
Uit de Algemene kerkenraad (AK), 28 maart 2022 
 
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH) heeft op 28 maart 

2022 voor het eerst na de pandemie ‘in persoon’ vergaderd, met als openingsgebed en -

lied, mede vanwege de situatie in Oekraïne, psalm 20 en ‘La paz del Señor’, uit ‘Hoop 

van alle volken’. 

 

Ontmoeting met de AK  

Dominee Martin Koster (Bosbeskapel) was te gast bij de AK. Hij inspireerde de 

aanwezigen  met een uiteenzetting over de tentoonstelling van Jaap Min in de 

Bosbeskapel, dit met een rondgedeelde afbeelding van een glas-in-lood raam (drie 

engelen uit het Boek Openbaring) van de kunstenaar in de Montfortkapel in Oirschot 

(https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/jaapmin/). Ds. Koster gaf daarnaast de AK 

onder andere mee na te denken over een vriendenregister, als alternatief voor kerklid-

zijn. De Lukaskerk en Christus Triumfatorkerk gaven aan hoe zij dit al langer hanteren. 

De AK heeft dit onderwerp met dank geagendeerd voor bespreking in het najaar.  

 

Beheercommissie Kerk in Den Haag 

Het financieel Jaarverslag en Kascontrolerapport van het blad Kerk in Den Haag zijn 

aangeboden aan de AK. Deze is van mening dat het verslag een helder beeld geeft van 

de financiële situatie. De bijdrage aan Kerk in Den Haag vanuit de PKDH (inclusief uit de 

Centrale Diaconie) is voor 2022 begroot op €45.400. 

 

Besluiten van de AK 

1. De heer J. (Hans) Bergwerff wordt met instemming door de AK benoemd tot 

voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK), met ingang van 1 juli 2022. 

 

2. Ds. Jannet van der Spek en mevrouw Joke Dekker worden door de AK benoemd tot 

nieuwe bestuursleden van HAASTU (Haagse Studentenpastoraat) namens de PKDH.  

 

3. De AK besluit tot het beroepen van Nico Binnendijk tot predikant met een bijzondere 

opdracht onder dak- en thuislozen, met een zending als straatpastor vanuit de PKDH. 

 

4. De AK gaat akkoord met het voorstel van het CvK om een, met argumenten 

onderbouwde, alternatieve beleggingsstrategie voor te leggen aan het Classicaal 

College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de Protestantse Kerk 

Nederland (PKN). De kern van de nieuwe beleggingsstrategie van de PKDH is: meer 

eigen beheer en meer rendement. De voorgenomen beleggingsstrategie zal in 

afwijking van de nieuwe richtlijn van de PKN niet uitgaan van het beleggen van de 

gebruikelijke reserve (8x het begrote jaartekort); aan het CCBB wordt verzocht 

goedkeuring te verlenen aan het voorstel om als reserve het ‘houdbare tekort’, zoals 

voorgesteld in het rapport van de Commissie Toekomst Financiën van het CvK aan te 

houden, en de rest van het vermogen in beheer bij de CvK te beleggen volgens de 

nieuwe belegginsgstrategie. 

 

Wijkgemeenten 

Christus Triumfatorkerk 

De voorzitters van de AK en het CvK zijn in gesprek met de Gereformeerde Kerk ‘s-

Gravenhage Oost (GKO) over de voorwaarden waaronder de Christus TriumfatorKerk als 

geheel kan toetreden tot de PKDH. Sinds 2004 behoort deze kerk voor een deel bij de 

PKDH voor een deel bij de GKO.  

Wijkgemeente Zuidwest 

De AK stemt in met het verzoek van wijkgemeente Zuidwest om de opvolging van ds. 

Michiel Aten voor 0,5 fte (huidige situatie) te mogen invullen. 

 

  



Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) - Samenwerking 

De Haagse Gemeenschap van Kedrken (HGK) schreef op initiatief van de AK een 

welkomstbrief aan de nieuwe raadsleden van de gemeenteraad. De brief wordt geplaatst 

op de website van de PKDH. 

 

Predikanten met bijzondere opdracht   

Op 9 maart jl. vond een inspirerende jaarbijeenkomst plaats van de AK met de 

predikanten met een bijzondere opdracht. Het waren indringende verhalen over de 

coronatijd. De AK beveelt de podcast met Janneke Bregman (geestelijk verzorger Cardia-

Tabitha) en Mirjam Röhling (geestelijk verzorger Cardia-Onderwatershof) van harte bij u 

aan.  

 

College van Kerkrentmeesters (CvK) 

Met de benoeming van Hans Bergwerff tot voorzitter van het CvK zal Kees Ockhuysen 

zijn taak als secretaris neerleggen. Dit omdat anders zowel voorzitter als secretaris van 

het CvK - beiden met tekeningsbevoegdheid - uit de wijkgemeente Zuidwest komen. 

 

Steun aan opvang en bidden voor Oekraíne  

De AK volgt inzake de steun aan mensen uit Oekraïne de lijn van Stek: gebed en geven 

van geld, goederen en het inzetten van uw gaven in bijvoorbeeld participatie aan 

activiteiten voor kinderen of juist mensen op hoge leeftijd die deze oorlog ontvlucht zijn. 

Bidden voor Oekraïne  

Er is een dagelijkse protestbijeenkomst om 12.30 uur bij de Russische ambassade 

waarbij gebeden en gezongen wordt. 

Elke dinsdag om 17.30 uur vult de Evangelisch-Lutherse Gemeente het Citykwartier in 

als vredesgebed. 

Op de 1e vrijdag van de maand wordt op het Vredesplein in de St. Jacobuskerk, 

Parkstraat 65A, het Coventrygebed (steden die zwaar getroffen zijn in de Tweede 

Wereldoorlog) gebeden.  

 

Stek 

Op 23 maart is Derk Stegeman, Directeur Stek, teruggekeerd van een oriënterende reis 

naar Bosnië, aan de buitengrens van de EU. Deze reis heeft hij ondernomen met 

theoloog Rikko Voorberg, Minella van Bergeijk (directeur TEARfund) en Samuel Mounir 

(publicist). Samen waren zij ooggetuigen van hoe vluchtelingen vanuit Iran, Syrië, 

Afghanistan en ook Afrika (na een reis van 1 tot soms 5 jaar) in de Balkan terecht 

komen, niet tot de EU worden toegelaten en aan de buitengrens wreed worden 

behandeld.  

 

Commissie Haags Pionieren  

De Commissie Haags Pionieren heeft een aanvraag van pioniersplek LUX gehonoreerd 

voor het mogelijk maken van het project ‘Zeven wegen naar compassie’, met het advies 

te zoeken naar een mogelijkheid om deze boodschap stadsbreed met alle leeftijden te 

delen. 

In dit kader is tevens vermeldenswaard dat de AK instemt met een tentoonstelling over 

dit project in de Grote Kerk op 3 december 2022. 

 

Nico Tetteroo 


