
Uit de kerkenraad van 22 november 2018……. 

Johan opent de vergadering met het lezen van het dankwoord en gedicht, dat de familie Tamrazyan 

heeft gestuurd i.v.m. de steun die de familie ondervindt door het verleende kerkasiel in de Bethelkapel. 

De nieuwe Plaatselijke Regeling Zuidwest zal op 20 december worden voorgelegd aan de grote 

kerkenraad ter vaststelling. Daarna zal er één gemeenteberaad voor heel Zuidwest worden 

georganiseerd waarin de nieuwe Plaatselijke Regeling zal worden besproken. Een datum zal nog bekend 

worden gemaakt. 

Een specialiste op het gebied van de AVG (een vriendin van Joost de Bruijn) heeft de privacy verklaring 

Zuidwest doorgelezen en nog enige tips gegeven voor aanpassingen. Zij heeft een compliment gegeven 

omdat onze verklaring op een goede wijze is opgesteld. 

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen het moderamen en een vertegenwoordiging van de Algemene 

Kerkenraad. Daar is duidelijk geworden dat de AK heeft besloten de predikantsformatie voor Den Haag 

voor volgend jaar te handhaven op 8 fte (ondanks de verder verslechterde financiële situatie). Zo snel 

mogelijk na 1 januari 2019 zal bekend worden wat dat gaat betekenen voor de formatie van Zuidwest 

(verdeling predikantsplaatsen vindt, zoals bekend, plaats op grond van het aantal betalende pastorale 

eenheden). Dat er minder formatie beschikbaar zal zijn voor Zuidwest na het vertrek van Nico 

Riemersma is overigens duidelijk. Over hoe we dan uiteindelijk verder moeten, zijn er verschillende 

ideeën. De na het vertrek van Nico nog beschikbare formatie zou kunnen worden ingevuld door een 

predikant, maar het is ook mogelijk te kiezen voor de inzet van een pastoraal werker. Verder is de 

suggestie gedaan om te denken over de inzet van predikanten alleen t.b.v. de preekvoorziening in onze 

kerkdiensten en er zou gedacht moeten worden over een andere inzet van onze predikanten, 

bijvoorbeeld door een voorbereide preek te houden op alle drie de locaties. Er is ook gesuggereerd om 

te kijken of er fondsen kunnen worden benaderd om bepaalde projecten binnen onze gemeente te 

ondersteunen. Tenslotte komen er hopelijk goede ideeën beschikbaar vanuit de geplande 

gemeentevergaderingen.  

Er zijn nog steeds zoveel vrijwilligers, inclusief predikanten, beschikbaar t.b.v. het kerkasiel in de 

Bethelkapel, dat de organisatie denkt het asiel nog lang vol te kunnen houden. Vanuit Duitsland en Italië 

is door de pers belangstelling getoond. Er is veel vertrouwen in een goede afloop.  

De openstelling van de Abdijkerk en de Bosbeskapel op Allerzielen heeft veel bezoekers opgeleverd. Het 

voornemen is om ook volgend jaar onze kerkgebouwen open te stellen. 

Er is een folder beschikbaar m.b.t. het schenken aan de kerk. Er is fiscaal het e.e.a. veranderd. Koos 
Smitt zal zorgen dat deze folder op alle locaties beschikbaar komt. Overigens heeft Henk een publicatie 
hierover doorgestuurd naar Samenklank. 
 
Er is een notitie van Ronald Oudshoorn beschikbaar om te komen tot een goed vrijwilligersbeleid. 
Samen met Jan Grotendorst (Stek) zullen de predikanten zich daarover buigen en mogelijk met 
voorstellen komen. 
 
Er is door de Algemene Kerkenraad een commissie ingesteld om te adviseren hoe verder te gaan met 
het beheer van de Grote Kerk. De stichting die het beheer verzorgde, is daarmee immers gestopt. 
Wietske Verkuyl gaat deel uitmaken van deze commissie namens de Algemene Kerkenraad. 
 
Henk Valstar 


