
 
 

Uit de kerkenraad van 23 februari 2023 

• Het blijkt een groot probleem om een ambulant predikant te vinden voor tijdelijke 

inzet in onze wijkgemeente. Onze voorzitter zet zijn pogingen voort om samen met 

het mobiliteitsbureau van de PKN iemand te vinden.  

• De opvang asielzoekers in Bosbes loopt nog tot 13 maart. Het valt zwaar om te stop-
pen, maar de kerkenraad is dankbaar dat zoveel vrijwilligers zich zo’n lange tijd heb-
ben ingezet. 

• De aanwezige leden van de beroepingscommissie geven vertrouwelijke informatie 
m.b.t. de vorderingen in de beroepingsprocedure. De verwachting is dat de commis-
sie binnenkort met voorstellen kan komen. 

• Johan Bovenlander en Henk Valstar hebben een gesprek gehad met Robbert den Har-
tog. Hij is bereid ons in de AK te gaan vertegenwoordigen. De kerkenraad is daar erg 
blij mee en benoemt hem. Het blijft wel zaak om ook nog een vertegenwoordiger 
vanuit de Bosbes te zoeken. De kerkenraad hoopt dat iedereen wil nadenken over 
een eventueel geschikte kandidaat. 

• Er is een gesprek geweest tussen David Renkema (voorzitter AK), Hans Bergwerff 
(voorzitter CvK), Johan (voorzitter kerkenraad Zuidwest) en Henk Valstar. Aanleiding 
was natuurlijk de stevige brief van Zuidwest aan de Algemene Kerkenraad. Besloten 
is om het rapport van Zuidwest “Vieren Leren en Dienen” alsnog in de vergadering 
van de AK van 6 maart a.s. te bespreken. Onze voorzitter zal samen met Gert-Jan de 
Raad het rapport in de AK toelichten. 

• Het kruis bij de Ontmoetingskerk is vandaag ontmanteld. Tijdens de daarbij georgani-
seerde samenkomst heeft de projectontwikkelaar het bouwplan toegelicht. Wietske 
heeft ook gesproken. Een deel van het kruis en de eerste steen (met tijdcapsule) ko-
men op het schelpenpad naast de Abdijkerk te staan, ter herinnering aan de Ontmoe-
tingskerk. 

• Op 26 maart zal er na de kerkdienst in de Abdij een vergadering zijn om het voorstel 
tot vervanging van de stoelen in de Abdij voor te leggen aan de gemeenteleden en te 
bespreken of daarvoor voldoende steun is.  

• In de Bosbes vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden tot verduurzaming. 
Aanleiding is de noodzakelijke vervanging van meerdere CV ketels. 

• Op alle drie locaties worden Paasgroeten aan gevangenen verstuurd. De diaconie or-
ganiseert een Bijenproject (Stichting Mensenkinderen) in de veertigdagentijd: Er zal 
worden gecollecteerd en er zullen doosjes worden uitgedeeld om thuis te sparen 
voor het project. In samenwerking met de den Hertogschool zal in de Abdijkerk een 
Kinderpaaswake worden georganiseerd. Het verhaal van Jona zal centraal staan. 

• Het blijkt moeilijk om een voorganger te vinden voor de Paasavonddienst in de Bos-

bes. Op voorstel van Henk Valstar zal er voor die dienst verwezen worden naar de 

diensten in de Shalom en de Abdij.  

• De tussenstand van de opbrengst van de collecte in Zuidwest voor de slachtoffers van 

de aardbeving in Turkije en Syrië is ruim 6500 euro (zal worden verdubbeld door de 

Centrale Diaconie). 

 

Henk Valstar 


