject Passion

7 Gast aan Tafel 75 jaar vrijheid, een feest voor alle Nederlanders, Kloosterkerk 
Den Haag

8 Protestantse gemeente te Hall en Voorstonden Gaan voor Vrijheid

9 Dominicus Amsterdam Midzomer Paradijsvogels – Mensenbieb

10 LINK Studentenpastoraat, Zwolle Dichter in de gevangenis

11 NieuwWij #Lessonlearned, essaywedstrijd voor middelbare scholieren

12 Stichting Tevoorschijn, Zutphen Overboord

13 Stichting SKIN, Rotterdam De Wereldkerk in Rotterdam

14 EO Metterdaad Diverse corona-gerelateerde projecten in Nederland

15 Kerk en Buurt, Amsterdam Soup & Soul

16 Stichting Social Image, Utrecht Fotoboek Follow-up 26.000 gezichten

17 ProMo i.s.m. Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering 
Overijssel

Aandacht inclusief

18 Stichting Pura Corda, Susteren Samen zullen wij het brood breken

19 Stichting Stadsklooster, Nijmegen Activiteiten Coming Out dag 2020

20 Zonnelied, Deventer Deventer Vredesweek

21 Luther Museum, Amsterdam Tentoonstelling Kerken en Slavernij

Projecten per Kerk en Wereld-thema
In 2020 heeft Kerk en Wereld projecten ondersteund  
die waren geïnspireerd op de volgende drie thema’s:

1. Verbinden
2. Christelijk geloof actualiseren en praktiseren
3. Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

1.  Verbinden
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nr. organisatie project

Thema 2  |  Christelijk geloof actualiseren en praktiseren

1 LUX, Den Haag Op zoek naar Haags Geluk

2 Stichting De Kim (Flevoland, Utrecht en Gelderland) Duurzaamheid en Toekomst

3 Stefanuskerk en Voorhofgemeente, Westerbork Stille week 2020 en 75 jaar bevrijding

4 Noorderkerk gemeente, Amsterdam Bijna te Laat (Koopmans-jaar)

5 Samen Kerk in Nederland (SKIN) Toerustingsprogramma 2020-2022

6 Stichting Faces I see Faces, Deventer Soul & Stations of the Cross

7 Bijbels Museum, Amsterdam Nieuwe Aarde

8 Protestantse Diaconie Amsterdam Stay Connected Amsterdam

9 Stichting Musica Extrema, Vlaardingen Sleigh Ride (Joy to the world)

10 A Rocha Nederland App Duurzame Bucketlist

11 Stichting De Zijderups, Almere Het goede leven

12 Protestantse Gemeente Pesse Boshaltes. Een eigentijdse kruisweg

nr. organisatie project

Thema 3  |  Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

1 Raad van Kerken Ede Interreligieuze ontmoetingen Ede

2 Stichting Vrienden van de Pieterskerk, Breukelen-Woerden Bonifatiusjaar 2020 symposium

3 Stichting Imagine Identity and Culture, Amsterdam Van religieuzen huize

4 Nachtzon Media, Den Haag Prinsjesdagviering

5 Stichting Hens, Harderwijk Theatervoorstel MICHAL

6 NieuwWij Haardvuur Dialogen

2.  Christelijk geloof  
actualiseren en praktiseren

3.  Ontmoeting tussen  
levensbeschouwingen



Kerk en Wereld   Jaarverslag 2020   |    9

nr. organisatie project

Relevantie van de kerk voor de samenleving zichtbaarder maken

1 Protestantse Kerk in Nederland Dorpskerkenbeweging – een platform waar dorpskerkgemeen-
schappen elkaar inspireren en motiveren om kerk te zijn in, 
van en voor hun dorp

2 Protestantse Kerk in Nederland #nietalleen

3 Kerk in Actie Kerk naar buiten – naar nieuwe vormen van diaconale presen-
tie voor mensen in kwetsbare situaties; op 10 plekken, ter 
navolging voor andere kerken

4 Protestantse Kerk in Nederland Campagne Dankbaarheid – een aansporing om niet meer de 
schone schijn van positiviteit en succes op te houden, maar 
dankbaarheid uit te spreken over wat er is.

nr. organisatie project

Jongeren

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 – Kerk in Actie – JOP Jong in Actie

Projecten dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland
Kerk en Wereld heeft in 2020 zes projecten van de Protestantse 
Kerk in Nederland en Kerk in Actie financieel ondersteund. Deze 
projecten worden uitgevoerd op de volgende twee werkterreinen:

1. Jongeren
2. Relevantie van de kerk voor de samenleving zichtbaarder maken
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Samenstelling commissie 
De Commissie Fonds Kerk en Wereld bestond in 2020 uit
• Marieke den Braber (voorzitter, predikant in Amersfoort)
•  Andrea van Dijk (programmamanager campagne Word leraar in 

Arnhem, in Arnhem)
• 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)
•  Janneke van der Veer (zelfstandig communicatieprofessional bij 

Zinsverwant))
• Martijn Vroom (burgemeester Krimpen aan den IJssel)

Gerdine Westland (coördinator Kerk in Actie binnenland) nam in 
september afscheid en werd opgevolgd door Hester Oosterbroek 
(specialist binnenlands diaconaat Kerk in Actie).

