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Uit de kerkenraad van 16 december 2021… 

Het eerste punt dat aan de orde komt is het feit dat het contract met pastoraal werker Sandra den 

Hollander eind februari 2022 afloopt. Vanwege de onduidelijkheid over onze financiële toekomst, is 

twee jaar geleden gekozen voor het niet invullen van de predikantsvacatures Pronk en Riemersma en 

het tijdelijk (voor twee jaar) aantrekken van een pastoraal werker. Inmiddels is de financiële situatie 

nog steeds niet duidelijk. Het ligt dus niet voor de hand om het contract met Sandra voor onbepaalde 

tijd te verlengen. Zowel op de locatie Bosbes als op de locatie Shalom is men zeer tevreden over het 

functioneren van haar. Gelukkig kan haar contract nog een jaar worden verlengd tot eind februari 

2023. Het moderamen stelt voor dat te doen en de kerkenraad gaat akkoord.  

Sandra heeft inmiddels haar afstudeerscriptie ingeleverd en die is goedgekeurd. Op 22 december 

heeft ze haar eindgesprek. Martin zal daar bij zijn. Hij zal haar dan ook bloemen namens Zuidwest 

aanbieden. 

De kerkenraad stelt het kerkdienstrooster voor 2022 vast. Er zijn op alle locaties nog wat diensten 

waarvoor een predikant moet worden gevraagd, vooral in de vakantiemaanden. 

 

Het is nodig om structureel na te denken over het benutten van allerlei communicatiemogelijkheden. 

Dat wordt steeds belangrijker. De diaconie heeft al besloten om de informatie van de drie locaties te 

stroomlijnen en duidelijker zichtbaar te willen zijn op de website Zuidwest. Het is de vraag of de nu 

bestaande drie websites niet beter kunnen worden samengevoegd tot één website. Voorstel is om 

een kleine commissie samen te stellen die met concrete voorstellen zal komen. De kerkenraad gaat 

daarmee graag akkoord. In deze commissie zullen Christiaan Scheen, Ben Damen, Hans Adams en 

Gert-Jan de Raad meedenken.  

 

De voorzitter leest een mail voor van David Renkema, de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, 

betreffende de financiële toekomst van de PGG. David schrijft dat het duidelijk is dat er twee sporen 

zijn: de aanbevelingen van de financiële commissie van de AK en de voorstellen in het rapport van 

Zuidwest, beide als vervolg op het rapport “Oppotten, potverteren, investeren”. De Algemene Ker-

kenraad wil eerst het beleidsplan voor de komende jaren vaststellen en voorleggen aan de wijkker-

kenraden, voordat er verdere stappen zullen volgen om te komen tot financieel beleid op de langere 

termijn. In het moderamen van de AK is het idee gelanceerd om Zuidwest te vragen, om de conse-

quenties van de voorstellen van Zuidwest voor de andere wijken in kaart te brengen. Johan geeft 

namens het moderamen aan dat we daar niet voor voelen. Bovendien zou het niet uitvoerbaar zijn 

omdat ons onvoldoende gegevens betreffende de andere wijken bekend zijn. Wel zouden we met als 

basis de begroting van de PGG voor 2022, de voorstellen van Zuidwest verder kunnen uitwerken. De 

kerkenraad gaat ermee akkoord dat het moderamen daarmee aan de slag gaat. 

Tijdens de kloosterdagen van de predikanten is er een workshop geweest (verslag in Samenklank). De 

dochter van Jaap Min heeft toen aangegeven dat de stichting die de religieuze kunst van Jaap Min 

beheert, regelmatig op zoek is naar expositieruimte. Toen is het idee geboren om een kleine exposi-

tie in te richten in de Bosbeskapel in de tijd van Pasen tot Pinksteren 2022. Daaraan zijn natuurlijk 

kosten verbonden. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om subsidie te vragen bij het Fonds 

