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Uit de kerkenraad van 15 december 2022…  

De voorzitter schetst kort de stand van zaken in de beroepingsprocedure. Op basis van de 
profielen die door de locaties zijn opgemaakt, is er een advertentietekst samengesteld. Na 
sluiting van de reactietermijn is begin december de balans opgemaakt. De beroepingscom-
missie is blij dat er voor de verschillende vacatures en locaties interesse is getoond door en-
kele predikanten. Dit betekent dat de volgende fase van de procedure is ingegaan. In de eer-
ste maanden van het nieuwe jaar zijn afspraken gemaakt betreffende het horen van en 
spreken met de geïnteresseerde predikanten. Met enthousiasme gaat de beroepingscom-
missies de vervolgstappen zetten, in de hoop tot een passende invulling van de vacatures te 
komen. 
Verzoek om aanstelling ambulant predikant: Er is nog geen kandidaat beschikbaar, begin 
januari wordt de zoektocht voortgezet. 
De opvang van de asielzoekers in de Bosbeskapel loopt tot 12 januari. Het gaat prima met de 
huidige vijf gasten. Er gaan stemmen op om de opvang te verlengen. Klaas Koffeman blijft 
beschikbaar als coördinator. Gert-Jan gaat overleg starten om te kijken of er voldoende 
steun is onder de vrijwilligers voor een verlenging. Kerkenraad steunt dat initiatief en er 
worden de volgende afspraken gemaakt: Maximaal twee maanden verlenging, mits vol-
doende vrijwilligers. Ook zal met de gasten gesproken worden om meer zelfstandigheid te 
bereiken, zodat de inzet van vrijwilligers beperkt kan worden t.o.v. de huidige inzet. 
De Algemene Kerkenraad heeft enige stukken gestuurd m.b.t. de financiële toekomst van 
onze protestantse kerk in Den Haag en vraagt om bespreking daarvan in de wijkkerkenraden. 
De kerkenraad is het niet eens met de voorstellen. Er blijft teleurstelling over het feit dat 
onze voorstellen m.b.t. de financiële toekomst nooit serieus in de AK aan de orde zijn ge-
weest. Zuidwest wil gezien worden als één wijkgemeente, waarin de drie locaties solidair zijn 
en zelf beslissen over de toekomst van de locaties. De voorstellen zorgen er niet voor dat de 
wijken een grotere financiële verantwoordelijkheid krijgen. De voorgestelde korting op de 
wijkreserve is niet acceptabel. De wijkreserve is trouwens geflatteerd laag, omdat de op-
brengsten van de verkoop van (veel!) gebouwen nooit (gedeeltelijk) zijn toegevoegd aan de 
reserve. De prioriteit voor de besteding van de reserves van de PGG moet liggen bij de zorg 
voor de kerkleden die de reserves in feite bijeen hebben gebracht. Dat wil niet zeggen dat er 
geen initiatieven financieel moeten worden ondersteund om aan de toekomst van de kerk te 
werken. Het voorstel echter om een bedrag van één miljoen euro te steken in het fonds voor 
ontwikkeling en vernieuwing, wijst de kerkenraad af. Het bedrag wordt als veel te hoog be-
oordeeld in verhouding tot de reserve van de PGG. Het moderamen zal een brief opstellen 
als antwoord op de voorstellen. Deze brief kan dan in de vergadering van januari worden 
vastgesteld. 
HansBert Griffioen heeft aangegeven per 1 mei van het komende jaar te stoppen als ouder-
ling. Hij is ook één van onze vertegenwoordigers in de AK. Er zal dus een opvolger voor hem 
moeten worden gezocht. 
We doen mee met de Aktie Kerkbalans in januari. Henk Valstar zal een opzet maken voor 
één brief voor heel Zuidwest. 
Er was een mooie afscheidsdienst van Martin Koster in de Bosbeskapel. De gemeenteleden 
hebben flink bijgedragen aan een cadeau: Martin heeft een cheque van euro 1650 ontvan-
gen. 
 
Henk Valstar 


