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Ontwikkeling visie Zuidwest 

Zowel bij de interviewers als bij de geïnterviewden zijn de gesprekken als heel positief ervaren. Aan-

vankelijk was de gedachte om in juni gemeentebijeenkomsten te organiseren om daar te bespreken 

waar de visiegroep mee bezig is en om wellicht nog enkele vragen voor te leggen. De analyse van de 

bijna vijftig interviews die hebben plaatsgevonden, blijkt toch een ingewikkelde klus. Inmiddels is 

gebleken dat daarvoor landelijke ondersteuning kan worden gevraagd en dat het mogelijk is om 

daarvoor subsidie aan te vragen.  

 

Financiële Architectuur PGG/Zuidwest 

De afgelopen tijd zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de voorzitter van de Algemene Kerken-

raad  en met vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters. Al deze contacten hebben 

tot de conclusie geleid, dat de inzet van Zuidwest om enerzijds stevig te bezuinigen en anderzijds te 

werken aan het ontwikkelen van ideeën voor een financieel toekomstbestendige context van onze 

wijkgemeente, er geen bestuurlijke ruimte blijkt te zijn om een dialoog te starten op basis van de 

ideeën die zijn verwoord in ons rapport Vieren, Leren en Dienen. Ook een goede analyse van de 

enorme centrale kosten ontbreekt. 

Het moderamen stelt voor om nu af te wachten wat centraal bedacht en afgesproken gaat worden. 

Het is niet langer te verdedigen om voor de muziek uit te lopen met aan ons zelf opgelegde bezuini-

gingen (op onze predikantsformatie). Voorstel is om het nu niet ingevulde deel van het aan Zuidwest 

toekomende predikantsformatie, zijnde 2 fte weer te gaan invullen. Dan zijn er twee mogelijkheden: 

de vacature Aten invullen met een fulltime predikant en een kerkelijk werker aanstellen t.b.v. de 

locatie Bosbes en de locatie Shalom. De tweede mogelijkheid is om de vacature Aten in te vullen 

(voor 0,5 fte) en voor iedere locatie een kerkelijk werker aan te stellen. 

De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel om over te gaan tot het (weer) invullen van 2 fte predi-

kantsplaats. Voor de volgende vergadering zullen alle ambtsdragers van Zuidwest worden uitgeno-

digd om in breder verband een besluit te nemen over de nadere invulling van de 2 fte predikants-

formatie.  

 

Vacature predikant Abdij 

De volgende mensen zijn bereid deel uit te gaan maken van de beroepingscommissie: Marja Hoet, 

Josien Veltboom, Sarie Talsma, Marjo de Kort (allen vanuit de locatie Abdij), Irene de Raad (Bosbes) 

en Ben Damen (Shalom). Johan Bovenlander zal namens het moderamen toetreden. Martin Koster 

zal adviseur zijn. Vanuit de AK zal ook nog iemand worden afgevaardigd. 

 

Vanuit de locaties 

In de Abdijkerk hebben veel kinderen meegedaan met het Kinderpaasfeest. Ben Damen meldt dat 

vorige week prinses Amalia de moestuin van het B&K huis Shalom heeft bezocht en erg onder de 

indruk was! 

 

Henk Valstar 


