
Uit de Algemene Kerkenraad (AK), 19 september 2022 
 

Definitieve vaststelling jaarrekeningen 

De algemene kerkenraad heeft op 19 september 2022 de Jaarrekening Diaconie 2021 en de 

Jaarrekening PGG 2021 definitief vastgesteld. 

 

Herbenoeming moderamen AK  

Eens per twee jaar benoemt de AK de leden van zijn moderamen, voor zover de leden niet 

vauit hun functie zijn benoemd. Alle zittende leden zijn herbenoemd voor twee jaar. 

 

Voorziening buurtgemeente kerk in Laak 

De voorziening valt onder de AK. De ambtsdragers zijn bevestigd in de Lukaskerk. De 

financiële architectuur en de vitaliteitsscan zijn nog niet vastgesteld. Daarom besluit de AK de 

voorziening buurtgemeente kerk in Laak met een jaar te verlengen. Het College van Diakenen 

heeft de huurovereenkomst met een jaar verlengd voor bijeenkomst in het gebouw aan de Van 

Meursstraat, Laak.  

 

Tijdelijke noodopvang vluchtelingen  

Het omzien van de Protestantse Kerk Den Haag naar mensen die buiten moesten slapen in Ter 

Apel was aanleiding voor de Haagse kerkgemeenschap om met noodopvang onder regie van 

Stek extra de hand uit te steken naar deze kwetsbare groep. [NB. Op dit moment worden 

vluchtelingen in Den Haag opgevangen in de Bethelkapel, de Bosbeskapel en de Duinzichtkerk] 

 

College van Kerkrentmeesters 

De heren Santing en Klokkenburg van het College van Kerkrentmeesters leggen samen met de 

voorzitter van de AK de laatste hand aan de uitwerking van het voorstel Financiële 

Architectuur, de documenten Veerkrachtige Kerkplekken (vitaliteitsscan) en Fonds voor 

Vernieuwing en Ontwikkeling. [Naar verwachting zal besluitvorming over deze documenten in 

de vergadering van de AK op 14 november a.s. plaatsvinden] 

 

College van Diakenen (CvD) 

Het CvD heeft de diaconieën van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ontmoet, als mogelijkheid 

om elkaar te kennen en van elkaar te leren. 

De Diaconie heeft een Den Haag-brede collecte voor Pakistan aanbevolen. De Diaconie zal de 

opbrengst van collectes voor dit doel tot en met 16 oktober verdubbelen. 

 

Stek 

De officiële opening van het nieuwe Wereldhuis is op 6 oktober 2022. Voor iedereen zijn er in 

de komende periode mogelijkheden om het nieuwe Wereldhuis te bezoeken. 

 

Commissie Haags Pionieren 

Louise den Hoed is per 1 september gestopt als pionier LichtDelen. De Commissie Haags 

Pionieren is dankbaar dat er energie is in Zuidwest om verder te gaan met pionieren.  

 

Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing 

Het huidige Fonds heeft bijgedragen aan de slotexpositie ‘Zeven wegen naar compassie’ van 

pioniersplek LUX. U bent allen hiervoor van harte uitgenodigd op 26 november in de Grote 

Kerk. 

 

Commissie Jeugd 

De Commissie heeft besloten van start te gaan met een kleine activiteit. Het werd een ‘Back-

from-Summer-BBQ’, helemaal passend in het jaarthema ‘Aan tafel’. Via de kerken zijn 

jongeren die op de middelbare school zitten uitgenodigd. De middag was geslaagd: 

- jeugdleiding is gemotiveerd om actief mee te denken over het jeugdbeleid/activiteiten; 

- jongeren hebben aangegeven wat zij van de kerk wensen en wat zij te bieden hebben in het 

omzien naar de ander. De commissie blijft zo in gesprek met jongeren en wil hen meer actief 

betrekken. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Abdijkerk, Bethlehemkerk, Kloosterkerk, 

Lukaskerk, Marcuskerk, Nieuwe Badkapel, PG Rijswijk. 

 

Nico Tetteroo 


