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Uit de kerkenraad van 22 september…  

Na de opening meldt de voorzitter dat hij namens onze gemeente de intrededienst van David Schiet-

hart in Delft heeft bijgewoond. Ook vanuit de locatie Shalom was er een ruime vertegenwoordiging. 

Het was een indrukwekkende dienst. 

De analyse van de interviews, afgenomen vanuit de projectgroep visie, is naar verwachting half okto-

ber gereed. De analyse kan dan in de volgende kerkenraad besproken worden. Daarna kunnen ge-

meentebijeenkomsten op de locaties worden georganiseerd: de projectgroep adviseert drie bijeen-

komsten te organiseren van een uur na de kerkdienst.  

Het lukt om na het vertrek van Louise den Hoed bij LichtDelen de activiteiten zoveel mogelijk door te 

laten lopen. Er wordt gezocht naar een opvolger voor Louise voor een periode van twee jaar. Een 

ontvangen projectplan voor het gebruik van de huidige archiefruimte naast de begraafplaats door 

LichtDelen, wordt besproken. De bedoeling was dat zou worden aangegeven welke aanpassingen van 

de ruimte nodig lijken voor het gebruik door LichtDelen en tevens hoe de financiering daarvan zou 

kunnen plaatsvinden. Op deze punten geeft het plan geen duidelijkheid. Wietske zal dit met het 

stichtingsbestuur van LichtDelen opnemen. Omdat er ook mogelijkheden lijken te zijn om als locatie 

Abdij gebruik te maken van de ruimte, zal ook de locatiecommissie bij het aanpassen van het plan 

betrokken worden 

 

In de eerste vergadering van de beroepingscommissie zijn voorbereidende zaken geregeld: het kie-

zen van de voorzitter (Kjell Wagner), de secretaris (Robbert den Hartog) en de notuliste (Sarie Tals-

ma, vierde lid vanuit locatie Abdij zonder stemrecht). Als basisinformatie is vastgesteld het “Stap-

penplan Beroepingsprocedure PKN” en de daarmee verbonden adviezen van Martin Koster en de 

door onze kerkenraad geformuleerde opdracht aan de beroepingscommissie (met als één van de 

bijlagen ons beleidsplan Liturgie en Kerkmuziek). Inmiddels is aan onze gemeenteleden gevraagd om 

namen te noemen van predikanten die op onze vacatures gewezen kunnen worden. Er is contact 

gelegd met het mobiliteitsbureau van de PKN (verplichte stap in procedure). Van daaruit worden ook 

namen gemeld van kandidaten die passen in de profielen en waarmee wellicht contact kan worden 

gezocht. In de tweede vergadering is gesproken over de opstelling van de advertentie. De vacatures 

zullen ook beknopt worden geplaatst op de website van de PKN, met een link naar uitgebreide info 

op de website van Zuidwest.  

Martin meldt dat hij bericht heeft gehad van de classis: akkoord met losmaking van Zuidwest op zijn 

verzoek per 1 december 2022. Hij wordt dan “predikant buiten vaste bediening”. 

Er is een verzoek binnen gekomen of er bereidheid is om asielzoekers te huisvesten in de Bosbeska-

pel. De kerkenraad stemt in met de eventuele opvang. Morgenavond (23 september) komen de dia-

kenen van Zuidwest bij elkaar in de Bosbeskapel om de mogelijkheden te onderzoeken.  

Gert-Jan informeert naar de stand van zaken m.b.t. de streaming van de kerkdiensten in de Bosbes-

kapel: Apparatuur is binnen. Daniël zal binnenkort starten met de plaatsing. 
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