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Uit de kerkenraad van 19 januari…. 
 
Als eerste kwam aan de orde de conceptbrief aan de Algemene Kerkenraad als reactie op de laatste 
versie van de Financiële Architectuur. Onze kerkenraad kan zich niet vinden in de daarin voorgestelde 
lijnen naar de toekomst. Met name de financiële voorstellen laten zich niet verenigen met de uit-
komsten van het rapport “Vieren, leren en dienen” van Zuidwest: Het aanvankelijke besluit van de AK 
om de wijkgemeenten meer mogelijkheden te geven om op een aantal terreinen zelf beleid te ont-
wikkelen, is in de huidige voorstellen niet terug te vinden. Inmiddels is de brief aan de AK verstuurd 
waarin de bovenvermelde zaken zijn vastgelegd. Natuurlijk blijft Zuidwest bereid om samen met de 
andere wijkgemeenten binnen de PGG te zoeken naar oplossingen voor de problemen die op ons pad 
zullen komen en te werken aan de toekomst van onze kerken.   
 
Binnen de beroepingscommissie wordt voortvarend gewerkt. In de afgelopen weken zijn sollicitan-
ten op de vacatures gehoord en de komende tijd zullen gesprekken met kandidaten worden gevoerd.  
 
De zoektocht naar een ambulant predikant heeft nog steeds geen succes gehad: Het blijkt ontzet-
tend moeilijk een predikant te vinden die tijdelijk ondersteuning kan bieden en die ook past binnen 
onze wijkgemeente. 
 
Opvang asielzoekers in Bosbes: Er was begin januari een goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst voor 
de vrijwilligers. Klaas Koffeman is in het zonnetje gezet. Vergadering complimenteert ook Gert-Jan de 
Raad voor zijn inzet. De opvang is met twee maanden verlengd.  
 
De concept begrotingen van de PGG en van de Diaconie zijn te vinden op de website van de PGG. De 
bedoeling is om de begrotingen in februari definitief vast te stellen. 
 
In de veertigdagentijd zullen in de Bosbes weer zes vespers worden georganiseerd op de woensdag-
avond van 19.00- 19.30 uur. 
 
Op alle drie locaties zullen weer Paasgroeten worden verstuurd. Er komt een Bijenproject (Stichting 
Mensenkinderen) in de veertigdagentijd. 
 
Henk Valstar 


