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Uit de kerkenraad van 24 juni 2021….. 

De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van de wens dat het de laatste online verga-

dering zal mogen zijn. 

De voedselbankwinkel Kies! is gestart in de Shalomkerk. De weg naar deze winkel moet door veel 

mensen nog/weer gevonden worden. De officiële opening zal na de zomerperiode plaatsvinden.  

Op de locatie Abdijkerk is een commissie gevormd, die zich bezig houdt met het aantrekken van een 

pastoraal ouderenwerker. Elly Moonen is een jaar werkzaam geweest en er is dus volgens de oor-

spronkelijk met de Algemene Kerkenraad gemaakte afspraak nog ruimte voor het benoemen van een 

werker voor nog één jaar. 

Op verzoek van de Algemene Kerkenraad komt de vraag aan de orde of het visiedocument van de 

PGG na vijf jaar bijstelling behoeft. De kerkenraad concludeert dat het document nog actueel is en er 

dus nu weinig aanpassing nodig is. Wel moeten de in het stuk vermelde cijfers worden aangepast. 

(Het visiedocument is in te zien op de site van de PGG). In het najaar zal de AK trouwens nog  een 

beleids(mid)dag organiseren om te horen wat men vindt van het visiedocument, voordat er eventue-

le bijstelling in de AK zal plaatsvinden. 

 

Ontwikkeling visie Zuidwest: Ter tafel ligt een rapport van de visiegroep Zuidwest. Er wordt geadvi-
seerd om een brede discussie over de visie binnen de wijkgemeente te starten. In september 2022 
zou deze dan moeten zijn afgerond en de resultaten zijn vastgelegd in een visiedocument. De kerken-
raad onderschrijft het nut en de noodzaak om over de visie met de gemeente in gesprek te gaan en 
op grond van de bevindingen de verdere koers voor de toekomst uit te zetten. Het aangaan van ge-
sprekken of het houden van interviews is een goed middel om inzicht te krijgen in wat de gemeente-
leden nu vinden van het kerk-zijn anno 2021. De door de groep voorgestelde aanpak vindt de kerken-
raad echter te ambitieus en vraagt teveel menskracht om de gegevens te verzamelen en te verwer-
ken. De kerkenraad pleit voor een meer steekproefsgewijze aanpak.  
 
De kerkenraad gaat akkoord met de herbenoeming van Rianne van Deursen tot jeugdouderling. Zij 
zal in september (samen met de herbenoemde diaken Christiaan van Scheen) bevestigd worden. 

 

Op 4 juli zal worden gestart met de life-streaming van de kerkdiensten in de Abdijkerk. Er is een on-

verwacht groot bedrag aan giften binnen gekomen vanuit de gemeente om deze activiteit te bekosti-

gen! 

De wijkraad Diakenen Zuidwest is begonnen met het schrijven van een nieuw beleidsplan. Onderdeel 

daarvan zullen nieuwe activiteiten vanuit het Buurt- en Kerkhuis Shalom zijn. Er wordt ook overleg 

gevoerd met diverse instanties over de stadsvernieuwing Zuidwest en een eventuele rol daarin voor 

onze kerkelijke gemeente. 

 

Henk Valstar 


