
 

 

Uit de kerkenraad van 24 februari 2022… 
 
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat het goed is dat we weer fysiek kunnen vergaderen. Hij 
meldt dat twee ambtsdragers zijn bevallen van een zoon: Louise Petri van Tibbe (Moerbeek) en Marleen 
Damen van Aron (van Brenk). Hij memoreert ook het overlijden van de vader van Wietske Verkuyl. Vervol-
gens spreekt hij een gebed uit waarin om vrede wordt gevraagd voor Oekraïne. 
 
Ontwikkeling visie Zuidwest: Bijna alle interviewers waren aanwezig op de eerste bijeenkomst. Zij zijn toen 
gekoppeld aan meerdere gemeenteleden. Op 20 april komen ze weer bij elkaar en is er gelegenheid om de 
interviewverslagen in te leveren. Eind mei of begin juni, als alle verslagen zijn verwerkt, hoopt de visie-
commissie de resultaten aan de gemeenteleden te kunnen presenteren en hierover met hen in gesprek te 
gaan in de vorm van een gemeenteberaad. 
 
Financiële architectuur PGG/Zuidwest: 
David Renkema heeft een notitie geschreven waarin de vraag centraal staat hoe om te gaan met de finan-
ciële reserves t.b.v. het grootonderhoud en de wijkreserves. Hoe moet bijvoorbeeld omgegaan worden met 
de reservering voor de vernieuwing van het dak van de Kloosterkerk. Bij de wijkreserves kennen we de si-
tuatie dat sommige wijkgemeenten financiële middelen hebben ondergebracht in een stichting. Om hoe-
veel geld het gaat is onduidelijk.  
In ieder geval hebben we daardoor een onzuiver beeld van hoe groot het werkelijke vermogen van de Pro-
testantse Kerk Den Haag is. David probeert in zijn notitie een aanzet te geven tot het zuiver krijgen van dit 
beeld. Onze kerkenraad stelt vast dat er in Zuidwest geen “verborgen reserves” zijn en dat zal worden ge-
meld aan de Algemene Kerkenraad 
 
Er is een sollicitatiecommissie samengesteld die een nieuwe koster voor de Bosbeskapel gaat werven, nu 
Daniel van der Velde per 11 juli stopt met zijn werkzaamheden. 
 
De locatie Abdij opteert voor vervulling van de predikantsvacature, nu Michiel Aten per 1 mei a.s. met 
vervroegd emeritaat gaat. De Kerkenraad gaat de Algemene Kerkenraad om toestemming vragen om zo 
snel mogelijk een beroepingsprocedure te starten voor een 50% predikant(e). 
 
Visiedocument PGG: na aanpassingen in dit document te hebben aangebracht vraagt de Algemene Kerken-
raad ons opnieuw om een reactie. Wietske merkt op dat Den Haag 550.000 inwoners heeft en slechts 
12.000 kerkleden. Dat is slechts 2,2 % van de bevolking en het percentage betalende leden ligt dan nog veel 
lager! 
Onze kerkenraad komt tot de volgende aanvullingen: We hebben ook interkerkelijke verbanden binnen Den 
Haag en niet alleen landelijke. Voorbeeld: Prinsjesdagviering. 
Contacten met migrantenkerken benoemen. Ook vermelden dat we samen werken met geestelijke verzor-
gers in instellingen. Vluchtelingen en statushouders benoemen 
 
Het Jaap Min-project: voor de in de Bosbes te houden presentatie van werken van Jaap Min is een aan-
vraag voor financiële ondersteuning ingediend bij het Fonds Ontwikkeling en Vernieuwing. 
 
Ineke Rhebergen stopt als diaken op de locatie Bosbes. Zij zal namens de kerkenraad bedankt worden voor 
haar inzet. 
 
De diaconie zal in de 40-dagentijd actie voeren wij voor arme gezinnen in Moldavië d.m.v. het kuikentjes-
project van Mensenkinderen. Voor Kidscare in Kenia is gestart met een (min.) 2 jaar durend project. 
  
Abdij: 17 kinderen hadden zich aangemeld voor het kerstspel. Omdat door Corona dat helaas niet door kon 
gaan zal met Pasen een Paasspel rond Noach worden georganiseerd.        In de Abdijkerk treden twee 
nieuwe diakenen aan: Maureen Palyama en Thea Wignand. 
 
Henk Valstar 


