
Uit de kerkenraad: 

Begin april is er een overleg geweest tussen het moderamen en de vier nog 

functionerende ambtsdragers van de per 1 april jl. opgeheven kerkenraad 

Juliana/ Valkenbos. In een goede sfeer zijn er afspraken gemaakt over het 

zoveel mogelijk integreren van nog lopende activiteiten uit de Valkenboswijk in 

de organisatie van de locatie Bosbes. De ambtsdragers blijven tot eind 2017 in 

functie om die integratie te begeleiden.  

Aan de taakgroep Pastoraat en Ouderenzorg is gevraagd om met een advies te 

komen m.b.t. tot de herverdeling van de (taken van de) predikanten over onze 

drie locaties. Momenteel is de Abdijkerk duidelijk “onderbedeeld”. De wijkraad 

van de kerkrentmeesters stelt voor het aantal betalende pastorale eenheden 

per locatie als verdeelsleutel te hanteren, zoals tot nu toe bij de PGG 

gebruikelijk is. Dit lijkt een goed voorstel, maar de kerkenraad wacht eerst het 

advies van de taakgroep af. Bovendien zal ook het team van predikanten 

ongetwijfeld met voorstellen komen. 

De Algemene Kerkenraad is akkoord gegaan met de aanstelling van een 

halftime ouderenwerker in de wijk rond de Abdijkerk.  Dit ingaande 1 augustus 

voor een periode van twee jaar. De inzet van de ouderenwerker vindt plaats 

omdat het uitrollen van het project “de kerk komt naar je toe” veel inzet vraagt 

van onze predikanten. Er blijft daarom eigenlijk alleen tijd over voor 

crisispastoraat. De ouderenwerker zal dus tijdelijk ondersteuning  gaan geven. 

Op de locatie Bosbes wordt veel tijd geïnvesteerd om te komen tot het 

vervullen van de vacatures voor een tweede organist en een cantor. De 

sollicitatiecommissie hoopt op korte termijn met een voorstel te komen. 

De Diaconie Zuidwest heeft een beleidsplan gepresenteerd. Aan de 

samenstelling is een jaar intensief vergaderen vooraf gegaan. Het beleidsplan 

geeft aan dat er veel mogelijkheden zijn tot samenwerking tussen de drie 

locaties, maar er zijn ook specifiek locatie gebonden activiteiten die goed 

lopen. Er is een goede samenwerking tussen de diakenen en de werkers van 

STEK in Zuidwest: ds Kees Buist, Marianne van Schravendijk en Anita del Monte 

de Lyon. De kerkenraad heeft veel waardering uitgesproken voor het 

beleidsplan. Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen het beleidsplan opvragen 

bij Hans Adams of de scriba ( h.valstar@hetnet.nl). 
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De kerkenraad heeft afscheid genomen van Dick Ufkes. De voorzitter heeft de 

grote verdiensten van Dick voor het voetlicht geplaatst: Hij is betrokken 

geweest bij het beroepen van al onze predikanten. De laatste 

beroepingscommissie heeft hij zelfs als voorzitter geleid. Daarnaast is Dick op 

allerlei terreinen (vooral op de locatie Abdij) zeer actief geweest. Zuidwest is 

hem dus heel veel dank verschuldigd! 

De Ad Hoc commissie heeft het afgelopen voorjaar de drie locaties bezocht. Er 

is toen gesproken over de ervaringen met de huidige structuur van Zuidwest. 

Over het algemeen waren de reacties positief. Niemand lijkt terug te willen 

naar de oude structuur met meerdere wijkkerkenraden. Er is brede behoefte 

aan vereenvoudiging van allerlei procedures en voor het streven naar “kortere 

lijnen”. Het werken met locaties die een grote mate van zelfstandigheid 

hebben, wordt positief gewaardeerd. Na de zomervakantie zal er een 

rapportage komen van de Ad Hoc commissie en zal de kerkenraad zich beraden 

op noodzakelijke aanpassingen/ verbeteringen van de structuur van Zuidwest.  

Op 13 mei was er in de Bosbeskapel een studiedag “pionieren en 

kerkvernieuwing”. De bedoeling is om voor mensen die zich momenteel niet 

aangetrokken voelen tot de zondagse kerkdiensten, ruimte te scheppen voor 

nieuwe vormen van kerkzijn.  

In de vergadering van 15 juni is een plan gepresenteerd om ook in Zuidwest te 

komen tot de aanstelling van een “pionier”. Dat past in het streven van de 

kerkenraad en de predikanten om ook in onze gemeente te komen tot vormen 

van kerkvernieuwing. De kerkenraad heeft waardering uitgesproken voor de 

goede opzet van het plan, dat nu richting Algemene Kerkenraad zal worden 

gestuurd. 
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