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Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2016. 

 

De Stichting. 

Het promotieteam van de  Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, dat in 1997 

is opgericht door de classis Dordrecht van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Kerk 

van Parijs (ERN) heeft een aantal wijzigingen ondergaan. 

Allereerst heeft ons  lid en secretaris, Henk Witter na 16 jaar trouwe dienst, eind 2015 

afscheid genomen van de Stichting. Er bestond al een vacature voor een voorzitter , welke 

taak Henk Witter erbij vervulde en nu voor een secretaris. Inmiddels  zijn deze twee posten 

weer ingevuld. Aart van Joolingen is ons team komen aansterken als voorzitter en Coks 

Seldenthuis heeft de secretariële taak van Henk Witter overgenomen. Zij is tevens de 

secretaris van het bestuur van de Stichting, bestaand uit Aart van Joolingen, voorzitter – Coks 

Seldenthuis-v. Nes, secretaris – Wout de Korte, penningmeester – Henk Grethe, lid. 

In het najaar hebben we tevens afscheid genomen van ons trouw lid, Aly van Eerde die sinds 

de oprichting van het promotieteam Parijs Plus actief was voor de Kerk van Parijs. Gelukkig 

hebben we Anke Bos bereid gevonden om deze lege plek in te vullen. En zo kunnen we als 

compleet team weer verder met ons werk. 

In Parijs hebben we in het najaar van  2016 afscheid moeten nemen van Frits Cassing, die 

jaren penningmeester van de Stichting is geweest. Wij gedenken hem met dankbaarheid voor 

al het werk dat hij heeft gedaan. 

Ook organisatorisch is er een verandering opgetreden in de vorm van nieuwe statuten. Deze 

zijn in 2015 opnieuw opgesteld omdat de Classis Dordrecht de banden met de Stichting  heeft 

gebroken.  Dit heeft gelukkig geen invloed op het werk van de Stichting maar kan van invloed 

zijn op de giften  van diaconieën uit het verleden. De Stichting heeft nu wel de mogelijkheid 

om op zoek te gaan naar nieuwe bronnen maar dat vergt tijd en investeringen. 

 

Comité van aanbeveling 

Het Comité van aanbeveling bestaat uit Ds. A.E.I. Zaal predikant te Hemmen, Ds. H. 

Spoelstra predikant te  PKN Oss, dr. R. Lanooy predikant in de Kloosterkerk te Den Haag en 

dhr. P. Delhaas voormalig voorzitter van de Stichting Parijs Plus. De leden worden elk jaar 

geïnformeerd over het werk van de stichting en het promotieteam. Ook vraagt het 

promotieteam elk seizoen aan één van de leden om een artikel te schrijven dat wordt 

aangeboden aan kerkbladen in het hele land. 

 

Het werk van promotieteam Parijs Plus 

Sinds begin 2016 bestaat er een mogelijkheid om Powerpoint presentaties te houden over de 

Kerk van Parijs. We zijn dan ook op zoek naar geïnteresseerde gemeentes om deze kennis te 

laten maken met de ERN (Église RéforméeNéerlandaise). 

Het promotieteam vergadert 7 keer per jaar. Twee keer per jaar sturen we een mailing naar 

diaconieën om Parijs in de aandacht te brengen en maken we een artikel ter publicatie in kerk- 

bladen. Ook maken we een nieuwsbrief waar zowel leden van de Stichting als van de ERN 

een stukje kunnen schrijven. Afwisselend wordt aan een lid van het Comité van Aanbeveling 

gevraagd om iets te schrijven over hun contact en ervaring met de Kerk van Parijs. 

Er is een flyer uitgebracht dat wordt uitgedeeld in kerken en andere gelegenheden. 

De giften die we ontvangen stellen we ten doel voor een jaarlijks over te maken bedrag aan de 



 
 
 

Nederlandse Kerk van Parijs. Helaas wordt het steeds moeilijker om het streefbedrag te 

bereiken en moesten we dit jaar uit onze reserves putten. We blijven hopen dat u ons wil 

blijven steunen met een gift zodat de Nederlandse Kerk van Parijs en haar activiteiten kunnen 

blijven bestaan. Drie keer per jaar sturen we herinneringsbrieven naar donateurs samen met de 

nieuwsbrief. We blijven zoeken naar nieuwe contacten ook bij andere kerken om de ERN 

bekendheid te geven waaruit we nieuwe gevers in de toekomst kunnen verwelkomen. U kunt 

ook onze website raadplegen www.parijsplus.nl. Deze zal komend jaar weer bijgewerkt 

worden. 

 

Contact met Parijs 

In het voorjaar van 2016 zijn er een aantal leden van het promotieteam en het Comité van 

aanbeveling naar de Buitendag afgereisd  dat op 5 mei werd gehouden ten zuiden van Parijs. 

Het is meestal een feestelijke ontmoeting met leden van de kerk aldaar en er worden  allerlei 

activiteiten en besprekingen gehouden. En dat geeft de gelegenheid om elkaar te leren kennen. 

In September wordt er ook in Parijs een startzondag gevierd, de Rentrée, waar de leden van 

Parijs Plus meestal aanwezig zijn. Dit jaar is ons bezoek niet doorgegaan. Maar we hopen dat 

het in 2017 weer gaat gebeuren. Het is altijd een fijne zaak om de leden van de Kerk van 

Parijs te ontmoeten. 

Ook in maart bracht  het Nederlandse koningspaar een officieel staatsbezoek aan Frankrijk. 

Tijdens dit bezoek was er ook gelegenheid om kennis te maken met de Nederlandse 

gemeenschap in Frankrijk. Een aantal leden van de ERN waren hierbij aanwezig en hebben 

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima ontmoet. Het was een bijzondere 

ontmoeting, waarbij het Koningspaar de gelegenheid heeft gehad om kennis te maken met de 

ERN. 

Datzelfde weekend was het koor Salem uit Ridderkerk in Parijs en heeft tijdens de dienst van  

zondag 13 maart jl.  gezongen in onze kerk. Een mooie ervaring voor de koorleden om in zo'n 

mooie kerk te mogen zingen. 

 

 

 

Klaaswaal, april 2017 

 

C.N. Seldenthuis-van Nes 
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