De commissie werd opnieuw ondersteund door Marianne de 
Leeuw, medewerkster van Bureau Steunverlening van de 
dienstenorganisatie. 

Beheersmatige inbedding
Beheersmatig is de Commissie Fonds Kerk en Wereld 
ondergebracht bij Kerk in Actie, Cluster Zending en Diaconaat. 
Gerdine Westland (en later Hester Oosterbroek) was lid van de 
commissie uit hoofde van haar functie als coördinator Kerk in  
Actie Binnenland.

Vergaderingen
De commissie heeft in 2020 vijf keer vergaderd, zoals zovelen alle 
keren per Zoom. We beoordeelden reguliere subsidieaanvragen, 
hielden ons bezig met de organisatie van de Jongerenprijs, en 
keken naar de voortgang van lopende projecten. 

Contacten
Met de leerstoelhoogleraar en contactpersonen van diverse 
projecten zijn verschillende overleggen gevoerd, ook hier helaas 
niet in persoonlijke ontmoetingen, maar via Zoom en mail.  
De contacten waren steeds prettig, zinvol en doeltreffend. 

PR 
De website is up-to-date gehouden. Er is één (papieren) 
nieuwsbrief verstuurd en een sober digitaal jaarverslag op de 
website gepubliceerd. Rond de Jongerenprijs is veel publiciteit 
gegenereerd in reguliere en op sociale media.

Subsidieaanvragen 
In totaal zijn er in het boekjaar 2020 103 aanvragen ontvangen, 
waarvan er in 39 (deels) zijn gehonoreerd.

Bestuurlijk Financieel

Fondszaken 2020

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.

Het beleggingsbeleid is sterk gericht op duurzaamheid. Een 
aantal sectoren wordt uitgesloten omdat deze niet passen bij de 
missie van Kerk & Wereld. Zo beleggen we niet in de productie 
van wapens, tabak en fossiele brandstoffen. In de sectoren die 
wel in aanmerking komen voor een belegging wordt alleen 
belegd in bedrijven die binnen hun sector tot ten minste de  
50% meest duurzame behoren. Ten slotte worden bedrijven  
eruit gefilterd die herhaaldelijk in opspraak raken, bijvoorbeeld 
rondom hun sociaal beleid.

De opbrengsten op het totale vermogen kunnen op jaarbasis 
verschillen, in lijn met de ontwikkeling op de financiële markten. 
In 2020 was het netto rendement op het vermogen inclusief 
ongerealiseerde koersresultaten 4,7%. De giften en donaties 
waren in 2020 € 5.175 (begroot: €15.000).

Uitgaven 
In 2020 was € 430.000 begroot voor het realiseren van de 
doelstellingen van het Fonds. Hiervan was € 190.000 begroot 
voor kleinschalige projecten. Het totaal aan toezeggingen in  
2020 bedroeg € 156.400. Voor de winnende projecten van de 
tender in 2017 (meerjarentoezegging) werd in 2020 een totaal-
bedrag uitgegeven van € 47.226. De kosten van de leerstoel  
over 2020 worden pas in 2021 betaald. De kosten voor de 
promovenda worden gefinancierd uit een samenwerkings-
verband tussen Kerk en Wereld en de PThU. Deze worden 
eveneens pas in 2021 betaald.

De lasten met betrekking tot het vermogensbeheer van het 
Fonds worden verantwoord onder de financiële baten, zodat 
uitgegaan kan worden van het nettorendement van het 
vermogen.

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 
•  Overige kosten (onkostenvergoeding commissieleden en 
accountantslasten)

Deze overige lasten waren, met een totaal bedrag van  
€ 29.000, lager dan het begrote bedrag van € 44.500.
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Colofon
Dit beknopte Jaarverslag 2020 is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Samenstelling, tekst en eindredactie: tekstbureau berg in de polder, Gouda
Projectcoördinatie en beeldredactie: afdeling communicatie dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht
Vormgeving: Nilsson Agency, Goes
Productiebegeleiding: drukwerkbegeleiding 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

Verantwoording

K E R K  E N  W E R E L D

mailto:kerkenwereld%40protestantsekerk.nl?subject=
http://www.kerkenwereld.nl

