
Uit de kerkenraad van 18 oktober 2018 

Johan Bovenlander is op 29 september samen met Yvonne Casteleijn naar een 

kerkenraadsdag geweest in conferentieoord Hyde Park in Doorn. Ze hebben informatie 

gekregen betreffende de nascholing voor startende predikanten (betreft bij ons Nicolle 

Pronk).  

Het opstellen van de nieuwe Plaatselijke Regeling voor Zuidwest blijkt meer voeten in de 

aarde te hebben dan gedacht. De verwachting is nu dat de kerkenraad in de loop van januari 

een voorstel zal kunnen bespreken. Geconstateerd wordt, dat de Plaatselijke Regeling van 

de PGG nog niet aangepast is aan de nieuwe kerkorde. 

KKR bespreekt een notitie van Vincent Hildebrandt m.b.t. regels die voortvloeien uit de 

privacy wet. De notitie wordt met enige wijzigingen vastgesteld. Henk Valstar gaat de notitie 

communiceren met alle commissies, groepen, enz. werkzaam binnen onze gemeente. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat de predikantsformatie van Zuidwest na het vertrek van 

Nico zal worden aangepast. De voorzitter geeft aan, dat het moderamen op korte termijn 

overleg zal plegen met het moderamen van de Algemene Kerkenraad. 

Het halfjaarverslag van onze ouderenwerker Joost de Bruijn is uitgebreid besproken in het 

locatieberaad van de Abdij. Het uitstekende verslag oogst ook in de kerkenraad veel lof. Er 

komen bij de kerkenraad veel signalen binnen dat Joost heel veel goed werk verricht!  

De diaconale dag “Kerk binnenste buiten” op 19 oktober j.l. in de Bosbeskapel was goed 

bezocht. De PR man van STEK heeft contact gelegd met Paul van Gijzen voor een interview. 

Dat zal worden geplaatst in het Vrijwilligersblad dat vier keer per jaar verschijnt. 

Vanuit het predikantenteam wordt gemeld dat er overleg is geweest met de collega’s in 

Loosduinen. Er komt weer een kalender met de activiteiten rond Pasen en Pinksteren. 

Nico Riemersma is aanwezig geweest bij de intrede van de nieuwe classispredikant Julia van 

Rijn  

 

Henk Valstar 

 


