
Uit de Algemene Kerkenraad (AK), 20 december 2021 

 

In de laatste vergadering van de AK in 2021 is bij de opening aandacht geschonken aan 

het overlijden van Henk Nusselder; hij is met veel waardering herdacht als drijvende 

kracht bij het opzetten van buurt- en kerkhuis De Paardenberg in de Julianakerk. 

 

Daarnaast zijn de begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en van het College 

van Diakenen goedgekeurd. Beide begrotingen worden in de volgende AK-vergadering op 

31 januari a.s. definitief vastgesteld. 

 

Concept-Beleidsplan 2022-2025 

De ter bespreking voorliggende concept-beleidsvisie is een actualisering van het huidige 

Beleidsplan ‘Aanwezig en present 2017-2020’ van de Protestantse Kerk Den Haag. De in 

de vergadering gemaakte opmerkingen over procedure en inhoud – er werd ondermeer 

veel waardering uitgesproken over de aanpak - worden verwerkt in een versie die in de 

AK-vergadering van 31 januari a.s. wordt vastgesteld. Dit concept wordt vervolgens met 

een voorblad met vragen en procesvoorstellen voorgelegd aan de wijkkerkenraden met 

het verzoek te reageren vóór eind mei 2022. Het beleidsplan 2022-2025 kan dan in de 

junivergadering van de AK definitief worden vastgesteld. Parallel hieraan wordt het 

proces gestart om het advies van de CvK-werkgroep ‘Toekomst Financiën’ te vertalen in  

besluitvormingsvoorstellen ter bespreking met eventueel meerdere varianten. De AK 

vraagt de wijkkerkenraden bij de planning van de kerkenraadsvergaderingen rekening te 

houden met het agenderen van deze processtappen. 

 

Hoofdlijnenplan Samen zorg dragen voor veilig kerk-zijn 

Het Kerkelijk bureau heeft VOG’s aangevraagd voor de wijkgemeenten die hiervoor 

namen hebben aangedragen. Voor invulling van de vacatures voor twee interne 

vertrouwenspersonen is in januari 2022 een vacaturetekst aangeboden aan de 

wijkgemeenten voor plaatsing in de kerkbladen, met de vraag personen die hiervoor 

geschikt worden geacht, aan te sporen om te reageren op deze dubbele vacature. 

 

Commissie Haags Pionieren 

De Commissie Haags Pionieren zoekt naar mogelijkheden voor de aanstelling van 

pioniers. Één mogelijkheid is een tijdelijke zzp functie. Gaan werken in het kader van de 

IZB (Vereniging voor Zending in Nederland) is een andere mogelijkheid. Bij LUX is 

hiervoor gekozen. De pionier van LUX verkent in het project ‘De zeven wegen naar 

compassie’ met Haagse twintigers en dertigers de zeven wegen van compassie waarbij 

wordt uitgegaan van de christelijke zeven werken van barmhartigheid die lange tijd 

golden als een weg tot mens-zijn en medemenselijkheid. Vanuit de gemeente 

Noorderlicht in Rotterdam wordt samenwerking gezocht met LUX vanwege de positieve 

impact van deze manier van werken in grootstedelijk gebied. 

 

Vanuit de wijkgemeenten 

Wijkgemeente ZuidWest is een visietraject gestart. De AK is belangstellend naar de 

resultaten van dit project. 

 

De AK beveelt van harte de actie ‘Den Haag geeft warmte‘ aan bij de wijkgemeenten. 

Met deze actie worden gemeenteleden gevraagd (een deel van) de energiecompensatie 

van € 400 te bestemmen voor huishoudens voor wie de energiecompensatie onvoldoende 

soelaas biedt. De donatie loopt via Stek en wordt met bij supermarkten te besteden 

vouchers gegeven aan gebruikers van Voedselbank Haaglanden. 
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