Ontwikkeling en Vernieuwing. Hans Bergwerff  vindt dat de stichting wel veel van de kosten bij onze 

wijk legt, maar hij ondersteunt het initiatief van harte. Meerdere kerkenraadsleden vinden wel dat 

de expositie onderdeel zou kunnen zijn van andere ondersteunende activiteiten, bijvoorbeeld een 

muziekuitvoering en openstelling voor de buurt. De kerkenraad ondersteunt het voorstel en gaat 

akkoord met de begrote kosten. 
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Door het feit dat we steeds aansluiten bij de aanbevelingen vanuit het landelijke moderamen van de 

PKN betreffende de coronamaatregelen, heeft de afkondiging van de avond lock down als gevolg dat 

de kinderkerstviering in de Abdij fysiek is geannuleerd. De vooraf opgenomen viering voor de kerst-

avond zal vanuit de Abdij via YouTube worden uitgezonden. De kerstavonddiensten in de Bosbes en 

Shalom vinden ook geen doorgang. Voor de gemeenteleden van die locaties zal op de websites een 

link worden geplaatst om de viering in de Abdij te kunnen volgen. Als na de persconferentie van 18 

december de maatregelen verder zullen worden aangescherpt kan dat betekenen dat de komende 

weken alle diensten weer digitaal moeten worden verzorgd. 

Tijdens de rapportages wordt gemeld dat Herman Stapelkamp heeft het voorzitterschap overgeno-

men van de taakgroep Vorming en Bezinning (vacant na het overlijden van Rinus van Delft). 

 

Van de kant van de diaconie wordt aangegeven dat in de vergadering van 29 november nadere invul-

ling is gegeven aan het beleidsplan van de diaconie voor 2022 en 2023. Er komt een meerjarige fi-

nanciële ondersteuning van Stichting KidsCare Kenia, die zorg biedt aan kinderen met een beperking 

in Kenia. Het gaat voorlopig om twee jaar, daarna wordt bezien of en hoe we verder gaan.  Daarnaast 

zal in overleg met Stichting pionieren in Loosduinen  worden bezien op welke wijze de diaconie onze 

pioniersplek “Lichtdelen” kan ondersteunen. Hiervoor zal financiële ruimte worden gecreëerd. In de 

40-dagentijd zal geld worden ingezameld voor de Stichting Mensenkinderen, gericht op ondersteu-

ning van projecten in Oost-Europa. In overleg met de Stichting De Mussenhof van ds. Jan Eerbeek zal 

worden bezien op welke wijze deze stichting kan worden ondersteund. Deze stichting biedt persoon-

lijke aandacht en ondersteuning in de dagelijkse levenssituatie aan mensen in Den Haag die om wel-

ke reden dan ook kwetsbaar in het leven staan. Ook hiervoor wordt financiële ruimte gecreëerd. 

Tenslotte zal in overleg met STEK worden gekomen tot een project gericht op ouderen in Den Haag 

Zuidwest. 

Daarnaast wordt medegedeeld dat de inzameling voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 

op 21 november, in het kader van de landelijke actieweek van Kerk in Actie, een opbrengst 

had van € 5.500. Deze opbrengst wordt door de centrale diaconie van Den Haag verdubbeld. 

Een bijdrage dus van € 11.000 aan dit doel waarvoor de diaconie heel dankbaar is. Op eerste 

kerstdag zal op verzoek van Kerk in Actie opnieuw voor vluchtelingen worden gecollecteerd, 

te weten voor de vluchtelingen in het grensgebied van Wit-Rusland en Polen. Ook de op-

brengst van deze collecte wordt door de centrale diaconie verdubbeld. 

Tot slot stelt de voorzitter de nota “Veilig kerk zijn” van de PGG aan de orde. Die nota is aan 

iedereen gestuurd als bijlage bij de maandelijkse rapportage van de Algemene Kerkenraad. 

De nota is vastgesteld en bevat een aantal actiepunten die zullen worden uitgevoerd. Als 

eerste punt zal van de vrijwilligers in onze kerkelijke organisatie, die werken met minderjari-

ge kinderen een V(erklaring) O(mtrent) G(edrag) worden gevraagd. Als de namen van die 

vrijwilligers voor het einde van december bij ons kerkelijk bureau zullen worden aangemeld, 

zal de aanvraag door het bureau in gang worden gezet en zijn er geen kosten aan verbon-

den.  

 

Henk Valstar 


