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Uit de kerkenraadsvergadering van 24 november 2022….. 

Johan Bovenlander opent de vergadering met een gebed om vrede.  

Vervolgens spreekt hij enige woorden tot Martin Koster, die voor het laatst onze vergadering bij-
woont. Hij dankt Martin voor zijn inzet voor heel Zuidwest en wenst hem alle succes toe bij zijn ko-
mende werkzaamheden in het onderwijs. Vervolgens biedt hij hem een fles wijn aan. Martin dankt 
op zijn beurt voor de goede samenwerking en geeft vervolgens aan dat hij de komende maanden 
bereid is om in een crisissituatie Sandra nog te ondersteunen. Sandra zal aangeven als dat nodig 
mocht zijn. 
 
Er is inmiddels toestemming verleend door de Algemene Kerkenraad om tijdelijk een ambulant pre-
dikant in te zetten voor heel Zuidwest. Johan is in overleg met het mobiliteitsbureau van de PKN om 
zo snel mogelijk iemand te vinden. 
 
De opvang asielzoekers in de Bosbes: Er worden nu ook dagactiviteiten georganiseerd, zoals taalles-
sen, fietstochten, vrijwilligerswerk en judolessen. Klaas Koffeman blijkt een hele goede coördinator. 
De inzet van de vrijwilligers verloopt zonder problemen. 
 
Benoeming ambtsdragers: De kerkenraad benoemt de volgende ambtsdragers: Locatie Abdij: Irene 
Berk-de Vries (ouderling). Kees Ockhuysen (ouderling-kerkrentmeester) en Nico Tetteroo (diaken). 
Locatie Bosbes: Marianne Veenstra en Judith Trapman (diakenen).  
Henk zal zorgen voor de afkondiging in de diensten en de zondagsbrieven. 
 
Abdij: Petra Oudshoorn stopt als voorzitter van de locatiecommissie. Er ontstaat dus een vacature 
voor ouderling. Op 15 januari zal afscheid van haar genomen worden en ook van Peter van Leeuwen 
en van koster Astrid.  
Sandra is gevraagd om voor te gaan tijdens de dienst op Kerstavond in de Bosbeskapel. Zij wil dat 
doen en de kerkenraad gaat akkoord. 
 
Algemene Kerkenraad: Na de consultatieronde van alle wijkgemeenten is de beleidsvisie in juni 2022 
door de AK vastgesteld. Vanuit deze basis kon de AK doorgaan met de financiële architectuur. Het 
rapport van de AK Commissie Financiële Toekomst PGG en de reacties van de wijken op dit rapport, 
dienden als vertrekpunt voor de architectuur. Op 14 november heeft de AK de deelvoorstellen over 
de financiële architectuur, die i.s.m. het CvK zijn voorbereid, goedgekeurd. Het besluit houdt in dat – 
onder voorwaarden – tekorten op de begrotingen van de wijken en van de PGG als geheel aanvaard-
baar zijn. Tegelijkertijd zal € 1 miljoen uit de algemene reserve de komende 5 jaar ingezet kunnen 
worden voor ontwikkeling en vernieuwing. Tenslotte wil de AK een scan inzetten om de veerkracht 
van onze kerkplekken bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het nadrukkelijk om meer 
dan alleen de financiën. De uitdaging is om ons – gegeven de situatie – te richten op de mogelijkhe-
den om in deze tijd gemeente te zijn, gedenkend en verwachtend, vierend, dienend en lerend. Met 
deze goedkeuring door de AK volgt opnieuw de fase van consultatie van de wijkkerkenraden als op-
maat tot een definitieve vaststelling van de financiële architectuur in 2023.  
 
Henk Valstar 


