
Uit de wijkkerkenraad van 20 oktober 2022 …... 

Beroepingscommissie Zuidwest: Marja Hoet heeft zich terug getrokken als lid van de commissie. Nu 
zijn er dus vanuit alle locaties drie vertegenwoordigers. De advertentie en de profielen voor te be-
roepen predikanten zijn goedgekeurd door de kerkenraad, wel met verduidelijking van de rol van het 
jongerenwerk. De advertentie, met als sluitingsdatum 20 november 2022, is inmiddels geplaatst op 
de landelijke site van de PKN en op onze eigen website (met links naar de profielen). Voor iedereen 
dus in te zien! 
 
Visie Zuidwest: De analyse van de interviews blijkt een omvangrijke klus. Alles zal gereed zijn ter 
bespreking in onze novembervergadering. Vervolg in de gemeente: drie besprekingen in vroege voor-
jaar? Of wachten op nieuwe predikant? Daarover valt later een besluit. 
 
Vanuit het predikantenteam is een verzoek binnen gekomen om over te gaan tot de aanstelling van 
ambulant predikant, in te zetten voor o.a. crisispastoraat, terminale begeleiding en uitvaarten. Na 
enige discussie besluit de kerkenraad te streven naar een aanstelling voor 50 tot 60%. Periode van 1 
december tot 1 juni 2023. Inzet t.b.v. heel Zuidwest.  
 
Opvang asielzoekers in Bosbes: Alle kerkenraadsleden hebben een notitie met de stand van zaken 
ontvangen. De opvang verloopt goed. We zijn erg blij met Klaas Koffeman als coördinator. Johan 
heeft zorgen omdat er zo nu en dan gaten vallen in het schema voor de vrijwilligers. Martin Koster 
doet de suggestie om nogmaals (via het mailbestand van de Bosbes?) een oproep te doen. Nu is im-
mers bekend welke inzet er van de vrijwilligers gevraagd wordt. 
 
De diaconie Zuidwest presenteert met trots één begroting 2023 voor heel Zuidwest. De kerkenraad 
spreekt haar waardering daarvoor uit! Aan de website van Zuidwest hangen nu vier bladzijden van de 
Diaconie. 
 
Er zal in de Bosbeskapel afscheid genomen worden van Greet Simeone en Wim Rog, ambtsdragers 
vanuit de Valkenboskerk in het ziekenhuis Westeinde, waar de diensten nu definitief zijn gestopt. Dit 
afscheid zal plaatsvinden op 13 november in de dienst geleid door ds. den Dulk.  
 
Er is een legaat binnen gekomen met bestemming inrichting Abdijkerk. Er is een plan in de maak om 
nieuwe stoelen aan te schaffen, een al jarenlang bestaande wens. 
 

I.v.m. de verbouwing van de kapel van Oud Eik en Duinen, zal de Bosbeskapel de komende tijd door 

Monuta voor plechtigheden worden ingezet.  

 

Door de sterk toenemende vraag wordt overwogen de voedselbank driemaal i.p.v. tweemaal per 

week open te stellen. Ook de activiteiten van het Buurt- en Kerkhuis vragen steeds meer tijd en inzet. 

 

De wijkraad van kerkrentmeesters meldt dat er in de begrotingen voor 2023 rekening gehouden zal 

worden met een flinke stijging van de energiekosten en dat betekent een extra toename van de 

tekorten. 

 

De vacature voor een nieuwe pionier voor LichtDelen is geplaatst op de landelijke website van de 

PKN. 

 

Henk Valstar 


