
 
 

Uit de kerkenraad van 19 mei 2022…….  

Belangrijkste onderwerp in deze vergadering, waarvoor alle ambtsdragers zijn uitgenodigd, is 

de Financiële architectuur PGG/ Zuidwest. Invulling predikantsformatie Zuidwest: De voor-

zitter geeft in het kort weer wat zich de afgelopen twee jaar heeft voorgedaan met betrekking 

tot dit onderwerp. De kerkenraad spreekt er zijn teleurstelling over uit dat alle vanuit Zuidwest 

gedane inspanningen voor niets lijken te zijn geweest. In de AK is gekozen voor een andere 

oplossingsrichting dan de door ons voorgestelde. Wij hebben ons nu neer te leggen bij wat de 

meerderheid in de AK beslist. Besloten wordt dat de voorzitter zal proberen om in voorzichtige 

bewoordingen richting AK onze teleurstelling te melden. 

In de vorige vergadering is dus besloten om het vigerende beleid van de AK te volgen. Er is 

door de AK al toestemming gegeven om in de vacature Aten te voorzien. Het voorstel is om 

de AK te vragen de nu niet ingevulde predikantsformatie (1/2 fte) niet te vervullen met een 

predikant maar met een pastoraal werker. Daarnaast is het voorstel om de AK te verzoeken 

om de nu tijdelijk met pastoraal werkers (Sandra en Meindert) ingevulde predikantsformatie-

plaats (1 fte) blijvend in te vullen met (een) pastoraal werker(s).  

De voorzitter benadrukt dat het definitief invullen van formatieplaatsen met pastoraal wer-

kers (1,5 fte) voor de PGG Den Haag een bijzondere, want nieuwe keuze zal zijn. 

Het voorstel om 1,5 fte predikantsformatie voortaan te gaan invullen met 1,5 hbo pastoraal 

werkers wordt unaniem aangenomen. 

Ontwikkeling visie Zuidwest: Voor landelijke ondersteuning bij de analyse van de interviews 

is een afspraak gemaakt met Ria Keijzer. Zij is een gemeentelijk opbouwwerker en gaat hel-

pen/adviseren bij de uitwerking van de interviews en de verdere procesgang. 

In de Bosbeskapel is een nieuwe koster benoemd: Teun Schotte. Hij zal op 15 juni starten met 

zijn werkzaamheden.  

Beroepingscommissie vacature Aten: de namen voor deze commissie zijn bekend, de invul-

ling van de rollen secretaris en voorzitter helaas nog niet.  

Johan en Henk hebben een gesprek gehad met de redactie van de Samenklank. De redactie 

is niet voornemens om minder edities per jaar te laten uitkomen. Op dit moment bestaat de 

aangeleverde kopij vooral uit bijdragen van de predikanten. De redactie zou graag zien dat er 

‘eigenaarschap’ op de locaties ontstaat. Met een coördinator per locatie zou hieraan vormge-

geven kunnen worden. De redactie wil eens per jaar om de tafel gaan zitten met schrijvers en 

toekomstige schrijvers van stukjes voor de Samenklank.   

Benoeming nieuwe ambtsdragers: de kerkenraad heeft  per 1 juli 2022 tot diakenen be-

noemd voor de locatie Abdijkerk: mevrouw Thea Wignand en mevrouw Maureen Palyama 

en als ouderling voor de locatie Shalomkerk: de heer Robbert den Hartog. De kerkenraad is 

zeer verheugd dat hiermee verschillende vacatures in onze wijkgemeente weer vervuld wor-

den. Henk zal voor de afkondiging van de benoemingen op alle drie locaties zorgdragen. 

Henk Valstar, scriba Zuidwest 


