
Uit de kerkenraad van 18 januari 2018… 
Vanavond doet onze ouderenwerker Joost de Bruijn verslag van zijn tot nu toe verrichte 
werkzaamheden. Hij heeft intensief contact met Wietske Verkuyl en Michiel Aten. Ook heeft hij al 
veel contacten gelegd in de wijk. In de afgelopen weken heeft Joost al 160 bezoeken afgelegd. Over 
het algemeen reageren gemeenteleden positief als hij een afspraak probeert te maken. Naast het 
pastoraat steekt Joost ook tijd in het onderzoeken van een aantal zaken. Zo probeert hij o.a. de 
behoeften aan pastorale zorg van onze oudere gemeenteleden in kaart te brengen. Hij heeft de 
indruk dat gemeenteleden goed op de hoogte zijn van de kerkelijke activiteiten. Zo nodig attendeert 
hij mensen alsnog daarop. Joost maakt een kort verslag van de bezoeken (met bescherming van de 
privacy). Het is de bedoeling dat hij ook ervaring gaat opdoen met het begeleiden van 
uitvaartdiensten. ( Wietske en Michiel zullen hem intensief daarbij begeleiden). Henk Valstar zal de 
rapportage van Joost aan de Algemene Kerkenraad sturen. De voorzitter dankt Joost voor zijn 
uitstekende rapportage en wenst hem succes met zijn verdere werkzaamheden. 
 
Paul van Gijzen meldt dat de begeleidingscommissie voor de opzet van het Buurt- en Kerkhuis in de 
Shalomkerk eind maart voor het eerst bij elkaar zal komen. 
 
“Kies, de sociale supermarkt”: De start was met een dagdeel per week op de locatie van de 
voormalige Exoduskerk. Binnenkort wordt ook een begin gemaakt met een dagdeel op de locatie 
Bokkefort. De vrijwilligers die gesprekken met de bezoekers gaan voeren, zullen daarvoor geschoold 
worden. 
 
Nicolle Pronk gaat met zwangerschapsverlof van 5 maart t/m 30 juni. Daarna heeft zij drie weken 
vakantie. Zoals bekend neemt David Schiethart voor haar waar. De kerkenraad wenst haar voor de 
komende periode alle goeds toe! 
 
Op 4 april is het 50 jaar geleden dat M. L. King werd vermoord. Er zal op die avond in de Abdijkerk 
een gedachtenisavond worden georganiseerd met o.a. muziek uit die tijd. 
 
In juli/ augustus 2019 zal de expositie “Vijf eeuwen Diaconie in Den Haag” te zien zijn in de Abdijkerk. 

 
Martin Koster is op 14 februari 2018 25 jaar predikant. Zoals bekend zal dit o.a. gevierd worden in de 
dienst van 11 februari in de Bosbeskapel. 
 
De Haagse Gemeenschap van Kerken gaat mee doen aan de Kindermuseumnacht. 
 
Nico Riemersma meldt heuglijk nieuws: dit seizoen start een belijdenis catechese met vijf jongeren! 
Nico zal deze groep leiden. 
 
Begrotingen van de Diaconie en CvK zijn goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. De begroting 
van de PPG vertoont tekort van 9 ton. De vorige grote bezuinigingsronde heeft wel wat opgeleverd, 
maar ook veel verlies door opzeggingen enz. Het lijkt verstandig om nu enige tijd pas op de plaats te 
maken. 
 
Rond Pasen organiseert onze wijkdiaconie een actie voor het binnenhalen van financiën voor de 
aanschaf van zwangere geitjes voor mensen in Moldavië. Naast het houden van een collecte zullen er 
ook spaarpotjes worden uitgezet. 
 
 
 
Henk Valstar 


